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ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ ПОВОДОМ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА
„ЈЕДНОТА“ ИЗ ШИДА

Јединствена „Једнота“

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

Јарослав Ступавски и Саво Милошевић

Станислав Ступавски

У дивној атмосфери, готово присној, којој је присуствовао је и некадашњи фудбалски репрезентативац Саво Милошевић, Станислав Ступавски је говорио о
настанку клуба далеке 1971. године, о начину како су дошли до првих спортских
дресова, градњи игралишта, довијању да се обезбеде средства, а све је то „зачинио“ анегдотама из тог периода. Ступавски је био и један од оснивача ФК „Једнота“, те је и његово сведочење о настанку клуба који траје већ педесет година,
утолико и значајније
Станислав Ступавски, новинар и
шидски хроничар представио је у среду, 11. маја у сали Словачког дома своје најновије дело, монографију поводом педесет година од оснивања ФК
„Једнота“. Свеобухватна монографија
представља изузетно дело не само за
ФК „Једнота“, већ и за све оне који су
на неки начин учествовали у оснивању
клуба, његовом раду и на крају његовом битисању педесет година.
У дивној атмосфери, готово присној, Станислав Ступавски је говорио о
настанку клуба далеке 1971. године, о
начину како су дошли до првих спортских дресова, градњи игралишта, довијању да се обезбеде средства, а све је
то „зачинио“ анегдотама из тог периода. Ступавски је био и један од оснивача ФК „Једнота“, те је и његово сведочење о настанку клуба који траје већ
педесет година, утолико и значајније.
– Хтео сам да остане забележено
како је све почело. Од иницијативе да
се оснује клуб, прве тешкоће и како
је клуб стасавао. Неки средњи део у
историји клуба је остао незабележен,
имамо само резултате и табеле, а
немамо податке о раду клуба, не знамо које све радио и био активан. Циљ
ми је био да у једној књизи прикажем
оно што смо успели да сачувамо и отрг-

немо од заборава и оставимо будућим
генерацијама, изјавио је Ступавски.
Промоцији монографије присуствовао је и некадашњи фудбалски репрезентативац Саво Милошевић који је
имао поруку за младе:
– Треба се бавити спортом, а то не

Монографија

значи да ће се то наставити у професионалном спорту. Физичка активност
је изузетно важна. Ни један посао не
можете радити, ако физички нисте
активни, па макар то био и умни рад.
Фудбал је најмасовнији спорт и данас
сам видео људе који су и оснивачи ФК
„Једнота“ и сигуран сам да су током
ових педесет година ту страст пренели
на нове генерације, рекао је прослављани фудбалер.
Издавач монографије је Културно
образовни центар Шид, а штампање је
финансирао некадашњи фудбалер ФК
„Једнота“ Јарослав Ступавски.
– Велика ми је част и задовољство
што сам могао са донацијом да помогнем да се сачува од заборава све наше
рођаке, пријатеље и све оне који су
дали део себе у фудбалски клуб „Једнота“. Драго ми је што клуб иде у једном стабилном правцу, има пионирски
и омладински погон. Из овог клуба је
стасало пуно добрих фудбалера, а што
је још важније стасало је пуно добрих
људи,- рекао је Јарослав Ступавски.
Програм представљања монографије
„ФК Једнота Шид 1971-2021“,
употпуниле су девојчице Хана Ћосић и
Леа Частвен које су отпевале неколико
словачких песама, уз пратњу Наташе
Колар на хармоници.
Д. Попов

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.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Вучићев последњи мандат
А

лександар Вучић је и неки дан, из
Брисела, подсетио да је ово његов
последњи мандат председник а
Србије. И овог пута, као и раније, није
појаснио чиме ће се бавити професио
нално и да ли ће престати да се бави
политиком. Знамо да му је жеља да
буде кошаркашки тренер за младе, али
је тешко поверовати да ће му то погаси
ти остала интересовања и ограничити га
само на тренирање будућих кошаркаша
или будућих физички здравих људи.
Но, чиме ће се бавити мање је важно
од питања каква ће Србија бити на крају
његовог другог и, по уставу, последњег
мандата.
Безмало, у сваком важнијем обраћа
њу српској јавности Вучић не пропушта
да понови да Србију воли изнад свега и
да ће учинити све да она буде стабилна
и просперитетна.
Као што се верници крсте при изласку
из цркве тако и он своја обраћања завр
шава са „живела Србија“. Е, нас занима
шта ће бити после последњег „живела
Србија“.
Ако на крају мандата који му почиње
одлази из политике може се помислити
да је Србији потребно још само пет годи
на његовог вођства, па да постане ста
билна и просперитетна.
То није тако дуго до благостања и
ведрине. И можемо поскочити и запева
ти Оду радости, разуме се без примисли
у вези са европским путем Србије.
Нажалост, није реално да за време
његовог последњег мандата Србија ста
не на чврсту грану. То свакако зна и
Вучић. Управо зато што и он то зна,
његови гласачи са притајеном стрепњом
примају к знању његове изјаве о послед
њем мандату без појашњења чиме ће се
бавити.
Стрепња се заснива на дубоко усађе
ном неповерењу у искреност политича
ра и у њихову спремност да своје инте
ресе подреде интересима државе и
народа. Стрепња се заснива и на колек
тивном искуству: краљ је побегао у ино
странство пред окупатором, Броз је убо
гаљио Србију територијалном организа
цијом, Милошевић није успео да спречи
оружану агресију НАТО, Коштуница је
имао професорске лимите за контролу
змијарника од корупције, Тадић се клео

у „четири стуба“ српске политике а одр
жавао се на води држећи се за запад
њачку кладу.
Вучићеви бирачи се плаше да је мала
вероватноћа да наша политичка сцена
породи новог председника који ће „воле
ти Србију више од свега“. Где год се
роди некакав гениј, а Вучећеви поштова
оци мисле да је он политички гениј, ту
природа мора неко време да се одмара,
да рађа просечне.
Од „обичних“ људи могу се чути прет
поставке о Вучићевом преузимању вла
де по истеку председничког мандата и о
неком председнику који ће се држати
протоколарних послова у сенци јаког
премијера. „Обичним “ׅљудима скоро да
отпада варијанта Вучићевог управљања

Бирачи се плаше да је
мала вероватноћа да
наша политичка сцена
породи новог председни
ка који ће „волети Србију
више од свега”. Где год
се роди некакав гениј, а
Вучећеви поштоваоци
мисле да је он политички
гениј, ту природа мора
неко време да се одмара,
да рађа просечне
државом путем партијских полуга, јер он
на крају последњег мандата неће ни
бити председник партије.
Од човека који воли Србију изнад све
га не би требало очекивати да остави
Србију у недовршеној стабилности и
нетрасираном просперитету.
С тога је Вучић пред својим бирачима
несумњиво обавезан да појасни шта он
то види да ће се догодити у наредне
четири године што ће Србији донети ста
билност и просперитет. Свакако не може
да рачуна да ће се његова политика неу
тралности трансформисати у национал
ни завет и тако наставити заувек или
бар задуго.
Ако се повлачи из српске политике а

ништа му није прече од Србије, може се
извести закључак да за пет година насту
па ведрина на регионалној и европској
сцени. Он нешто зна што ми не знамо,
зна да ће се Србији разведрити.
Његови политички неистомишљеници
тврде да се иза његове намере да му
овај председнички мандат буде послед
њи ангажман у власти крије процена да
ће неизбежне тешкоће Србије због њене
неутралне политике донети и пад њего
ве популарности. Ако је губитак попу
ларности неизбежан, тумаче његови
противници, онда је боље отићи из
политике непоражен.
Отићи из политике непоражен, то зна
ју и његови поштоваоци и његови крити
чари, не значи понети са собом заштиту
од ревизије политике коју је заступао.
Не помаже ту много ни историја у коју се
Вучић узда да ће знати да разликује
добро од лошег, јер ни историја није
заштићена од ревизије.
анимљиво је да се ни његови
поштоваоци ни његови критичари,
тумачећи жељу да му овај пред
седнички мандат буде последњи поли
тички ангажман у власти, и не поми
шљају на његово право да се посвети
деци и будућој унучади, и да се у остат
ку живота бави пословима које ни једна
специјалност не може да обави боље од
обичног тате и обичног деде. Ако каже
да воли Србију више од свега осталог
можемо бити сигурни да је то у вези са
децом и будућом унучади. Живела
Србија!
Да ли је могуће да његова популар
ност и на крају мандата који му почиње
буде неокрњена или чак у даљем расту
и да некаква плебисцитарна воља гра
ђана натера Вучића на још један круг?
То никако не може да се искључи. Могу
ће је, нажалост, да на крају његовог
последњег мандата не буде услова за
мухиканске визије било ког обичног тате
и обичног деде, па и Вучића. Свет, уме
сто да осигурава мир, тек потпаљује
ватру за ратне игре око ње.
С тога би требало да се и његови
поштоваоци, и његови критичари моле
за његов одлазак односно за услове у
којима он може мирно да оде. То би зна
чило да је Србија стала на чврсту грану.
Живела Србија!

З
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

18. MAJ 2022.

Припреме за купалишну сезону

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: МЕСЕЦ ДАНА ДО КУПАЛИШНЕ СЕЗОНЕ, ПРИПРЕМЕ У ТОКУ

Нови садржаји
на Градској плажи

На захтев грађана и ове сезоне ће плажа бити пешчана, а биће им доступан и бес
платан бежични интернет. За потпуни угођај, Град Сремска Митровица је обезбедио
лежаљке и сунцобране, који ће бити такође бесплатни. Велики део манифестација и
културних програма ће бити одржан управо на обали Саве, те ће тако током читавог
дана постојати активности у којима ће посетиоци моћи да уживају и проведу квали
тетно слободно време
Остало је скоро месец дана до почетка
купалишне сезоне на митровачким Брио
нима. Градска плажа ће, традиционално,
и ове сезоне изгледати по свим стандар
дима озбиљног купалишта. Да ће моћи
да парира плажама у много већим градо
вима, потврђено нам је у Градској управи
за опште и заједниче послове и имовину.
Свим активностима током летње сезоне
на плажи координираће управо помену
та управа.
За лето на Градској плажи ће ове годи
не бити издвојено укупно 17 милиона
динара из локалног буџета. Сви садржа
ји на које су Митровчани навикли, посто
јаће и ове године, али се уводе и новине.
Поред стандардног мобилијара, планира
се још једно дечје игралиште, а стари
реквизити ће бити адаптирани и попра
вљени. Када су у питању најмлађи сугра

ђани, водиће се рачуна и о бебама, па ће
тако за њих бити посебно уређен про
стор на плажи. Спортисти ће и убудуће
имати прилику да користе теретану на
отвореном, бесплатно.
Градска управа за опште и заједничке
послове и имовину закључиће уговоре
са установама као што су Дом здравља,
Завод за јавно здравље и други, а сви
они имаће посебна задужења за одржа
вање плаже безбедном. Они ће вршити
анализу исправности воде, бринуће о
здрављу купача, а спасилачка служба ће
уз нову додатну опрему, водити рачуна о
безбедности купача. Посетиоци могу
очекивати повећан број показних вежби
и обука, нарочито млади, а које се одно
се на деловање у кризним ситуацијама
које могу задесити посетиоце плаже.
Јавно комунално предузеће „Комунали

Место за селфије
Како би се унапредили туристички
капацитети за младе и одрасле, у раз
матрању је опремање посебног дела
градског купалишта, где ће моћи да се
забележе аутентичне фотографије за
друштвене мреже и успомену. С обзи
ром на то да надлежни овог лета очеку
ју већу посећеност плаже од стране

купача из других места, у функциони
сање плаже ће се укључити градска
Туристичка организација. Они ће пру
жати важне информације, помоћ и
подршку на посебном штанду, а имаће
и задужења око појединих активности
које ће се одиграти на „митровачком
мору“.

је“ одржаваће хигијену и чистоћу тог про
стора.
На захтев грађана и ове сезоне ће
плажа бити пешчана, а биће им досту
пан и бесплатан бежични интернет. За
потпуни угођај, Град Сремска Митровица
је обезбедио лежаљке и сунцобране,
који ће бити такође бесплатни. Велики
део манифестација и културних програ
ма ће бити одржан управо на обали
Саве, те ће тако током читавог дана
постојати активности у којима ће посети
оци моћи да уживају и проведу квалитет
но слободно време. 
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

Бесплатан
паркинг
Када се говори о излажењу у сусрет
гостима и посетиоцима из других краје
ва земље, незаобилазно је обезбедити
довољан број паркинг места. Ове сезо
не ће паркиралиште бити проширено у
Улици Стевана Сремца, а Улица Бран
ка Радичевића која је до сада током
лета била посебно оптерећена, биће
комфорнија и саобраћај ће бити без
беднији, јер се та улица неће користити
за паркирање возила.
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА НОВЕ КУЋЕ НА СЕЛУ

Четири породице
добиле куће

Потписници уговора

Министарство за бригу о селу, и oве
године je расписало Јавни конкурс за
доделу бесповратних средстава за купо
вину сеоске куће са окућницом. Подноси
оци пријаве на јавни конкурс су супру
жници/ванбрачни партнери, самохрани
родитељ и млади пољопривредници који
испуњавају све обавезно прописане
услове за учешће на јавном конкурсу.
Подносиоци пријаве конкуришу заједно
са јединицом локалне самоуправе, на
чијој територији се налази сеоска кућа са
окућницом, коју подносиоци пријаве
предлажу приликом конкурисања. Једи
ница локалне самоуправе гарантује тач
ност података и испуњеност услова који
се односе на сеоску кућу, те врши проце
ну тржишне вредности некретнине. Како
истичу у Агенцији за рурални развој, која
је задужена за спровођење овог конкурса
када су у питању породице и куће у
митровачким селима, и ове године је
велико интересовање младих породица

за куповину куће на селу. Предат је вели
ки број захтева Министарству, тренутно
су одобрена четири, а очекују се и нова
одобрења, стога из Агенције позивају све
заинтересоване да што пре пронађу кућу
на селу како би се на време кренуло у
процедуру и благовремено поднели зах
теви. Овогодишња прва четири потписа
на уговора са Министарством су за
супружнике Божу и Мирјану Зељковић из
Лаћарка (кућа у Лежимиру) и Зорана и
Александру Петковић из Манђелоса
(кућа у Великим Радинцима), као и за
ванбрачне партнере Драгану Миловац из
Кузмина и Бранислава Зарића из Лаћар
ка (кућа у Кузмину) и Милицу Јовановић
и Милоша Белића из Раденковића (кућа
у Раденковићу). У име Града Сремска
Митровица потписивању уговора у Пала
ти Србија присуствовали су помоћник
градоначелнице Богдан Кузмић и дирек
торица митровачке Агенције за рурални
развој Душица Павловић.
М. Н.

ДАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„СУТЈЕСКА“

Изложба о бици
на Сутјесци

У недељу 15. маја је обележен дан
Месне заједнице „Сутјеска“ у Срем
ској Митровици. У просторијама
месне заједнице је тим поводом отво
рена изложба слика са мотивима Дру
гог светског рата и битке на Сутјесци.
Том приликом су одржани предавање
и пригодан програм посвећен том
историјском периоду. За најмлађе
суграђане је организован дечји дан,
уз дружење са аниматорима. Навр
шило се 79 година од чувене битке на
Сутјесци, која је трајала од 15. маја
до 15. јуна 1943. године. У плану је да
дани месне заједнице трају седам
дана.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Међународни дан
породице
Градска управа за образовање
Сремска Митровица и Асоцијација
ученичких парламената основних и
средњих школа организовали су обе
лежавање Међународног дана поро
дице у недељу 15. маја. На простору
митровачког Хиподрома је одржан
низ активности за децу и њихове
родитеље. Посетиоци су имали при
лику да учествују у креативним ради
оницама, да се такмиче у спортским
дисциплинама и да се опробају у јаха
њу коња. 
А. П.

ПОЉОПРИВРЕДА

Пшеница у добром стању

Прогнозно – извештајна служба Војво
дине за заштиту биља свакодневно је на
терену и обилази усеве. Ова служба
функционише у оквиру сремскомитро
вачке Пољопривредне стручне службе.
Према подацима са терена, пшеница у
Срему је у добром стању, међутим, при
мећене су болести, које се могу сузбити
правовременим третманом.
–  У усевима који су гушће посејани се
најчешће се јавља пепелница жита. При
мећене су и сива пегавост листа и жута
мрка пегавост. То може нанети велике
штете, али и претерано третирање може
довести до тога, такође. Зато је веома
важно да се пољопривредници консулту
ју са нама, да дођу до нас и да се распи

тају. Свакодневно се врши мониторинг
усева у оквиру наше службе и наше
прогнозе им могу бити корисне, рекао је
Милорад Даниловић из Прогнозно-изве
штајне службе за заштиту биља.
И усеви јечма се тренутно налазе у
најосетљивијој фази, а то је цветање.
– Ово је моменат када је јечам подло
жнији инфекцији гљивичног проузроко
вача фузариозе класа. Када је висока
температура и увећана влага, то су
повољни услови за остварење инфекци
је. Уколико дође до падавина, саветује
мо да ратари примене регистроване
фунгициде на својим њивама, саветује
Милорад Даниловић.
А. П.

Милорад Даниловић
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ОБЕЛЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

Они спасавају животе

Поводом обележавања Националног
дана добровољних давалаца крви у сре
ду 11. маја су у Градској кући у Сремској
Митровици уручена признања Црвеног
крста Србије даваоцима који су крв до
сада дали 75 и 100 пута. Гости догађаја
су били и чланови „Клуба 100 плус“. При
ликом доделе признања, даваоцима се
обратио и в. д. начелника Градске упра
ве за социјалну, здравствену заштиту и
заштиту животне средине Дражен Риђо
шић, који им је пожелео добро здравље.
– Један од циљева обележавања овог
дана је да се најпре захвалимо нашим
хуманим грађанима. На овај начин про
мовишемо значај добровољног давала
штва. Током само једне године је потреб
но око 240.000 јединица крви, а једна
јединица може да спасе чак три људска
живота. На 1.000 становника је потребно
40 давалаца крви, према статистичким
подацима. То је отприлике четири одсто
становништва, а ми тренутно имамо око
три одсто. Сремска Митровица је једна
од ретких градова која има толики број
давалаца, изјавио је Дражен Риђошић.

Диван осећај
Међу онима који су добили признање
је била и једна жена, Милена Матић из
Мартинаца која је дала крв 75 пута.
– Молим све младе и здраве особе
да се придруже акцијама. Диван је осе
ћај када знате да сте неком помогли и
да сте можда некоме спасли живот.
Сваки пут када кренем на спавање,
после оволико искуства, увек поми
слим да ли сам заиста некоме помогла
и много се радујем ако је то тако, а ја
чврсто верујем да јесте, истакла је
Милена Матић.

Признања за добровољне даваоце крви

Лицима која су 75 пута дала крв до
сада, признања је уручио Дражен Риђо
шић, а онима који су дали стотину и
више пута пригодне поклоне је уручила
секретар Црвеног крста у Сремској
Митровици Татјана Јованчевић.
– Добровољни давалац крви сам већ
40 година. Мој отац је био члан „Клуба
100 плус“ и дао је крв 220 пута. Ја сам
наставио традицију, као и други чланови
моје породице. Први пут сам дао крв на
радној акцији, јер се створила потреба за
тим, а након тога сам наставио јер је
хумано помоћи другима. Такође сам био
у прилици да примим крв, због повреде
коју сам задобио пре неколико година,
рекао је Зоран Петровић, добровољни
давалац крви.
Велики број ових хероја се нашао у

директној ситуацији у којој је помогао
некоме, што је представљало мотив за
каснији одзив на добровољно давање
крви.
– Дао сам крв до сада 80 пута. Никада
као давалац крви нисам одбијен, а први
пут сам крв дао у војсци. Другог пута се
то догодило када сам на аутопуту из
запаљеног аутобуса извукао трудницу.
Њој је била потребна крв и ја сам био
давалац. То је било 1986. године и од
тада сам редован давалац, каже Зоран
Божовић из Сремске Митровице.
Истог дана када је одржана додела
признања у Градској кући, у току је била
акција давања крви у просторијама
сремскомитровачког Црвеног крста.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ОБЕЗБЕЂЕНО СТОТИНУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

За мирнији сан ратара

Ово је друга сезона од када је успоста
вљен рад Радарског центра „Фрушка гора“
чији је основни задатак противградна
заштита. Реч је о новом, аутоматизованом
систему, који се сматра ефик аснијим  
решењем у борби са градоносним обла
цима. Увођењем даљинског система раке
те лансира оператер из радарског центра,
уместо дотадашњих противградних стре
лаца, што сада омогућава брже делова
ње. На територији Града Сремска Митро
вица је у функцији 14 противградних ста
ница.
- У ово доба године се редовно ствара
потреба за реаговањем Хирдометеороло
шког завода, односно радарског центра на
Фрушкој гори. Према информацијама које
је добила наша локална самоуправа од
радарског центра, спремни су да делују у
сваком тренутку, а као што знамо читав
наш терен је од прошле године покривен

аутоматским станицама. Све је под кон
тролом, целе прошле године је систем
тако функцион
 исао и није било већих про
блема, те их не очекујемо ни сада. У про
теклих неколико дана је било интервенци
ја. До овог тренутка је дејствовала стани
ца у Манђелосу са три испаљене ракете.
Пала је мала количина леда, међутим,
постигнут је такав ефекат да није начиње
на штета. Свака станица има по девет
ракета на располагању. То је преко стоти
ну ракета за ову сезону, што би требало
да буде довољно. Уколико буде озбиљни
јих потреба, Град Сремска Митровица има
средстава за куповину додатних ракета,
рекао је в. д. начелника Градске управе за
пољопривреду Владимир Настовић.
Када је у питању финансирање рада
противградних станица, једним делом то
чине и даље локалне самоуправе. То се
односи на набавку ракета за своју терито

Владимир Настовић

рију, а учествују и у финансирању рада
радарског центра. Локална самоуправа
помаже радарском центру у одржавању
противградних станица.
Противградне станице из којих се брани
Митровица са припадајућим селима,
налазе се на истим местима где су се
налазиле и док су из њих деловали про
тивградни стрелци.
А. Плавшић
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Пролећни радови у селу

Ивана Пејиновић

Како би село напредовало, а одлив
мештана се свео на минимум, руковод
ство Месне заједнице Мартинци улаже
напоре да са расположивим средствима,
која су остварена најчешће са виших
нивоа власти, унапреде квалитет живота
својих мештана. И сами Мартинчани се
труде да кроз радне акције допринесу
лепшем изгледу села и функционалнијој
месној заједници. Током претходних
месеци предузете су мере да се захтеви
и предлози мештана усвоје и реализују.
За најмлађе Мартинчане тренутно су у
току радови на адаптацији новог дечјег
игралишта у школском дворишту. До
сада је постављен комплетан мобилијар,
а преостала је поставка подлоге. Ово је
једино дечје игралиште тог типа у чита
вом селу. У школском дворишту се нала

Балон – сала

Ново дечје игралиште

Решавање проблема
анималног отпада
У плану је решавање проблема одла
гања анималног отпада у селу. То ће
бити заједнички пројекат Мартинаца и
Кузмина, с обзиром на то да је анимал
ни отпад до сада завршавао на дивљим
депонијама.
– То ће бити платформа за прихват

анималног отпада, слична оној која се
налази у Лаћарку. Идеја нам је да тај
простор буде ограђен, али и да буде
комплетно покривен видео – надзором,
како не би долазило до злоупотребе и
даљег непрописног одлагања отпада,
потврдила је Ивана Пејиновић.

зи и балон – сала која је подигнута још
2006. године, а већ неколико година није
у употреби због лошег стања. Начињен
је први корак ка комплетној реконструк
цији тог објекта, како би се вратио у

функцију, да би деца из Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ имала услове за
похађање наставе физичког васпитања.
-  До сада је инсталирана хидрантска
мрежа и то је први од задатака које смо
решили, када је у питању реконструкција
балон сале. Наиме, она већ неколико
година није у функционалном стању и
план нам је постепено поправљамо и
мењамо оно што не ваља. То је велики
посао и не може да се заврши преко
ноћи. До тада, наши ђаци користиће
салу за физичко васпитање у оквиру
објекта школе, рекла је председница
Месне заједнице Ивана Пејиновић.
Школу очекује још једна важна рекон
струкција, а то је кров.
- Добре вести су нам стигле из Покра
јинске владе, да нам је одобрен пројекат
комплетне санације и реконструкције
крова школе. Веома нас радује та чиње
ница, јер смо дуго чекали на реализацију
и решавање тог проблема, додала је
Ивана Пејиновић.
У сарадњи са Градом Сремска Митро
вица Месна заједница Мартинци конти
нуирано уређује атарске путеве. Од
почетка пролећа одржавају зеленило у
селу, у чему имају помоћ и Удружења
жена „Мартинци“. 
А. Плавшић
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196 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Овде се људи лече
скоро два века

Општа болница се налази на прекретници, јер очекујемо почетак изградње новог
објекта. Прва подигнута зграда у кругу болнице, стара је 196 година. Она више није
погодна за смештај пацијената. Добили смо добре вести, пројекат нове болнице чију
израду је финансирао Град Сремска Митровица, прошао је процедуру Канцеларије
за јавна улагања, рекао је в. д. директора др Драган Малобабић
Општа болница Сремска Митровица
је у петак 13. маја обележила 196. годи
шњицу постојања. Пригодној свечано
сти која је одржана на Хиподрому су
присуствовали запослени у болници,
њихови сарадници и представници
локалне самоуправе. Том приликом је
градоначелница Сремске Митровице
Светлана Миловановић уручила кључе
ве комби возила директору Опште бол
нице др Драгану Малобабићу,  које ће се
користити за превоз радника Опште
болнице. Обраћајући се присутнима,
директор болнице и градоначелница су
говорили о проширењу капацитета те
здравствене установе и реконструкцији
постојећег објекта.
– Општа болница се налази на пре
кретници у којој очекујемо почетак
изградње новог објекта. Прва подигнута
зграда у кругу болнице, стара 196 годи
на, напокон ће бити препуштена музеју
и људима који желе да уживају у старој
архитектури. Она више није погодна за
смештај пацијената. Добили смо добре
вести, у току недеље је пројекат прошао
процедуру Канцеларије за јавна улага
ња. Пројекат је финансирао Град Срем
ска Митровица, а изградња у две фазе

2021. у бројкама
У 2021. години је у Општој болници
Сремска Митровица извршен је 203.001
специјалистички преглед, а број хоспи
тализованих пацијената је био 14.225.
Број извршених операција је био 3.167,
а број мањих хируршких интервенција
5.676. Запослено је још 40 лица.

Уручење кључева комби возила

Драган Малобабић

ће коштати 39,6 милиона евра. Запо
шљавање 17 лекара, најбољих дипло
маца са оценама преко 8 и 9, допринеће
кадровском освежењу наше установе.
Сви ће добити специјализације и биће
укључени у рад наше болнице. Сада
имамо преко хиљаду запослених и
један од наших проблема је транспорт.
Сваки пут кад смо закуцали на врата
Града, наишли смо на разумевање.
Тако је било и овог пута, а возило које
нам је уступљено, биће коришћено за
превоз запослених и опреме. Ово је
велика помоћ на којој смо захвални,
изјавио је др Драган Малобабић в. д.

Светлана Миловановић

директора Опште болнице.
Градоначелница Сремске Митровице
Светлана Миловановић рекла је да
локална самоуправа са Општом болни
цом има одличну сарадњу и захвалила
им се на залагањима током епидемије
корона – вируса.
– Оно што можемо да обећамо јесте
да ћемо у наредном периоду све своје
снаге уложити  да јубилеј од 200 година
постојања запослени у Општој болници
дочекају у новој и у реконструисаној
згради. Локална самоуправа и болница
имају исти циљ, а то је добробит грађа
на не само из Сремске Митровице, већ
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Нова
опрема
На основу Решења о доде
ли средстава прикупљених
по основу одлагања кривич
ног гоњења Министарства
правде Општој болници су
додељ ен а средс тва за
набавку дигиталног мамо
графског система. Уз помоћ
средс тав а
Покрајинс ког
секретаријата за здравство
обезбеђен је нови ултра
звучни апарат у Служби за
гинекологију и акушерство,
затим РТГ апарат и електро
каутер – лигашур. На основу
Решења о додели средстава
по јавном конк урсу за
финанс ир ањ е,
однос но
суфин анс ир ањ е
хитн их
капиталн их поправки у
здравственим установама  у
2021. години Покрајинског
секретаријата за здравство
АП Војводине, додељена су
средства за ремонт котлова
за грејање амбијента и
топле потрошне воде. Са
покрајинског нивоа власти
су обезбеђена и средства за
набавку порођајног стола,
опреме за патологију и опре
ме за проширење мемориј
ских капацитета. Из текућих
буџетских резерви Покрајин
ског секретаријата за здрав
ство обезбеђена су средства
за 50 сетова за кисеоничку
терапију, затим за набавку и
замену рендген цеви за ком
пјутеризовану томографију,
као и за две индустријске
машине за веш.
из целог Срема, поручила је
Светлана Миловановић.
Након уручења кључева за
возил о, представљени су
будући циљеви болнице, а то
су поред доградње и рекон
струкције објекта, набавк а
савремене опреме и апара
та.
А. Плавшић

9

У МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ ОБЕЛЕЖЕН 12. МАЈ
ДАН МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА

Дали себе у потпуности

Медицинске сестре и техничари митровачке болнице

Радним састанком у Едука
тивном центру митровачке
Опште болнице, који је орга
низовала председница Удру
жења здравствених радника
Града Сремска Митровица
Зорица Благојевић, обележен
је 12. мај - Међународни дан
сестринства. Састанк у су
присуствовали чланови Извр
шног одбора удружења из
Опште болнице, Дома здра
вља и КПЗ-а Сремска Митро
вица. Ово је била прилика да
се поред радног дела, свим
запосленим сестрама и тех
ничарима честита њихов дан  
– 12. мај је дан професије
којој су тапшали широм света
у периоду пандемије. Радили
смо, изгарали, боловали и
дали себе у потпуности. То је
наша струк а, то смо ми.
Можемо, хоћемо, знамо! Да
се зна и не заборави. Меди
цинске сестре и техничари
града Сремска Митровица
свој дан обележавају радно.
Традиционално се он обеле
жава сваке године у оквиру
УЗР града Сремска Митрови
ца. Удружење окупља све
здравствене раднике града и
приступност је добровољна.
Мисија и визија Удружења је
обезбеђивање и спровођење
континуиране медицинске
едук ације за све чланове.
Такође спровођење здрав
ствено васпитног рада и уче
шће у свим сферама које се

брину о здрављу наше зајед
нице. Удружење постоји више
од 40 година, истрајно тече
кроз време и можемо се
похвалити да прекида у раду
није било. Труд је био угра
ђен у циљ. Као такво препо
знато је сертификатом који
потврђује да је организација
захваљ ујућ и
успеш ном
пословању међу најпоуздани
јим у Републици Србији, речи
су Зорице Благојевић, пред
седнице УЗРСМ
Бити мeдицинскa сeстрa je
jeдинствeн пoзив кojи трaжи
oнo нajлeпшe у људскoм бићу
- хумaнoст и прeдaнoст пoзи
ву. Meдицинскa сeстрa мoрa
бити eмoциoнaлнo зрeлa и
стaбилнa oсoбa кaкo би мoглa
рaзумeти и нoсити сe сa људ
ским пaтњaмa, хитним стaњи
мa, здрaвствeним прoблeми
мa и eтичким нeдoумицaмa.
Meдицинскa сeстрa мoрa
бити прoфeсиoнaлнa и свoj
пoсao рaдити сa пунo љубaви
кaкo би штo бoљe пoмoглa
људимa и пoмoглa њихoву
oздрaвљeњу. Сeстрe рaдe
сaмoстaлнo у тиму нa
унaпрeђeњу
здрaвљa,
лeчeњу и рeхaбилитaциjи.
Пружajу здрaвствeну нeгу,
oргaнизуjу прoфeсиoнaлну
нeгу
и
кoнтинуирaну
eдукaциjу.
– Здрaвствo у Србиjи, кao
и будућнoст сeстринствa,
нajвишe зaвисe oд дoбрo

oбучeних и шкoлoвaних
мeдицинских сeстaрa кoje ћe
сe придружити кaкo сeстрин
ству Eврoпe тaкo и ширoм
свeтa
,крoз
eдукaциjу
кaдрoвa,
крeирaњу
сaмoстaлнe
здрaвствeнe
пoлитикe и истрaживaњу у
oблaсти сeстринствa. Успeх
сeстринствa у Србиjи нaj
вишe зaвиси oд визиje
будућнoсти oвe jeдинствeнe
прoфeсиje. Прeмa пoдaцимa
Свeтскe здрaвствeнe oргa
низaциje 70 oдстo услугa у
систeму здрaвствeнe зaш
титe су услугe здрaвствeнe
нeгe. Улoгa мeдицинских
сeстaрa и тeхничaрa и њeн
знaчaj у рeфoрми систeмa
здрaвствa,
изузeтнo
je
знaчajнa. Oнe су, смaтрa oнa,
у срцу вeћинe здрaвствeних
тимoвa. Улaгaњeм у сeстрин
ствo, улaжeтe у здрaвље,
здрaвo друштвo и спaсaвaтe
живoтe. Зaтo, мeдицинскe
сeстрe врeмe je дa дaмo
знaчajaн дoпринoс и укључи
мo сe у рeшaвaњe изaзoвa у
здрaвствeнoj нeзи, jeр сaмo
зajeднo мoжeмo бити jaче и
лaкшe oдгoвoрити нa зaдaт
кe кojи су прeд нaмa .Пoнoснa
сaм jeр сaм, зajeднo сa вaмa
дeo сeстринствa, кoje дaнaс
чини oд 50 дo 60 oдстo
здрaвствeнe рaднe снaгe,
истиче главна сестра митро
вачк е болн ице Горд ан а
Б. С.
Павловић.

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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НАЈАВА ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У РУМИ

Кинези улажу у пројекат
вредан 100 милиона долара

Конференција за новинаре у Градској кући

Како је истакла председница општине Рума, Александра Ћирић, реч је о највећем
светском произвођачу машина за бризгање под притиском
Уговор о продаји земљишта кинеској
компанији „HAINTIAN“ потписан је 11.
маја у Градској кући и тако се улази у про
цес градње фабрике на „Румској петљи“
– инвестиције највеће до сада, вредне
100 милиона долара. Компанија има
фабрике у Немачкој, Аустрији, Турској
Тајланду, Бразилу, Мексику, Индонезији и
Индији, а ово је прва у југоисточној Евро
пи и западном Балкану. Тим поводом је у
Градској кући одржана и конференција за
новинаре на којој су говорили Александра
Ћирић, председница Општине, директор
у будућој фабрици „HAITIAN“ у Руми
Јиминг Сун и Душан Љубишић, начелник
Општинске управе.
Како је истакла Александра Ћирић, реч
је о највећем светском произвођачу
машина за бризгање под притиском. Лане
је произведено 56.000 машина за бризга
ње уз годишњу производњу вредну 2,2
милијарде евра. „HAINTIAN international“
припада „HAINTIAN Group“ холдингу који

се бави производњом у пет индустријских
области, укључујући машине за бризга
ње, машине за ливење под притиском,
ЦНЦ машине, роботе и аутоматизацију,
као и серво погоне.
– Њихов циљ је да успоставе нову про
изводну базу са добрим везама са Ријеч
ком луком и ауто-путем за Европу, одакле
својом машинеријом могу покрити тржи
шта Европе, Русије, Турске, Блиског исто
ка, Индије па чак и САД. Имајући у виду
положај, индустријске могућности, распо
ложивост квалификоване радне снаге и
земљишта, компанија је изабрала Руму,
сматрајући да је наша општина најбоље
место за улагање и успостављање произ
водне базе, истакла је председница
Ћирић.
Ова компанија је на „Румској петљи“
купила две парцеле чија је површина 36,5
хектара за шта је платила три милиона
евра. У првој фази је планирана изград
ња око 100.000 квадратних метара произ

Сарадња са школама и факултетима
Начелник Општинске управе Душан
Љубишић је истакао да је стопа незапо
слености у румској општини ниска. Он је
указао да је посебно битно што ће у
новој фабрици бити запослена квали
фикована радна снага – машински и
електроинжењери.
– То је оно што њима треба с обзиром
да ће финални производ бити склапан у
Руми. Значи, финални производ одавде
иде у цео свет и то су машине високе

технолошке развијености, веома скупе.
Одавде ће буквално преко Ријечке луке
ићи у Турску, САД... практично у цео
свет. С обзиром да се ради о висококва
лификованој радној снази они ће пара
лелно радити на едукацији, да сарађују
са нашим средњим школама и факулте
тима у Београду и Новом Саду, што даје
посебан смисао и тежину овој великој
инвестицији, истакао је Душан Љуби
шић.

водних погона и административне канце
ларије, уз могућност доградње у наред
ним фазама. Компанија „HAINTIAN“ пла
нира да доведе у Руму четири индустрије:
производњу машина за бризгање, произ
водњу ЦНЦ машина, машина за ливење
под притиском и аутоматизацију. Циљ је
да постигну капацитет производње од
2.500 машина за бризгање и 1.000 ЦНЦ
машина годишње.
– Овај пројекат ће имати велики позити
ван утицај на општину Рума и привреду у
нашем окружењу. Кинеска компанија ће
запослити око 300 радника средње и
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више квалификације, са просечним зара
дама од 650 до преко 1000 евра. Плани
рају улагања у образовање и обуку запо
слених, како би ниво техничког знања и
вештина био што виши. Имајући у виду да
је њихов производ веома сложен, са
доста делова које не могу сами да произ
веду, компанији ће бити потребна велика
мрежа домаћих добављача, што ће зна
чајно утицати на ширење домаће инду
стрије и њен економски раст – указала је
Александра Ћирић.
Дакле, ради се о отварању нових рад
них места за средње и висококвалифико
вану радну снагу, за отварање могућно
сти да до посла дође велики број коопе
раната, али то значи и прилив три милио
на евра у општински буџет од продаје
земљишта.
– Овим још једном доказујемо бонитет
ност и успешан рад наше општине. Ком
паније које доносе просперитет, инова
тивност, могућност напретка и отварање
нових пословних могућности су добродо
шле у нашу општину, јер овако значајном
инвестицијама и добрим пословањем
стварамо нашим суграђанима услове за
још бољи и квалитетнији живот – поручи
ла је Александра Ћирић.
Директор у будућој фабрици „HAITIAN“
у Руми Јиминг Сун је захвалио
локалној самоуправи на великој профе
сионалности, пријатељском односу, ефи
касности у раду и свесрдној подршци да
се ова инвестиција реализује баш овде.
– Наша компанија неће само улагати у
Руми, већ ће сарађивати и са бројним
локалним компанијама, тако да ће ова
инвестиција помоћи развој и Руме, али и
целе Србије. Очекујемо да ће радови
почети већ ове године, преговарамо са
пројектантима и извођачима радова, а
крајњи рок за реализацију инвестиције је
2024. година, рекао је Јиминг Сун.
Очекује се да би прво запошљавање
радника могло бити већ почетком наред
не године. Сун је додао да су у Руму
дошли јер су препознали поуздану локал
ну самоуправу која има капацитет да
испрати њихове амбициоз не пројекте. он
је додао да се Рума доказала професио
налношћу и ефикасношћу, а други разлог
је свакако положај Руме, њена добра
повезаност.
С. Џакула
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РУМСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Седам милиона
за нова седишта

На конкурсу ,,Градови у фокусу“ Министарства култу
ре и информисања Културни центар је добио седам
милиона динара за репарацију седишта и замену подо
ва у великој дворани

Велика дворана Културног центра

Културни центар ,,Брана Црнчевић“ је
добио средства за репарацију седишта и
замену подова у великој дворани, а уго
вор о додели средстава ће у Министар
ству културе и информисања са мини
старком Мајом Гојковић потписала је 13.
маја председницарумске општине Алек
сандра Ћирић у Палати Србије. Наиме,
подносилац пројекта на конкурсу ,,Гра
дови у фокусу“ је била локална самоу
права, а обухватао је све установе култу
ре. Међутим, Министарство културе и
информисања је донело одлуку да ове
године издвоји средства за Културни
центар, као подпројек ат. Добијено је
седам милиона динара, док је предвиђе
на вредност нешто испод осам милиона
динара, тако да ће општина обезбедити
остатак потребних средстава за реали
зацију посла.
– Како је реализација планирана за
ово лето, сматрамо да ће рокови бити
испоштовани, а пројек ат спреман за
правдање до 31.децембра, што ћемо у
договору са надлежним службама Мини
старства пратити и испоштовати. Чим
средства стигну, биће покренут законски
поступак за обављање посла, а он ће
бити поверен извођачу који се покаже

као најповољнији за нас.Што се тиче
запослених у нашој установи, сви смо
нестрпљиви и једва чекамо да простор
поново заблиста. Када се организују
представе, концерти и други програми у
нашој Великој сали, сви у томе учеству
јемо и стало нам је да угледамо тај нови
сјај комплетног објекта – рекла је дирек
торка Културног центра Катарина Фили
повић.
Kултурни центар „Брана Црнчевић” је
изграђен 1985. године и један је од кул
турних симбола Руме.
 - Општина Рума, као што је и обећала,
издвојиће у наредном периоду значајна
средства за улагања у културу, те ће и
Kултурни центар поново добити свој
некадашњи сјај. Захваљујући пројекту
„Градови у фокусу“ Министарства култу
ре и информисања ове године биће ура
ђена репарација седишта и замена пода
у Великој дворани Kултурног центра,
истакла је председница Општине Алек
сандра Ћирић.
Рецимо и то да Велику дворану годи
шње посети између 50 и 60.000 гледала
ца који ће имати један потпуно нов и
лепши угођај у сали са укупно 700 места.
С. Џакула

Спољашње уређење објекта
– Ове године планирани су и радови
на уређењу спољашњости објекта. За
ту намену је ребалансом из буџета
општине обезбеђено пет милиона дина
ра. Друга фаза ће обухватити чишћења
стаклених и фасадних површина, сре

ђивања мермерних платоа, уређење
рекламног простора, брендирање уста
нове и друге радове, тако да ће јесењу
сезону Културни центар дочекати потпу
но спреман, истакла је Александра
Ћирић.
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M NOVINE

18. MAJ 2022.

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ „ИРИШКИ ВИНОГРАДАРИ“

Повећати квалитет
и количине вина у понуди

Удружење Иришки виноградари

Удружење винара и виноградара ири
шке општине „Иришки виноградари“ је
основано 9. маја, а на оснивачкој скуп
штини је за председника изабран Бојан
Мандић, винар из Ирига, док је председ
ница Скупштине Удружења Ивана Обра
новић, професорка у ССШ „Борислав
Михајловић Михиз“ у Иригу. Тада је усво
јен и статут овог удружења. Један од
циљева овог Удружења је и добијање
типског вина са територије иришке
општине како би се обезбедио озбиљни
ји наступ на тржишту кроз повећање ква
литета и количине вина у понуди. Битно
је извршити и мапирање свих произвођа
ча како би се све већем броју туриста
понудиле услуге малих винарија у јед
ном озбиљнијем маркетиншком присту

пу. Захваљујући овом удруживању лак
ше ће се обезбедити и едукације за све
мале винаре и виноградаре, али и уште
де приликом набавке опреме потребне
овим произвођачима.
Иницијативу за формирање Удружења
је покренуо „Мачков подрум“ и мали
виноградари из иришке општине. Удру
живање виноградара у иришкој општини
има традицију дугу стотинак година, а
1930. године је и настао подрум Ириг.
– Можемо рећи да су околности у све
ту и Србији сличне као и тридесетих
година прошлог века, јер је економска
криза присутна, мали произвођачи су у
незавидном положају у односу на велике
и зато је удруживање веома значајно,
чак и пресудно за њихов опстанак.

Локална самоуправа ће помоћи Удруже
њу у оквиру својих надлежности, као што
је обезбеђивање простора за рад, подр
шка приликом пројектног финансирања,
учешћа на сајмовима, истиче Федор
Пушић, члан кабинета председник а
Општине задужен за пољопривреду.
Наравно, ово удруживање добија на
значају и у контексту напора иришке
општине да се позиционира као општина
са значајним туристичким потенцијали
ма, а у области привреде инсистира и на
развоју винарија и виноградарства на
својој територији чије земљиште томе и
погодује.
Удружење винара и виноградара има
тренутно 13 чланова, уз отворен позив
за нове чланове.
С. Џакула

ТИМ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИРИГ НАЈБОЉИ НА КОНКУРСУ „УХВАТИ ИДЕЈУ“

Подржи различитост и победи

На овогодишњем конкурсу
„Ухвати идеју“ у оквиру А1
Дана девојчица у ИКТ секто
ру, за избор најбољих видео
радова ученица седмих и
осмих разреда основних
школа из Србије стигао је
велики број радова. Од 69
пристиглих радова из 51
школе, њих 66 је испунило
све услове и конкурисало за
награде. Комисију која је
оцењивала радове чинили
су представници УПЖ Срби
је, Министарства просвете,
науке и технолошког развоја,
Минис тарс тва
прив ред е,
Минис тарс тва
тргов ин е,
туризма и телекомуникација,
Министарства омладине и
спорта, Агенције UN Woman,
као и компанија А1, Klett и
Schneider Electric. Ова Коми

Најбољи тим из Ирига

сија је прво изабрала 20
радова који су ушли у фина
ле, а потом су проглашена и

три најбоља рада. У овој
јакој конкуренцији најбољи је
био видео рад „Лепота је у

различитости“ ученица ОШ
„Доситеј Обрадовић“ из Ири
га.
Тим ове школе је наступао
под именом „Хармонија“, а
чиниле су га ученице VIII-1
одељења Дуња Кордулуп,
Лана Ђармати, Тамара Стој
чевић и ментор Маја Вукса
новић. Тема њиховог   видео
рада је била да покаже да
наше друштво може и треба
да буде инклузивно, да може
да прихвати и подржи разли
читости. Друга је била ОШ
„Свети Сава“ из Београда, а
трећа ШОСО „Мара Мандић“
из Панчева. Ауторима најбо
љих радова награде су уру
чене на завршној свечаности
која је 10. маја одржана у
Скупштини града Београда.
С. Џакула
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СТРУЧНИ СКУП СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У ИРИГУ

О манастирским
библиотекама

Учесници скупа у Великој Ремети

У манастирској библиотеци манастира
Велика Ремета одржан је 10. маја струч
ни скуп на тему „Манастирске и црквене
библиотеке чувари културне баштине“.
Ово је десети стручни скуп који у библи
отеци манастира Велика Ремета органи
зује Српска читаоница у Иригу у сарад
њи са архимандритом Стефаном, игума
ном овог манастира, а окупља библиоте
каре из Србије, који својим радовима
презентују разноликост, богатство, и спе
цифичности фондова манастирских и
црквених библиотека.
Учеснике скупа су поздравили игуман
Стефан, као и Вера Новковић, директор
ка Српске читаонице и Весна Петровић
које су иа уторке пројекта о манастир
ским библиотекама. Љубица Ћоровић из

Библиотеке града Београда је на скупу
представила Зборник радова са прошло
годишњег скупа „Манастири и библиоте
ке чувари културне баштине“. Владан
Тријић из Народне библиотеке Србије је
потом представио нову књигу „Рукописне
књиге у библиотекама фрушкогорских
манастира“ Весне Петровић и Дубравке
Симовић, која је изашла у оквиру пројек
та „Каталог библиотека фрушкогорских
манастира“. Ово представљање је пра
тила и изложба ауторке Весне Петровић.
На овом стручном скупу, учесници
библиотекари су имали своја излагања
на 11 пријављених тема из области на
коју се скуп односио а то су манастирске
и црквене библиотеке као чувари култур
не баштине.
С. Џ.

ДУ ,,ДЕЧИЈА РАДОСТ” ИРИГ

Почео упис малишана
Упис деце у Дечју установу „Дечија
радост“ Ириг за радну 2022/23. годину
започео је 4. маја и вршиће се електрон
ским путем на националном Порталу
еУправа Републике Србије, слањем
документације на мејл адресу vrticirig@
gmail.com или на лично у Змај Јовину 61.
За пријаве поднете електронским путем
систем аутоматски прибавља податке из
Матичне књиге рођених и Централног
регистра обавезног социјалног осигура
ња, тако да родитељи не морају приба
вљати ова документа. Пријаве се подно
се за децу која су рођена од 1. марта
2016. до 29.фебруара 2017. године и то
за припремни предшколски програм, као
и за целодневни боравак за вртићке
јаслене групе деце старости од једне до
три године и за вртићке групе деце ста

рости од три до 6,5 година. Уколико
родитељи или старатељи желе да дете у
предшколску установу буде уписано по
основу приоритета или специфичности,
документацију коју су прибавили код
надлежних институција, подносе путем
мејла. Документа којима се доказује ста
тус детета/породице из осетљивих група
налазе се таксативно набројана на сајту
вртића и Општине Ириг. Информације,
али и помоћ око уписа деце у ДУ „Дечија
радост“ Ириг можете добити на телефон
022/461-322, радним данима од 8 до 14
часова. За децу која већ похађају вртић
се не подноси документација. Потребно
је само попунити пријаву за упис у при
премни предшколски програм коју ће
родитељи добити од васпитача.
С. Џ.
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РУМА: МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

Следи позив за
директне кориснике
На својој 62. седници одржаној 13. маја,
чланови Општинског већа Рума су донели
одлуку о расписивању јавног позива за
избор директних корисника за спровође
ње мера енергетске санације породичних
кућа и станова. Локална самоуправа је, на
основу те одлуке, расписала јавни конкурс
за учешће привредних субјеката у спрово
ђењу мера енергетске санације стамбених
објеката на територији општине Рума - јав
ни позив за избор директних корисника.
Конкурс је отворен од 16. маја до 6. јуна, а
пријавни образац и ближе информације
могу се наћи на банеру „Пројекат повећа
ња енергетске ефикасности“ на сајту рум
ске општине. Подсетимо, за ове намене у
текућој години је опредељено 30 милиона
динара – половину је обезбедила румска
општина, а половину Управа за подстица
ње и унапређење енергетске ефикасно
сти. Од тог износа највећи део, чак 27
милиона је опредељено за меру замене
столарије и котлова, док је преосталих три
милиона опредељено за субвенцију
соларних панела. Како би овај процес
несметано текао, Општинско веће је на
седници одржаној 13. априла образовало
Комисију за реализацију мера енергетске
санације, док су 15. априла усвојена два
правилника о додели средстава и реали
зацији пројекта енергетске ефикасности –
један за столарију и котларнице, други за
соларне панеле.
С. Џ.

ИНЂИЈА

„Капија успеха“
за Келтско село
Туристичк ој организацији општине
Инђија припало је признање „Капија успе
ха“ за пројекат Келтског села у категорији
културно-историјског туризма. Председник
Владе Војводине Игор Мировић уручио је
признање директору Туристичке организа
ције општине Инђија Милану Богојевићу.
Награда „Капија успеха“ се традиционал
но, 30. пут, додељује од стране Привредне
коморе Војводине за достигнути квалитет
услуга у туризму и угоститељству.  М. Ђ.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Ученици на кросу
Крос РТС-а одржан је 13. маја на спорт
ском терену ФК „Раднички“ у Иригу, уз уче
шће ученика ОШ „Доситеј Обрадовић“ свих
узраста – од првог до осмог разреда. Овај
крос се одржава већ 32 године истовреме
но у великом броју школа у Србији, а знак
за почетак дао је у 10 сати на РТС мини
стар просвете Бранко Ружић.
Пре кроса у Иригу др Милица Илић је
одржала едукативно предавање на тему
„Кретањем до здравља“, у складу са обе
лежавањем 10. маја,  Међународног  дана
физичке активности, који је 2002. године
креирала Светска здравствена организа
ција ради промоције физичке активности.

С. Џ.
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ХИТНО ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА СО ИНЂИЈА

Измена Просторног плана због
светског аутомобилског гиганта
На 20. седници Скупштине
општине Инђија која је одржа
на у петак, 13. маја по хитном
поступку усвојена је Одлука о
измени Одлуке о изради изме
на и допуна Просторног плана
општине Инђија. Како су обра
зложили надлежни, до хитне
измене Просторног плана
дошло је због потребе да се
пољопривредно земљиште у
североисточној индустријској
зони преиначи у грађевинско
како би се формирала радна
зона површине од преко 900
хектара за потребе нових
инвеститора. На више од 700
хектара површине земљишта
у тој делу радне зоне, своје
постројење требао би да
изгради један од водећих свет
ских гиганата у области ауто
мобилске индустрије, потвр
дио је председник општине

Радна зона у Инђији

Инђија Владимир Гак.
– Суштина је да се проширу
је радна зона, такозвана лока
ција број 15, од другог кружног
тока до фабрике „Грундфос“.
Очекујемо, као што сам већ
изјавио, долазак инвеститора
који ће променити историју
нашег града, истакао је Гак и
додао да је и председник

ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАХТЕВА ЗА
УПИС ДЕЦЕ У ИНЂИЈСКЕ ВРТИЋЕ

Највећи притисак
је на јаслене групе
Убрзан привредни развој у општини
Инђија допринео је порасту броја захте
ва за упис деце у Предшколску устано
ву „Бошко Буха“. Како су истакли пред
ставници те установе, и поред изградње
новог објекта „Лабуд“ у Инђији, смештај
ни капацитет није довољан за прихват
деце, која у великом броју долазе из дру
гих делова Србије. План је да се додатно
прошири објекат „Невен“ у Омладинској
улици како би се могле формирати још
четири групе.
Како је истакла Јелена Кресоја, дирек
торка ПУ „Бошко Буха“ чак 70 одсто деце
долази из општина које се налазе на југу
Србије а чији родитељи су се због запо
слења доселили у Инђију.
– Највећи притисак је на јаслене групе,
где имамо највише захтева за упис деце,
рекла је Кресоја.
Председник општине Инђија Вла
димир Гак истакао је да ће та локална
самоуправа предузети конкретне кораке
како би сва деца била уписана у вртиће.
– Реконструкција објекта „Невен“,
поред постојећа два, обухватиће још два
боравка за децу, што ће бити завршено
у најскоријем времену, потврдио је Гак и
додао да морају да изађу у сусрет деци
чија су оба родитеља запослена.
– Такође, имамо и велики број ново
рођене деце, на шта смо посебно поно
сни. Поред проширења објекта „Невен“
имаћемо и проширење новог објекта
„Лабуд“, што ће бити друга фаза изград
ње поменутог вртића, објаснио је пред
седник општине Инђија.
М. Ђ.

Србије Александар Вучић
више пута у медијима истицао
да се воде преговори са два
светска гиганта у области
аутомобилске индустрије те су
очекивања, како он каже, да
један од њих изгради погон у
Инђији.
– Очекујемо ту велику инве
стицију и већ смо реализовали

неке формалне кораке који
воде ка реализацији инвести
ције. Врло брзо ћемо знати
резултат преговора. Тада ће
Инђија имати разлога да сла
ви, јер сви који овде живимо
имаћемо прилику да видимо
како се у потпуности мења
слика нашег града, каже Гак.
М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Обележен Дан победе
над фашизмом

Културно – уметнички програм у згради општине Инђија

Општина Инђија и ове године обеле
жила је 9. мај, Дан победе над фаши
змом у Другом светском рату на симбо
личан начин, пригодним културно - умет
ничким програмом у згради Општине
Инђија након чега је уследило и полага
ње венаца на споменик Подунавско - 
партизанском одреду. У име локалне
самоуправе присутне је поздравио шеф
Кабинета председника општине Инђија
Немања Милојевић који је истакао да
прошлост никада не сме да се заборави.
– То је важно за будућност генерација
које долазе више него икад. Сви треба
да памтимо ослободиоце али и жртве

фашизма и нацизма, како нас та пошаст
никад више не задеси- рекао је Милоје
вић који је након свечаног програма у
згради Општине Инђија са замеником
председника Скупштине општине Инђи
ја, Лазаром Вукмировићем положио вен
це на споменик у центру града.
Поред општинске делегације, церемо
нији су присуствовали представници
амбасаде Руске федерације, републич
ки, покрајински и општински функционе
ри СУБНОР -а, Културно -  уметничко
друштво „Соко“, ђаци Основне школе
„Петар Кочић“ и грађани.
М. Ђ.
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ЗБОГ НЕПРИЈАТНИХ МИРИСА ПОЈАЧАН ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР НА ФАРМАМА У БЛИЗИНИ ИНЂИЈЕ

Контрола на три дана

Састанак Система 48

На последњем састанку Система 48
у Инђији одржаном у петак, 13. маја,
председник општине Инђија Владимир
Гак донео је обавезујући закључак да се
појача инспекцијски надзор у околним
фармама свиња због све интензивнијих
и чешћих појава непријатних мириса у
самом граду. Гак је том приликом нало
жио да се предузму и остале законске
мере.
– Са овим проблемом боримо се јако
дуго и није то ништа ново. Те пробле
ме смо наследили и трудимо се да их
решимо. После дуго времена донео
сам обавезујући закључак на основу ког

инспекција на свака три дана мора кон
тролисати фарме у близини Инђије, обја
снио је Гак и додао:
– То се односи на све фарме и произ
водне објекте из којих се шире непри
јатни мириси. Видећемо како ће наша
инспекција обавити овај задатак, уколи
ко не, инсистираћемо на неким другим
видовима заштите грађана, пре свега, на
покрајинске и републичке органе који се
баве заштитом животне средине.
Председник општине Инђија рекао
је на крају да ће истрајати у решавању
вишегодишњег проблема који се односи
на појаву непријатних мириса.
М. Ђ.

ПРВИ „НОЋНИ БАЗАР“ У ИНЂИЈИ

У новосадском маниру

Ноћни базар у Инђији ће бити саставни део туристичке понуде

По први пут у Инђији у суботу, 14. маја
у улици Војводе Степе одржан је „Ноћни
базар“. У маниру „Новосадског ноћног
базара“ посетиоци су имали прилику да
пробају и купе различите домаће шпеци
је, пиће, уникатно ручно ражене произво
де и уживају у музици за све генерације.
Више од 120 излагача учествовало је ове
године а Туристичка организација општи
не Инђија приредила је поменуту мани
фестацију са циљем да обогати туристич
ку понуду.
Како је на отварању „Ноћног базара“
истак ао шеф Кабинета председник а

општине Инђија Немања Милојевић,
Општина Инђија, која је и покровитељ
манифестације убрзано развија туризам
и предано ради на обогаћивању тури
стичке понуде.
– Осим по развијеној привреди, за циљ
имамо да нашу општину промовишемо
као привлачну туристичку дестинацију на
чему се ради у последњих неколико годи
на. Све је већи број туриста који долазе у
наш град, истакао је Милојевић.
Како су истакли организатори, циљ је
да „Ноћни базар“ постане саставни део
туристичке понуде општине Инђија.М. Ђ.

15

Изградња
канализације
у три инђијска села
Општина Инђија добила је око 24 мили
она динара за израду пројектне докумен
тације која се односи на изградњу канали
зационе мреже у три инђијска села Љуко
во, Јарковци и Нове Карловци. Уговоре је у
четвртак, 12. маја, представницима те
сремске општине али и другим локалним
самоуправама уручио председник Владе
Војводине Игор Мировић. Реч је о сред
ствима из конкурса Покрајинског секрета
ријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство намењеним локалним самоу
правама за суфинансирање изградње,
санације, реконструкције и израде технич
ке документације водних објеката у јавноj
својини и објеката фекалне канализације
на територији АП Војводине у 2022. годи
ни.
– Добили смо средства за израду про
јектне документације која се односи на
веома важну инвестицију захваљујући
којој ће бити изграђена канализациона
мрежа у поменутим насељима, истакао је
председник општине Инђија Владимир Гак
и додао:
– Након израде неопходне документаци
је кренућемо и са конкретним радовима на
терену чиме ћемо испунити још једно обе
ћање дато становницима тих села.
Представници Покрајинског секретари
јата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство истакли су да је за реализацију
18 пројеката за водне објекте и пет проје
ката за објекте фекалне канализације на
територији АП Војводине опредељено
укупно 665 милиона динара.
М. Ђ.

РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ
У ИНЂИЈИ

Нов вентил
за стабилно
водоснабдевање
Радници Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Инђија крајем
прошле недеље извршили су радове на
реконструкцији  главног чворишта на изво
ришту у Инђији при чему је замењен вен
тил пречника 450 милиметара. Током ноћи,
12. на 13. мај, вршени су радови те је из тог
разлога било прекинуто водоснабдевање
потрошачима у Инђији, Љукову, Јарковци
ма и Новим Карловцима.
Како је истакао Драгољуб Трифуновић,
директор инђијског „Водовода“ било је нео
пходно извршити реконструкцију главног
чворишта.
– Реконструкција је последњи пут рађена
пре 40 година када је тај вентил и уграђен.
После толико времена морали су да се
изведу поменути радови јер је дошло до
„замора материјала“. Захваљујући замени
вентила наредних 40 година имаћемо
апсолутну стабилност у водоснабдевању,
истакао је Трифуновић и похвалио раднике
„Водовода“ који су у рекордном року извр
шили радове на замени вентила на извори
шту у Инђији.
– Одлучили смо се да радимо ноћу како
би грађани и привредни субјекти били што
мање ускраћени за воду, рекао је директор
„Водовода“.
М. Ђ.
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ПОКРАЈИНА И ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ СУФИНАНСИРАЈУ ВОДОВОД У ОГАРУ

За уредно водоснабдевање
у Огару
Вредност ове инве
стиције је преко 30
милиона динара,
од чега је 19,1
милиона доделила
Покрајинска влада,
а 11,2 милиона је
обезбедила из
буџета општина
Пећинци
Игор Мировић уручује уговор Синиши Ђокићу

Председник Покрајинске владе Игор
Мировић уручио је у четвртак, 12. маја,
45 уговора представницима 31 локалне
самоуправе о суфинансирању изградње,
санације, реконструкције и израде тех
ничке документације водних објеката у
јавној својини и објеката фекалне кана
лизације, и за суфинансирање уређења
атарских путева и отресишта на терито
рији АП Војводине у 2022. години.
У име општине Пећинци уговор за
изградњу друге фазе водоводне мреже у
Огару потписао је председник општине
Синиша Ђокић. Вредност ове инвести
ције је преко 30 милиона динара, од чега
је 19,1 милиона доделила Покрајинска
влада, а 11,2 милиона је обезбедила из
буџета општина Пећинци. Председник

Обавештење
Због асфалтирања пута
Прек а Калдрма – Деч у
пуној ширини коловоза, у
периоду од 13. до 20. маја
биће обустављен саобра
ћај на путу Шимановци –
Прек а Калдрма, деоница
Прека Калдрма – Деч (рас
крсница улица Палих бора
ца, Војвођанске и Браће
Савић).
Преусмерење саобраћа
ја планирано је од Преке
Калдрме преко Карловчи
ћа, Сремских Михаљеваца,
Прхова и Шимановаца до
Деча.
За становнике Деча сао
браћај ће се одвијати преко
улица Палих бораца до
Браће Савић према Шима
новцима.

Ђокић је изјавио да је стара водоводна
мрежа у Огару дотрајала и да се хавари
је догађају скоро свакодневно, па је
инвестиција у нову водоводну мрежу
приоритетна за ово насеље.
Председник Мировић је рекао да је
укупна вредност потписаних уговора
милијарду и 227 милиона динара, од
чега је Покрајинска влада определила
готово 794 милиона, а остатак локалне
самоуправе.
– Удружујући се са локалним самоу
правама, уложићемо знатна средства у
ове важне пројекте који ће довести пија
ћу воду у домаћинства и индустријске
зоне, те омогућити безбедно одвођење и
пречишћавање фекалних вода, као и
уређење атарских путева. Снабдевање

водом у Војводини једно је од најсложе
нијих питања на којем ћемо у годинама
пред нама радити још више, како на
реконструкцији бунара у мањим среди
нама, тако и на изградњи нових и обнови
постојећих постројења у већим средина
ма, рекао је Мировић.
Покрајински секретар за пољопривре
ду, водопривреду и шумарство Чедомир
Божић нагласио је да је од укупног изно
са средстава, за реализацију 18 пројека
та за водне објекте и пет пројеката за
објекте фекалне канализације опреде
љено 665 милиона динара, док је вред
ност 22 уговора за уређење атарских
путева и отресишта 561,8 милиона дина
ра.
С. Ђ.

КУПИНОВО

Школа добија нови кабинет физике
Основна школа „Душан
Вукасовић Диоген“ у Купинову
ускоро ће добити савремено
опремљени кабинет за физи
ку. Како нам је рекао дирек
тор ове образовне установе
Здравко Обренић, средства
за куповину наставних сред
става у износу од 431 хиљаде
динара, овој установи је доде
лило Министарство правде
на јавном конкурсу за доделу
средстава прикупљених по
основу одлагања кривичног
гоњења – опортунитет.
– Опремање кабинета за
физику ће нашим ученицима
који, похађају матичну школу
у Купинову, омогућити дале
ко лакше праћење наставе.
Наставна средства, као што

су -  дигитални хронометар,
метални барометар, Галиле
јев жљеб, Атвудова машина,
Њутнова цев, затим уређај за
демонстрацију промене при
тиска са дубином, школски
Амперметар и Волтметар и
друга наставна средства која
ћемо купити од ових средста
ва, неопх одна су за савреме

но извођење наставе физике,
те на тај начин наши ученици
и наставници неће заостајати
за вршњацима и колегама у
већим срединама, рекао нам
је Обренић.
Од додељених средста
ва биће купљено укупно 30
наставних средстава.
С. Ђ.
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1,4 МИЛИОН
 А ЗА НАСТАВАК УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Наставља се чишћење
пећиначке општине

Министарка заштите животне средине
у Влади Србије Ирена Вујовић уручила је
13. маја уговоре о додели средстава за
уклањање дивљих депонија у 34 локал
не самоуправе, као и за пројекте зашти
те земљишта у 14 градова и општина у
Србији. Она је том приликом изјавила да
ће резултат овог конкурса бити више од
700 очишћених локација за годину дана.
Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић потписао је уговор којим ће за
чишћење дивље депоније у Сремским
Михаљевцима бити издвојено укупно
1.428.000 динара. Министарство је
издвојило 999.600 динара, а општина
Пећинци 428.400 динара.
– Општина Пећинци је са Министар
ством заштите животне средине већ
суфинансирала уклањање дивље депо
није у Обрежу, а са Покрајинским секре
таријатом за урбанизам и заштиту живот
не средине суфинансирамо радове на
уклањању дивље депоније у Пећинцима.
Сопственим средствима смо уклонили
депонију у Шимановцима и санирали
депоније у Огару, Доњем Товарнику и
Попинцима, изјавио је председник Ђокић
и најавио да ће локална самоуправа
наставити са борбом за чистију и здра
вију општину Пећинци.
– Ово je значајна подршка локалним
самоуправама за унапређење стања
животне средине и подизање квалитета
живота грађана. Неодговорно и неаде
кватно одлагање отпада утиче на загађе
ње ваздуха, воде и земљишта и зато је
изузетно важно да подижемо свест гра
ђана, јер једино заједно можемо да се
изборимо са овим великим проблемом и
да будућим генерацијама оставимо
чисту и здраву Србију, рекла је Вујовић и
истакла да је на више локација које су
очишћене у претходном периоду поста
вљен видео надзор, а и ове године је,
поред 80 милиона динара намењених за
уклањање депонија, обезбеђено још 20

Синиша Ђокић и министарака Ирена Вујовић

Председник општине Пећинци Синиша Ђокић пот
писао је уговор којим ће за чишћење дивље депо
није у Сремским Михаљевцима бити издвојено
укупно 1.428.000 динара. Министарство је издвоји
ло 999.600 динара, а општина Пећинци 428.400
динара
милиона за постављање видео надзора.
– Постављање видео надзора је зна
чајно да не бисмо долазили у ситуацију
да изнова чистимо исте локације. Каме
ре које смо раније поставили, повезали
смо и са Еколошким информационим
системом „gReact“, што омогућава да се
стање на једном очишћеним локацијама
прати у реалном времену. Путем систе

ма „gReact“ моћи ћемо и да, на основу
пријава грађана, ефикасније решавамо
еколошке проблеме и планирамо буџет
ска средства за наредне пројекте. До
сада се показало да су грађани, на овај
начин, највише пријављивали управо
дивље депоније и зато и одвајамо сред
ства за њихово уклањање, рекла је
министарка.
Д. С.

МУЗИЧКА ШКОЛА У ПЕЋИНЦИМА

Почиње пријем ђака

Основна музичка школа „Теодор Тоша
Андрејевић“ из Руме, истурено одељење
у Пећинцима, одржаће пријемне испите
за нове ђаке 23. и 24. маја у просторијама
школе (зграда Културног центра Пећинци,
Слободана Бајића 1. Пећинци).
Пријемни је намењен ученицима првих
и других разреда основних школа, с тим
да се прваци уписују у припремни разред
музичке школе, док су другацима доступ
ни инструментални одсеци - клавир, гита
ра, тамбура и хармоника. Неопходно је да
се заинтересовани за полагање пријемног
испита претходно пријаве матичној школи

у Руми на број телефона 022/474042 или
лично на адреси ЈНА 140, Рума.
Подсећамо да се настава у музич
кој школи одвија два пута недељно, при
чему се наставно особље прилагођава
путницима. Музичка школа, како се пока
зало током две године рада на простору
општине Пећинци, организује велики број
концерата, чиме богати локалну културну
активност, развија таленте и креативност
код деце, моторику и сценске наступе.
Путем бројних радионица и пројеката у
које је музичка школа укључена или их
самостално организује, ученицима су

предочени бројни интересантни садржа
ји и могућности. Поред тога, највреднији
и најталентованији ученици овенчани су
са бројним наградама са републичких и
интернационалних такмичења.
Додатне информације о самом пријем
ном испиту могу се добити у простори
јама школе у Пећинцима, сваког уторка
и петка, или позивом броја телефона:
022/474042.
На званичном сајту музичке школе
(muzickaskolaruma.edu.rs) налазе се и
додатне информације о полагању пријем
ног испита.
С. Ђ.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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ЗА ОБНОВУ КУЛТУРНИХ УСТАНОВА И ЦЕНТАРА У ВОЈВОДИНИ 265 МИЛИОНА ДИНАРА

За културни центар у Голубинцима
35 милиона динара

Председник Покрајинске владе Игор Мировић у Старој Пазови уручио уговоре за установе културе

Председник Покрајинске Владе Игор
Мировић у присуству покрајинског секре
тара за културу Драгане Милошевић уру
чио је у петак, 13. маја у Старој Пазови
уговоре о финансирању и суфинансира
њу пројек ата унапређења културне
инфраструктуре и опремања објеката
културе у јавној својини АП Војводине у
2022. години.
АП Војводина оснивач је 12 институци
ја културе. Осим великих инвестиција
Покрајински секретаријат за културу, јав
но информисање и односе с верским

заједницама по први пут је реализовао и
конкурс који се односи на локалне само
управе и културне институције у мањим
срединама које траже пажњу пре свега у
финансијском смислу. Овом приликом
средства су добиле општине Житиште,
Стара Пазова, Опово, Србобран, Шид,
Бачка Паланка, Зрењанин и Вршац.
Опредељено је 265 милиона динара
за осам војвођанских пројеката.
– У току ове године настављамо са
важним пословима на реконструкцији и
адаптацији домова културе, културних

центара и других културних средишта, у
осам локалних самоуправа, као и на
њиховом опремању како бисмо створили
услове за квалитетнији рад тих установа,
изјавио је председник Мировић.
Општина Стара Пазова је овим конкур
сом добила 35 милиона динара за рекон
струкцију Културног центра у Голубинци
ма, захваљујући средствима Покрајин
ске владе Голубинци добити оно што до
сада нису имали – Центар за културу, те
да ће то допринети културном развоју тог
насељеног места и целе општине. Д. Г.

ОДБОЈКАШИЦЕ „ОМЛАДИНЦА“ ИЗ НОВИХ БАНОВАЦА НА ПРИЈЕМУ КОД
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Стара Пазова је општина одбојке

Општина Стара Пазова је општина
одбојке и у овом тренутку има три екипе
које се такмиче у највишем рангу. Једна
од њих су и одбојкашице „Омладинца“ из
Нових Бановаца -  актуелне јуниорске
шампионке Прве лиге Србије. Поводом
великих успеха које бележи овај новоба
новачки клуб, 11. маја угостио их је и  
председник општине Стара Пазова Ђор
ђе Радиновић.
– Ми смо Општина која је општина
солидарности, спорта, привреде, и у
свим тим областима негде и   лидер.
Имамо велики број спортских клубова, а
одбојка се по успесима свакако издвоји
ла. И у будуће ћемо пружати велику
подршку одбојци на локалу  и очекујемо
добре резултате, истакао је у обраћању
председник Радиновић.
Одбојкашице су председнику Радино
вићу   поклониле лопту са потписима
свих златних играчица  и спортске суве
нире док је локална самоуправа своје
поштовање према сјајном резултату

Одбојкашице код председника Општине Ђорђа Радиновића
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НЕ ЗАБОРАВИМО ИСТОРИЈУ

Обележено 80 година
од погибије
Јанка Чмелика
У четвртак, 12. маја навршено је тачно 80
година од погибије Јанка Чмелика из Старе
Пазове, борца за слободу у Другом свет
ском рату, кога су фашисти стрељали 1942.
године а годину након тога проглашен је за
народног хероја, тада Југославије.   Обеле
жавање јубилеја код његовог споменика у
старопазовачком парку је почело минутом
ћутања, након чега су венце положили
општински одбор СУБНОР-а, Месне зајед
нице и СКУД-а „Херој Јанко Чмелик“ а при
годан поетско – музички програм су припре
Ђорђе Радиновић уручује кључеве новог возила Тањи Тодоровић

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА ОБЕЗБЕДИЛА НОВА
ВОЗИЛА ЗА ШОСО „АНТОН СКАЛА“
мили управо ђаци истоимене школе. При
сутнима су се обратили Станко Царић,
председник ОО СУБНОР-а Стара Пазова,
Јанко Хавран, директор ОШ „Херој Јанко
Чмелик“ и Љибушка Лакатош, председница
Националног савета словачке националне
мањине у Србији.   Старопазовчанин Јанко
Чмелик је био   један од покретача комуни
стичког покрета у Срему,  прва жртва фаши
зма и трећи борац проглашен за народног
хероја у време 2. светског рата. Његово име
носе основна школа,  Словачко културно –
уметничко друштво и улица у Старој Пазо
ви, али и улице у већим градовима Војводи
не као и касарна у Новом Саду.
З. К.
изразила пригодним поклонима   и безре
зервном подршком.
– Успеси које у последње време нижу
одбојкашице Омладинца  резултат су кон
тинуираног и преданог рада и руководства
и девојака, сматра Марко Николић,  тренер
ОK „Омладинац“.  
На пријему се чуло да је одбојка најлеп
ши женски спорт, који старопазовачкој сре
дини једног дана може донети титулу прва
ка државе.  
– „Јединство“, „Омладинац“ и „Дунав“ су
клубови из исте општине. Из истог буџета
добијамо средства. Заједно желимо да
направимо нешто добро за општину, за
Бановце, за српску одбојку, тако што ће код
нас тренирати млађа деца од 15, 16, 17
година која ће после прећи у „Јединство“ и
наставити борбу како би једног дана титу
ла првака државе дошла у Пазову, рекао је
говорећи о успеху и плановима председник
ОK „Омладинац“ Славољуб Танасковић.
Иначе  ову сезону „Омладинац“ заврша
ва са још једним успехом -  шампионском
титулом у категорији јуниорки на Првен
ства Србије које је од 6. до 8. маја одржано
у Зрењанину.
Д. Г.

Подршка образовању
маргиналних група

Ђорђ е Радин ов ић, предс едн ик
Општине Стара Пазова у понедељак,
10. маја уручио је Тањи Тодоровић,
директорки ШОСО „Антон Скала“ кљу
чеве новог комби возила, које је Општи
на обезбедила за потребе школе. Из
локалног буџета је за ове намене
издвојено преко 10 милиона динара,
нагласио је председник Радиновић.
– Школа је имала стара возила, тако
да смо одлучили да купимо једно пут
ничко возило и комби, због чега сам
веома срећан. Вредност возила је пре
ко 10 милиона динара што није мала
сума, али није то толико важно, битно
да је да ће возила много значити и да
ће деца имати удобну безбедну вожњу
од куће до школе и назад, рекао је Ђор
ђе Радиновић.
Овим се решава проблем, првен
ствено родитеља, који могу да буду
сигурни да ће њихова деца бити без
бедна, рекла је директорка школе Тања
Тодоровић, нагласивши да је ово по
први пут, да добијају возило од Општи

не, која води рачуна о маргиналним
групама.
–Мени је јако драго што је сарадња
са локалном заједницом одлична.
Мислим да смо у Старој Пазови пости
гли висок степен развијености, имајући
у виду чињеницу да се степен развоја
неке заједнице мери управо улагањима
у социјалну заштиту, а општина је увек
нашу школу стављала међу приорите
те, рекла је Тања Тодоровић.
Комби возило ће се користити за пре
воз око 30 ученика са инвалидитетом
са територије целе општине, а путнич
ко возило ће служити за обилазак
њихових издвојених одељења у Новој
Пазови, Бешки, Инђији и Пећинцима.
Пошто старо комби возило није у
функцији од децембра прошле године,
до сада је школи у сусрет им излазио
Центар за социјални рад који им је
уступио своје комби возило, што је још
један доказ добре сарадње установа у
општини Стара Пазова.
З. Кожик

Подељено 270 ауто – седишта
У понедељак 9. маја започета је акција  у
Старој Пазови за децу из овог места и Голу
бинаца, коју спроводи Савет за безбедност
саобраћаја Општине у сарадњи са локал
ном самоуправом.  Следећег дана су седи
шта подељена у Новој Пазови за Новопа
зовчане, али и родитеље из Војке и Крње
шеваца а у среду, 11. маја седишта су
добили родитељи у Новим Бановцима и
они из Старих Бановаца, Белегиша и Сур
дука.
– Ова акција је наишла на добар одзив

код свих грађана старопазовачке општине.
Бринемо о нашим најмлађим суграђанима,
значајно је имати ауто седиште, и није ни
мала вредност ове инвестиције,   јер једно
седиште кошта око осам хиљада динара.
Нажалост неки родитељи не могу себи то
да приуште, тако да ми је драго да им изла
зимо у сусрет, рекла је Јелена Пешић, коор
динатор Савета за безбедност саобраћаја
општине Стара Пазова. Уручено је укупно
270 ауто седишта за децу рођену у периоду
од 1. јуна до 31. децембра 2021. године.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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ПРОШЛО ЈЕ ОСАМ ГОДИНА ОД ПОПЛАВА И СМРТИ ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА

Неколико дана слоге
да преваримо Ћосића да оде

Кад је Сава претила Митровици

Добрица Ћосић

Како је сва опасност мало уминула, 18. маја те 2014. је умро Добрица Ћосић. И
зашто би то било важно за ову причу? Зато што је много више од симболике. Ћосић
је био много тога и борац и писац, и комуниста и дисидент. Може му се учитавати да
се против државног једноумља борио из салона државних вила и да је био Титов
пратилац, али једно је сигурно, Ћосић је проникао у нашу филозофију и ген. И када
се каже да је био отац нације, није то никаква лепо скована фраза, то је истина
Бусање у груди, позивање на правду и
невероватно кратко памћење су при
лично познате карактеристике нашег
друштва. Има и једна лепа карактери
стика, она лепа и позитивна, која испли
ва када год се деси неко зло или теско
ба, али штета је што исплива само када
је тешко. Да је другачије били бисмо
дивни неки људи, што ми и јесмо, дивни
људи са веома мало такта. Али када је
тешко ми имамо ту преко потребну сло
гу, коначно се лако договарамо, коначно
правимо компромисе, коначно људски
разговарамо, не вређамо се, (псујемо,
јер то радимо увек). Јаки се правимо
стално, али не знамо да смо снажни
када тако спорадично будемо сложни.
Међутим, имамо и ту особину кратко
памћења и не сећамо се ничег дуже од
просечне амебе. Брзо заборављамо,
истина брзо и живимо, помало и боље
живимо, па ко ће се сећати шта је било
јуче, а пре хиљаду осамсто дана.
Ево баш ових дана, навршава се осам
година од када се десила претња једне
од највећих природних катастрофа за
овај наш град, поплаве из маја 2014.
године. И док је Обреновац пливао,
држава звала да се брани Шабац, страх
и језа нас је све пролазила и мислили
смо да смо пуштени низ воду – ону брзу
мутну савску која је на сат времена
расла на десетине сантиметара. Погле

дао нас је Бог, срећа, природа, али и
хрватски минери код Рачиноваца (зва
нична вест је да је насип пробијен, није
познато како). Међутим, шта да је водо
стај наставио да расте? Шта да је неко
наредио да се пробија насип код Марти
наца? Шта да митровачки насип није
издржао? Све су то биле зебње док је
она мајска киша падала као да никада

није, али људи су ишли на насип, пуни
ли џакове са песком, градили зечји
насип и ваљда веровали у једини срп
ски план Б који гласи „ваљда неће“. Сад
после осам година, расправе и комента
ри на друштвеним мрежама се своде на
то ко је био на насипу, а ко пио кафу на
својој тераси на Старом мосту, јер оно
што најбоље радимо је „крава која да

Можда изгледа чудно да повежемо водостај у
Митровици и Добрицу Ћосића, али се тада
десило, јер сви наши градови и наша земља су
једно веће или мање Прерово, које се ујединило
у некој доброј идеји, а из страха нама долазе
добре идеје, слобода и вера, као наше најбоље
врлине. И када смо то поново показали, онај
који је писао о поделама је умро, миран што смо
сложни. Зато није добро заборавити ту опомену
коју смо имали и не дај Боже неке несреће па да
само зато будемо сложни. Од тога смо много
бољи, али већину времена се само нешто фоли
рамо да нисмо
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канту млека, па је онда шутне“ илити
замерамо.
Могуће да је било одређено да се
Сремска Митровица поплави због
заштите Шапца и Београда, ми то сада
не знамо, али градски челници су се
брзо сетили да користе праву моћ 21.
века, а то су медији. Прво, град није
шала, а Сремска Митровица засигурно
има све могуће планове за сваку могућу
ситуацију за које грађани не знају и не
треба да знају. Друго, насип је грађен за
метар више од највишег могућег водо
стаја, али нико није очекивао да ће и то
бити надмашено. Грађење зечјег наси
па су надгледали чак и пензионисани
инжењери који су насип пројектовали,
јер иако није очекивано, планирано је у
случају нужде. Међутим, град је скренуо
пажњу државе на Митровицу користећи
друштвене мреже и интернет портале,
чак се појавила и нетачна вест да је
насип код Сремске Митровице пукао.
Врло брзо је људство из целе државе
почело да стиже у Митровицу, која се
бранила највише поред Равња, Раче и
Босута. Било је то време слоге и зебње,
а код нас слога без зебње не иде ника
да. Зато је штета што смо заборавили
како смо били сложни, а уплашени.
Како је сва опасност мало уминула,
18. маја те 2014. је умро Добрица
Ћосић. И зашто би то било важно за ову
причу? Зато што је много више од сим
болике. Ћосић је био много тога и борац
и писац, и комуниста и дисидент. Може
му се учитавати да се против државног
једноумља борио из салона државних
вила и да је био Титов пратилац, али
једно је сигурно, Ћосић је проникао у
нашу филозофију и ген. И када се каже
да је био отац нације, није то никаква
лепо скована фраза, то је истина, јер
хроника стасавања, подела и пропада
ња и потраге за слогом породице Катић
је хроника о нама, који само ретко пре
ђемо преко подигнутог и глупог носа и
сложимо се. Зато, више од симболике је
моменат Ћосићеве смрти, када смо се
ујединили да се бранимо против незау
стављиве природне силе. Да ли нам је
поверовао да смо сложни или смо га
само добро преварили? Нисмо га пре
варили, били смо оно најбоље што
јесмо, сложни у намери да останемо
непобедиви. Гурали смо главом кроз
зид и када нисмо веровали и када смо
видели да савска вода запљускује те
џакове, али смо као деца били убеђени
да ако треба од тог песка ћемо направи
ти зидине.
Можда изгледа чудно да повежемо
водостај у Митровици и Добрицу Ћоси
ћа, али се тада десило, јер сви наши
градови и наша земља су једно веће
или мање Прерово, које се ујединило у
некој доброј идеји, а из страха нама
долазе добре идеје, слобода и вера, као
наше најбоље врлине. И када смо то
поново показали, онај који је писао о
поделама је умро, миран што смо сло
жни. Зато није добро заборавити ту опо
мену коју смо имали и не дај Боже неке
несреће па да само зато будемо сло
жни. Од тога смо много бољи, али већи
ну времена се само нешто фолирамо да
нисмо.
Читанка
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ВЛАДИКА ВАСИЛИЈЕ СЛУЖИО ЛИТУРГИЈУ НА СЛАВИ
МАНАСТИРА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ НА ВРАЊАШУ

Да се умири читава
васељена и завлада мир

Епископ Василије служио је Свету Архијерејску литургију

Светом архијерејском Литургијом коју
је служио Његово Преосвештенство
Епископ сремски Господин Василије у
манастиру Светог Василија Острошког у
Манђелосу на Врањашу у четвртак 12.
маја 2022. године прослављени су пра
зник великог острошког чудотворца и
слава најмлађе фрушкогорске светиње.
У Светом литургијском чину Епископу
Василију саслуживали су протојереј - 
ставрофор и професор на Православ
ном богословском факултету др Влади
мир Вукашиновић, протојереј -  ставро
фор Велизар Живановић, јереј Жељко
Кусић, јеромонах Евгеније сабрат мана
стира Раковац, ђакони Горан Власац и
Лазар Павић. Том приликом, у ђаконски
чин рукоположен је Никола Лукић, докто
ранд и асистент на Богословском факул
тету у Београду. Из певнице су појали
студенти Православног богословског
факултета предвођени Иваном Топићем
и Гвозденом Милановићем.
На велики празник по лепом и сунча
ном дану у храму и манастирској порти
окупило се мноштво верног народа и

Манастир Светог Василија
на Врањашу у Манђелосу

гостију. Након што је са свештенством
освештао славске колаче и жито Епи
скоп Василије обратио се присутнима
пригодном беседом о величини и значају
празника једног од најпоштованијих срп
ских светаца.
– Слава и милост Светом Василију
Острошком Чудотворцу што нас је и
данас окупио у овој древној светињи
српског народа, да се пред овим престо
лом и његовим молитвама помолимо да
нас Бог помилује и спасе, рекао је вла
дика на почетку своје беседе, подсећају
ћи да је милостиви Господ српском наро
ду подарио многе молитвенике, мучени
ке и подвижнике којих се радо сећамо.
Један од њих свакако је Свети Васили
је Острошки који је у вечности и нашим
сећањима остао жив, рекао је Преосве
ћени владика, указујући на значај Светог
манастира подигнутог и пре осам година
освештаног на древном извору и свети
лишту манђелошког Врањаша у коме се
као велика светиња чува део одежде са
моштију Светог Василија из манастира
Острог.
– Ова светиња је на свој начин дожи
вела препород. Није на овом месту било
ничега, ви то добро знате, осим једне
колибе у којој смо се молили Богу. Господ
је рекао да је он присутан на сваком
месту где се ради имена његовог нађу
двоје или троје. Зато сабрани данас
овде, да се помолимо Богу и Светом
Василију да нам буде милостив и да ода
гна од нас све пошасти и болештине, да
нас умилостиви и умудри. Да се умири
читава васељена и да завлада мир који
доноси Бог а не људи који само причају
о миру а спремају оруђа и оружје да уни
ште брата сестру или децу и то највише
туђу, рекао је Епископ Василије.
Домаћини славе, игуман манастира
јеромонах Василије, са својим сестрин
ством и пријатељима манастира прире
дио је у манастирском конаку и порти
пригодну трпезу и послужење за угледне
званице, госте и присутни народ.
Д. Мостарлић
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Берба у току

СЕНКА И БРАНЕ МАТАРУГА ИЗ ЛАЋАРКА ЗАПОЧЕЛИ СОПСТВЕНУ ПРОИЗВОДЊУ ЈАГОДА

А јагоде крупне,
црвене и слатке...

Све што смо годинама радили као сезонци, нама се свидело и решили смо да се
упустимо у посао. Прва нам је година рада, нови смо у томе и зато имамо заштитара
који нам на време саветује које агро – техничке мере да примењујемо. Било је мало
мраза, па смо мучили муку неко време, али смо успели да превазиђемо последице и
задовољни смо досадашњим приносом, каже Сенка Матаруга
Сенка и Бране Матаруга, мајка и син,
неколико година уназад били су сезон
ски радници у воћњацима и њивама по
Срему. Када су скупили довољно знања,
али и нешто новца, одлучили су се на
самосталну производњу. На 17 ари пла
ца су прошле године засадили јагоде, а
у току је прва берба.
–   Све што смо годинама радили као
сезонци, нама се свидело и решили смо
да се упустимо у посао. Прва нам је
година рада, нови смо у томе и зато има
мо заштитара који нам на време савету
је које агро – техничке мере да приме
њујемо. Било је мало мраза, па смо
мучили муку неко време, али смо успели
да превазиђемо последице и задовољ
ни смо досадашњим приносом, каже
Сенка Матаруга.
Иако имају своју производњу, Сенка и
њен син још увек не одустају од сезон
ског посла, па тако сваког дана одлазе
да раде на поседима других власника, а
послеподне се баве својим засадом.
Није лако, али је слатко.
– С једног посла идем на други. Радим
за другог, па онда за себе. Имам помоћ
од комшија и деце, као и од пријатељи
ца. Ја сам још увек сезонац, без обзира

Сенка Матаруга

што имам и своје. Од 18 сати беремо
наше јагоде, па док не зађе сунце. За то
време наберемо између 15 и 20 гајбица,
у зависности од тога колико нас има. На
сву срећу окружена сам добрим људима

Бране Матаруга

који су увек ту за нас, додала је Сенка
Матаруга.
Син Бране има 21 годину, а тежину
сезонског рада осетио је као тинејџер.
Међутим, сада као млади пољопривред
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Субвенције
за помоћ
у производњи
Значајну подршку породица Матару
га добија од сремскомитровачке Аген
ције за рурални развој Града Сремска
Митровица, кроз саветодавне активно
сти.
– Породица Матаруга је пример
добре праксе, у ком се млади пољо
привредник одлучио на сопствену про
изводњу. У наредном периоду ће за
њега и произвођаче попут њега бити
доступне субвенције за помоћ при
проширењу производње. Једна од нај
важнијих мера је стављање рода у
пластеничке услове, како би произ
водња била квалитетнија, а род изве
снији. При том, до зрења долази рани
је, а убирање плодова траје дуже у
контролисаним условима, саветује
Душица Павловић в. д. директора
Агенције за рурални развој.
ник је врло поносан на оно што види у
свом засаду, а пољопривреда ће остати
његов позив.
– После завршене средње школе
одлучио сам да ћу се бавити пољопри
вредом. То волим одувек, а са мамом
сам ишао да радим четири, пет година
уназад као сезонски радник. Мени тај
посао није тешко падао, јер волим све
да радим. Осећај је прелеп и ја сам вео
ма срећан кад видим како расте и сазре
ва оно што смо својим рукама садили,
каже млади Бране Матаруга.
Јагоде продају сладокусцима са кућ
ног прага, а редовне муштерије су им и
накупци. Тренутна цена у току бербе иде
и до 400 динара за један килограм, у
зависности од квалитета рода.
Александра Плавшић

Лаћарачке јагоде
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ПОСЕЈАНИ КУКУРУЗ У ДОБРОМ СТАЊУ

Никла је свака биљка,
милина погледати њиву

Нисам штедео, односно нисам смањивао количину
минералног ђубрива. Онако како је препоручено тако
сам и урадио, а ни на хемији нисам штедео иако је литар
хербицида у односу на прошлу годину, скупљи за близу
пет хиљада динара по литру, каже Јова Матић
Пољопривредни произвођачи у Срему
ових дана обављају заштиту кукуруза
против корова. Усев је кажу пољопри
вредници у доброј кондицији, а погодо
вали су и временски услови у претход
ном периоду. У земљишту има довољно
влаге, а ови сунчани дани омогућавају
несметани развој биљке.
Јова Матић пољопривредник из Вогња
ове године има засејан кукуруз на 24
јутра. Каже сетву је обавио на време, а
ових дана је урадио и заштиту против
корова. Усев на његовим парцелама
добро изгледа, а овогодишњу сетву је
урадио са новом сејалицом, и каже да је
веома задовољан како је посао урађен.
– Веома сам задовољан како кукуруз
сада изгледа на мојим њивама. Купио
сам нову сејачицу и стварно је одрадила
добар посао. Никла је свака биљка,
милина погледати њиву, каже Јова
Матић пољопривредник из Вогња.
Од сетве зависи каква ће бити жетва,
па је зато треба урадити квалитетно и на
време. Најважније је имати добру меха
низацију.
– Не може се баш све радити новим
машинама, али без добре и праве меха
низације доброг посла нема. Лакше се и
брже урадити, а на мојим њивама се
види и да је квалитетније. Додуше кори
стио сам и наше, домаће квалитетно
семе, тако да, како сада ствари стоје,
биће кукуруза, додаје Матић.
Јова Матић каже да је овогодишња
сетва знатно скупља у односу на про
шлогодишњу, али да он није штедео ни
код минералног ђубрива, али ни код
избора хербицида које је до сада кори
стио.

Јован Матић

– Нисам штедео, односно нисам сма
њивао количину минералног ђубрива.
Онако како је препоручено тако сам и
урадио, а ни на хемији нисам штедео
иако је литар хербицида у односу на про
шлу годину, скупљи за близу пет хиљада
динара по литру, каже  Јова Матић.
И на осталим њивама у стрему кукуруз
добро изгледа. У добром је стању, па се
паори надају и добром приносу, наравно
под условом да временски услови буду
повољни. Иначе кукуруз је и даље нај
значајнија биљна врста код сремских
паора, јер је у том региону засејан на
више од 100 хиљада хектара.
З. М.
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ОЛГА ГЊИДИЋ МАЈКА УБИЈЕНЕ БРАНИСЛАВЕ УОЧИ ГОДИШЊИЦЕ ЋЕРКИНЕ СМРТИ

Деца нису разочарана,
већ повређена
Сваки пут када про
ђем поред школе,
застанем, угледам
моју Цицу на прозору
где јој је била канце
ларија. Узмем мобил
ни телефон и хоћу да
је позовем, да јој
чујем глас, а онда
схватим да је нема,
овако почиње разго
вор за „М новине“
Олга Гњидић (72) мај
ка убијене Бранисла
ве Гњидић
Олга Гњидић: Моје Цице више нема

– Сваки пут када прођем
поред школе, застанем,
угледам моју Цицу на про
зору где јој је била канцела
рија. Узмем мобилни теле
фон и хоћу да је позовем,
да јој чујем глас, а онда
схватим да је нема, ова
ко почиње разговор за „М
новине“ Олга Гњидић (72)
мајка убијене Бранисла
ве Гњидић (49) уочи годи
шњице од ћеркине смрти.
Од трагедије која се десила
15. маја 2020. године, Олга
је остала сама, сахрани
ла је двоје деце а прошле
године и мужа Љубомира,
којег је како каже, уништи
ло Браниславино убиство.
Злочин које је потресао
не само ово мало сремско
место, већ и регион, када
је Браниславин супруг Пре
драг Гњидић (53) тог коб
ног јутра у преподневним
сатима дошао у школу, у
којој је његова супруга била
директорка и из аутоматске
пушке рафалном паљбом
прво убио возача Миро
слава Бојића (55) а затим
супругу, сваки пут када
прође поред школе, која је
само на неколико десетина
метара од њене куће, отво
ри јој болне ране. Утеху

налази у два унука која су
остала без мајке и оца који
чека да се заврши судски
процес.
– Не осећам да су деца
разочарана у оца, разумем
их, то је њихов родитељ,
више су повређени због
свега што се издешава
ло. Ја једноставно не при
чам са њима о њему, знам
и када му иду у посету,
каже Огла која се још јед
ном подсетила ћеркиних
последњих дана, након што
је у Ердевик довезао стари
ји син Никола, када је мајци
рекла да неће више да се
враћа супругу.

Знао
У својој одбрани Гњи
дић је пред члановима
судског већа, признао кри
вицу и кајање, те да је
знао да га Бранислава
вара са Бојићем и да то
више није могао да подне
се. Како се наводи у опту
жници ВЈТ, Гњидић је у
Бојића сасуо шест метака
из аутоматске пушке, док
је у супругу испалио
рафално 22 метка.

Да кажем шта знам
Мајка Олга тврди, да се
њена ћерк а од почетк а
брак а није слагала са
Предрагом, те да је стал
но од њега трпила пони
жавање, због чега је реши
ла и да га остави.
– Жеља ми је само да

на суду испричам све што
знам, каже Олга која је
била удата у Призрен и
након развода дошла са
сином и ћерком Бранисла
вом у Ердевик и удала се
за Предраговог рођеног
стрица Љубомира.

Дан пред убиство Пре
драг је звао Олгу, да убеди
ћерку да се врати, а онда
тог кобног јутра није ни слу
тила да Браниславу испра
ћа последњи пут.
– Она се у купатилу спре
ма и ја је питам шта да ску
вам. Тек она каже мени; ја
нећу остати овде, изнајмићу
стан и узећу децу код мене,
на шта сам одговорила, да
не долази у обзир јер је ово
њена кућа. Отишла је на
посао и више се није врати
ла, кроз сузе говори Олга.
Према оптужници коју
је прошле године поди
гло Више јавно тужила
штво у Сремској Митро
вици, Гњидић се терети
за три кривична дела и то
тешко убиство, недозвоље
на производња, држање и
ношење и промет оружја

и експлозивних материја
и угрожавање сигурности.
Главни претрес је почео у
децембру прошле године,
а суђење је одложено до
даљег.
– Судија који је три пута
продужавао притвор окри
вљеном, више не може да
суди у том судском проце
су. У земљама које су пот
писнице Европске конвен
ције о људским правима,
по члану 6. судија више не
може да продужава при
твор окривљеном чији слу
чај води, тако је и овде. У
овом предмету су све суди
је учествовале и док не
дође нови да преузме овај
случај, наставак рочишта
неће бити,- рекла је за наш
лист судија Милица Цвејић,
чији је био предмет.
С Костић
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ОДБРАНЕ ГРАДА ОД ПОПЛАВА

Бранили смо се
од оне коју волимо

Пре осам година неколико хиљада Митровчана и добровољаца из различитих
делова Србије, окружења и иностранства са 760.000 џакова бранило град од набујале
реке Саве

Председник Скупштине града Сремска Митровица Владимир Павловић
подсетио је на солидарност захваљујући којој је одбрањен град

У суботу 14. маја 2022.
године на савском кеју у
Сремској Митровици – „Шета
лишту Славк а Дубљевића“,
на месту где је пре осам годи
на неколико хиљада Митров
чана и добровољаца из раз
личитих делова Србије, окру
жења и иностранства са
760.000 џакова бранило град
од набујале реке Саве, обеле
жен је Дан сећања на ката
строфалне поплаве из маја
2014. године.
„Бранили смо се од оне коју
волимо. Покрај реке Саве  био
је наш живот. Ту смо се радо
вали, састајали, учили се, дру
жили. Питома равничарска
река изненадила нас је својом
силином. Природа се поигра
ла, Сава је нарасла. Наша
најбоља пријатељица претво
рила се у непријатеља. Са
једне стране насипа – река,
изнад свих пројектованих кота
одбране. Прелепа Митровица
била је у страху. Очи су биле
упрте у Градски штаб за ван
редне сит уације, градске
институције и службе. Повуче
на је црвена линија за евакуа
цију четвртине града. Страх и
туга али и одлучност да се
уради готово немогуће....“
Овим речима Љиљане Јанко
вић присутни грађани, пред
ставници локалне самоупра

ве, градских комуналних и
хидротехничких предузећа,
здравствених установа и једи
ница цивилне заштите, без
бедности и спашавања подсе
тили су се драматичних збива
ња од пре осам година када је
река Сава достигла свој исто
ријски максимум од 863 центи
метра али је њено изливање
на улице града заустављено
заједничким, готово надљуд
ским напорима и стручном
стратегијом о којима ће се у
граду на Сави још дуго прича
ти. Хиљаде људи и сва распо
ложива техника тада су анга
жовани на пуњењу заштитних
џакова ради одбране 21 кило

Мурал Милана Кардаша

метра угроженог савског наси
па. Градским штабом за ван
редне ситуације руководио је
тадашњи Градоначелник Бра
нислав Недимовић који као
актуелни министар пољопри
вреде има највеће заслуге за
обезбеђивање савремених
монтажних панела којима ће
Сремска Митровица у будућ
ности предупредити катастро
фалне ризике изливања реке
и поплава.
Присутнима се обратио
Председник Скупштине Града
Сремска Митровица Влади
мир Павловић који је попут
многих суграђана и сам уче
ствовао у акцији одбране гра

да. Он је евоцирао неке од
својих успомена из маја 2014.
године.
– Видео сам тада у очима
људи страх али сам видео и
храброст, видео сам патриоти
зам и солидарност. Видео сам
слогу и људе који су без обзи
ра на разлике помагали једни
другима. Можда је ово права
прилик а да размислимо о
томе како да у овим условима
мира и стабилности будемо
сложни и размислимо шта је
то што можемо да урадимо за
наш град, рекао је Павловић
најављујући обезбеђивање
нових панела за заштиту сав
ске обале на подручју Мачван
ске Митровице.
Један од стручњака из обла
сти водопривреде, инжењер
Александар Николић, тада
шњи технички директор ЈП
„Војводина воде“ указао је на
стварну опасност која је пре
тила граду 2014. године и упо
зорио да о мерама противпо
плавне заштите треба увек
размишљати, баш као што
према његовим речима, то
чине надлежни у Сремској
Митровици који су реконструи
сали савски одбрамбени
насип и извршили набавку
савремене опреме за одбрану
од поплава.
Д. Мостарлић
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Татјани Међедовић
награда „Димитрије
Фрушић“
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„МУЗЕЈИ ЗА 10“ У РУМИ

Чувари темеља

На пригодној свечаности које је у
суботу, 14. маја организована у просто
ријама Медија центра у Новом Саду,
уручене су и годишње награде за најза
паженија остварења у 2021. години, као
и за остварено животно дело и допри
нос примени фотографије у медијима, а
које додељују Друштво новинара Војво
дине. Татјана Међедовић, новинарка
Градске М телевизије из Сремске
Митровице добитница је награде „Дими
трије Фрушић“, коју Друштво новинара
Војводине додељује за серију написа - 
емисија или уређивачки рад. Међедо
вић је заслужено добила награду за
серијал те - ве емисија „Добродошли у
Сремску Митровицу“.
Код споменика Деца читају

Татјана Међедовић

Награђена новинарк а Градске М
телевизије захвалила се екипи која је
заједно са њом успела да произведе
квалитетан те – ве серијал, пре свега
камерману Слободану Мартиновићу и
главној и одговорној уредници Биљани
Селаковић, која јој је велика подршка.
– Серијал емисија под називом
„Добродошли у Сремску Митровицу“
суфинансиран је средствима Града
Сремска Митровица, а велико хвала и
свим саговорницима захваљујући који
ма су емисије гледане и квалитетно
продуциране, о чему сведочи и ова
награда. Веома сам поносна што су
колеге из Друштва новинара Војводине
препознали мој рад и труд и доделили
ми ово значајно признање „Димитрије
Фрушић“, које носи назив по новинару и
лекару који је рођен у Срему, у Дивошу.
Хвала и мојим колегама из Градске М
телевизије, јер да није било њихове
помоћи и подршке, не би било ни ове
награде, изјавила је Татјана Међедовић
и додала да награду посвећује свим
млађим колегама, посебно из мањих
локалних медија, као што је и телевизи
ја у којој ради.
Б. С.

Иако су у току велики радови на
извлачењу влаге и рестаурацији зграде,
Завичајни музеј Рума се укључио и ове
године у традиционалну манифестаци
ју „Музеји за 10“, мада се активности
неће реализовати у њиховом простору.
– Имали смо некако и среће да у овој
нашој радној и јубиларној години, а то
је 250 година од настанка зграде и 60
година самог постојања Музеја, тема
овогодишње манифестације буде „Моћ
музеја“. Када смо размислили у чему је
моћ нашег Завичајног музеја схватили
смо да је моћ музеја, не само нашег,
већ свих -  да су они чувари темеља.
Што више чувамо темеље и што су нам
они дубљи, то је заједница и народ који
су створили те темеље богатији, каже
Бранислава Коњевић, директорка Зави
чајног музеја Рума.
Манифестација у Руми је започела
14. маја, када се одржава и Европска
ноћ музеја, шетњом у оквиру програма
„Чувари темеља“, која је почела испред
Дома војске, сада зграде Градске
библиотеке а завршила се код споме
ника Јовану Јовановићу Змају, испред
истоимене градске основне школе.
То је била културно – историјска шет
ња кроз Главну улицу, а као о чуварима

Етнолошка
изложба
У оквиру манифестације „Музеји за
10“ 17. маја у Културном центру је отво
рена етнолошка изложба фотографија
ношњи са ових простора. Ауторка изло
жбе је Јелена Арсеновић, виши кустос
– етнолог Завичајног музеја Рума, док
је ауторка фотографија Јована Ђурко
вић.
Такође, одржане су и радионице у
основним школама са ученицима сед
мих и осмих разреда на тему „Знамени
ти суграђани“.

темеља посебно се говорило о три зна
чајна споменика у граду.
– Прво, скулптуре деде и унука са
гуслама на згради некадашњег Дома
ЈНА, а данас Градске библиотеке.
Скулптуре су рађене по песми Ј. Ј. Зма
ја „Деда и унук“. Оне симболично прика
зују како се чува традиција и учвршћују
темељи преношењем приче с колена
на колено (с деде на унука), уз симбо
лику гусли уз које су певане народне
песме као усмено предање наше про
шлости, каже Бранислава Коњевић.
Испред Дома војске Змајеву песму
„Деда и унук“ је одрецитовао мали Тео
дор Антић, док је исту ту песму 1912.
године, на дан отварања Хрватског
дома, рецитовала девојчица Милица
Николајевић из чувене румске породи
це Николајевић.
Потом су учесници шетње дошли до
споменик а „Деца с књигом“ који се
налази у Малом парку у Руми. Ова
скулптура је дело је Румљанке, Славке
Петровић Средовић (1907 – 1978.) свет
ски познате вајарке и медаљерке. Спо
меник који представља групу деце уду
бљену у читање књиге откупљен је
1955. године, после Славкине прве
послератне изложбе одржане управо у
Руми, у просторијама Градске библио
теке. И данас многи Румљани овај парк
зову „Дечији парк“ управо по поменутом
споменику.
Шетња је завршена код споменика
Јовану Јовановићу Змају испред истои
мене школе. Сва ова три споменика
представљају истинске чуваре темеља,
а поред споменика Змају, Бранислава
Коњевић је подсетила и на његову чуве
ну песму „Светли гробови“.
Током ове шетње директорка Коње
вић је говорила и о историјату Руме,
кроз зграде познатих породица које се
налазе у Главној улици, или су постоја
ле, а давно су срушене. На њих сећање
чува само понека фотографија у Зави
чајном музеју или некој приватној архи
ви.
С. Џакула
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ТВРЂАВА КУПИНИК

Наставља се истраживање

Прва озбиљна истраживања последње
престонице средњовековне Србије – твр
ђаве Купиник извршена су претпрошле
године када је урађено ласерско снимање
локалитета из ваздуха (ЛИДАР), док су
прошле године почела систематска архео
лошка истраживања на терену. Истражи
вање је спровођено током септембра про
шле године у сарадњи са стручњацима из
Народног музеја у Београду, а како нам је
рекао археолог Перица Одобашић, отво
рене су две сонде на улазној капији Купи
ник а, где је откривена већа количина
покретног археолошког материјала и до
сада неоткривени архитектонски детаљи.
– Утврдили смо да су у мочварно тло
најпре пободени нагорели храстови шипо
ви изнад којих је набијена иловача као
својеврстан изолатор од влаге и на тој
подлози је грађена тврђава, каже Одоба
шић и додаје да је прошле године израђе

на и макета Купиника у размери 1:100, као
и дигитална пројекција Змаја од Купиника
у проширеној реалности.
Захваљујући средствима која је Општи
ни Пећинци, на Јавном конкурсу за финан
сирање-суфинансирање пројеката у обла
сти заштите и очувања културног наслеђа
у АП Војводини у 2022. години, доделио
Покрајински секретаријат за културу, јавно
информисање и односе са верским зајед
ницама, у износу од 950.000 динара,
истраживања Купиника ће бити наста
вљена.
– Ове године ће бити отворене нове
сонде, а предвиђена је и израда неопход
не техничке документације. Истраживање
ће поново бити рађено у сарадњи са
Народним музејом, који ће за ову намену
издвојити преко 900.000 динара, док ће
Општина Пећинци за суфинансирање
самог истраживања издвојити 150.000

Перица Одобашић

динара, као и додатна средства за финан
сирање логистике на терену, рекао је Одо
башић.
Купиник је уврштен у Акциони план раз
воја Војводине као пројекат од приорите
та, а у Национални регистар је уписан као
споменик културе од великог значаја.
С. Ђ.

ИЗЛОЖБА „СРЕЋНИХ ОГЛЕДАЛА“ САЊЕ РИБИЋ МИЛИВОЈЕВИЋ

Пасија из младости

У оквиру манифестације „Ноћ музеја“ у
суботу 14. маја је у Сремској Митровици
отворена изложба „Срећних огледала“
ауторке Сање Рибић Миливојевић из
Лаћарка. Изложба је приказана у Галери
ји „Лазар Возаревић“. Наиме, „Срећна
огледала“ су од раније позната Митровча
нима, а настала су као плод успомена
ауторке и њој блиских људи. Огледала
која су посетиоци имали прилику да виде
су украшена каменчићима и шкољкама и
као таква привлаче велику пажњу. Питали
смо ауторку да нас подсети на причу о
називу „срећних огледала“, са којима су
се Митровчани упознали када је излагала
радове у Царској палати.
– Назив „Срећна огледала“ су моји
радови добили од нашег познатог књи
жевника Дејана Лучића, који је отворио
моју прву самосталну изложбу. Тада је
изговорио дивну реченицу, да би Римља
ни можда још увек били у овом нашем
царском граду, да су имали моја срећна
огледала. Тај ехо ми и даље станује у гла
ви. Чињеница је да људи изађу насмејани

и задовољни са моје изложбе, изјавила је
Сања Рибић Миливојевић.
Материјали које Сања користи су
искључиво природни. Инспирацију добија
тако што испред себе постави огледало,
проспе по њему каменчиће и шкољке и
тада започиње чаролија стварања. Не
припрема нацрте, већ ствара у тренутку.
Ауторку смо питали у ком тренутку је
она била најсрећнија, када се погледала
у неко од сопствених огледала, с обзиром
на то да њена огледала усрећују људе
док се огледају.
– То огледало није више код мене,
отпутовало је у Далас код моје пријате
љице.  Начињено је од материјала који је
сакупљен у Тузли, где сам рођена. Нама
који потичемо из тих крајева је „у крви“  
камен и угаљ, јер је то рударски град.
Огледало је било у потпуности од матери
јала који се налази око наших кућа. Била
сам веома срећна кад сам то огледало
направила и то ћу поновити, закључила је
Сања Рибић Миливојевић.
А. П.

Сања Рибић Миливојевић
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СТАРА МИТРОВАЧКА ПИВАРА ВЕЋ 16 ГОДИНА СТОЈИ НАПУШТЕНА

Уместо пиваре стамбене зграде

Како незванично сазнајемо, парцела на атрактивној локацији у строгом центру гра
да ускоро ће бити продата за изградњу стамбених објеката, чиме ће се урбанистички
проширити суседно насеље Деканске баште
Митровчани већ 16 година, откако је
срушена чувена пивара, очекују шта ће
инвеститор изградити на парцели тик уз
Визиторски центар Царске палате Сир
мијума. Како се на месту пиваре налази
неистражено источно крило античке
Царске палате категорисано као култур
но добро највишег значаја, градњи нових
објеката претходиће темељна археоло
шка истраживања.
– Објекат старе пиваре у Заводу за
заштиту споменика културе био је еви
дентиран, али како није било довољно
елемената да буде проглашен за култур
но добро, издали смо 2008. године, када
је инвеститор упутио захтев, одобрење
за његово рушење. Међутим, пошто се
испод пиваре налазе делови Царске
палате, културно -  историјског спомени
ка нулте категорије, наш Завод је инве
ститору дао строге услове под којима се
рушење, као и градња нових објеката
може започети, тврди Љубиша Шулаја,
директор Завода за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици.
У 19. веку, када су грађене зграде
пиваре, копани су дубоки подруми и
тиме је доста културног блага из средњег
века и античког периода девастирано.
То се не сме поново дозволити, увера
вају стручњаци Завода, па ће археолози
помно пратити сваки корак, како сада
шњег, тако и свих будућих инвеститора.
– Пре рушења старе пиваре обавило

Постојала скоро 200 година

се археолошко снимање георадаром у
два слоја, док ће са почетком евентуал
них нових грађевинских радова почети
археолошка истраживања, чији ће резул
тати бити публиковани и презентовани
јавности. Вероватно ће се јавити потре
ба да се делови откривеног културног
наслеђа ставе под бетонско -  стаклену
крипту, као што је већ био случај са бази
ликом Светог Димитрија у центру Митро

Тријумф пиво

Наше пиво, ваше задовољство

Пивара „20. октобар“‘, једина у Сре
му, основана давне 1820. године про
изводила је пиво марке „тријумф“‘,
„империјал“‘, „сремски гранат“‘ и „пико
ло“, намењено тржишту Срема и окол
них региона. Постаје позната када је
крајем 19. века преузима и унапређује

чувени Хајнрих Вајс, чије пиво, произ
ведено у митровачкој пивари, на Међу
народној изложби у Бечу 1894. године
осваја највеће признање Велику злат
ну колајну. Од 1975. године налазила
се у саставу БИП-а, да би 2006. године
била продата.

вице, напомиње Шулаја.
Дешавања око некад познате пиваре
интригирају митровачку јавност и буде
машту, пошто се налазила тик из Визи
торски центар подигнут 2010. године
изнад 2.500 квадратних метара Царске
палате Сирмијума.
Светски значајан локалитет 1а налази
се у центру Сремске Митровице, откри
вен је археолошким истраживањима
60-тих година прошлог века и предста
вљао је званичну резиденцију римских
царева, крајем трећег и почетком четвр
тог века, када је Сирмијум у периоду
тетрархије био једна од престоница Рим
ског царства.
Темељи некадашње пиваре крију тајне
и сензационална открића историјски
атрактивног источног крила Царске
палате, али и остатке средњевековног
манастира посвећеног оснивачу града
Светом Димитрију, за који се претпоста
вља да је ту подигнут.
Нажалост, на месту пиваре зврји већ
16 година напуштена парцела површине
преко једног хектара, која је ноћу, по све
дочењу станара околних зграда, стеци
ште наркомана и бескућника. Инвести
тор, познати хрватски бизнисмен, који је
некада живео у Сремској Митровици,
купио је пивару 2006. године за 345.900
евра са намером да, наводно, на том
месту изгради пословни центар, како је
тада његов заступник изјављивао меди
јима.
Како незванично сазнајемо, парцела
на атрактивној локацији у строгом цен
тру града ускоро ће бити продата за
изградњу стамбених објеката, чиме ће
се урбанистички проширити суседно
насеље Деканске баште.
Нарциса Божић
(Фото: Архива Мирослава Лишчевића)
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PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Нико те
не пита за
мишљење

Можда не би требало да нас доти
чу туђа мишљења, нити да им даје
мо на значају, али исто тако смо ми,
људи, социјална бића која самим
тим што нисмо одсечени од света
него функционишемо у неком дру
штву, ипак узимамо та мишљења у
обзир. Зато - испеци па реци. А, не
кад остави то мишљење и да заго
ри, ионако га нико не жели

У

овом времену друштвених мрежа,
слободе говора која и те како уме
да буде претерана, као и способно
сти да оставиш коментар, ма колико био
увредљив на нечију слику, видео или ста
тус - отишли смо у једну крајност.
Имала сам период у животу када ми је
опала коса. Због несигурности од оне пре
лазне фазе када коса расте преко ушију,
шишке се увијају на све оне погрешне
стране и генерално, свака длака заиста
води своју политику, нисам имала храбро
сти дуго да је пустим када је већ почела
да ниче.
Шишала сам се на кеца, евентуално
двојку када ме брат или тата искритикују
мало и дуго се свима допадао баш такав
мој изглед.
У једном тренутку одлучила сам да пу
штам косу, и наравно, како се често то
дешава након хемотерапије, почела је
да расте тотално другачија. Црна је као
угаљ, увија се и неколико месеци сам из
гледала као гонич оваца. Чак сам се и ша
лила на свој рачун и дала себи надимак
Пулинка.
Покушавала сам да је обуздам укосни
цама, стављам мало неког гела и свако
јутро бих се трудила да личим на чове
ка, што би се рекло. Онда кад легнем да
спавам, пробудила бих се са различитим
рупама, увојцима и та борба би изнова и
изнова понављала. И искрено, била сам
изузетно несигурна.
Не свиђа ми се како ми стоји, само тр
пим и чекам да израсте.
Није била довољна сва та моја мука,
него су и људи себи дали за право или
осећали изузетну слободу да сваки пут
када би ме видели, срели или када бих
стигла на посао - дали и свој коментар на
тренутно стање.
‘Јао, па што се опет не ошишаш’ сам чу
ла на стотину пута. Или ‘ала ти је нарасла
коса, хоћеш да ти дам број мог фризера
да ти то мало среди’.
Шта ти се дешава са косом, каква ти је
то ћуба на глави и што нешто не урадиш

са њом је постало моје добро јутро, добар
дан и како си. И искрено, прекипело ми је.
Тотално другачија ситуација би била да
сам ја долазила и питала како им се чини,
шта мисле или потражила неки савет како
да је стилизујем, тј. укротим. Али с обзи
ром на то да нисам, живо ме занима ода
кле људима та слобода да коментар или
критику, који нико заправо није ни тражио,
тако олако кажу?
Када смо постали толико неосетљиви
да уопште не размишљамо о туђим осе
ћањима када своје, наравно добронамер
но, мишљење и шалу и искажемо без да
размислимо како то може да утиче на ту
особу?
Није битно да ли је особа осетљива или
не, али просто је - нико те није питао.
Нико те не пита ни како ми стоји, ни да
ли ми стоји, ни шта треба да радим, па
чему онда изговарање такве неке бљуво
тине од речи да би, ето, нешто рекао.
Зато имам предлог.
Сваки пут када неко промени боју косе,
ошиша се или пак, пусти косу, обуче не
што што иначе не би или уради било шта
- а да не пита за твоје мишљење - једно
ставно прећути.
ер ти ћеш се у том тренутку истре
сти, изговорити нешто на шта, сигур
на сам, више нећеш ни помислити, а
можда ћеш баш ту особу пољуљати. Ја
сам на пример та. Борила сам се то јутро
да своју косу тако   упристојим да будем
сасвим довољно сигурна да изађем у јав
ност, или не дај боже опалим неку слику,
а ти својим коментаром заиста можеш да
ме доведеш да сумњам у своју одлуку.
Можда не би требало да нас дотичу
туђа мишљења, нити да им дајемо на
значају, али исто тако смо ми, људи, со
цијална бића која самим тим што нисмо
одсечени од света него функционишемо у
неком друштву, ипак узимамо та мишље
ња у обзир. Зато - испеци па реци.
А, некад остави то мишљење и да заго
ри, ионако га нико не жели.
ЛА Луна

Ј
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ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

Концерт
македонског триа
Да уметност не познаје границе пока
зао је македонски Трио „Ад либитум“,
чије музицирање је митровачка публика
имала прилике да чује, у четвртак 12.
маја на концерту у Галерији „Лазар Воза
ревић“. Концерт је красило маестрално
извођење и разноврстан репертоар ком
позиција свих музичких епоха, али и
модерних композиција са препознатљи
вим македонским мелосом.

Концерт је реализован под покрови
тељством Министарства за културу
Северне Македоније. Гостујући ансамбл
извео је оригиналне композиције савре
мених композитора из региона и шире,
чиме су обогатили домаћу музичку сце
ну. Нови звуци, необичне хармоније,
модеран звук на дувачким инструменти
ма флаути и кларинету/алт саксофону,
уз пратњу клавира публика је награђива
ла снажним аплаузом.
Трио „Ад либитум“ настао је 2015.
године има богат репертоар који чине
композиције из свих музичких епоха,
транскрипције и модерне композиције.
Имају бројна прва извођења многих дела
у Македонији и иностранству, савреме
них композитора. Трио у саставу Силва
на Чулова Атанасова, флаута, Лазар
Соколов, кларинет и алт саксофон и
Емилија Кабранова Филипова, клавир
одржао је бројне солистичке концерте од
Скопља, Врњачке бање, Макарске,
Сарајева, Неготина до Софије и Драча.
Од 2021. године су чланови Савеза
музичких уметника Северне Македоније.
М. Вукајловић

Сребро
за ПолиФонику
На 21. хорском фестивалу „Мајске
музичке свечаности“, у организацији
СПД „Србадија“ из Бијељине,  хор Поли
Фоника се окитио још једном сребрном
медаљом. Извели су четири песме, а
оцењивао их је жири у саставу проф. др
Драгана Сарајлић из Пожаревца, проф.
др Десанка Тракиловић из Бијељине и мг
Младен Матовић из Бања Луке.
Хор  води Јованка Иванић, професор у
музичкој школи „Петар Кранчевић“, а за
овај наступ су имали и клавирског сарад
ника, Исидору Скуратовић.
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ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ“

Кабаре на сцени
На Великој сцени Позоришта „Добри
ца Милутиновић“ у петак, 20. маја са
почетком у 20 сати биће изведена
вечерња представа -  кабаре „Преква
лификација“, аутора и режисера Петра
Пјера Рајковића, у извођењу глумице
Вање Радошевић.

ДРУШТВО

18. MAJ 2022.

НЕВОЉЕ БАКА МИЛАНКЕ КОЈА СЕ САМА СЕ СТАРА
О БОЛЕСНОМ УНУКУ НЕ ПРЕСТАЈУ

Малом Декију
треба помоћ

Бака и унук

Кабаре “Преквалификација” је глуми
чина аутобиографска прича, која гово
ри на један сатиричан, комичан и атрак
тиван начин о времену у коме живимо.
О томе шта све морамо да радимо да
би преживели и опстали.
Шта нам држава нуди као опцију?
Преквалификацију! Да ли једна глуми
ца, првакиња позоришта може да буде
продавац гардеробе, да ли тиме одузи
ма себи достојанство или доказује како
данас граница између уметника, про
давца, мајстора, куварице више не
постоји јер сви смо људи који се боре
за опстанак. Да ли се ипак губе године
које један уметник може да посвети
креативности, да ли губи позориште
када се душа глумаца урушава суровим
реализмом. Да ли заиста позориште
служи да се насмејемо ономе што не
можемо да променимо и да одемо кући
након тога осећајући као да смо све
променили.
„Преквалификација“ -  прича о жени,
глумици, уметнику, борцу, прича о сви
ма нама.

Нове  невоље снашле су баку храброст,
Миланку Гашпар (67) из Сремске Митро
вице, која се сама стара о болесном  сед
могодишњем унуку   Дејану од његовог
рођења! Дејанова мајка, као тешки пси
хијатријски болесник, налази се већ годи
нама у Дому за душевно оболела лица у
Чуругу,   док је бака Миланка последњих
пет година  и званично Декијев хранитељ
и старатељ.
– Поред  свих наших  мука, стигла нас
је још једна!  Зимус  сам приметила, након
што се Деки вратио  са лечења у Београ
ду, неке  чудне  израслине на његовој гла
вици и у коси.   Биле су то   крастице са
гнојем. Међутим, после купања и прања
косе  нестале би, тако да  у прво време
на то нисам обраћала пажњу. Али,  стање
се погоршавало из дана у дан, тако да је
сада цело његово тело прекривено рана
ма, кроз плач  прича бака Миланка.
Унука   је водила код неколико дерма
толога, али, мада се сумња на псоријазу,
коначна дијагноза још није постављена.
Бака је добила препоруку за лекове и  
козметику, која се у таквим случајевима
примењује, но, резултати  нису постигну
ти.
– Ево, да покажем, колико пута днев
но га мажем и  прскам овим средствима.
Купам га два пута, ујутро и   увече, јер  
препарати се морају аплицирати на пот
пуно чисту кожу. Али,  скоро да ништа не
помаже, ране се стално шире,  захватиле
су му и  уши, боле га,  плаче и жали ми
се, а ја не могу да му помогнем. Душа ме
боли…
Мали  Дејан необично је љупко и  уми
љато дете.   Посетиоцима   мале куће у
трошном митровачком насељу, тик уз  
„Лидл“, показује   играчке, нуди   да про
бају слаткише , али   се непрестано   и  
жали на ране, подижући   мајицу да нам  
их покаже.
– Дејану су већ као беби са неколико

месеци   откривене цисте на мозгу, које
су касније проузроковале бројне пробле
ме. Моја ћерка Лана (35), а његова мај
ка, лечила се у трудноћи од депресије
и суицидалних напада, после Декијевог  
рођења није била способна за његово
одгајање, па сам ја стално водила бригу
о њему. Зато ме некад и зове мама,  при
ча  Миланка.
Деки    се од   рођења   лечи на клини
кама у   Београду    и   Новом Саду,   али
му се стање због раста цисти, које при
тискају мозак погоршава. У међувремену
му је дијагностицирана   и   церебрална
парализа  због чега се слабије креће, има
болове у ногама и по бакиним речима
трпи  јаке болове. Уз  то   повремено има
и епи-нападе и тешке  главобоље.
– Све смо покушали, уз помоћ добрих
људи  водила сам га и у Турску, у болни
цу у којој деци оперишу туморе на мозгу,
али узалуд. Њихови лекари, као и наши,
рекли су ми да га не смеју оперисати,
каже бака.
Мали  Деки  похађа први  разред специ
јалне школе „Радивој Поповић“ у Срем
ској Митровици, али је због  проблема са
кожом већ месецима ван наставе. Има  
потешкоћа и са ходом, те му је неопход
но   бањско лечење уз   константу помоћ
физиотерапеута, за шта бака Миланка
нема довољно средстава.
– Имам малу пензију, а за Декија при
мам помоћ за негу другог лица, али је
све то недовољно за огромне   трошко
ве   лекова, витамина, вежби које морам
платити,  трошкове  превоза.  Свуда  су
велики  редови  и заказивање месецима
на преглед  и терапију, па  сам принуђена
да га   некад водим у приватне клинике.  
Бања Ковиљача му је сада  преко потреб
на, међутим, тек у октобру имају места
преко Фонда здравства, а ми не можемо
да чекамо, јада се бака.
Нарциса Божић
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ПОМОЗИМО АЛЕКСАНДРИ ЛУКИЋ ИЗ ИРИГА ДА ОЗДРАВИ ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ

Потребан новац
за лечење у Турској
Александра Лукић (27) из Ирига, болу
је од рака крви Grey zone limfom, који
је агресиван и склон мутацији. Нада за
њено излечење појавила се у једној Тур
ској клиници, где је Александра и отпу
товала прошле недеље. Како каже Алек
сандрин отац, Бранко они су добили
одговор из ове здравствене установе да
је Александрино здравствено стање вео
ма критично и да ће урадити све што је у
њиховој моћи како би јој помогли у борби
за излечење, где постоје велике шансе.
– Нама је потребно око 200.000 евра,
за смештај, хемотерапију, снимања, ске
нере, трансплатацију матичних ћелија,
рехабилитацију јер моја ћерка не може
више да стоји на ногама, ни да хода. Ми
смо уплатили 30 000 евра, а веома брзо
ће требати још 50.000 евра, прича очај
ни отац Бранко додајући да они нису у
могућности да скупе толики новац.
Како каже Бранко, Александра је била
здрава девојка све до пре две године,
када је осетила прве симптоме, гушење
у врату.
– Нажалост, на почетку болести мојој
Александри није успостављена права
дијагноза, па је годину и по дана прими
ла много јаких терапија, зрачења и иму
но - терапија које нису давале резултате.
Како је тумор био смештен у грудима и
све време се увећавао, почео је да јој
угрожава живот, притискајући срце и све
виталне крвне судове. Све терапије које
су биле покривене здравственим осигу
рањем биле су исцрпљене, говори отац
додајући да коме год су се обратили од
лекара у нашој земљи, нико више није
знао шта да уради, јер су све могућности
искоришћене.
Онда су чули за клинику у Турској,
обратили се њима и све папире решили

за 4-5 дана како би Александра могла
што пре да отпутује, где је већ почела са
прегледима.
Породица апелује на људе добре
воље и оне који су у могућности да упла
те новац на фондацију „Буди хуман“, и
то слањем СМС поруке на број 1267 на
3030.
СМС број за Швајцарску: хуман 1267 на
455, а уплате могу да се обаве и на жиро
рачун динарски: 160-  6000001381724-75
и девизни: 160600000138166170, IBAN:
RS35160600000138166170, SWIFT/BIC:
DBDBRSBG.
С. Костић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА: „ЧАЈ У 8“

КОНЦЕРТ ЗА НАТАШУ НЕДИЋ

Прикупљено 237.000
динара за лечење
Митровчанке

Месна заједница „Сутјеска“ и музичар
Драгослав Јанковић су организовали
хуманитарни концерт са циљем да се
прикупе додатна средства за лечење
Митровчанке Наташе Недић. У суботу
14. маја је испред хале „Пинки“ наступи
ло преко 30 музичара, углавном из
Сремске Митровице. Публика је уживала
у звуцима рок музике, али и у дружењу
са другим суграђанима. Сакупљено је
237.000 динара. 
А. П.

Последњи концерт пролећне сезоне

Један од програма по којем је румски културни
центар постао познат и који има своју сталну и
бројну публику је музички програм „Чај у 8“.
Публика тако може да ужива у бесплатним кон
цертима и чају, а Културни центар се увек потруди
да то буду квалитетни извођачи озбиљне музике,
али и world музике, џеза, евергрин композиција...
Овај програм се реализује успешно већ 11 година,
са мањим паузама током пандемије корона виру
са. Овогодишња пролећна сезона је почела 6.
априла концертом квартета Дејана Крсмановића,
а последњи, шести концерт је одржан 11. маја.
Наступили су стари румски познаници, Алексан
дар Дујин оркестар и Невене Рељин. Њихов кон
церт је реализован под називом „Звуци као боје“,
како им се зове и албум објављен пре пола годи
не.
После летње паузе, када ће за румску публику
бити понуђени садржаји у оквиру традиционалног
Културног лета, стиже и јесења сезона „Чаја у 8“.
С. Џ.

Александра Дујин оркестар
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (2) СИМОНИДА ПАЛЕОЛОГИНА СУПРУГА КРАЉА МИЛУТИНА

Краљица талац,
инспирација уметницима

Пише: др Снежана Булат

Пошто царева
сестра Јевдокија
нипошто није
хтела да се уда
за Милутина,
краљево тражење
невесте,
довело је цара
Андроника II
у вишеструке
неприлике.
Он је био
принуђен да
краљу скрене
пажњу на своју
кћер Симониду,
која је била
у узрасту
од пет година

Краљ Милутин и краљица Симонида (фреска из манастира Грачаница)

В

из ант ијс ка
принцез а,
Симонида Палеологина,
својом драматичном и
веома интересантном судби
ном оставила је дубок траг у
историји средњег века. Њен
живот је био инспирација мно
гим уметницима, те су јој
посвећена литерарна и умет
ничка остварења од изузетне
важности. Симонида Палеоло
гина, кћер византијског цара
Андроник а II, својом посве
драматичном и интересантном
судбином оставила је дубок
траг у историји средњег века.
Када се говори о детаљима
који су у вези са животом
византијске принцезе, у лите
ратури се неретко цитирају три
византијска извора које нам
доносе византијски историчар
и монах Георгије Пахимер,
византијски писац, државник,
филозоф и емисар ромејског
цара Андроника II Палеолога,
Теодор Метохит и византијски
историчар Нићифор Григора.
Симонида „која се касније
прозва Симонида Ирена, беше
прекрасна девојк а“ (Орбин).
Георгије Пахимер казује зани
мљиву причу о настанку Симо
нидиног имена. За време поро
ђаја царице Ирине, цар Андро

ник је био веома уплашен,
пошто му је већ умрло двоје
или троје деце. Због тога је
цар послушао савет искусне и
часне жене да се пред сваку
од постављених слика дванае
сторице главних апостола
учврсте подједнако дуге и
тешке свеће, истовремено
упаљене и да се појући моли
за новорођенче. Када се при
ближио тренутак порођаја, ове
свеће су редом паљене. Девој
чица се родила док је горела
свећа на којој је била слика
Симеона, те је по том свецу
добила име – Симонида.
Догађај који је заокупио
пажњу свих историчара, јесте
брак младе византијске прин
цезе и већ остарелог краља
Милутина. Нићифор Григора је
описао како је дошло до скла
пања овог брака. Пошто царе
ва сестра Јевдокија нипошто
није хтела да се уда за Милу
тина, краљево тражење неве
сте, довело је цара Андроника
II у вишеструке неприлике. Он
је био принуђен да краљу
скрене пажњу на своју кћер
Симониду, која је била у узра
сту од пет година. Краљ би је
узео себи да је одгаја док не
дође у законито доба за брак и

постане супруга“. Када је реч о
Симонидином узрасту пред
удају, Пахимер наводи њену
ненавршену шесту годину.
Занимљиво је напоменути да
Јиречек погрешно наводи Гре
горину тврдњу и каже да „по
Пахимеру, она не имађаше још
ни шест година, а по Грегори
осам“.
Драгоцене податке пружа
нам и Посланица о дипломат
ском путу у Србију поводом
женидбе краља са Симонидом
Теодора Метохита, у којој
дипломата наводи услове који
су стављени пред Милутина.
Међу најважнијим, нашла су се
следећа три услова: да се Ана,
трећа жена Милутинова, преда
Византијцима, да се тражи
присуство и учествовање на
свадби краљице Јелене и да
се утврди број и начин на који
би се таоци изменили. Према
Метохитовим речима, Милутин
је пристао на све услове, сем
на размену таоца и присуство
мајке-краљице. На Вардару,
Милутин је након много прего
варања и условљавања, ради
прекида сукоба, успоставља
ња мира и задржавања обла
сти које је освојио, предао
Византиjцима своју жену Ану и
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српске таоце, а они њему
принц ез у
Сим он ид у
са
византиjским таоцима. Григора
и Пахимер сагласни су у томе
да је Симонида била краљева
четврта жена, међутим, у лите
ратури се појављује могућност
да је Симонида била пета
Милутинова жена.
азивање Нићифора Григо
ре, показатељ је да Симо
нида није била срећна у
Србији, у којој је провела више
од двадесет година. Након
смрти своје мајке Ирине 1316.
године, Симонида је пожеле да
остане у родној Византији и да
се не врати Милутину. Међу
тим, њен подухват био је неу
спешан, јер је краљ наредио
својим изасланицима да је вра
те у Србију. Уплашена, смисли
ла је да обуче монашку одећу и
тако побегне од заједничког
живота с њим. Овај покушај
замонашења је такође осује
ћен, јер је њен полубрат, Кон
стантин Палеолог, у страху од
Милутинових претњи -  које су
знатно могле да угрозе положај
Византије, извео младу краљи
цу из манастира, поцепао јој
монашке хаљине и вратио је у
Србију, упркос грчевитом оду
пирању и сузама. Након Милу
тинове смрти 1321. године,
Симонида се вратила у Визан
тију и замонашила. Монашко
име је остало непознато.
Осим у историјским записи
ма, Симонидин лик је своје
место пронашао и у српским
средњовек овним житијима.
Реч је Житију Стефана
Дечанског Григорија Цамбла
ка, Животу Краљице Јелене и
Животу   краља Милутина
архиепископа Данила II.
Житије Стефана Дечан
ског Григорија Цамблак а
Симониду представља у вео
ма негативној светлости. Цам
блакова Симонида је у потпу
ности негативно обојена и
прик азана као безразложно
зла, бестидна, склона сплет
карењима, злонамерна и
лук ава жена. „Опште је
мишљење да средњи век није
био наклоњен женама. Веома
често у литератури жена је

К

Грачаница, Милутинова задужбина

Прича о посети краљица Симони
де и Каталине гробу краљице Јеле
не, указује на веома добре односе
међу женама краља Милутина и
Драгутина и њихово велико пошто
вање према мајци краљева
приказана крајње негативно –
она је оличење зла, продуже
на рука ђавола, спремна да
учини или наговори на зло
дело“ (Светлана Томин). Цам
блак је Симониду означио као
главног кривца за Стефаново
ослепљење. Наиме, Милутин
је заведен и заслепљен, под
легао страстима своје младе
жене Симониде. Она је у Цам
блаковом житију окарактери
сана и као ђавољи изасланик.
Не би ли подробније описао
овај догађај и указао на готово
исте околности, прави парале
лу са византијским и библиј
ским наслеђем. Ипак, Цам
блак „не наводи начине којима
је млада Симонида успела да
наговори мужа на ово злоде
ло, нити спомиње било какве
оптужбе, али се на основу
паралеле са Константином
Великим, Фаустом и Криспом
могу наслутити мотиви које је
имала Симонида“. Ваља иста

ћи да се Цамблаково прикази
вање узрока ослепљења Сте
фана Дечанског, разликује од
онога што нам говоре историј
ске књиге, али и Живот кра
ља Милутина архиепископа
Данила II. Ови списи нигде не
помињу Симониду као кривца
за Стефаново лишавање
вида, већ побуну коју је Сте
фан подигао и очеву казну која
је следила након оваковог
поступка.
анило у Животу краља
Милутина, пак, осликава
Симонидин лик на потпу
но другачији начин. Давно је
Руварац запазио да „архиепи
скоп Данило спомиње у Житију
тога свог добротвора само кра
љицу Симониду, а не каже нам
ни ко је Стефана Дечанског
родио“ (Руварац 1934: 16).
Данило Симониду прик азује
као добродушну и побожну
краљицу. Детаљи из овог жити
ја су итекако од велике важно

Д

Уплашена, смислила је да обуче монашку одећу и
тако побегне од заједничког живота с њим. Овај поку
шај замонашења је такође осујећен, јер је њен полу
брат, Константин Палеолог, у страху од Милутинових
претњи - које су знатно могле да угрозе положај Визан
тије, извео младу краљицу из манастира, поцепао јој
монашке хаљине и вратио је у Србију, упркос грчеви
том одуп
 ирању и сузама
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сти, јер нам омогућавају да
дођемо до сазнања о томе
какав је био краљичин однос
према покојном краљу. Наиме,
„благочастива“ Симонида се
након Милутинове смрти, пре
ма Даниловим речима, врати
ла у Цариград. Милутин је две
и по године, након своје смрти,
био проглашен за свеца, а
када је Симонида чула ову
вест, веома се обрадовала.
Данило наводи овај чин како
би ставио до знања да Симо
нида није отишла из Србије
гневна, осећајући мржњу пре
ма покојном мужу, већ насу
прот томе, веома га је пошто
вала и, притом, одржавала је
везе са Србијом. Григор нам
оставља податак о томе да је
Симонида обук ла монашку
одећу, али архиепископ Дани
ло прецизно наводи и мана
стир у коме се она замонаши
ла.
Живот краљице Јелене
архиепископа Данила II такође
садрже занимљиве детаље о
Симониди Палеологини. Симо
нида је у овом житију осликана
као „христољубива“ и „благоча
стива краљица“, која исказује
велико поштовање према мај
ци краља Милутина. Показа
тељ томе јесте њена посета и
пок лоњење гробу краљице
Јелене. Колико је Симонида
водила рачуна о породичним
односима, тежила помирењу
браће Милутина и Драгутина,
огледа се и у њеном тражењу
допуштења од краља Милути
на да се састане са краљицом
Каталином. Прича о посети
краљица Симониде и Каталине
гробу краљице Јелене, указује
на веома добре односе међу
женама краља Милутина и
Драгутина и њихово велико
поштовање према мајци кра
љева. Принцеза Палеологина
је била инспирација многим
уметницима, те су јој посвеће
на литерарна и уметничк а
остварења, од изузетне важно
сти. Симонида је инспирисала
Милутина Бојића, који јој је
посветио драм у Краљева
јесен, Милана Ракића који је
написао песму Симонида, а не
треба заборавити незаобила
зну фреску из цркве Успење
Пресвете Богородице у Грача
ници, као ни оперу Симонида
Јосипа Кулунџића и Станојла
Раичића. Посебно је занимљи
ва чињеница да је лик краљице
Симониде доспео и у домене
дечје књижевности. Наиме,
управо је она главни актер деч
јег романа Слободана Стани
шића, под називом Симонида.
(У следећем броју:
Жупаница Ана супруга
Стефана Немање)

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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ДРАГАН ЛАЗИЋ, ПРЕДСЕДНИК ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Шах је одолео
изазовима дигиталног доба

Желео бих да вратимо шах у школске клупе, на такав начин да он из њих више
никад не изађе. Реч је о спорту у коме деца могу да учествују од најранијег детињ
ства, са пет година и мање. Доказано је да шах једини има доминантну улогу у раз
воју човековог интелекта, карактера и комбинаторике, нарочито у дечијем узрасту,
каже Драган Лазић
Стицајем разних околности,
шаховски спорт који је у бив
шој Југославији био поприлич
но популаран, у последњих
двадесетак година на пери
ферији је спортских збивања и
интересовања. У не тако дав
но време, многи од нас, чак и
они који у животу нису повукли
ни један шаховски потез, зна
ли су светске величине попут
Фишера, Спаског, Карпова и
Каспарова. Било је то у земљи
која се након Совјетског саве
за сматрала другом или тре
ћом шаховском силом света.
Пред озбиљним задатком да
„оживи“ ову древну вештину
ума и врати популарност игри
на 64 црно - бела поља нашао
се
Митровчанин
Драган
Лазић, недавно реизабрани
председник Шаховског савеза
Србије. Суграђани га углав
ном препознају као човек из
привреде, некадашњег гене
ралног директора „Матроза“
и управљачког менаџера у
разним привредним сектори
ма. Као неко коме је шах део
живота од најмлађих школ
ских дана, Лазић је у Срем
ској Митровици пре непуне
три године основао Шаховски
клуб „Сирмиум“. Женска екипа
овог, готово јединог „преживе
лог“ шаховског клуба у граду
актуелни је првак Србије, што
је дефинитивно највећи успех
митровачког сениорског шаха.
На овом, очигледно запу
штеном терену умног спорта

Драган Лазић, председник Шаховског савеза Србије

-  чему су по речима Драгана
Лазића, уз објективне економ
ске и друге параметре „кумо
вали“ вишегодишња лоша
организација, незаинтересо
ваност и лични анимозитети,

од првог човека националног
савеза очекују се конкретни
потези за препород српског
шаха. И као у правој шахов
ској партији, неки од њих већ
су повучени.

– Општа криза у друштву и
привреди утицала је на кризу
у шаху, можда и више него у
другим спортовима јер већина
руководстава шаховске орга
низације није спречила утицај

Шах је љубав од шесте године
Мајсторски кандидат Драган Лазић, као
и већина искусних шахиста, црно -  белим
фигурама почео је да барата у раном
детињству, у својој шестој години. Као
добар математичар, како сам каже, увек
је волео спортове и изазове који траже
размишљање и начине за решавање про
блема. Пионирски првак Срема постао је
1977. године у шестом разреду „Бајиће
ве“ основне школе. О тадашњем младом
митровачком шахисти писали су некада
шњи југословенски спортски лист „Темпо“ и
београдска „Политика Експрес“. Као члан
градског Шаховског клуба „Срем“, сени
орски првак Сремске Митровице Лазић је
постао 1998. године. На челу овог град

ског клуба биће од 2000-2009. године. Са
добрим и озбиљним играчима у обе конку
ренције митровачки клуб тада је наступао
у најбољим државним шаховским лигама.
Драганова шаховска прича у једном тре
нутку пала је у сенку других приоритета,
попут образовања. Као дипломирани еко
номиста, значајан део своје радне карије
ре провео је у „Матрозу“ где је од 1987 до
2002. године радио више послова, од оних
најједноставнијих до посла комерцијалног
и генералног директора највећег митро
вачког предузећа. Осим што је у друштву
многих добрих шахиста у „Матрозу“ важио
за најбољег играча у многољудном колек
тиву, активно је подржавао шаховски спорт

и био је део екипе која је играла раднич
ко - спортску лигу. Професионални изазови
водили су га у секторе банкарства, грађе
винске индустрије и медија где се и данас
бави упрвљачким и финансијским менаџ
ментом, али га то није спречило у намери
да практична знања, искуства и енергију
усмери ка вештини која је у великој мери
обележила његов живот. У такмичарском
смислу није стигао да досегне шахов
ску елиту јер шах тражи много припрема
и посвећености. Председник Шаховског
савеза Србије и Шаховског клуба „Сирми
ум“ Драган Лазић и даље је активан играч
у клубу који је са кругом блиских сарадника
основао 2019. године.
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општедруштвене кризе и ство
рила боље услове за развој
шаха. Посебна пажња мора
се посветити раду са најмла
ђим али и најбољим шахов
ским играчима, а не личним
сукобима које као смо годи
нама „гајили“ у нашем шаху.
То је често резултирало нега
тивном селекцијом и избега
вањем великог броја „озбиљ
них“ људи да се ангажују у
овом спорту. Лично, ушао сам
у ову причу са јасним програ
мом развоја шаха у Србији и
имам осећај да сам стекао
лични ауторитет и повере
ње. Моје идеје за проспери
тет нашег шаха настале су на
бази добрих искустава. Наша
амбиција у савезу не може
бити само да опстанемо, већ
првенствено да развијамо
шаховски спорт, каже Дра
ган Лазић и набрајајући неке
од евидентних учинака у том
правцу.
– Један од многих праваца
развоја нашег шаха свакако је
оснивање фонда за подршку
најбољим младим шахисти
ма Србије, а такође и фонда
за подршку репрезентатив
ним играчима, јер сматрам да
шаховски савез не може да
остане по страни и буде само
„тапшач по рамену“. Он мора
директно да учествује у ства
рању и припреми играча. Јед
на од кључних ствари је вра
ћање шаха у школе, јер је реч
о спорту у коме деца могу да
учествују од најранијег детињ
ства, са пет година и мање.
Доказано је да шах једини има
доминантну улогу у развоју
човековог интелекта, каракте
ра и комбинаторике, нарочи
то у дечијем узрасту. Зато се
мора направити озбиљна еду
кација наставног кадра који ће
бити припремљен и стимули
сан да ученике поучава шаху
у оквиру изборног предмета.
Ово је један од кључних про
јеката који ћу изложити мини
стру просвете након форми
рања нове републичке влада.
Желео бих да вратимо шах у
школске клупе, на такав начин
да он из њих више никад не
изађе. Ускоро ћемо званично
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Будућност митровачког шаха: Михајло Васић,
Ања Симић и Лука Милосављевић (с десна на лево)

Нове наде митровачког шаха
На тренингу шаховског клу
ба затекли смо неколико кли
наца „Сирмиума“. Ања Симић
је дванаестогодишња учени
ца „Пинкијеве“ школе а шах
је заволела у моменту кад је
један од другара „кога је дека
научио шаху“ у школу донео
шаховску таблу и фигуре. У
овој школи шах је једно вре
ме постао и изборни предмет.
Посвећена учењу и љубави
према шаху, Ања себе кроз
две године види као првакињу
Србије.
Михајло Васић има десет

година и ученик је четвртог раз
реда „Змајеве“ основне школе.
Већ са неких 4 до 5 година код
најбољег другара први пут је
видео шаховску таблу. Код
Петра Бенковића научио је
прве озбиљније потезе а данас
је успешан „Сирмиумов“ играч
који је у својој лиги непоражен
у прва два кола. Учење нових
шаховских потеза и свако
дневна вежба за Михајла нису
никакав проблем.
Лука
Милосављевић
је
одличан „осмак“ „Пинкијеве“
школе а прве потезе на табли

начинио је у својој шестој годи
ни играјући са деком и оцем.
Радо се појављује на шахов
ским тренинзима. Перспектив
не клинце митровачког шахов
ског клуба повезује чињеница
да су одлични ђаци, углавном
врхунски математичари и да је
шах једини спорт којим желе
да се баве. Међу митровачким
шахистима остала је анегдота
о дечаку који је са непуних пет
година на тренингу једва успе
вао да дохвати крај шаховске
табле и помери топа са наме
ром да матира противника.

промовисати и програм подр
шке развоју шаха код жена.
Ову
годину
организација
ФИДЕ прогласила је годином
женског шаха и желимо да
поспешимо ангажовање жена
у овом спорту. Најављујемо
бесплатну онлајн школу за
девојчице и жене, сматрајући
да  је њихов број у шаху недо
пустиво мали, каже председ
ник Лазић од кога сазнајемо
многе ствари које широј јавно
сти свакако нису познате.
Једна од њих је чињеница
да шаховски спорт код нас,

као трећи по масовности, тре
нутно окупља око 16.000 реги
строваних играча.
– Не заборавимо да је шах
на светском нивоу као спорт,
али и као игра опстао и одо
лео свим изазовима савреме
ног дигиталног доба, врхун
ској графици и игрицама које
свакако привлаче данашње
клинце и омладину. Један од
разлога за то је и врло озбиљ
на светска шаховска органи
зација са озбиљним буџетима
и такмичењима, каже пред
седник Лазић и тврди да је

задовољан богатим домаћим
и иностраним такмичарским
програмом Шаховског савеза
Србије.
У набрајању недавно одр
жаних великих такмичења тре
ба поћи од прошлогодишњег
екипног Првенства Европе у
Словенији где је Србија после
дуго времена постигла одли
чан резултат. У конкуренцији
готово четрдесетак најбољих
европских играча и играчи
ца женска селекција била је
шеста, док је у мушка еки

Стабилно финансирање услов развоја шаха
И поред чињенице да шахисти „Сирми
ума“ са 25 регистрованих играча оствару
ју добре резултате, ситуација у шаховском
спорту у Сремској Митровици далеко је од
идеалне. Стабилно финансирање у овом
моменту најбољег женског шаховског клуба
у држави тренутно је ствар сналажљивости
и иницијативности председника самог клу
ба и његових сарадника. Већина од наших
400 клубова зависи од могућности, а често
и добре воље људи из локалних самоупра
ва широм Србије. Од председника Лазића
сазнајемо да је, на жалост Шаховски клуб

„Срем“ основан давне 1954. године са више
него богатом традицијом, недавно угашен.
Многи од проверено добрих играча и трене
ра „Срема“ прешли су у друге клубове, чак
и у друге градове. Иста судбина задесила је
мање, некад популарне клубове у митровач
ким селима Великим Радинцима и Лаћарку,
где су са шаховске мапе нестали „Борац“ и
„ЛСК“. Први човек националног шах савеза
тврди да су просторије шах клуба у најве
ћем сремском граду недовољно условне је
у њихово одржавање и реновирање дуго
година није улагано, иако предрачунска

вредност за њихово сређивање није велика.
Најбољи митровачки шахисти и двадесетак
клинаца који долазе на шаховске тренинге,
у недостатку наменског простора тренутно
раде у просторијама градске библиот еке. У
том смислу итекако је пожељно веће анга
жовање локалне самоуправе јер се и данас
показује да Митровица негује потенцијал и
традицију добрих шаховских резултата. У
Шаховском клубу „Сирмиум“ залажу се за
већу подршку градском шаху, сматрајући да
би то била стратешки добра одлука коју су
митровачки шахисти евидентно заслужили.
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па такмичење завршила на
осмом месту. Србија је мар
та ове године била домаћин
ФИДЕ Гран -  при такмичења,
врхунског турнира најбољих
16 играча света. Том прили
ком, први човек српског шаха
је на припремном састанку, у
присуству организатора и чел
ника Светске шаховске орга
низације, планове за подршку
и унапређење шаховског спо
рта презентовао председни
ку државе Александру Вучи
ћу који је и сам подржао ове
напоре и идеје. Национална
репрезентативна
селекци
ја наступиће и на предстоје
ћој Шаховској олимпијади у
Индији крајем јула и почет
ком августа 2022. године, због
чега су у Савезу већ ангажо
вани на озбиљној припреми
и мотивацији наше селекције.
Како би у друштву 200 најбо
љих шахиста света остварили
добре резултате „појачане“ су
припреме такмичара ангажо
вањем помоћних тренера и
стварањем оптималних усло
ва за припрему партија које су
умно и физички веома захтев
не и као што је познато, могу
да трају по пет и више часова.
Пример квалитетног такми
чења је и недавно одржани
кадетски шаховски фестивал
у Новом Саду који је окупио
око 300 такмичара.
Према речима првог чове
ка шаховског савеза, „ветар
у леђа“ најочигледнији је у
раду и резултатима женске
селекције која је предвођена
нашом најбољом шахистки
њом и троструким прваком
Србије Теодором Ињац, пока
зала нови радни и такмичар
ски „елан“. Што се тиче клуп
ског националног такмичења,
многи велики српски клубови
у озбиљној су кризи. Упр
кос томе и даље егзистира
око 400 шаховских клубова
од којих најбољи наступају у
првој националној лиги. Тре
нутно, српским шаховским
светом доминирају клубови
из Војводине, односно Сре
ма пошто је вишегодишњи
државни прваку мушкој кон
куренцији „Словен“ из Руме,
а актуелни првак у женској
конкуренцији од септембра
прошле године је сремско
митровачки Шаховски клуб
„Сирмиум“. Митровачки клуб
има част да његове клупски
грб бране и три репрезента
тивке Србије, Јована Ерић,
Марина Гајчин и Тијана Бла
гојевић. На појединачном
сениорском државном првен
ству прошле године Јована
и Марина освојиле су прво,
односно друго место. Мушка
екипа овог градског клуба
такмичи се у сремској зонској
лиги.
Дејан Мостарлић
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ЏУДО: ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

Трогрлић и Манојловићка
најуспешнији

Милица Манојловић, Катарина Томић, Огњен Трогрлић са тренером Вуколићем
Школско првенство Војводине и џудоу у два
дана одржано је у Степановићеву у организаци
ји Џудо савеза Војводине. Учествовало је 1.200
такмичара. Освојити медаљу и тиме се квалифи
ковати на Школско државно првенство у оваквој
конкуренцији стварно је велики успех. Такмичари
Џудо клуба „Сирмиум“ овог пута су наступали за
своје основне и средње школе из Сремске Митр
овице. Освојено је укупно седам медаља и три
пета места.
Освајачи медаља: Катарина Томић – 48 кг, прво
у конкуренцији (7 и 8 разред)   ОШ „Слободан
Бајић Паја“, Огњен Трогрлић – 81 кг, прво место  
у конкуренцији Средњих школа (3 и 4 разред)
СТШ „Никола Тесла“, Катарина Трећаковић – 78
кг, прво место у конкуренцији средњих школа (3
и 4 разред )  СШ „9. мај“, Лана Новаковић – 44 кг,
треће место у конкуренцији основних школа (5 и
6 разред) ОШ „Ј. Ј. Змај“, Давид Перковић + 81
кг, треће место у конкуренцији основних школа
(7 и 8 разред) ОШ „Ј. Поповић“. Милица Маној
ловић – 70 кг, треће место у конкуренцији сред
њих школа (3 и 4 разред ) СТШ „Никола Тесла“,
Петар Цвијановић – 81 кг, треће место у конкурен
цији средњих школа (3 и 4 разред) СТШ „Никола

ПИОНИРКЕ ЛСК-А

Тесла“, Теодора Вукасовић – 40 кг, пето место у
конкуренцији основних школа (5 и 6 разред ) ОШ
„Бошко Палковљевић – Пинки“, Младен Мацка
нић – 60 кг, пето место у конкуренцији основних
школа (5 и 6 разред) ОШ „Бошко Палковљевић
– Пинки“ и Никола Диклић – 60 кг, пето место у
конкуренцији основних школа (7 и 8разред) ОШ
„Јован Поповић“.
Након војвођанског уследило је државно
првенство за основне и средње школе. У Спорт
ском центру Шумице у Београду дошли су најбо
љи са регионалних такмичења Војводине, Бео
града и централне Србије. Наступиле су укупно
282 школе са 503 такмичара. Ако се узме у обзир
да су наступили само освајачи медаља са реги
оналних такмичења, очито је да је конкуренци
ја била жестока. Огњен Трогрлић након четири
меча и четири победе убедљиво осваја прво
место и златну медаљу, и постаје првак Србије
и медаљу носи у своју Средњу техничку школу
„Никола Тесла“. Изванредно друго место и сре
брну медаљу осваја Милица Манојловић такође
из Средње техничке школе „Никола Тесла“. Брон
зану медаљу осваја Катарина Томић за основну
школи „Слободан Бајић Паја“.
М. Н.

Рукометне првакиње Војводине

Рукометашице лаћарачког ЛСК - 
а постале су пионирске шампионке
Војводине (Ж-12)  пошто су на завр
шном турниру у Жабљу савладале
екипу „Халас Јожеф“ из Аде резул
татом 20:11. У полуфиналу је савла
дана екипа „Јабуке“ убедљивим
резултатом 15:5. Лаћарачке рукоме
ташице претходно су биле најбоље
у својој лигашкој такмичарској групи
и као такве избориле су пласман на
овај завршни турнир. Њихова игра
чица Ања Дураћ била је најбољи
стрелац лиге.
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НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТ У АУТОКРОСУ

Прва трка се вози у Шашинцима

Национални шампионат у аутокросу Ср
бије почиње своју нову сезону 28. и 29. маја
на стази у Шашинцима. Домаћин и органи
затор ове трке је румски клуб „ASU Syrmien
Racing“ чији чланови тренирају и одржавају
трке управо на стази у овом селу. Овогоди
шња трка националног шампионата је друга
која ће се одржати у Шашинцима, уз најаву
да ће се и убудуће сезона отварати управо
трком на истој стази крајем маја.
– „Награда Срема“, прва трка у национал
ном шампионату је тако добила свој стални
термин, у оквиру Спортског ауто и картинг
савеза Србије, а на њој ће се такмичити и
наших десет такмичара, из Руме и Сремске
Митровице – каже Миша Малетић, председ
ник „ASU Syrmien Racing“ клуба из Руме.
Током ове године ће се одржати још так
мичења у Српском Милетићу, Инђији и Сом
бору. Малетић додаје да се нада да ће трка
у Шашинцима бити успешно реализована
као и прошле године, али и да ће овдашњи
такмичари постићи добре резултате. На
уређењу стазе ће бити ангажована и меха

Миша Малетић

АСУ „Syrmien Racing“ Рума
Ауто спортско удружење „ Syrmien
Racing“ основала су у новембру 2019.
године у Руми три заљубљеника у ауто
крос такмичења. У шампионату постоји
шест класа на основу радне запремине
агрегата. Удружење тренутно броји 35
чланова од којих се 10 такмичи, док су
остали спортски радници. У дебитант
ској 2020. години остварени су значајни
резултати: Ненад Ристић је освојио титу
лу шампиона у четвртој класи, Петар
Цикота је био вицешампион у другој кла
си, а екипно је освојено треће место.
Исте године је направљена и лицен
цирана стаза „Ауто крос Арена Срем“ у

Шашинцима која је дуга 620 метара и
широка 12 метара. На њој се одвијају и
тренинзи и припреме за такмичења. У
2021. години забележени су, такође,
одлични резултати – освојена су два
шампионска места у другој класи Петар
Цикота и у шестој Стојан Аврамовић,
док је у петој класи вицешампион био
Владимир Каић, а екипно је освојено
друго место. На међународном такмиче
њу у Централноевропској зони клуб из
Руме је освојио пето место у Даргову у
Словачкој. Тако је по први пут један клуб
из Србије наступио на међународном
аутокрос такмичењу.

низација „Сремпута“ како би се урадио део
посла које могу да реализују само тешке
машине.
– Надамо се да ће и ове, као и прошле
године, наша стаза бити оцењена као нај
боља. Морам да истакнем да имамо добру
сарадњу и са мештанима и са МЗ Шашин
ци, истиче Малетић.
Квалификационе трке ће се возити 28.
маја, а следећег дана је финале.
Трка у Шашинцима се бодује за нацио
нални шампионат, али и за међународну
централно -  европску зону. Додајмо, про
шле године клуб чији су чланови из Руме и
Шашинаца је био други у генералном пла
сману шампионата. За само један бод од
њих је била боља екипа из Српског Миле
тића.
С. Џакула

СТРЕЉАШТВО

Инђијски стрелци шампиони државе
Стрелци „Младости“ из Инђије освојили су
титулу шампиона Србије у конкуренцији пио
нира и јуниора на недавно одржаном Првен
ству Србије ваздушном пушком и пиштољем
за пионире, јуниоре и сениоре које је одржа
но у Суботици. Тако су инђијски стрелци тре
ћу годину заредом освојили поменуту титулу,
што је рекорд у српском стрељаштву.
Такође, забележено је и неколико добрих
резултата и у појединачној конкуренцији.
Огњен Ћурувија, први пиштољаш у клубу
након скоро 40 година, окитио се сребрном
медаљом у конкуренцији 40 пионира, пио
нирка Бојана Марјановић освојила бронзу
пушком у конкуренцији са још 99 такмичарки.
Јуниор Боривој Спасић освојио је прво
место у тој категорији је са веома добрим
резултатом од 369 кругова. Са пет освојених
медаља од којих су три златне, „Младост“ је
један од најуспешнијих клубова првенства на
коме је наступило укупно 468 такмичара.
М. Ђ.

Инђијски пионири и јуниори најбољи у Србији
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Завршена успешна сезона
Митровачке одбојкашице, актуелне првакиње Војводине и прошлогодишње шампи
онке Србије одиграле су још једну фантастичну сезону и потврдиле да је Сремска
Митровица један од центара и расадник квалитета у српској женској одбојци
Пионирке Градског женског
одбојкашког клуба „Срем“ из
Сремске Митровице постале су
вицешпампионке Србије посто
су на завршном турниру оди
граном у Убу у периоду од 13 до
15. маја 2022. године у фина
лу поражене од домаће екипе
ЖОК „Уб“ резултатом 3:1 (17:25,
25:20, 25:22, 25:19). Учешће на
овом турниру обезбедило је 12
најбољих екипа Србије.
Након такмичења у групама
уследили су завршни полуфи
нални мечеви и сусрет за титу
лу првака. Одбојкашице „Сре
ма“ играле су у Г групи заједно
са екипама „Слободе“ из Чачка
и „Десетке“ из Ниша.
У првом сусрету одиграном
у петак 13. маја екипа „Сре
ма“ је резултатом 3:2 (20:25,
25:18, 25:16, 19:25, 16:14) у
резултатски напетој утакми
ци савладала чачанску „Сло
боду“ а потом и одбојкаши
це из Ниша резултатом 3:1
(21:25,25:16,25:23,25:17), зау
зевши прво место на табели и
пласман у полуфинале где их
је у суботу 14. маја чекала бео
градска „Црвена звезда“. Одбој
кашице из Сремске Митрови
це убедљиво су тријумфовале
резултатом 3:1 (25:23, 25:15,
15:25, 25:23) и обезбедиле пла
сман у финале. Изузетно ква
литетна домаћа екипа „Уба“ у
полуфиналу је максималним
резултатом 3:0 савладала тим
„Београда“ а претходно је на
турниру изгубила само један
сет.
У првом сету финалног меча
домаће одбојкашице водиле
су у првом делу сета, све док
Митровчанке нису изједначиле
резултат на 15:15 и направи
ле фантастичну серију од шест
поена, преокренувши резултат

Одбојкашице и стручни штаб „Срема“ након завршног
турнира Првенства Србије за пионирке у Убу
до коначних 17:25 и водство 1:0
у сетовима. У другом сету ситу
ација се обрнула, па је после
почетног водства гошћи домаћа
екипа најпре дошла до изјед
начења 14:14, да би серијом
добрих поена из одличних сер
виса увећала предност која је
за „Сремове“ одбојкашице оста
ла недостижна. Резултат у сето
вима био је изједначен. Трећи
сет играо се готово поен за поен
али су играчице из Уба биле
концентрисаније и спретније у
завршници, што је било довољ
но за водство од 2:1. У четвртом
сету игра је била изједначена
све до деветог поена после кога
су Убљанке резултатски одле
пиле и створиле разлику од 4
до 6 поена коју су одржавале до

краја сета и финалног меча. На
семафору је стајало 3:2 и пехар
је остао у рукама домаће екипе.
Никола Каприц, тренер ГЖОК
„Срем“ у изјави за „Митровачке
новине“ каже:
– Презадовољан сам залага
њем и приступом наших дево
јака на овом завршном турниру
који је био прилично квалитетан
и уједначен. Наставили смо низ
одличних резултата на Првен
ству Србије. Мислим да нам
је фалило мало концентраци
је у завршници да остваримо
најбољи резултат, али ово је
велика и феноменална ствар
за наш клуб. У полуфиналу смо
победили „Црвену звезду“, а
финална утакмица одиграна је
у одличној и бучној атмосфери

коју је направила домаћа публи
ка. Финале против екипе „Уба“
било је тешко јер се ради о клу
бу са најквалитетнијом органи
зацијом и играчком селекцијом.
Њихове играчице биле су иску
сније а код наше екипе појавила
се извесна несигурност и страх
након нешто лошијег пријема у
другом сету кад смо изгубили
остварену предност и почетно
водство, рекао је Каприц.
Митровачке
одбојкашице,
актуелне првакиње Војводине
и прошлогодишње шампионке
Србије одиграле су још једну
фантастичну сезону и потврди
ле да је Сремска Митровица
један од центара и расадник
квалитета у српској женској
одбојци.	
Дејан Мостарлић

СРЕМСКА ЛИГА

Победа на домаћем терену

ФК „Железничар“ Инђија – ФК „Раднички“ Ириг 1:0 (0:0)

ФК „Железничар“ Инђија: Благојевић,
Грковић (од 62. Суџум), Бранковић, Пећа
нац, Вучковић, Мркела, Трбовић, Каурин
(од 90. Михајловић), Димитријевић (од 62.
Лукач), Дубајић, Караћ (од 80. Соколовић).
ФК „Раднички“ Ириг: Лалић, Станковић,
Татић (од 66. Вукотић), Боројевић, Николић,
Савић, Шевић, Беговић, Митровић, Попо
вић, Пузић (од 81. В. Бикић).
Играч утакмице: Драгомир Каурин.

Пред око 50 гледалаца у Спортском цен
тру „Леје“ у Инђији одиграна је утакмица
27. кола Сремске лиге у којој су ривали
били домаћи „Железничар“ и „Раднички“
из Ирига. Иако је деловало да је помену
та утакмица већ унапред добијена, домаћи
фудбалери безуспешно су нападали све до
77. минута меча а тим нападима успешно
одолевали гости из Ирига. Тада је виђен
први и једини гол на утакмици. После про

дора Суџума по десној страни и центаршу
та, пред голом Лалића, на правом месту је
био искусни Каурин, који је рутински послао
лопту у мрежу, 1.0. „Железничар“ је током
већег дела утакмице имао доста неиско
ришћених прилика те је поменути резултат
био и коначан.
У следећем колу Инђијци гостују ФК „Сло
га“ из Вогња а тај сусрет игра се у недељу,
22. маја са почетком у 17 часова.
М. Ђ.
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„Сремицама“ измакао
пласман у најквалитетнију лигу

Рукометашице „Срема“ покушаће наредне сезоне да наставе серију
добрих резултата и остваре пласман у српску женску рукометну елиту
Протеклог викенда одиграно је послед
ње коло женске рукометне Супер Б лиге
која је завршена  тријумфом екипе Женског
рукометног клуба „Панчево“, који ће зајед
но са екипом „Кикинде“ постати чланови
најбоље женске рукометне лиге Србије.
Резултат последњег кола утакмице у
Кикинди у којој су се састала управо ова
два ривала развејао је наде рукометашица
ЖРК „Срем“ из Сремске Митровице које би
у случају   тријумфа домаће екипа „Кикин
де“, због бољег међусобног скора, пре
текле екипу „Панчева“ и осигурале другу  
позицију која води  у женску рукометну ели
ту. Банатски дерби завршен је резултатом
26:27 при чему је гошћама из Панчева у
игри био и нерешен резултат. После изјед
наченог првог полувремена, до тада прво
пласирана екипа из Кикинде имала је благу
предност да би у последњих десетак мину
та гошће из Панчева окренуле резултат и

у претпоследњем минуту дошле до побед
ничког гола. На тај начин екипа „Кикинде“,
иако је прешла у виши такмичарски ранг,
препустила је врх табеле и на свом терену  
остала  без овогодишњег лигашког трофе
ја.
Митровачким рукометашицама које су
одиграле фантастичну сезону и првен
ство завршиле као трећепласирани тим са
14 победа,5 пораза и једним нерешеним
резултатом   остаје да се окрену предсто
јећим припремама, како би се и наредне
сезоне нашле у улози фаворита за сам врх
табеле. Тренер ЖРК „Срем“ Душан Дрча
жали за коначним пласманом који је Сре
мицама измакао из руку, али понавља да
је генерално задовољан приказаном игром
и резултатима.
– Задовољни смо чињеницом да су ово
историјски вредан резултат и сезона за
митровачки женски рукомет. Започећемо

ЏУДО КЛУБ ЛСК ЛАЋАРАК

разговоре са играчицама у нади   да ћемо
остати у овом саставу који је показао неспо
ран квалитет. Већина играчица требало би
да остане у нашим редовима. Постоји наја
ва и могућност да Наташа Ћетковић кари
јеру настави у новосадској Војводини, али
то су ствари које ћемо тек решавати. Поку
шаћемо да се додатно појачамо и будемо
екипа која ће играти битну улогу наредне
сезоне, мада ће бити изузетно тешко јер из
Супер А лиге ове сезоне испадају „Црве
на звезда“ и „Београд“ па ће конкуренција
бити заиста јака. Такође, поједини клубо
ви најављују озбиљна појачања и већ раде
на томе, тако да ће следеће првенство
очигледно бити квалитетно и занимљиво,
рекао је Душан Дрча истичући задовољ
ство сарадњом са локалном самоуп
 равом
и чињеницом да је женски рукометни спорт
протекле сезоне придобио нову публику и
верне навијаче.
Д. Мостарлић

Ивана Атарац прва у Србији
У Степановићеву је 15. маја одржа
но појединачно првенство Војводине
у џудоу за старије пионире. Страхиња
Бироваљев, старији пионир (до 46 кг)
освојио је треће место, а Александар
Антонић старији пионир (до 38 кг) био је
пети. У веома јакој конкуренцији, где је
наступило око 200 такмичара, њих дво
јица су се пласирали на појединачно
првенство државе.
На школском такмичењу џудисти
ЛСК-а остварили су веома запажене
резултате. ЛСК је добио првака државе,
вице шампиона државе, једну бронзу и

два пета места. Ивана Атарац (до 48 кг)
освојила је 1. место у категорији сред
њих школа, Јован Воркапић   (до 36 кг),
друго место у категорији основних шко
ла, Урош Антонић (до 66 кг) треће место
у категорији средњих школа, Страхи
ња Бироваљев (до 46 кг) пето место у
категорији основне школе и Александар
Вукосављевић (до 70 кг), пето место у
категорији средњих школа.
Овим успехом оствареним на ова два
првенства   тренери клуба као и руко
водство   клуба задовољни постигнутим
резултатима.
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ПЛЕЈ-ОФ ПРВЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

„Раднички“ поражен у
наелектрисаној фудбалској завршници
ФК „Раднички“ Сремска Митровица - ФК „Mладост ГАТ“ Нови Сад 1:3 (0:1)
ФК „Раднички“: Бурсаћ, Јосимов, Про
тић (од 27. мин. Гајић), Јанковић, Димитрић,
Илић (од 46. мин. Пејовић), Чарапић, Новић
(од 46. мин. Крижан), Видић, Петровић, Шко
рић. Тренер: Дејан Николић
ФК „Mладост ГАТ“: Милојевић, М. Илић,
Миловановић, Поповић (од 90. мин. Марко
вић), Димитров (од 80. мин. Караћ), Видаков
(од 46. мин. Савановић), Мијић, Секулић(од
80. мин. Ожеговић), Н. Илић, Јочић, Савко
вић (од 64. мин. Гојков) Тренер: Љубомир
Ристовски
Жути картони: Шкорић, Пејовић („Раднич
ки“), Мијић, Н. Илић, Поповић, Милојевић
(„Младост ГАТ“)
Судија: Стефан Јекнић, помоћне судије:
Митић, Рађен
У претпоследњем 36. колу Прве лиге
Србије фудбалери сремскомитровачког
„Радничког“ у недељу 16. маја 2022. године
поражени су на свом стадион
 у од првопла
сиране екипе „Младост ГАТ“ из Новог Сада.
Новосађанима је ова победа била битна јер
су тиме обезбедили прву позицију и наступ у
фудбалској Суперлиги Србије.
Гости су боље почели утакмицу и после
центаршута са десне стране већ у четвртом
минуту лопту је прихватио Милан Видаков
и главом је пласирао у мрежу голмана Бур
саћа. Минут касније при једној неспретној
интервенцији одбране и голмана „Младо
сти“ играч „Радничког“ Никола Новић одузео
је лопту и у паду је сместио у мрежу, али
је судија сигнализирао прекршај над гол
маном и на негодовање публике поништио
погодак „црвених“.У 23. минуту играч гостију
Миле Савковић није добро прихватио лоп
ту у шеснаестерцу са десне стране и шанса
новосадског тима је пропала. Изузев покуша

Детаља са утакмице
ја Огњена Димитрића из слободног ударца и
шута Страхиње Чарапића домаћа екипа до
краја полувремена није озбиљније запрети
ла а гости су успешно држали лопту у својим
ногама, чекајући прилику за контранапад.
Имали су изгледнију прилику у 41. минуту.
„Раднички“ је у наставку утакмице кренуо
одлучније али су искусни Новосађани одо
левали покушајима домаћина да изједначи.
У 72. минуту након пада Николе Поповића у
шеснаес терцу „Радничког“ досуђен је казне
ни ударац који је исти играч претворио у вод
ство од 2:0. У последњој деоници утакмице
фудбалери „Радничког“ заиграли су одлучни
је и у 80. минуту Огњен Димитрић прихвата
одбијену лопту након шута Александра Кри
жана и смањује резултат на 2:1. У 82. мину
ту Страхиња Чарапић након клизећег старта
пада у казненом простору гостију. Иако је

публика сматрала де је ово очигледан пенал
за домаћина, судија Јекнић није показао на
белу тачку, што је навијаче „Радничког“ поди
гло на ноге. Нова сумњива ситуација догоди
ла се у 89. минуту када се после новог про
дора Чарапића чинило да је играч „Младости
ГАТ“ играо руком у свом шеснаестерцу.
У крајње наелектрисаној атмосфери завр
шнице утакмице гости су искористили пра
знину у одбрани Хеснераца и Милош Сава
новић је у надокнади времена неометано
шутирао за 3:1 и историјски успех тима из
Новог Сада. Домаћи навијачи, због разво
ја ситуације и одлука из последњих десетак
минута меча, незадовољни су напустили
трибине стадиона.
У последњем првенственом колу Митров
чани у сремском дербију гостују у Инђији.
Д. Мостралић

КАРАТЕ КЛУБ „СИМРИУМ“ НА ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

Прегршт медаља донели у Митровицу

У недељу 15. маја у Осечини је одржано
је 24. Првенство Србије. Организатор овог
такмичења је Карате унија Србије, а дома
ћи овог такмичења је Карате клуб „Ками
нари“. На овом такмичењу је учествовало
16 клубова са преко 250 такмичара у свим
узрасним категоријама у катама и борбама.
Карате клуб „Сирмиум“ је учествовао на
овом такмичењу са 27 такмичара и 15 еки
па, који су освојили 43 медаље од којих 22
златне, 13 сребрних и 8 бронзаних медаља.
У генералном пласману карате клуб Сир
миум је првопласирани са 168 бодова, дру
гопласирани „Будо Нс“ са 90бодова и тре
ћепласирани карате клуб „Прокупље“ са 84
бода. За најуспешнијег такмичара на овом
такмичењу проглашен је Лазар Миљковић
из Карате клуба „Сирмиум“.
Златну медаљу су освојили: Ања Ерак,
Коста Петковић, Нина Ерак, Исидора Дра
гојловић, Лука Петровић, Лена Тешић,
Младен Марковић, Вук Петровић, Немања
Жунић, Андреа Аничић, Ђорђе Копчић, Ни
на Драгојловић, Лазар Миљковић, Бојана

Сретеновић. Сребрну медаљу су освојили:
Милица Коризма, Мила Станић, Владимир
Бировљев, Лазар Коризма, Тијана Сретено
вић. Бронзану медаљу су освојили: Анђела
Паровић, Алекса Томић, Матеја Мишчевић,
Урош Поповић, Филип Петковић, Теодора
Поповић, Лука Танасић и Ђурђина Илић.
Ово такмичење је последње за ову сезо

ну али ми се ту не заустављамо, јер нас че
ка полагање за виша звања половином јуна
месеца.
Овим путем карате клуб „Сирмиум“ се
захваљује свим такмичарима, тренерима и
родитељима на великој подршци и сјајним
резултатима.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

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

Плеј оф група: ИМТ – Желе
зничар 1:2; Лозница – Инђија
2:1; ОФК Жарково – Јавор
Матис 2:1; Раднички СМ – Мла
дост НС 1:3.
Плеј аут група: Графичар –
Златибор 3:1; Кабел – Будућ
ност 1:1; ОФК Бачка – Мачва
0:1; Рад – Тимок 1919 3:0.

Обреж: Граничар (О) –
Напредак 2:1; Врдник: Рудар –
Шумар 2:5; Сремски Миха
љевци: Срем – Младост 4:2;
Крчедин: Фрушкогорац – ПСК
13:0; Крушедол: Крушедол –
Хајдук 1932 5:6; Нови Карлов
ци: Полет – ЧСК 3:2; Јединство
је било слободно.

Ноћај: Змај – ОФК Бачинци
7:0; Кукујевци: Обилић 1993 –
Фрушка Гора (неодиграно);
Ердевик: Ердевик 2017 – Зека
Буљубаша 1:3; Лаћарак: ЛСК –
Јединство 2:1; Сремска Рача:
Срем – Граничар (К) 0:3;
Вишњићево: Хајдук – Грани
чар (А) 4:0; Бикић До: ОФК
Бикић – БСК 2:1.

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

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

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

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

36
35
36
36
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

31
29
15
12
13
13
12
10
11
14
12
11
9
9
8
7

4
5
14
15
10
9
6
7
15
4
8
9
11
8
7
9

1
1
7
9
12
14
18
19
10
18
16
16
16
19
20
20

92:18
80:13
54:34
40:37
47:39
51:54
42:51
31:51
34:37
42:62
44:58
44:51
37:54
33:58
25:55
40:64

97
92
59
51
49
48
42
37
48
46
44
42
38
35
32
30

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

21
18
19
18
18
14
13
12
15
13
12
11
10
8
10
2

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

6
6
9
8
11
15
14
15
16
14
13
14
14
13
18
27

46:21
56:30
52:36
66:35
53:38
40:40
42:43
31:37
61:47
39:39
32:44
36:43
38:48
29:41
33:43
15:84

72
66
65
64
61
49
48
45
50
48
47
44
42
39
37
11

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Панчево: Динамо 1945 –
Бечеј 1918 5:3; Зрењанин: Рад
нички (З) – Борац (Ш) 1:0;
Вршац: ОФК Вршац – Једин
ство 7:0; Стара Пазова: Феникс
1995 – Борац (Са) 2:0; Оџаци:
Текстилац – ОФК Кикинда 5:1;
Сомбор: Раднички 1912 – Хај
дук 1912 2:1; Рума: Први Мај –
Омладинац 1:2; Адорјан: Тиса
– Стари Град 8:2.

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

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

18
14
13
13
12
12
12
11
10
11
11
10
9
9
7
7

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

4
7
8
9
8
10
12
10
9
11
12
14
15
15
17
18

59:28
35:18
53:29
46:46
27:28
35:32
42:33
29:28
46:35
53:45
37:41
30:45
44:55
32:53
33:55
22:52

59
48
45
44
43
41
39
39
38
38
37
33
30
30
24
23

45:19
49:23
39:29
26:19
40:25
36:29
45:39
29:29
33:42
34:38
36:48
28:29
19:43
27:36
26:49
33:48

58
49
46
45
44
39
37
37
35
34
33
32
31
28
27
26

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Бачки Јарак: Младост –
Будућност 2:1; Беочин: Цемент
– Јединство 1:0; Нова Пазова:
Раднички (НП) – Слобода 3:0;
Ердевик: Слога (Е) – Хајдук
1:2; Нови Сад: РФК Н.С. 1921
– Раднички (Ш) 2:0; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Подунавац
1:0; Ветерник: Ветерник – Сло
га (Т) 5:3; Нови Сад: Индекс –
Дунав 0:1.

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

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

17
13
14
13
12
11
11
11
10
10
9
8
9
7
7
7

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

3
4
9
8
7
10
12
12
12
13
12
11
14
13
14
15

СРЕМСКА ЛИГА
Мач ванс ка
Мит ров иц а:
Подриње – Сремац (До) 5:1;
Инђија: Железничар – Раднич
ки (И) 1:0; Кленак: Борац (К) –
Љуково 3:2; Голубинци: Јадран
– Словен 1:0; Бешка: Хајдук –
Борац (М) 4:1; Деч: Сремац
(Дч) – Партизан 4:2; Војка: Сре
мац (В) – Фрушкогорац 2:0;
Попинци: Напредак – Слога (В)
2:1.

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

27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27
26
27
27
27

21
22
15
14
14
11
12
12
10
10
10
8
7
6
5
5

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

1
3
7
9
11
10
12
13
9
12
14
12
15
15
19
20

73:10
73:19
59:31
61:37
46:52
49:43
49:47
42:42
36:34
45:45
42:56
35:44
31:54
30:53
33:71
37:103

68
68
50
46
44
39
39
38
37
35
33
31
25
24
18
17

21
21
21
21
22
22
21
21
21
21
21
21
22

19
18
11
11
10
10
9
8
8
8
7
7
0

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

1
2
8
9
9
10
10
9
10
11
12
13
22

65:10
65:18
52:41
59:35
48:35
44:37
34:36
32:38
57:49
34:42
17:38
26:63

58
55
35
34
33
32
29
28
27
26
23
22
16:107 0

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
17
16
16
16
12
9
7
8
7
7
7
4
2

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

3
3
1
5
5
8
13
12
15
13
14
15
19
21

78:11
54:18
50:20
57:20
45:17
44:29
29:41
26:52
44:57
44:70
32:54
35:64
17:49
18:71

58
54
54
50
50
39
28
25
24
24
23
22
12
6

ОФЛ ШИД
Гибарац: Синђелић – Брат
ство 6:1; Батровци: Омлади
нац – Граничар 2:1; Вашица:
Напредак – ОФК Бингула 6:0;
Шид: Једнота – Јединство (Љ)
2:1; Моровић: Јединство (М) –
Борац 5:1.

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

15 14 1 0 56:5 43
15 12 2 1 55:12 38
15 8 0 7 32:43 24
15 7 2 6 40:33 23
15 6 3 6 39:21 21
15 5 3 7 27:32 18
15 5 1 9 21:43 16
15 4 2 9 21:37 14
14 4 2 8 18:38 14
14 1 0 13 15:60 3

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Купиново: Купиново – Витез
9:2; Брестач: ОФК Брестач –
Словен 6:1; Ашања: Камени –
Ловац 3:1; Младост 1935 је
била слободна.

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

Камени
ОФК Брест.
Купиново
Словен
Младост
Ловац
Витез

11 10 0 1 34:13
10 8 0 2 41:10
10 6 0 4 36:16
9 3 1 5 13:23
10 3 0 7 17:37
9 2 1 6 12:28
11 1 2 8 9:35

30
24
18
10
9
7
5

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Нерадин: Војводина – Слога
(К) 3:0; Шатринци: 27.Октобар
– Слога (М) 4:0; Јазак: Цар
Урош – Дунав 1:0; Јарковци:
Борац – Планинац 1:3.

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

18 14 2 2 43:17 44
18 11 4 3 45:21 37
18 11 1 6 50:31 34
18 9 1 8 31:26 28
18 7 4 7 35:35 23
18 5 2 11 26:38 17
18 4 3 11 36:65 14
18 1 3 14 21:54 4

ОФЛ РУМА
Краљевци: Јединство – Хрт
ковци 2:5; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Борац (С) 4:0;
Мали Радинци: Фрушкогорац
– Полет 0:3.

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

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

18 16 1 1 62:14 49
18 11 3 4 48:31 36
18 9 2 7 45:44 29
18 8 1 9 44:38 25
18 5 0 13 29:58 15
18 1 1 16 27:70 4
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ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ КОШАРКАШИЦА „СРЕМА“

Митровчанке вицешампионке Србије

Пионирке ЖКК „Срем“ са начелником за спорт Васиљем Шевом,
тренером и руководством и навијачима после финала у Врбасу
Пионирке Женског кошаркашког клуба
„Срем“ из Сремске Митровице постале су
вицешампионке Србије и у витрине свог
клуба поред вицешампионске титуле у Вој
водини донеле су ново признање, с обзи
ром да су најмлађе кошаркашице у мини
баскету и млађе пионирке „Срема“ овогоди
шње првакиње Војводине. У великом фина
лу завршног турнира Србије за пионирке
који је у Врбасу одржан од 13. до 15. маја
ЖКК „Црвена Звезда МТС“ из   Београда
победила је екипу ЖКК „Срем“ после проду
жетка резултатом 66:60 (15:17, 19:8, 14:18,
8:13, 10:4).
Кошаркашице „Срема“ оставиле су срце
на терену и бориле се до последње секун
де меча. У хали у Врбасу, виђена је права
финална утакмица, одлична кошарка са
много преок рета и са сјајним навијачима
обе екипе који су им давали огромну подр
шку са трибина. „Срем“ је био близу титуле
и водио  2 поена разлике на 20 секунди пре
краја. Имао је напад за победу али младе
Митровчанке нису искористиле шансу. „Зве
зда“ је у продужетку одиграла ефикасније и
сигурније и успела да освоји титулу шампи
она Србије. Освајањем другог места у Срби
ји ЖКК „Срем“ је остварио историјски успех.

За ЖКК „Срем“ на финалном мечу  насту
пиле су : Ангела  Ладинек – 18 поена, Теодо
ра Милошевић – 15 поена, Милица Ђорђић
-  9 поена, Ирина Андријашевић -  7 поена,
Николина Поповић - 4 поена, Ања Бојковић
-  4 поена, Дуња Бранковић 3 поена, Ана
Дабић, Ана Барањек  и Дајана Максић.
Екипу „Срема“ са клупе је водио тренер
Никола Милошевић који је шеф стручног
штаба свих млађих селекција митровачког
клуба и званично најбољи тренер Војводи
не у овим категоријама.
Сремскомитровачке пионирке претход
но су у полуфиналу турнира савладале
реномираног противника, екипу ЖКК „Пар
тизан 1953“ из Београда резултатом 52:53
у одличној утакмици која је одушевила
публику у спортској хали у Врбасу. У првој
утакмици на овом турниру „Срем“ је убе
дљиво победио кошаркашице „СПД Рад
нички“ из Крагујевца резултатом 68:56.
За МВП и најбољег играча турнира про
глашена је кошаркашица Ангела Ладинек
из екипе ЖКК “Срем”.
Из управе „Срема“ велику захвалност за
успех изразили су Граду Сремској Митрови
ци – Градској управи за културу и спорт и
начелнику Васиљу Шеву који су се побрину

Ангела Ладинек, најбоља
играчица турнира
ли за превоз и тродневни смештај младих
кошаркашица у Врбасу.
Д. Мостарлић

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „РОЈАЛ“

Први у Купу на летеће мете
На почетку нове такмичарске сезоне чла
нови Спортског удружења „Ројал“ из Инђије
освојили су прво место у екипној и појединач
ној конкуренцији у оквиру Куп-а у пуцању на
летеће мете одржаном у Спортском центру
Ковилово. Инђијски „ројалисти“ били су убе
дљиво најбољи као екипа а у појединачном
надметању истакао се Стеван Такач. На поме
нутом такмичењу учествовало је 15 екипа са
72 такмичара. Иначе, за пет година постоја
ња Спортско удружење „Ројал“, постало је
убедљиво најбољи клуб у овој дисциплини у
Србији. Доказ за то су пехари са апсолутно
свих такмичења и то углавном намењених за

најбоље.
Како је више пута изјавио председник
општине Инђија Владимир Гак, постојале су
сумње и скептици који су сумњали у оправ
даност оснивања поменутог спортског колек
тива.
– Сада када имамо и више десетина пехара
са највиших државних такмичења, што у екип
ним што у појединачним категоријама, може
мо само рећи да је то ипак било оправдано и
добро. „Ројал“ је мањи спортски колектив али
када погледамо трофеје онда можемо рећи да
представља један од најуспешнијих у историји
општине Инђија, рекао је Гак.
М. Ђ.

Чланови спортског удружења „Ројал“
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ПОБЕДА У ПОЛУФИНАЛУ АРКУС ЛИГЕ СРБИЈЕ ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ ИНЂИЈСКОГ
ЖЕНСКОГ РУКОМЕТА

Рукометашице „Железничара“
у финалу плеј – офа
ЖРК „Железничар“ Инђија - ЖОРК „Јагодина“ 30:27 (15:11)
ЖРК „Железничар“: Жак, Чаврић 3′,
Новаковић, Табак 6, Тодоровић, Кова
чић 9, Паунић, Жакула, Симић 4, Жив
ков (К) 3, Чинку, Јовановић 4, Ђерић,
Шиндић, Васиљковић, Тешић 1. Тренер:
Влада Шимичић.
ЖОРК „Јагодина“: Костић, Аџић 6,
Ћоровић 2, Мајкић 1, Сукур 6, Гугач,
Радовић 4, Ловрић 1, Јањић, Бојичић 4,
Кадовић, Савић, Стојановић, Гојковић
(К), Митровић 2. Тренер: Драган Мар
ков.
Рукометашице инђијског Железнича
ра пласирале су се у финале плеј-офа
Аркус лиге Србије савладавши у другој
полуфиналној утакмици актуелне прва
киње Србије, екипу Јагодине. Инђијска
хала била је пуна до последњег места,
а на терену се водила борба за сваки
гол.
Гошће су скоро цео сусрет биле у
резултатском минусу. Три минута до
краја сусрета рукометашице „Јагодине“

изједначиле су са 26:24 на 26:26, те је
домаћи „Железничар“ испутио вођство
од два гола предности. Победник друге
полуфиналне утакмице знао се тек
након извођења пенала. Завршницу
добија домаћи тим без промашаја са 4:
1, за коначних 30: 27. „Железничар“ се
пласирао у велико финале, а „Јагодина“
изгубила шансу за троструку титулу
првакиња Србије. Првак државе знаће
се након финалних утакмица у којима
се састају „Железничар“ и „Бекамент“
из Аранђеловца.
Драган Марков, тренер ЖОРК Јагоди
на честитао је инђијским рукометаши
цама и стручном штабу на две победе у
полуфиналу истакавши да су их почет
ничке грешке довеле до два узастопна
пораза.
Влада Шимичић, тренер ЖРК Желе
зничар Инђија након утакмице није крио
емоције истакавши да се вишегодишњи
труд рукометашице сада исплатио.

СРЕМСКA МИТРОВИЦA

Акција бесплатне
провере слуха
Искористите прилик у
да у акцији компаније
Audiovox и Специјали
стичке ОРЛ ординације
„Elite“ из Сремске Митро
вице бесплатно провери
те свој слух. Потпуно је
нормално да са годинама
слух почиње да се мења
и да почињемо да приме
ћујемо да је потребно
уложити додатни напор
да разум
 емо говор, разго
вор телефоном, ТВ или
да слушамо омиљену
музик у. Нема потребе
бринути за свој слух већ
ако сте приметили да
слабије чујете или је то
приметио неко из окруже
ња, искористите акцију
бесплатне провере слуха
у Сремској Митровици јер
ми имамо решење за
добар слух.
Шта да очекујете када
нас посетите: бесплатну

проверу слуха (вредност
2 000 динара), бесплатну
пробу слушних апарата,
попуст 5 000 динара за
приватну куповину апара
та у целости, без чекања
у реду уз заказивање тер
мина, бесплатно савето
вање у вези са слухом,
набавку на 12 рата за
куповину апарата.
Акција бесплатне про
вере слуха ће се одржати
29. Маја у Специјали
стичкој ОРЛ ординацији
„Elite“ која се налази у
Сремској Митровици на
адреси Димитрија Фру
шића број 4. Закажите
свој бесплатни термин
код Audiovox дефектоло
га на бројеве телефона
015 346 832 и 062 8835
115. Број термина је огра
ничен, позовите одмах и
закажите свој бесплатни
термин.

– Ово је резултат и једне успешне
сезоне која је иза нас, честитам девој
кама и свима у клубу на овом великом
успеху. Ми настављамо даље, спрема
мо се за оно што нас чека, рекао је
Шимичић.
За играчицу утакмице проглашена је
Дуња Табак из екипе ЖРК „Железни
чар“.
– Било је доста осцилација у игри
током целог сусрета, али током изво
ђења седмераца показали смо да нам
је веома стало да дођемо до друге
победе и до пласмана у финале. Вео
ма напорно смо тренирале и нисмо
могле ништа да препустимо случају,
рекла је Дуња Табак, играчица утакми
це.
Рукометашице „Железничара“ прву
финалну утакмицу против аранђело
вачког „Бекамента“, играће 21. или 22.
маја.
М. Ђ.
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Тениска сапуница поново
на малим екранима

оковић поново јаше. Овако би
отприлике могле да се протумаче
насловне странице спортских
медија после његове победе на турниру у
Риму. Новак је у недељу опајао Грка Сте
фаноса Циципаса са 2:0 у сетовима и
освојио мастерс на шљаци без изгубље
ног сета. Имао је три окршаја са играчима
који су међу првих десет на свету. Мало
ли је?
О достигнућима овог, сада већ контро
верзног спортисте, могло би се причати у
недоглед. Ова титула на мастерс турни
рима му је 38. по реду и сада има две
више од Рафаела Надала. Обезбедио је
боравак на првом месту барем до завр
шетка Ролан Гароса, где ће имати прили
ку да настави поход ка звању најбољег
свих времена. Мада, многи ће рећи да је
он одавно то звање заслужио.
Несрећна епизода и брука у Аустралији
су свакако оставили последице на овог
врхунског спортисту. Због свог чврстог
става да неће да прими боцу, Новак је
пропустио шансу да освоји грен слем на
који се претплатио задњих година. Уме
сто тога, препустио је Надалу да узме
турнир и прешиша га у броју грен слем
титула. Тренутна ситуација је таква да
Шпанац има 21 тиутлу, насупрот 20 коли
ко су скупили Ђоковић и Федерер.
Требало је нашем асу добрих пет месе
ци да се врати у форму и настави где је
стао. Колико је ментално јак, говори и
чињеница да ових дана пуни 35 година, а
да и даље меље, без обзира на перипети

је и дугу паузу. Најбоље је то на својој
кожи осетио несретни Грк у недељном
финалу када је био откинут са 6:0 у првом
сету.
После јануарске глупости и пропушта
ња турнира у Аустралији, многи су очеки
вали да је са Ђоковићевом каријером
готово. Било је нереално очекивати да ће
се убрзо вратити на терен после одбија
ња да прими вакцину која је била преду
слов за улазак у већину земаља. Међу
тим, из ове перспективе, сва та дешава
ња везана за корону, карантин и мере,
делују као давна прошлост. Болештина је
одједном, рекло би се, утихнула, а свет је
добио нову коску за жвакање у виду рата
у Украјини.
Оно што је добро за српског тенисера
је то да га је та пиздарија која се дешава
на истоку Европе на неки начин заоби
шла. Барем за сад. Није се нешто огла
шавао и покушао да буде паметан, чак и
када су руским спортистима широм света
забрањена учешћа на такмичењима. А
било је чак и прича да ће Руси организо
вати турнир у Москви на који ће звати и
Новака. Боље би било за њега да се ово
га пута држи по страни и гледа своја
посла. А имаће посла у наредним месе
цима и те како.
У Паризу 22. маја  почиње Ролан Гарос.
Ђоковић сада има шансу да се по броју
грен слем титула изједначи са шпанским
колегом. Сада предстоји период припре
ме за турнир који би могао да му отвори
врата раја. Неће му бити лако. Сада већ

насупрот себе има неколико озбиљних
момака који би могли да га угрозе. Колико
год он имао менталне снаге и дисципли
не, не треба заборавити чињеницу да је
ипак ветеран и као такав, склон осцила
цијама и падовима.
Занимљива је ситуација са његовим
главним конкурентом Рафаелом Нада
лом. Бик са Мајорке полако губи битку са
природом и годинама и велико је питање
у каквом стању ће се појавити на париској
шљаци. Морам признати да ми је већ
постало непријатно да гледам овог момка
како цеди последње атоме снаге из свог
напаћеног тела. Дечко је већ сада полу
инвалид и питање је само какве ће после
дице професионално бављење спортом
оставити на њега.
адал има хроничних проблема са
болом у стопалу. Милер – Вејс син
дром (бол у средишњем делу сто
пала) га прати већ годинама, а каже да је
научио да живи са тим. Остаје да се види
колико ће то утицати на припремни пери
од за Ролан Гарос и у каквој ће форми
доћи на турнир. Ако се и појави тамо. Тре
нутно је пети на свету и могао би да доче
ка Ђоковића већ у четвртфиналу.
Нема сумње да нас чека занимљив
период у свету тениса. Напаћена раја, а
посебно они најстарији, поново имају при
лику да гледају свог омиљеног глумца у
тениским теленовелама. Можда ће то
бесомучно пребацивање лоптице тамо –
вамо макар на кратко одагнати људима
мисли о кризи која нас неминовно чека.        

Н

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Број: 350-116/2022-VI  
Дана: 13.05.2022. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица у складу са
чланом 45а Закона о планирању и изградњи  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-др. закон,
9/2020 и 52/2021), и чланом 40 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбани
стичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),  излаже на

РАНИ ЈАВНИ УВИД

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ
КОМПЛЕКСА „ЛЕЖИМИР“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РАНИ ЈАВНИ УВИД ће се обављати у холу зграде
Градске куће Града Сремска Митровица, у Сремској
Митровици, улица Светог Димитрија број 13 и трајаће 15
дана и то од 18. маја до 02.јуна2022. године.
Увид у материјал за израду плана детаљне регулације
може се остварити на званичној интернет странициједи
нице локалне самоуправе- www.sremskamitrovica.rs.
У току трајања раног јавног увида заинтересована
правна и физичка лица имају право упознавања са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим реше
њима за урбану обнову и ефектима планирања.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јав
на предузећа који су овлашћени   да утврђују услове за
заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају
мишљење у погледу услова и неопх одног обима и степе
на утицаја на животну средину.
Заинтересована правна и физичка лица могу достави
ти примедбе и сугестије у писаном облику Градској упра
ви за урбанизам, просторно планирање и изградњу обје
ката Града Сремска Митровица, улица Светог Димитрија
број 13 у Сремској Митровици.
НАЧЕЛНИК
Весна Вујановић,  дипл. правник
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VREMEPLOV
18. мај
1804. Наполеон Бонапарта
проглашен за цара Францу
ске. У децембру крунисан као
Наполеон I.
1998. Влада САД поднела
велику тужбу против корпора
ције “Мајкрософт” због моно
пола.
19. мај
1906. Италијански краљ и
швајцарски председник зва
нично отворили “Симплон”,
тунел кроз Алпе којим су пове
зане Италија и Швајцарска.
1928. Рођен камбоџански дик
татор Салот Сар, познат као
Пол Пот. Током његове влада
вине побијено више од мили
он људи.
20. мај
1349. Донет Душанов законик,
којим су утврђена општа наче
ла уређења.
1506. Умро италијански море
пловац Кристофер Колумбо.
1985. Филм “Отац на службе
ном пут у” југословенског
режисера Емира Кустурице
освојио је „Златну палму“ на
фестивалу у Кану.
21. мај
1904. У Паризу основана
Светска фудбалска федера
ција.
1982. Британске трупе се
искрцале на Фокландска остр
ва, која је окупирала Аргенти
на, у највећој војној акцији
Лондона од Суецке кризе
1956.
1991. Премијер Индије Раџив
Ганди убијен бомбом скриве
ном у букет цвећа, током пред
изборног митинга.
22. мај
1885. Умро француски књи
жевник Виктор Иго.
1939. Хитлер и Мусолини пот
писали “Челични пакт” о десе
тогодишњем војном и поли
тичком савезу Немачке и Ита
лије.
23. мај
1934. У Лујзијани у окршају с
полицијом убијени Бони Пар
кер и Клајд Бароу, озлоглашен
разбојнички пар.
1945. Немачки нацистички
лидер и шеф Гестапоа Хајн
рих Химлер извршио самоуби
ство дан пошто су га Британци
заробили. Ухапшен Хитлеров
наследник, адмирал Карл
Дениц.
24. мај
1844. Изумитељ телеграфа
Семјуел Морзе послао прву
телеграфску поруку на удаље
ност од 65 километара, из
Вашингтона у Балтимор.
Порука гласила: “Шта је то Бог
урадио?”.
1941. Рођен амерички певач и
композитор Роберт Цимер
ман, познат као Боб Дилан,
један од најпопуларнијих
музичара XX века.

18. MAJ 2022.

HOROSKOP
ОВАН:
Конфликт и
при
реш ав ањ у
пословних интереса
ствара додатну тензи
ју у односу са сарадницима, буди
те опрезни и промишљени.  Пла
нирајте романтичну забаву за
двоје. Љубав је тајанствена
шифра која делује позитивно на
ваше расположење и мотивацију.
Важно је правилно усмеравати
своју креативну енергију. Осећате
се срећно уз вољену особу.
БИК: Консултујте сво
је сараднике пре него
што донесете неку
зван ичн у
одл ук у,
више глава може да смисли боље
решење. У сусрету са вољеном
особом, нема разлога да упорно
инсистирате на неким споредним
догађајима. Имате различита
виђења. Прижељкујете више раз
умевања и нежности у љубавном
односу.
БЛИЗАНЦИ: Делујете
забринуто због нових
догађаја на пословној
сцени који могу да вас
успоре у спровођењу важних пла
нова које имате. У дођађајима из
приватног живота немојте дозво
лити да се о вама шире лоши
гласови или да неко о вама пла
сира погрешне приче. Своје мале
слабости пок ажите само пред
породицом и блиском особом.
РАК: Неко вам даје
корисне сугестије које
лако можете да при
мен ит е
прил ик ом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима. Тренит
но преиспитујете свој однос са
блиском особом у жељи да се
што боље разумете. Имете ути
сак да вам партнер ускраћује
одређене информације.
ЛАВ: Делујете врло
амбициозно пред сво
јом околином и свима
јасно дајете до знања,
да не желите да вам се неко
супротставља по било којој осно
ви. Пажљиво процените ситуаци
је које захтевају неки вид ризика
или веће улагање новца. Неоп
ходна вам је породична хармони
ја и нечије присуство како бисте
остварили бољу психолошку рав
нотежу и прилив креативне енер
гије.
ДЕВИЦА: Ситуација
око вас делује врло
променљиво и тешко
је прецизно предви
дети нечију реакцију или одговор.
Боље је да се држите проверених
правила и да избегавате било
коју врсту ризика. Одложите неке
напорне обавезе док не добијете
боље услове. Обрадоваће вас
поступак неких блиских пријате
ља. Налазите се у фази емотив
ног узлета. Препустите се својим
осећањима.  

ВАГА: Улажете велики
напор да остварите
позитивне резултате у
свом пословном изра
жавању али потоји след догађаја
који ремети ваше планове. Важно
је да се правилно организујете и
да испоштујете све задате роко
ве. Склони сте честим променама
свог емотивног расположења,
нема разлога да губите наду или
да се удаљавате од партнера.
ШКОРПИЈА: Прола
зите кроз различите
фазе ствар ал ачк ог
расположења и стало
вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекад не желите да прихватите
коментаре које доживљавате као
оштру критику. У односу са
љубавним партнером често преу
зимате активну улогу и спремни
сте да промените неке заједничке
навике које вас спутавању.  
СТРЕЛАЦ: Размисли
те о промени одређе
них критеријума и
услова у договору са
сарадницима како бисте побољ
шали своју пословну позицију.
Слободно 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.  
ЈАРАЦ:
Нек о
од
сар адн ик а
нем а
довољно интересова
ња да исп ош тује
заједнички пословни договор, што
неминовно условљава одређени
губитак. Делујете забринуто због
нових информација и промена
које наговештавају ваши сарадни
ци. Склони сте честим променама
расположења као и друштва које
привлачи вашу емотивну пажњу.
Нема разлога да се јогуните.

Crkveni
kalendar
Среда, 18. (5) мај
Света великомученица Ирина
(Преполовљење)
Четвртак, 19. (6) мај
Свети праведни Јов; Пренос
моштију Светог Саве Српског
Петак, 20. (7) мај
Појава Часног Крста у Јеруса
лиму
Субота, 21. (8) мај
Свети апостол и јеванђелист
Јован Богослов
Недеља, 22. (9) мај
Пренос мошт.Светог оца Нико
лаја; Свети пророк Исаија; Св.
муч. Христофор
Понедељак, 23. (10) мај
Свети апостол Симон Зилот;
Преподобна Исидора
Уторак, 24. (11) мај
Свети Кирило и Методије

Млечни
сладолед
Састојци: 400 мл течног јогур
та, 400 мл грчког јогурта, 500 мл
слатке павлаке (најбоље млечна),
400 гр шећера у праху, додаци по
жељи. Сладолед је издашан и
можете га поделити у мање посу
де, па додавати састојке као што
је млевени кекс, орашасти плодо
ви, чоколада, кокос…

ВОДОЛИЈА: Потруди
те с еда успешно
спроведете све своје
идеје и планове у
дело. Важно је да поред себе
имате особу од поверења и тим
проверених сарадника за које вас
везује заједнички интереси. У
љубавном односу немојте безу
спешно покушавати да промени
те партнерово понашање или да
мењате ток ствари које не зависе
од ваше воље.

Припрема: Помешајте течни и
чврсти јогурт са шећером у праху
па измутите виљушком или мути
лицом. Умутите слатку павлаку
миксером, али станите на пола да
не буде превише чврста. Додајте
јој прву смесу и још мало умутите.
Сладолед сипајте у посуду, стави
те у замрзивач на 2 сата, а након
тог периода га извадите и поново
измиксајте. На тај начин ћете раз
бити лед који се ухватио и добити
кремасту структуру.

РИБЕ: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурн о
прил ик ом
испуњавања разних договора
које имате са сарадницима. Реал
но заснивате све своје одлуке и
нема разлога да неко утиче на
вашу професионалну несигур
ност. У односу са партнером нема
потребе да упорно понављате
ситуације које не доносе жељени
резултат.

• Рођендани су веома
корисни. Што их више
имаш дуже живиш.
• Психолози тврде да је
за добро расположење
потребно загрлити осам
људи, ... или млатнути
једног ...
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Е рачун,
е фискализација,
е мој бато!

• Програмери у трансу, ’ладан облива зној ...

И

дем с посла, сунце пржи, у гла
ви хаос. Више од десет дана се
мучим са електронским факту
рама. Само о томе размишљам, само
око тога бринем. Хоће ли прорадити
апликација, хоће ли стићи рачун у тај
виртуелни СЕФ, хоће ли ови са друге
стране то преузети? Хиљаду питања,
а Србија је велика тајна. На страну то
што су 1. мај одредили као датим
почетка примене и електронске фак
туре и нових фискалних каса. Еј, бре,
па Први мај је државни празник, па
још два дана после тога и ево нас у 4.
мају орних и одморних да се ухватимо
у коштац са пошастима дигитализа
ције. И ухватисмо се ал’ брзо се и
пустисмо. Нешто не иде, бар мени не
иде. Зовем, питам, хистеришем, не
вреди, мож’ њакати... тамо се црвени
и шлус. А не ваља кад се црвени, тре
ба да буде зелено. А мени никако да
позелени. Ја сам одавно позеленела,
ал’ то се не рачуна. По пола сата
чекам на телефону да се јави слобо
дан оператер, а они сви од реда зау
зети. Лудило и хаос данима.
И тако, зелена и хистерична идем
кући и пролазим поред ЗКС-а кад оно
најава концерта под насловом „Иде
лола у чарапа бели“. Гледам и не
верујем шта видим. Као да сам пала
са планете Мелмак, или отишла иза
огледала. Алф и Алиса, два у један. У
свом филму око тих проклетих е фак
тура, апликација, кодова и глупости
сударим се са лолом у чарапа бели
који, ето, иде ... Дошло ми да вриштим
од смеха. Али пре него што сам пра
снула у смех, схватим да у ствари ја
нисам нормална кад очекујем да диги
тализација проради пре него што лола
стигне. Не може, није природно. Лола
иде у чарапа, и то бели, и тако полуо
бувен мора добро да пази куд гази.
Друго би било да лола има опанке, на
пример, онда би он лака корака стиг’о,
овако, мало је деликатно. Може и да
се огребе ил’ да поцепа чарапе, беле,
значи полако и опрезно. Е тако некако
и та наша дигитализација иде, полако
и опрезно, да се не поцепа.
Зашто сам повезала е фактуру и
лолу без опанака, не знам, тако ми се
сложило у тренутку. Као да постоје
паралелни светови у овој нашој
земљи. Један ненормалан, ужурбан,
сав усплахирен и успаничен, у борби

Дошло ми да вриштим
од смеха. Али пре него
што сам праснула у
смех, схватим да у
ствари ја нисам нор
мална кад очекујем да
дигитализација прора
ди пре него што лола
стигне. Не може, није
природно. Лола иде у
чарапа, и то бели, и
тако полуобувен мора
добро да пази куд
гази. Друго би било да
лола има опанке, на
пример, онда би он
лака корака стиг’о,
овако, мало је дели
катно. Може и да се
огребе ил’ да поцепа
чарапе, беле, значи
полако и опрезно. Е
тако некако и та наша
дигитализација иде,
полако и опрезно, да
се не поцепа

са прописима, изложен иживљавању
државног апарата који мисли да је
ово Данска, и други нормалан, у чара
па бели. Па лагано, кад год дош’о,
добро дош’о. Уосталом, лола је то, а
не електронска фактура.
Али, без шале, ово око те дигитали
зације је стварно ненормално, и ја се
гледе српске дигитализације осећам
потпуно ненормално. Нисам једина,
али мала је група људи коју то истин
ски глође. Предузетници, књиговође,
појединци из јавног сектора. И про
грамери, наравно. Шака јада. Програ
мери су посебно осетљива група. То
би могла бити тема по себи, али кад
сам већ у дигитализацији, ’ајд да рек
нем коју и о томе. То су људи Дон
Кихоти у судару са огромном инфор
матичк ом неписменошћу већине
корисника њихових услуга. Највећи
број људи од програмера очекује јед
ноставну команду која решава све
проблеме, а која гласи: упри прстом
ође. То ти мени, бајо мој, намести.
Мани ме теорије. Ди ја да притиснем
да позелени? Јер док не позелени, не
рачуна се.
Дакле, да скратим, једног дана све
ће бити у реду. Опоравићемо и слање
електронских фактура, као што смо и
све остало. Траје то мало, ал’ ни лола
не мож’ да прелети, у чарапа бели.
а ризикујем да ме читаоци овог
текста уопште неће разумети.
Већина појма нема каква је мука
послати електронску фактуру. И не
дао им бог ни да знају. Али, морам
подсетити да је у овом цугу обухваћен
само јавни сектор и субјекти који
послују са јавним сектором. Од сле
деће године ће сви, и јавни и приват
ни, између себе пословати на тај
начин. Значи, електронски. Без папи
ра и печата. Е, то ће бити милина
божја. Не знам како ће програмери то
издржати. Док они сваком не објасне
где да упре прстом ... има да изумру.
Најбољи лек за то је да се мозак
пусти на отаву. Па на концерт, да
видим да л’ је лола стиг’о. Или да се
мало више заинтересујем да ли је
Маријана смувала Бебицу, и зашто
сирота Миљана учи географију. То ми
после електронских фактура дође к’о
сасвим нормално штиво и занимаци
ја. У сваком случају, од лоле и Мари
јане ми неће пући мозак.

Ј

ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ ПОВОДОМ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА
„ЈЕДНОТА“ ИЗ ШИДА

Јединствена „Једнота“
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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

Јарослав Ступавски и Саво Милошевић

Станислав Ступавски

У дивној атмосфери, готово присној, којој је присуствовао је и некадашњи фудбалски репрезентативац Саво Милошевић, Станислав Ступавски је говорио о
настанку клуба далеке 1971. године, о начину како су дошли до првих спортских
дресова, градњи игралишта, довијању да се обезбеде средства, а све је то „зачинио“ анегдотама из тог периода. Ступавски је био и један од оснивача ФК „Једнота“, те је и његово сведочење о настанку клуба који траје већ педесет година,
утолико и значајније
Станислав Ступавски, новинар и
шидски хроничар представио је у среду, 11. маја у сали Словачког дома своје најновије дело, монографију поводом педесет година од оснивања ФК
„Једнота“. Свеобухватна монографија
представља изузетно дело не само за
ФК „Једнота“, већ и за све оне који су
на неки начин учествовали у оснивању
клуба, његовом раду и на крају његовом битисању педесет година.
У дивној атмосфери, готово присној, Станислав Ступавски је говорио о
настанку клуба далеке 1971. године, о
начину како су дошли до првих спортских дресова, градњи игралишта, довијању да се обезбеде средства, а све је
то „зачинио“ анегдотама из тог периода. Ступавски је био и један од оснивача ФК „Једнота“, те је и његово сведочење о настанку клуба који траје већ
педесет година, утолико и значајније.
– Хтео сам да остане забележено
како је све почело. Од иницијативе да
се оснује клуб, прве тешкоће и како
је клуб стасавао. Неки средњи део у
историји клуба је остао незабележен,
имамо само резултате и табеле, а
немамо податке о раду клуба, не знамо које све радио и био активан. Циљ
ми је био да у једној књизи прикажем
оно што смо успели да сачувамо и отрг-

немо од заборава и оставимо будућим
генерацијама, изјавио је Ступавски.
Промоцији монографије присуствовао је и некадашњи фудбалски репрезентативац Саво Милошевић који је
имао поруку за младе:
– Треба се бавити спортом, а то не

Монографија

значи да ће се то наставити у професионалном спорту. Физичка активност
је изузетно важна. Ни један посао не
можете радити, ако физички нисте
активни, па макар то био и умни рад.
Фудбал је најмасовнији спорт и данас
сам видео људе који су и оснивачи ФК
„Једнота“ и сигуран сам да су током
ових педесет година ту страст пренели
на нове генерације, рекао је прослављани фудбалер.
Издавач монографије је Културно
образовни центар Шид, а штампање је
финансирао некадашњи фудбалер ФК
„Једнота“ Јарослав Ступавски.
– Велика ми је част и задовољство
што сам могао са донацијом да помогнем да се сачува од заборава све наше
рођаке, пријатеље и све оне који су
дали део себе у фудбалски клуб „Једнота“. Драго ми је што клуб иде у једном стабилном правцу, има пионирски
и омладински погон. Из овог клуба је
стасало пуно добрих фудбалера, а што
је још важније стасало је пуно добрих
људи,- рекао је Јарослав Ступавски.
Програм представљања монографије
„ФК Једнота Шид 1971-2021“,
употпуниле су девојчице Хана Ћосић и
Леа Частвен које су отпевале неколико
словачких песама, уз пратњу Наташе
Колар на хармоници.
Д. Попов

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.

