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Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

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

Ста ни слав Сту пав ски, нови нар и  
шид ски хро ни чар пред ста вио је у сре-
ду, 11. маја у сали Сло вач ког дома сво-
је нај но ви је дело, моно гра фи ју пово-
дом педе сет годи на од осни ва ња ФК 
„Јед но та“. Све о бу хват на моно гра фи ја 
пред ста вља изу зет но дело не само за  
ФК „Јед но та“, већ и за све оне који су 
на неки начин уче ство ва ли у осни ва њу 
клу ба, њего вом раду и на кра ју њего-
вом бити са њу педе сет годи на.

У див ној атмос фе ри, гото во при-
сној, Ста ни слав Сту пав ски је гово рио о 
настан ку клу ба дале ке 1971. годи не, о 
начи ну како су дошли до првих спорт-
ских дре со ва, град њи игра ли шта, дови-
ја њу да се обез бе де сред ства, а све је 
то „зачи нио“ анег до та ма из тог пери о-
да. Сту пав ски је био и један од осни-
ва ча ФК „Јед но та“, те је и њего во све-
до че ње о настан ку клу ба који тра је већ 
педе сет годи на, уто ли ко и зна чај ни је.

– Хтео сам да оста не забе ле же но 
како је све поче ло. Од ини ци ја ти ве да 
се осну је клуб, прве тешко ће и како 
је клуб ста са вао. Неки сред њи део у 
исто ри ји клу ба је остао незабе ле жен, 
има мо само резул та те и табе ле, а 
нема мо подат ке о раду клу ба, не зна-
мо које све радио и био акти ван. Циљ 
ми је био да у јед ној књи зи при ка жем 
оно што смо успе ли да сачу ва мо и отрг-

не мо од забо ра ва и оста ви мо буду ћим 
гене ра ци ја ма, изја вио је Сту пав ски.

Про мо ци ји моно гра фи је при су ство-
вао је и нека да шњи фуд бал ски репре-
зен та ти вац Саво Мило ше вић који је 
имао пору ку за мла де:

– Тре ба се бави ти спор том, а то не 

зна чи да ће се то наста ви ти у про фе-
си о нал ном спор ту. Физич ка актив ност 
је изу зет но важна. Ни један посао не 
може те ради ти, ако физич ки нисте 
актив ни, па макар то био и умни рад. 
Фуд бал је нај ма сов ни ји спорт и данас 
сам видео људе који су и осни ва чи ФК 
„Јед но та“ и сигу ран сам да су током 
ових педе сет годи на ту страст пре не ли 
на нове гене ра ци је, рекао је про сла-
вља ни фуд ба лер.

Изда вач моно гра фи је је Кул тур но 
обра зов ни цен тар Шид, а штам па ње је 
финан си рао нека да шњи фуд ба лер  ФК 
„Јед но та“ Јаро слав Сту пав ски.

– Вели ка ми је част и задо вољ ство 
што сам могао са дона ци јом да помог-
нем да се сачу ва од забо ра ва све наше 
рођа ке, при ја те ље и све оне који су 
дали део себе у фуд бал ски клуб „Јед-
но та“. Дра го ми је што клуб иде у јед-
ном ста бил ном прав цу, има пио нир ски 
и омла дин ски погон. Из овог клу ба је 
ста са ло пуно добрих фуд ба ле ра, а што 
је још важни је ста са ло је пуно добрих 
људи,- рекао је Јаро слав Сту пав ски.

Про грам пред ста вља ња моно гра-
фи је   „ФК Јед но та Шид 1971-2021“, 
упот пу ни ле су девој чи це Хана Ћосић и 
Леа Частвен које су отпе ва ле неко ли ко 
сло вач ких песа ма, уз прат њу Ната ше 
Колар на хар мо ни ци. Д. Попов

ПРО МО ЦИ ЈА МОНО ГРА ФИ ЈЕ ПОВО ДОМ ПЕДЕ СЕТ ГОДИ НА ФУД БАЛ СКОГ КЛУ БА 
„ЈЕД НО ТА“ ИЗ ШИДА

Једин стве на „Јед но та“

У див ној атмос фе ри, гото во при сној, којој је при су ство вао је и нека да шњи фуд-
бал ски репре зен та ти вац Саво Мило ше вић, Ста ни слав Сту пав ски је гово рио о 
настан ку клу ба дале ке 1971. годи не, о начи ну како су дошли до првих спорт ских 
дре со ва, град њи игра ли шта, дови ја њу да се обез бе де сред ства, а све је то „зачи-
нио“ анег до та ма из тог пери о да. Сту пав ски је био и један од осни ва ча ФК „Јед-
но та“, те је и њего во све до че ње о настан ку клу ба који тра је већ педе сет годи на, 
уто ли ко и зна чај ни је

Ста ни слав Сту пав скиЈаро слав Сту пав ски и Саво Мило ше вић

Моно гра фи ја
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Вучи ћев послед њи ман дат
АлександарВучићјеинекидан,из

Брисела,подсетиодајеовоњегов
последњи мандат председника

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
будекошаркашкитренерзамладе,али
јетешкоповероватидаћемутопогаси
тиосталаинтересовањаиограничитига
самонатренирањебудућихкошаркаша
илибудућихфизичкиздравихљуди.
Но,чимећесебавитимањејеважно

одпитањакакваћеСрбијабитинакрају
његовог другог и, по уставу, последњег
мандата.
Безмало, у сваком важнијем обраћа

њусрпској јавностиВучићнепропушта
дапоновидаСрбијуволиизнадсвегаи
даћеучинитисведаонабудестабилна
ипросперитетна.
Каоштосеверницикрстеприизласку

изцркветакоионсвојаобраћањазавр
шаваса„живелаСрбија“.Е,насзанима
шта ће бити после последњег „живела
Србија“.
Акона крајумандата којимупочиње

одлазиизполитикеможесепомислити
дајеСрбијипотребнојошсамопетгоди
нањеговогвођства,падапостанеста
билнаипросперитетна.
То није тако дуго до благостања и

ведрине.Иможемопоскочитиизапева
тиОдурадости,разумесебезпримисли
увезисаевропскимпутемСрбије.
Нажалост, није реално да за време

његовогпоследњегмандатаСрбијаста
не на чврсту грану. То свакако зна и
Вучић. Управо зато што и он то зна,
његовигласачисапритајеномстрепњом
примајукзнањуњеговеизјавеопослед
њеммандатубезпојашњењачимећесе
бавити.
Стрепњасезасниванадубокоусађе

номнеповерењууискреностполитича
раиуњиховуспремностдасвојеинте
ресе подреде интересима државе и
народа.Стрепњасезасниваинаколек
тивномискуству:краљјепобегаоуино
странствопредокупатором,Брозјеубо
гаљиоСрбијутериторијалноморганиза
цијом,Милошевићнијеуспеодаспречи
оружану агресију НАТО, Коштуница је
имао професорске лимите за контролу
змијарникаодкорупције,Тадићсеклео

у„четиристуба“српскеполитикеаодр
жавао се на води држећи се за запад
њачкукладу.
Вучићевибирачисеплашедајемала

вероватноћа да наша политичка сцена
породиновогпредседникакојиће„воле
ти Србију више од свега“. Где год се
родинекакавгениј,аВучећевипоштова
оцимисле да је он политички гениј, ту
природаморанековремедасеодмара,
дарађапросечне.
Од„обичних“људимогусечутипрет

поставкеоВучићевомпреузимањувла
депоистекупредседничкогмандатаио
неком председнику који ће се држати
протоколарних послова у сенци јаког
премијера.„Обичнимׅ“људимаскорода
отпадаваријантаВучићевогуправљања

државомпутемпартијскихполуга,јерон
на крају последњег мандата неће ни
битипредседникпартије.
ОдчовекакојиволиСрбијуизнадсве

га не би требало очекивати да остави
Србију у недовршеној стабилности и
нетрасираномпросперитету.
СтогајеВучићпредсвојимбирачима

несумњивообавезандапојасништаон
то види да ће се догодити у наредне
четиригодинештоћеСрбијидонетиста
билностипросперитет.Свакаконеможе
дарачунадаћесењеговаполитиканеу
тралноститрансформисатиунационал
ни завет и тако наставити заувек или
барзадуго.
Ако се повлачи из српске политике а

ништамунијепречеодСрбије,можесе
известизакључакдазапетгодинанасту
па ведрина на регионалној и европској
сцени.Он нешто знаштоми не знамо,
знадаћесеСрбијиразведрити.
Његовиполитичкинеистомишљеници

тврде да се иза његове намере да му
овајпредседничкимандатбудепослед
њиангажманувластикријепроценада
ћенеизбежнетешкоћеСрбијезбогњене
неутралнеполитикедонетиипадњего
ве популарности. Ако је губитак попу
ларности неизбежан, тумаче његови
противници, онда је боље отићи из
политикенепоражен.
Отићиизполитикенепоражен,тозна

јуињеговипоштоваоциињеговикрити
чари,незначипонетисасобомзаштиту
од ревизије политике коју је заступао.
Непомажетумногониисторијаукојусе
Вучић узда да ће знати да разликује
добро од лошег, јер ни историја није
заштићенаодревизије.

Занимљиво је да се ни његови
поштоваоци нињегови 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
дециибудућојунучади,идасеуостат
куживотабавипословимакојениједна
специјалностнеможедаобавибољеод
обичног тате и обичног деде.Ако каже
да воли Србију више од свега осталог
можемобитисигурнидајетоувезиса
децом и будућом унучади. Живела
Србија!
Да ли је могуће да његова популар

ностинакрајумандатакојимупочиње
буденеокрњенаиличакудаљемрасту
и да некаква плебисцитарна воља гра
ђана натераВучића на још један круг?
Тоникаконеможедасеискључи.Могу
ће је, нажалост, да на крају његовог
последњег мандата не буде услова за
мухиканскевизијебилокогобичногтате
иобичногдеде,паиВучића.Свет,уме
сто да осигурава мир, тек потпаљује
ватрузаратнеигреокоње.
С тога би требало да се и његови

поштоваоци, и његови критичари моле
за његов одлазак односно за услове у
којимаонможемирнодаоде.Тобизна
чилодајеСрбијасталаначврстуграну.
ЖивелаСрбија!
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Бира чи се пла ше да је 
мала веро ват но ћа да 
наша поли тич ка сце на 
поро ди новог пред сед ни
ка који ће „воле ти Срби ју 
више од све га”. Где год 
се роди нека кав гениј, а 
Вуче ће ви пошто ва о ци 
мисле да је он поли тич ки 
гениј, ту при ро да мора 
неко вре ме да се одма ра, 
да рађа про сеч не

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: МЕСЕЦ ДАНА ДО КУПА ЛИ ШНЕ СЕЗО НЕ, ПРИ ПРЕ МЕ У ТОКУ

Нови садржаји
на Градској плажи

На зах тев гра ђа на и ове сезо не ће пла жа бити пешча на, а биће им досту пан и бес
пла тан бежич ни интер нет. За пот пу ни уго ђај, Град Срем ска Митро ви ца је обез бе дио 
лежаљ ке и сун цо бра не, који ће бити тако ђе бес плат ни. Вели ки део мани фе ста ци ја и 
кул тур них про гра ма ће бити одр жан упра во на оба ли Саве, те ће тако током чита вог 
дана посто ја ти актив но сти у који ма ће посе ти о ци моћи да ужи ва ју и про ве ду ква ли
тет но сло бод но вре ме
Осталојескоромесецданадопочетка

купалишнесезоненамитровачкимБрио
нима.Градскаплажаће,традиционално,
иовесезонеизгледатипосвимстандар
дима озбиљног купалишта. Да ће моћи
дапарираплажамаумноговећимградо
вима,потврђенонамјеуГрадскојуправи
заопштеизаједничепословеиимовину.
Свимактивностиматокомлетњесезоне
наплажикоординираћеуправопомену
тауправа.
ЗалетонаГрадскојплажићеовегоди

не бити издвојено укупно 17 милиона
динараизлокалногбуџета.Свисадржа
јинакојесуМитровчанинавикли,посто
јаћеиовегодине,алисеуводеиновине.
Поредстандардногмобилијара,планира
се још једно дечје игралиште, а стари
реквизитићебитиадаптираниипопра
вљени.Кадасуупитањунајмлађисугра

ђани,водићесерачунаиобебама,паће
тако за њих бити посебно уређен про
сторнаплажи.Спортистићеи убудуће
имати прилику да користе теретану на
отвореном,бесплатно.
Градскауправазаопштеизаједничке

послове и имовину закључиће уговоре
саустановамакаоштосуДомздравља,
Завод за јавно здравље и други, а сви
ониимаћепосебназадужењазаодржа
вањеплажебезбедном.Онићевршити
анализу исправности воде, бринуће о
здрављукупача,аспасилачкаслужбаће
узновудодатнуопрему,водитирачунао
безбедности купача. Посетиоци могу
очекиватиповећанброј показнихвежби
иобука,нарочитомлади,акојесеодно
се на деловање у кризним ситуацијама
које могу задесити посетиоце плаже.
Јавно комунално предузеће „Комунали

је“одржаваћехигијенуичистоћутогпро
стора.
На захтев грађана и ове сезоне ће

плажа бити пешчана, а биће им досту
пан и бесплатан бежични интернет. За
потпуниугођај,ГрадСремскаМитровица
је обезбедио лежаљке и сунцобране,
који ће бити такође бесплатни. Велики
деоманифестацијаи културнихпрогра
ма ће бити одржан управо на обали
Саве, те ће тако током читавог дана
постојатиактивностиукојимаћепосети
оцимоћидауживајуипроведуквалитет
нослободновреме. А. Плав шић

Фото: Б. Туца ко вић

Како би се унапредили туристички
капацитетизамладеиодрасле,ураз
матрању је опремање посебног дела
градскогкупалишта,гдећемоћидасе
забележе аутентичне фотографије за
друштвенемрежеиуспомену.Собзи
ромнатоданадлежниовоглетаочеку
ју већу посећеност плаже од стране

купача из других места, уфункциони
сање плаже ће се укључити градска
Туристичка организација. Они ће пру
жати важне информације, помоћ и
подршкунапосебномштанду,аимаће
и задужења око појединих активности
које ће се одиграти на „митровачком
мору“.

Кадасеговориоизлажењуусусрет
гостимаипосетиоцимаиздругихкраје
ваземље,незаобилазнојеобезбедити
довољанбројпаркингместа.Овесезо
нећепаркиралиштебитипроширеноу
УлициСтеванаСремца,аУлицаБран
ка Радичевића која је до сада током
лета била посебно оптерећена, биће
комфорнија и саобраћај ће бити без
беднији,јерсетаулицанећекористити
запаркирањевозила.

Место за сел фи је

Бес пла тан
пар кинг

При пре ме за купа ли шну сезо ну
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ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ ЗА НОВЕ КУЋЕ НА СЕЛУ

Чети ри поро ди це
доби ле куће

Министарство за бригу о селу, и oве
године je расписало Јавни конкурс за
доделубесповратнихсредставазакупо
винусеоскекућесаокућницом.Подноси
оци пријаве на јавни конкурс су супру
жници/ванбрачни партнери, самохрани
родитељимладипољопривредницикоји
испуњавају све обавезно прописане
услове за учешће на јавном конкурсу.
Подносиоци пријаве конкуришу заједно
са јединицом локалне самоуправе, на
чијојтериторијисеналазисеоскакућаса
окућницом, коју подносиоци пријаве
предлажу приликом конкурисања. Једи
ницалокалнесамоуправегарантујетач
ностподатакаииспуњеностусловакоји
сеодносенасеоскукућу,тевршипроце
нутржишневредностинекретнине.Како
истичууАгенцијизаруралниразвој,која
језадуженазаспровођењеовогконкурса
када су у питању породице и куће у
митровачким селима, и ове године је
велико интересовање младих породица

закуповинукућенаселу.Предатјевели
ки број захтева Министарству, тренутно
суодобреначетири,аочекујусеинова
одобрења,стогаизАгенцијепозивајусве
заинтересованедаштопрепронађукућу
на селу како би се на време кренуло у
процедуруиблаговременоподнелизах
теви.Овогодишњапрвачетирипотписа
на уговора са Министарством су за
супружникеБожуиМирјануЗељковићиз
Лаћарка (кућа у Лежимиру) и Зорана и
Александру Петковић из Манђелоса
(кућа у Великим Радинцима), као и за
ванбрачнепартнереДрагануМиловациз
КузминаиБраниславаЗарићаизЛаћар
ка(кућауКузмину)иМилицуЈовановић
иМилошаБелићаизРаденковића(кућа
у Раденковићу). У име Града Сремска
МитровицапотписивањууговорауПала
ти Србија присуствовали су помоћник
градоначелницеБогданКузмићидирек
торица митровачке Агенције за рурални
развојДушицаПавловић. М. Н.

Пот пи сни ци уго во ра

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Пше ни ца у добром ста њу
Прогнозно–извештајнаслужбаВојво

динезазаштитубиљасвакодневнојена
терену и обилази усеве. Ова служба
функционише у оквиру сремскомитро
вачке Пољопривредне стручне службе.
Према подацима са терена, пшеница у
Сремујеудобромстању,међутим,при
мећенесуболести,којесемогусузбити
правовременимтретманом.
–Уусевимакојисугушћепосејанисе

најчешћесејављапепелницажита.При
мећенесуисивапегавостлистаижута
мрка пегавост. То може нанети велике
штете,алиипретеранотретирањеможе
довести до тога, такође. Зато је веома
важнодасепољопривреднициконсулту
јусанама,дадођудонасидасераспи

тају. Свакодневно се врши мониторинг
усева у оквиру наше службе и наше
прогнозеиммогубитикорисне,рекаоје
МилорадДаниловићизПрогнозноизве
штајнеслужбезазаштитубиља.
И усеви јечма се тренутно налазе у

најосетљивијојфази,атојецветање.
–Овојемоменаткадајејечамподло

жнији инфекцији гљивичног проузроко
вача фузариозе класа. Када је висока
температура и увећана влага, то су
повољниусловизаостварењеинфекци
је.Уколикодођедопадавина, саветује
мо да ратари примене регистроване
фунгициде на својим њивама, саветује
МилорадДаниловић.

А. П.
Мило рад Дани ло вић

ДАН МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ 
„СУТЈЕ СКА“

Изло жба о бици
на Сутје сци

Унедељу15.мајајеобележендан
Месне заједнице „Сутјеска“ у Срем
ској Митровици. У просторијама
меснезаједницејетимповодомотво
ренаизложбасликасамотивимаДру
гогсветскогратаибиткенаСутјесци.
Томприликомсуодржанипредавање
и пригодан програм посвећен том
историјском периоду. За најмлађе
суграђане је организован дечји дан,
уз дружење са аниматорима. Навр
шилосе79годинаодчувенебиткена
Сутјесци, која је трајала од 15. маја
до15.јуна1943.године.Уплануједа
дани месне заједнице трају седам
дана.


СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Међу на род ни дан 
поро ди це
Градска управа за образовање

Сремска Митровица и Асоцијација
ученичких парламената основних и
средњихшколаорганизовалисуобе
лежавање Међународног дана поро
дицеунедељу15.маја.Напростору
митровачког Хиподрома је одржан
низ активности за децу и њихове
родитеље. Посетиоци су имали при
ликудаучествујуукреативнимради
оницама, да се такмиче у спортским
дисциплинамаидасеопробајуујаха
њукоња. А. П.



6 18. MAJ 2022.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОБЕЛЕЖЕН НАЦИ О НАЛ НИ ДАН ДОБРО ВОЉ НИХ ДАВА ЛА ЦА КРВИ

Они спа са ва ју живо те
Поводом обележавања Националног

данадобровољнихдавалацакрвиусре
ду11.мајасууГрадскојкућиуСремској
Митровици уручена признања Црвеног
крста Србије даваоцима који су крв до
сададали75и100пута.Гостидогађаја
субилиичланови„Клуба100плус“.При
ликом доделе признања, даваоцима се
обратиоив.д.начелникаГрадскеупра
ве за социјалну, здравствену заштиту и
заштитуживотнесрединеДраженРиђо
шић,којиимјепожелеодоброздравље.
–Једанодциљеваобележавањаовог

дана је да се најпре захвалимо нашим
хуманим грађанима.Наовајначинпро
мовишемо значај добровољног давала
штва.Токомсамоједнегодинејепотреб
но око 240.000 јединица крви, а једна
јединицаможедаспасечактриљудска
живота.На1.000становникајепотребно
40 давалаца крви, према статистичким
подацима.Тојеотприликечетириодсто
становништва,амитренутноимамооко
три одсто. СремскаМитровица је једна
од ретких градова која има толики број
давалаца,изјавиојеДраженРиђошић. Лицима која су 75 пута дала крв до

сада,признањајеуручиоДраженРиђо
шић, а онима који су дали стотину и
вишепутапригоднепоклоне је уручила
секретар Црвеног крста у Сремској
МитровициТатјанаЈованчевић.
–Добровољни давалац крви сам већ

40 година.Мој отац је био члан „Клуба
100плус“идао је крв220пута. Јасам
наставиотрадицију,каоидругичланови
мојепородице.Првипутсамдаокрвна
раднојакцији,јерсестворилапотребаза
тим, а након тога сам наставио јер је
хуманопомоћидругима.Такођесамбио
уприлицидапримимкрв,збогповреде
коју сам задобио пре неколико година,
рекао је Зоран Петровић, добровољни
давалацкрви.
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.
–Даосамкрвдосада80пута.Никада

каодавалацкрвинисамодбијен,апрви
путсамкрвдаоувојсци.Другогпутасе
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 самредовандавалац, кажеЗоран
БожовићизСремскеМитровице.
Истог дана када је одржана додела

признањауГрадскојкући,утокујебила
акција давања крви у просторијама
сремскомитровачкогЦрвеногкрста.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Међуонимакојисудобилипризнање
јебилаиједнажена,МиленаМатићиз
Мартинацакојаједалакрв75пута.
–Молим свемладе и здраве особе

дасепридружеакцијама.Диванјеосе
ћајкадазнатедастенекомпомоглии
да сте можда некоме спасли живот.
Сваки пут када кренем на спавање,
после оволико искуства, увек поми
слимдалисамзаистанекомепомогла
имногосерадујемако јетотако,а ја
чврсто верујем да јесте, истакла је
МиленаМатић.

Диван осе ћај

При зна ња за добро вољ не дава о це крви

ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ОБЕЗ БЕ ЂЕ НО СТО ТИ НУ ПРО ТИВ ГРАД НИХ РАКЕ ТА

За мир ни ји сан рата ра
Овоједругасезонаодкадајеуспоста

вљенрадРадарскогцентра„Фрушкагора“
чији је основни задатак противградна
заштита.Речјеоновом,аутоматизованом
систему, који се сматра ефикаснијим
решењем у борби са градоносним обла
цима.Увођењемдаљинскогсистемараке
телансираоператеризрадарскогцентра,
уместо дотадашњих противградних стре
лаца, што сада омогућава брже делова
ње.НатериторијиГрадаСремскаМитро
вицајеуфункцији14противграднихста
ница.
Уоводобагодинесередовноствара

потребазареаговањемХирдометеороло
шкогзавода,односнорадарскогцентрана
Фрушкојгори.Премаинформацијамакоје
је добила наша локална самоуправа од
радарскогцентра,спремнисудаделујуу
сваком тренутку, а као што знамо читав
наштеренјеодпрошлегодинепокривен

аутоматским станицама. Све је под кон
тролом, целе прошле године је систем
такофункционисаоинијебиловећихпро
блема,теихнеочекујемонисада.Упро
теклихнеколикоданајебилоинтервенци
ја.Доовогтренуткаједејствоваластани
цауМанђелосусатрииспаљенеракете.
Пала је мала количина леда, међутим,
постигнутјетакавефекатданијеначиње
на штета. Свака станица има по девет
ракетанарасполагању.Тојепрекостоти
ну ракета за ову сезону,што би требало
дабудедовољно.Уколикобудеозбиљни
јихпотреба,ГрадСремскаМитровицаима
средстава за куповину додатних ракета,
рекаојев.д.начелникаГрадскеуправеза
пољопривредуВладимирНастовић.
Када је у питању финансирање рада

противградних станица, једним делом то
чине и даљелокалне самоуправе. То се
односинанабавкуракетазасвојутерито

рију, а учествују и у финансирању рада
радарског центра. Локална самоуправа
помаже радарском центру у одржавању
противграднихстаница.
Противграднестаницеизкојихсебрани

Митровица са припадајућим селима,
налазе се на истим местима где су се
налазилеидоксуизњихделовалипро
тивграднистрелци. А. Плав шић

Вла ди мир Насто вић
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МАР ТИН ЦИ

Про лећ ни радо ви у селу

Како би село напредовало, а одлив
мештана се свео наминимум, руковод
ство Месне заједнице Мартинци улаже
напоредасарасположивимсредствима,
која су остварена најчешће са виших
нивоавласти,унапредеквалитетживота
својихмештана.ИсамиМартинчанисе
труде да кроз радне акције допринесу
лепшемизгледуселаифункционалнијој
месној заједници. Током претходних
месеципредузетесумередасезахтеви
ипредлозимештанаусвојеиреализују.
ЗанајмлађеМартинчанетренутносуу

току радови на адаптацији новог дечјег
игралишта у школском дворишту. До
садајепостављенкомплетанмобилијар,
апреосталајепоставкаподлоге.Овоје
јединодечјеигралиштетогтипаучита
вомселу.Ушколскомдвориштусенала

зиибалон–салакоја јеподигнута још
2006.године,авећнеколикогодинаније
у употреби због лошег стања.Начињен
јепрвикорак ка комплетнојреконструк
цији тог објекта, како би се вратио у

функцију,дабидецаизОсновнешколе
„ЈованЈовановићЗмај“ималаусловеза
похађањенаставефизичкогваспитања.
 До сада је инсталирана хидрантска

мрежаитојепрвиодзадатакакојесмо
решили,кадајеупитањуреконструкција
балон сале. Наиме, она већ неколико
година није у функционалном стању и
план нам је постепено поправљамо и
мењамооноштоневаља.То јевелики
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
МеснезаједницеИванаПејиновић.
Школуочекује још једнаважнарекон

струкција,атојекров.
ДобревестисунамстиглеизПокра

јинскевладе,данамјеодобренпројекат
комплетне санације и реконструкције
кровашколе.Веоманасрадујетачиње
ница,јерсмодугочекалинареализацију
и решавање тог проблема, додала је
ИванаПејиновић.
УсарадњисаГрадомСремскаМитро

вицаМесна заједницаМартинци конти
нуирано уређује атарске путеве. Од
почетка пролећа одржавају зеленило у
селу, у чему имају помоћ и Удружења
жена„Мартинци“. А. Плав шић

Упланујерешавањепроблемаодла
гања анималног отпада у селу. То ће
бити заједнички пројекат Мартинаца и
Кузмина,собзиромнатодајеанимал
ниотпаддосадазавршаваонадивљим
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
комплетнопокривенвидео–надзором,
каконебидолазилодо злоупотребеи
даљег непрописног одлагања отпада,
потврдилајеИванаПејиновић.

Реша ва ње про бле ма
ани мал ног отпа да

Ива на Пеји но вић Ново деч је игра ли ште

Балон – сала 
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196 ГОДИ НА ПОСТО ЈА ЊА ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Овде се људи лече
ско ро два века

Општа бол ни ца се нала зи на пре крет ни ци, јер оче ку је мо поче так изград ње новог 
објек та. Прва подиг ну та згра да у кру гу бол ни це, ста ра је 196 годи на. Она више није 
погод на за сме штај паци је на та. Доби ли смо добре вести, про је кат нове бол ни це чију 
изра ду је финан си рао Град Срем ска Митро ви ца, про шао је про це ду ру Кан це ла ри је 
за јав на ула га ња, рекао је в. д. дирек то ра др Дра ган Мало ба бић
Општа болница Сремска Митровица

јеупетак13.мајаобележила196.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
СветланаМиловановићуручилакључе
векомбивозиладиректоруОпштебол
ницедрДрагануМалобабићу,којећесе
користити за превоз радника Опште
болнице. Обраћајући се присутнима,
директорболницеиградоначелницасу
говорили о проширењу капацитета те
здравственеустановеиреконструкцији
постојећегобјекта.
– Општа болница се налази на пре

кретници у којој очекујемо почетак
изградњеновогобјекта.Прваподигнута
зградаукругуболнице,стара196годи
на,напоконћебитипрепуштенамузеју
иљудимакојижеледауживајуустарој
архитектури.Онавишенијепогодназа
смештајпацијената.Добилисмодобре
вести,утокунедељејепројекатпрошао
процедуру Канцеларије за јавна улага
ња.ПројекатјефинансираоГрадСрем
скаМитровица,аизградњаудвефазе

ће коштати 39,6 милиона евра. Запо
шљавање 17 лекара, најбољих дипло
мацасаоценамапреко8и9,допринеће
кадровском освежењу наше установе.
Сви ће добити специјализације и биће
укључени у рад наше болнице. Сада
имамо преко хиљаду запослених и
једаноднашихпроблема јетранспорт.
Сваки пут кад смо закуцали на врата
Града, наишли смо на разумевање.
Тако јебилоиовогпута,авозилокоје
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.

директораОпштеболнице.
ГрадоначелницаСремскеМитровице

Светлана Миловановић рекла је да
локалнасамоуправасаОпштомболни
цомимаодличнусарадњуизахвалила
им се на залагањима током епидемије
корона–вируса.
–Оноштоможемодаобећамо јесте

даћемоунаредномпериодусвесвоје
снагеуложитидајубилејод200година
постојањазапослениуОпштојболници
дочекају у новој и у реконструисаној
згради.Локалнасамоуправаиболница
имајуистициљ,атоједобробитграђа
нанесамоизСремскеМитровице,већ

У 2021. години је уОпштој болници
СремскаМитровицаизвршенје203.001
специјалистичкипреглед,абројхоспи
тализованих пацијената је био14.225.
Бројизвршенихоперацијајебио3.167,
а бројмањих хируршкихинтервенција
5.676.Запосленојејош40лица.

2021. у број ка ма 

Дра ган Мало ба бић Све тла на Мило ва но вић

Уру че ње кљу че ва ком би вози ла
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У МИТРО ВАЧ КОЈ БОЛ НИ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН 12. МАЈ
ДАН МЕДИ ЦИН СКИХ СЕСТА РА

Дали себе у пот пу но сти

РаднимсастанкомуЕдука
тивном центру митровачке
Општеболнице, који јеорга
низовала председница Удру
жења здравствених радника
Града Сремска Митровица
ЗорицаБлагојевић,обележен
је12.мајМеђународнидан
сестринства. Састанку су
присуствоваличлановиИзвр
шног одбора удружења из
Опште болнице, Дома здра
вљаиКПЗаСремскаМитро
вица.Овојебилаприликада
се поред радног дела, свим
запосленим сестрама и тех
ничаримачеститањиховдан
– 12.мај је дан професије

којојсутапшалиширомсвета
упериодупандемије.Радили
смо, изгарали, боловали и
далисебеупотпуности.Тоје
наша струка, то смо ми.
Можемо, хоћемо, знамо! Да
се знаи не заборави.Меди
цинске сестре и техничари
града Сремска Митровица
свој дан обележавају радно.
Традиционално се он обеле
жава сваке године у оквиру
УЗРградаСремскаМитрови
ца. Удружење окупља све
здравственерадникеградаи
приступност је добровољна.
МисијаивизијаУдружења је
обезбеђивањеи спровођење
континуиране медицинске
едукације за све чланове.
Такође спровођење здрав
ственоваспитноградаиуче
шће у свим сферама које се

бринуоздрављунашезајед
нице.Удружењепостојивише
од 40 година, истрајно тече
кроз време и можемо се
похвалитидапрекидаураду
није било. Труд је био угра
ђен уциљ.Као таквопрепо
знато је сертификатом који
потврђује да је организација
захваљујући успешном
пословањумеђунајпоуздани
јимуРепублициСрбији,речи
су Зорице Благојевић, пред
седницеУЗРСМ
Битимeдицинскaсeстрa je

jeдинствeн пoзив кojи трaжи
oнoнajлeпшeуљудскoмбићу
хумaнoстипрeдaнoстпoзи
ву. Meдицинскa сeстрa мoрa
бити eмoциoнaлнo зрeлa и
стaбилнaoсoбaкaкoбимoглa
рaзумeтиинoситисeсaљуд
скимпaтњaмa,хитнимстaњи
мa, здрaвствeним прoблeми
мa и eтичким нeдoумицaмa.
Meдицинскa сeстрa мoрa
бити прoфeсиoнaлнa и свoj
пoсaoрaдитисaпунoљубaви
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 уСрбиjи, кao

и будућнoст сeстринствa,
нajвишe зaвисe oд дoбрo

oбучeних и шкoлoвaних
мeдицинскихсeстaрaкojeћe
сeпридружитикaкoсeстрин
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.Прeмaпoдaцимa
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.Oнeсу,смaтрaoнa,
у срцу вeћинe здрaвствeних
тимoвa.Улaгaњeмусeстрин
ствo, улaжeтe у здрaвље,
здрaвoдруштвoиспaсaвaтe
живoтe. Зaтo, мeдицинскe
сeстрe врeмe je дa дaмo
знaчajaндoпринoсиукључи
мoсeурeшaвaњeизaзoвaу
здрaвствeнoj нeзи, jeр сaмo
зajeднo мoжeмo бити jaче и
лaкшe oдгoвoрити нa зaдaт
кeкojисупрeднaмa.Пoнoснa
сaмjeрсaм,зajeднoсaвaмa
дeo сeстринствa, кoje дaнaс
чини oд 50 дo 60 oдстo
здрaвствeнe рaднe снaгe,
истичеглавнасестрамитро
вачке болнице Гордана
Павловић. Б. С.

Меди цин ске сестре и тех ни ча ри митро вач ке бол ни це

НаосновуРешењаододе
ли средстава прикупљених
поосновуодлагањакривич
ног гоњења Министарства
правде Општој болници су
додељена средства за
набавку дигиталног мамо
графског система.Уз помоћ
средстава Покрајинског
секретаријата за здравство
обезбеђен је нови ултра
звучни апарат у Служби за
гинекологију и акушерство,
затимРТГапаратиелектро
каутер–лигашур.Наоснову
Решењаододелисредстава
по јавном конкурсу за
финансирање, односно
суфинансирање хитних
капиталних поправки у
здравственимустановамау
2021. години Покрајинског
секретаријата за здравство
АПВојводине,додељенасу
средствазаремонткотлова
за грејање амбијента и
топле потрошне воде. Са
покрајинског нивоа власти
суобезбеђенаисредстваза
набавку порођајног стола,
опремезапатологијуиопре
ме за проширење мемориј
скихкапацитета.Изтекућих
буџетскихрезервиПокрајин
скогсекретаријатазаздрав
ствообезбеђенасусредства
за 50 сетова за кисеоничку
терапију,затимзанабавкуи
заменурендгенцевизаком
пјутеризовану томографију,
као и за две индустријске
машинезавеш.

Нова
опре ма 

изцелогСрема,поручила је
СветланаМиловановић.
Наконуручењакључеваза

возило, представљени су
будућициљевиболнице,ато
су поред доградње и рекон
струкције објекта, набавка
савремене опреме и апара
та.

А. Плав шић

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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НАЈА ВА ВЕЛИ КЕ ИНВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У РУМИ

Кине зи ула жу у про је кат 
вре дан 100 мили о на дола ра

Како је иста кла пред сед ни ца општи не Рума, Алек сан дра Ћирић, реч је о нај ве ћем 
свет ском про из во ђа чу маши на за бри зга ње под при ти ском

Уговор о продаји земљишта кинеској
компанији „HAINTIAN“ потписан је 11.
мајауГрадскојкућиитакосеулазиупро
цес градњефабрикена „Румској петљи“
– инвестиције највеће до сада, вредне
100 милиона долара. Компанија има
фабрике у Немачкој, Аустрији, Турској
Тајланду,Бразилу,Мексику,Индонезијии
Индији,аовојепрваујугоисточнојЕвро
пиизападномБалкану.Тимповодомјеу
Градскојкућиодржанаиконференцијаза
новинаренакојојсуговорилиАлександра
Ћирић, председницаОпштине, директор
у будућој фабрици „HAITIAN“ у Руми
ЈимингСуниДушанЉубишић,начелник
Општинскеуправе.
КакојеистаклаАлександраЋирић,реч

је о највећем светском произвођачу
машиназабризгањеподпритиском.Лане
јепроизведено56.000машиназабризга
ње уз годишњу производњу вредну 2,2
милијарде евра. „HAINTIAN international“
припада „HAINTIANGroup“холдингукоји

себавипроизводњомупетиндустријских
области, укључујући машине за бризга
ње, машине за ливење под притиском,
ЦНЦ машине, роботе и аутоматизацију,
каоисервопогоне.
–Њиховциљједауспоставеновупро

изводнубазусадобримвезамасаРијеч
комлукомиаутопутемзаЕвропу,одакле
својом машинеријом могу покрити тржи
штаЕвропе,Русије,Турске,Блискогисто
ка,ИндијепачакиСАД.Имајућиувиду
положај,индустријскемогућности,распо
ложивост квалификоване радне снаге и
земљишта, компанија је изабрала Руму,
сматрајућида јенашаопштинанајбоље
местозаулагањеиуспостављањепроиз
водне базе, истакла је председница
Ћирић.
Ова компанија је на „Румској петљи“

купиладвепарцелечијајеповршина36,5
хектара за шта је платила три милиона
евра.Упрвојфази јепланиранаизград
њаоко100.000квадратнихметарапроиз

воднихпогонаиадминистративнеканце
ларије, уз могућност доградње у наред
нимфазама.Компанија „HAINTIAN“пла
нирададоведеуРумучетирииндустрије:
производњумашиназабризгање,произ
водњуЦНЦмашина,машина заливење
под притискоми аутоматизацију.Циљ је
да постигну капацитет производње од
2.500машина за бризгање и 1.000ЦНЦ
машинагодишње.
–Овајпројекатћеимативеликипозити

ванутицајнаопштинуРумаипривредуу
нашем окружењу. Кинеска компанија ће
запослити око 300 радника средње и

Начелник Општинске управе Душан
Љубишићјеистакаодајестопанезапо
сленостиурумскојопштининиска.Онје
указао да је посебно битно што ће у
новој фабрици бити запослена квали
фикована радна снага – машински и
електроинжењери.
–Тојеоноштоњиматребасобзиром

даћефиналнипроизводбитисклапану
Руми.Значи,финалнипроизвододавде
иде у цео свет и то сумашине високе

технолошкеразвијености,веомаскупе.
ОдавдећебуквалнопрекоРијечкелуке
ићи у Турску, САД... практично у цео
свет.Собзиромдасерадиовисококва
лификованојраднојсназионићепара
лелнорадитинаедукацији,дасарађују
санашимсредњимшколамаифакулте
тимауБеоградуиНовомСаду,штодаје
посебан смисао и тежину овој великој
инвестицији, истакао је Душан Љуби
шић.

Сарад ња са шко ла ма и факул те ти ма

Кон фе рен ци ја за нови на ре у Град ској кући
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вишеквалификације,сапросечнимзара
дамаод650допреко1000евра.Плани
рајуулагањауобразовањеиобукузапо
слених, како би ниво техничког знања и
вештинабиоштовиши.Имајућиувидуда
је њихов производ веома сложен, са
достаделовакојенемогусамидапроиз
веду,компанијићебитипотребнавелика
мрежадомаћихдобављача,штоће зна
чајно утицати на ширење домаће инду
стријеињенекономскираст–указалаје
АлександраЋирић.
Дакле,радисеоотварањуновихрад

нихместазасредњеивисококвалифико
вану радну снагу, за отварање могућно
стидадопосладођевеликибројкоопе
раната,алитозначииприливтримилио
на евра у општински буџет од продаје
земљишта.
–Овимјошједномдоказујемобонитет

ностиуспешанраднашеопштине.Ком
паније које доносе просперитет, инова
тивност,могућност напретка и отварање
новихпословнихмогућностисудобродо
шлеунашуопштину,јеровакозначајном
инвестицијама и добрим пословањем
стварамо нашим суграђанима услове за
јошбољииквалитетнијиживот–поручи
лајеАлександраЋирић.
Директорубудућојфабрици„HAITIAN“

уРумиЈимингСунјезахвалио
локалнојсамоуправинавеликојпрофе

сионалности,пријатељскомодносу,ефи
касностиурадуисвесрднојподршцида
сеоваинвестицијареализујебашовде.
–Нашакомпанијанећесамоулагатиу

Руми, већ ће сарађивати и са бројним
локалним компанијама, тако да ће ова
инвестицијапомоћиразвојиРуме,алии
целе Србије. Очекујемо да ће радови
почети већ ове године, преговарамо са
пројектантима и извођачима радова, а
крајњирокзареализацијуинвестицијеје
2024.година,рекаојеЈимингСун.
Очекује се да би прво запошљавање

радникамоглобитивећпочеткомнаред
не године. Сун је додао да су у Руму
дошлијерсупрепозналипоузданулокал
ну самоуправу која има капацитет да
испратињиховеамбициознепројекте.он
једодаодасеРумадоказалапрофесио
налношћуиефикасношћу,адругиразлог
је свакако положај Руме, њена добра
повезаност. С. Џаку ла

РУМ СКИ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР 

Седам мили о на
за нова седи шта

На кон кур су ,,Гра до ви у фоку су“ Мини стар ства кул ту
ре и инфор ми са ња Кул тур ни цен тар је добио седам 
мили о на дина ра за репа ра ци ју седи шта и заме ну подо
ва у вели кој дво ра ни

Културницентар,,БранаЦрнчевић“ је
добиосредствазарепарацијуседиштаи
заменуподоваувеликојдворани,ауго
ворододелисредставаћеуМинистар
ству културе и информисања са мини
старкомМајомГојковићпотписалаје13.
мајапредседницарумскеопштинеАлек
сандраЋирићуПалатиСрбије.Наиме,
подносилац пројекта на конкурсу ,,Гра
дови уфокусу“ је била локална самоу
права,аобухватаојесвеустановекулту
ре. Међутим, Министарство културе и
информисања је донело одлуку да ове
године издвоји средства за Културни
центар, као подпројекат. Добијено је
седаммилионадинара,докјепредвиђе
навредностнештоисподосаммилиона
динара,такодаћеопштинаобезбедити
остатак потребних средстава за реали
зацијупосла.
– Како је реализација планирана за

ово лето, сматрамо да ће рокови бити
испоштовани, а пројекат спреман за
правдање до 31.децембра, што ћемо у
договорусанадлежнимслужбамаМини
старства пратити и испоштовати. Чим
средствастигну,бићепокренутзаконски
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,концертиидругипрограмиу
нашојВеликојсали,свиутомеучеству
јемоисталонамједаугледамотајнови
сјајкомплетногобјекта–реклаједирек
торкаКултурногцентраКатаринаФили
повић.
Kултурницентар „БранаЦрнчевић” је

изграђен1985.годинеи једанјеодкул
турнихсимболаРуме.
ОпштинаРума,каоштојеиобећала,

издвојиће у наредном периоду значајна
средства за улагања у културу, те ће и
Kултурни центар поново добити свој
некадашњи сјај. Захваљујући пројекту
„Градовиуфокусу“Министарствакулту
реиинформисањаовегодинебићеура
ђенарепарацијаседиштаизаменапода
у Великој дворани Kултурног центра,
истакла је председницаОпштине Алек
сандраЋирић.
РецимоитодаВеликудворану годи

шњепосетиизмеђу50и60.000гледала
ца који ће имати један потпуно нов и
лепшиугођајусалисаукупно700места.

С. Џаку ла

–Овегодинепланиранисуирадови
на уређењу спољашњости објекта. За
ту намену је ребалансом из буџета
општинеобезбеђенопетмилионадина
ра.Другафазаћеобухватитичишћења
стаклених и фасадних површина, сре

ђивања мермерних платоа, уређење
рекламногпростора,брендирањеуста
новеидругерадове,такодаћејесењу
сезонуКултурницентардочекатипотпу
но спреман, истакла је Александра
Ћирић.

Спо ља шње уре ђе ње објек та

Вели ка дво ра на Кул тур ног цен тра

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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Наовогодишњемконкурсу
„Ухвати идеју“ у оквиру А1
ДанадевојчицауИКТсекто
ру,заизборнајбољихвидео
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
свеусловеиконкурисалоза
награде. Комисију која је
оцењивала радове чинили
супредставнициУПЖСрби
је, Министарства просвете,
наукеитехнолошкогразвоја,
Министарства привреде,
Министарства трговине,
туризмаителекомуникација,
Министарства омладине и
спорта,АгенцијеUNWoman,
каоикомпанијаА1,Klettи

SchneiderElectric.ОваКоми

сија је прво изабрала 20
радовакојисуушлиуфина
ле,апотомсупроглашенаи

три најбоља рада. У овој
јакојконкуренцијинајбољије
био видео рад „Лепота је у

различитости“ ученица ОШ
„ДоситејОбрадовић“изИри
га.
Тимовешколејенаступао

под именом „Хармонија“, а
чиниле су га ученице VIII1
одељења Дуња Кордулуп,
ЛанаЂармати,ТамараСтој
чевић и менторМаја Вукса
новић.Темањиховог видео
рада је била да покаже да
нашедруштвоможеитреба
дабудеинклузивно,даможе
даприхватииподржиразли
читости. Друга је била ОШ
„СветиСава“изБеограда,а
трећаШОСО„МараМандић“
изПанчева.Ауториманајбо
љих радова награде су уру
чененазавршнојсвечаности
која је 10. маја одржана у
СкупштиниградаБеограда.

С. Џаку ла

ТИМ ШКО ЛЕ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“ ИРИГ НАЈ БО ЉИ НА КОН КУР СУ „УХВА ТИ ИДЕ ЈУ“

Подр жи раз ли чи тост и побе ди

Нај бо љи тим из Ири га

Удружењевинараивиноградараири
шке општине „Иришки виноградари“ је
основано 9. маја, а на оснивачкој скуп
штини је за председникаизабранБојан
Мандић,винаризИрига,докјепредсед
ницаСкупштинеУдружењаИванаОбра
новић, професорка у ССШ „Борислав
МихајловићМихиз“уИригу.Тадајеусво
јен и статут овог удружења. Један од
циљева овог Удружења је и добијање
типског вина са територије иришке
општинекакобисеобезбедиоозбиљни
јинаступнатржиштукрозповећањеква
литетаиколичиневинаупонуди.Битно
јеизвршитиимапирањесвихпроизвођа
ча како би се све већем броју туриста
понудиле услуге малих винарија у јед
ном озбиљнијем маркетиншком присту

пу. Захваљујући овом удруживању лак
шећесеобезбедитииедукацијезасве
малевинареивиноградаре,алииуште
де приликом набавке опреме потребне
овимпроизвођачима.
ИницијативузаформирањеУдружења

је покренуо „Мачков подрум“ и мали
виноградари из иришке општине. Удру
живањевиноградарауиришкојопштини
има традицију дугу стотинак година, а
1930.годинејеинастаоподрумИриг.
–Можеморећидасуоколностиусве

ту и Србији сличне као и тридесетих
година прошлог века, јер је економска
криза присутна, мали произвођачи су у
незавидномположајууодносунавелике
и зато је удруживање веома значајно,
чак и пресудно за њихов опстанак.

ЛокалнасамоуправаћепомоћиУдруже
њууоквирусвојихнадлежности,каошто
јеобезбеђивањепросторазарад,подр
шкаприликомпројектногфинансирања,
учешћа на сајмовима, истиче Федор
Пушић, члан кабинета председника
Општинезадужензапољопривреду.
Наравно, ово удруживање добија на

значају и у контексту напора иришке
општинедасепозициониракаоопштина
са значајним туристичким потенцијали
ма,ауобластипривредеинсистираина
развоју винарија и виноградарства на
својојтериторијичијеземљиштетомеи
погодује.
Удружење винара и виноградара има

тренутно 13 чланова, уз отворен позив
зановечланове. С. Џаку ла

ОСНО ВА НО УДРУ ЖЕ ЊЕ „ИРИ ШКИ ВИНО ГРА ДА РИ“

Пове ћа ти ква ли тет
и коли чи не вина у пону ди

Удру же ње Ири шки вино гра да ри
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Упис деце у Дечју установу „Дечија
радост“ Ириг за радну 2022/23. годину
започеоје4.мајаивршићесеелектрон
ским путем на националном Порталу
еУправа Републике Србије, слањем
документације намејл адресу vrticirig@
gmail.comилиналичноуЗмајЈовину61.
Запријавеподнетеелектронскимпутем
системаутоматскиприбављаподаткеиз
Матичне књиге рођених и Централног
регистра обавезног социјалног осигура
ња,такодародитељинеморајуприба
вљатиовадокумента.Пријавесеподно
се за децу која су рођена од 1. марта
2016.до29.фебруара2017.годинеито
заприпремнипредшколскипрограм,као
и за целодневни боравак за вртићке
јасленегрупедецестаростиодједнедо
тригодинеизавртићкегрупедецеста

рости од три до 6,5 година. Уколико
родитељиилистаратељижеледадетеу
предшколску установу буде уписано по
основу приоритета или специфичности,
документацију коју су прибавили код
надлежних институција, подносе путем
мејла.Документакојимаседоказујеста
тусдетета/породицеизосетљивихгрупа
налазесетаксативнонабројананасајту
вртића и Општине Ириг. Информације,
алиипомоћокоуписадецеуДУ„Дечија
радост“Иригможетедобитинателефон
022/461322,раднимданимаод8до14
часова.Задецукојавећпохађајувртић
сенеподносидокументација.Потребно
јесамопопунитипријавузауписупри
премни предшколски програм коју ће
родитељидобитиодваспитача.

С. Џ.

СТРУЧНИ СКУП СРП СКЕ ЧИТА О НИ ЦЕ У ИРИ ГУ

О мана стир ским 
библи о те ка ма

Уманастирскојбиблиотециманастира
ВеликаРеметаодржанје10.мајаструч
нискупнатему„Манастирскеицрквене
библиотеке чувари културне баштине“.
Овоједесетистручнискупкојиубибли
отециманастираВеликаРеметаоргани
зујеСрпскачитаоницауИригуусарад
њисаархимандритомСтефаном,игума
номовогманастира,аокупљабиблиоте
каре из Србије, који својим радовима
презентујуразноликост,богатство,испе
цифичности фондова манастирских и
црквенихбиблиотека.
Учесникескупасупоздравилиигуман

Стефан,каоиВераНовковић,директор
каСрпскечитаоницеиВеснаПетровић
које су иа уторке пројекта о манастир
скимбиблиотекама.ЉубицаЋоровићиз

Библиотеке града Београда је на скупу
представилаЗборникрадовасапрошло
годишњегскупа„Манастириибиблиоте
ке чувари културне баштине“. Владан
ТријићизНароднебиблиотекеСрбијеје
потомпредставионовукњигу„Рукописне
књиге у библиотекама фрушкогорских
манастира“ВеснеПетровићиДубравке
Симовић,којајеизашлауоквирупројек
та „Каталог библиотека фрушкогорских
манастира“. Ово представљање је пра
тилаиизложбаауторкеВеснеПетровић.
На овом стручном скупу, учесници

библиотекари су имали своја излагања
на 11 пријављених тема из области на
којусескуподносиоатосуманастирске
ицрквенебиблиотекекаочуварикултур
небаштине. С. Џ.

ДУ ,,ДЕЧИ ЈА РАДОСТ” ИРИГ

Почео упис мали ша на

Уче сни ци ску па у Вели кој Реме ти

РУМА: МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ
ЕФИ КА СНО СТИ

Сле ди позив за 
директ не кори сни ке
Насвојој62.седнициодржаној13.маја,

члановиОпштинскогвећаРумасудонели
одлуку о расписивању јавног позива за
избор директних корисника за спровође
њемераенергетскесанацијепородичних
кућаистанова.Локалнасамоуправаје,на
основутеодлуке,расписалајавниконкурс
заучешћепривреднихсубјекатауспрово
ђењумераенергетскесанацијестамбених
објекатанатериторијиопштинеРумајав
ни позив за избор директних корисника.
Конкурсјеотворенод16.мајадо6.јуна,а
пријавни образац и ближе информације
могусенаћинабанеру„Пројекатповећа
њаенергетскеефикасности“насајтурум
скеопштине.Подсетимо,заовенаменеу
текућојгодинијеопредељено30милиона
динара– половину је обезбедиларумска
општина,аполовинуУправазаподстица
ње и унапређење енергетске ефикасно
сти. Од тог износа највећи део, чак 27
милиона је опредељено за меру замене
столаријеикотлова,докјепреосталихтри
милиона опредељено за субвенцију
соларних панела. Како би овај процес
несметано текао, Општинско веће је на
седнициодржаној13.априлаобразовало
Комисију зареализацијумераенергетске
санације, док су 15. априла усвојена два
правилникаододелисредставаиреали
зацијипројектаенергетскеефикасности–
једанзастоларијуикотларнице,другиза
соларнепанеле. С. Џ.

ИНЂИЈА

„Капи ја успе ха“
за Келт ско село
Туристичкој организацији општине

Инђијаприпалојепризнање„Капијауспе
ха“запројекатКелтскогселаукатегорији
културноисторијскогтуризма.Председник
ВладеВојводинеИгорМировићуручио је
признањедиректоруТуристичкеорганиза
ције општине Инђија Милану Богојевићу.
Награда „Капија успеха“ се традиционал
но,30.пут,додељујеодстранеПривредне
комореВојводинезадостигнутиквалитет
услугаутуризмуиугоститељству. М. Ђ.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

Уче ни ци на кро су
КросРТСаодржанје13.мајанаспорт

скомтеренуФК„Раднички“уИригу,узуче
шћеученикаОШ„ДоситејОбрадовић“свих
узраста–одпрвогдоосмогразреда.Овај
кроссеодржававећ32годинеистовреме
ноувеликомбројушколауСрбији,азнак
започетакдао јеу10сатинаРТСмини
старпросветеБранкоРужић.
Пре кроса у Иригу др Милица Илић је

одржала едукативно предавање на тему
„Кретањемдоздравља“, ускладусаобе
лежавањем10.маја,Међународногдана
физичке активности, који је 2002. године
креирала Светска здравствена организа
ција ради промоцијефизичке активности.
 С. Џ.Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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Општина Инђија и ове године обеле
жила је 9. мај, Дан победе над фаши
змомуДругомсветскомратунасимбо
личанначин,пригоднимкултурноумет
ничким програмом у згради Општине
Инђијанакончегајеуследилоиполага
ње венаца на споменик Подунавско 
партизанском одреду. У име локалне
самоуправеприсутне јепоздравиошеф
Кабинета председника општине Инђија
Немања Милојевић који је истакао да
прошлостникаданесмедасезаборави.
–Тојеважнозабудућностгенерација

које долазе више него икад. Сви треба
да памтимо ослободиоце али и жртве

фашизмаинацизма,каконастапошаст
никадвишенезадесирекаојеМилоје
вић који је након свечаног програма у
згради Општине Инђија са замеником
председникаСкупштине општинеИнђи
ја,ЛазаромВукмировићемположиовен
ценаспоменикуцентруграда.
Поредопштинскеделегације,церемо

нији су присуствовали представници
амбасаде Руске федерације, републич
ки,покрајинскииопштинскифункционе
ри СУБНОР а, Културно  уметничко
друштво „Соко“, ђаци Основне школе
„ПетарКочић“играђани.

М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Обе ле жен Дан побе де 
над фаши змом

Кул тур но – умет нич ки про грам у згра ди општи не Инђи ја

ПОВЕ ЋАН БРОЈ ЗАХ ТЕ ВА ЗА 
УПИС ДЕЦЕ У ИНЂИЈ СКЕ ВРТИ ЋЕ 
Нај ве ћи при ти сак
је на јасле не гру пе
Убрзан привредни развој у општини

Инђијадопринеојепорастубројазахте
вазауписдецеуПредшколскуустано
ву „БошкоБуха“. Како су истаклипред
ставницитеустанове,ипоредизградње
новогобјекта„Лабуд“уИнђији,смештај
ни капацитет није довољан за прихват
деце,којаувеликомбројудолазеиздру
гихделоваСрбије.Планједаседодатно
прошириобјекат„Невен“уОмладинској
улици какобисемоглеформирати још
четиригрупе.
КакојеистаклаЈеленаКресоја,дирек

торкаПУ„БошкоБуха“чак70одстодеце
долазиизопштинакојесеналазенајугу
Србијеачијиродитељисусезбогзапо
слењадоселилиуИнђију.
–Највећипритисакјенајасленегрупе,

гдеимамонајвишезахтевазауписдеце,
реклајеКресоја.
Председник општине Инђија Вла

димир Гак истакао је да ће та локална
самоуправапредузетиконкретнекораке
какобисвадецабилауписанаувртиће.
– Реконструкција објекта „Невен“,

поредпостојећадва,обухватићејошдва
боравказадецу,штоћебитизавршено
унајскоријемвремену,потврдиојеГаки
додаодаморајудаизађуусусретдеци
чијасуобародитељазапослена.
– Такође, имамо и велики број ново

рођенедеце,наштасмопосебнопоно
сни.Поред проширења објекта „Невен“
имаћемо и проширење новог објекта
„Лабуд“,штоћебитидругафазаизград
њепоменутогвртића,објаснио јепред
седникопштинеИнђија. М. Ђ.

ХИТ НО ОДР ЖА НА 20. СЕД НИ ЦА СО ИНЂИ ЈА

Изме на Про стор ног пла на због
свет ског ауто мо бил ског гиган та
На 20. седници Скупштине

општинеИнђијакојајеодржа
наупетак,13.мајапохитном
поступкуусвојена јеОдлукао
измениОдлукеоизрадиизме
наидопунаПросторногплана
општинеИнђија.Какосуобра
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 вишеод700
хектара површине земљишта
у тој делу радне зоне, своје
постројење требао би да
изградиједанодводећихсвет
ских гиганата у области ауто
мобилске индустрије, потвр
дио је председник општине

ИнђијаВладимирГак.
–Суштинаједасепроширу

јерадназона,такозваналока
цијаброј15,оддругогкружног
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

Србије Александар Вучић
вишепутаумедијимаистицао
да се воде преговори са два
светска гиганта у области
аутомобилскеиндустријетесу
очекивања, како он каже, да
један одњих изгради погон у
Инђији.
–Очекујемотувеликуинве

стицијуивећсмореализовали

неке формалне кораке који
воде ка реализацији инвести
ције. Врло брзо ћемо знати
резултат преговора. Тада ће
Инђијаиматиразлогадасла
ви, јер сви који овде живимо
имаћемо прилику да видимо
како се у потпуности мења
сликанашегграда,кажеГак.

М. Ђ. 

Рад на зона у Инђи ји
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Изград ња
кана ли за ци је
у три инђиј ска села
ОпштинаИнђијадобилајеоко24мили

онадинара заизраду пројектнедокумен
тацијекојасеодносинаизградњуканали
зационемрежеутриинђијскаселаЉуко
во,ЈарковцииНовеКарловци.Уговорејеу
четвртак, 12. маја, представницима те
сремске општине али и другимлокалним
самоуправама уручио председник Владе
Војводине Игор Мировић. Реч је о сред
ствимаиз конкурсаПокрајинског секрета
ријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство намењеним локалним самоу
правама за суфинансирање изградње,
санације,реконструкцијеиизрадетехнич
кедокументацијеводнихобјекатау јавноj
својини и објекатафекалне канализације
натериторијиАПВојводинеу2022. годи
ни.
– Добили смо средства за израду про

јектне документације која се односи на
веома важну инвестицију захваљујући
којој ће бити изграђена канализациона
мрежаупоменутимнасељима,истакаоје
председникопштинеИнђијаВладимирГак
идодао:
–Наконизраденеопходнедокументаци

јекренућемоисаконкретнимрадовимана
теренучимећемоиспунитијошједнообе
ћањедатостановнициматихсела.
Представници Покрајинског секретари

јата за пољопривреду, водопривреду и
шумарствоистаклисудајезареализацију
18пројекатазаводнеобјектеипетпроје
ката за објектефекалне канализације на
територији АП Војводине опредељено
укупно665милионадинара. М. Ђ.

РАДОВИ НА ИЗВО РИ ШТУ
У ИНЂИ ЈИ

Нов вен тил
за ста бил но
водо снаб де ва ње
Радници Јавног комуналног предузећа

„Водовод и канализација“ Инђија крајем
прошле недеље извршили су радове на
реконструкцијиглавногчвориштанаизво
риштууИнђијипричему језамењенвен
тилпречника450милиметара.Токомноћи,
12.на13.мај,вршенисурадовитејеизтог
разлога било прекинуто водоснабдевање
потрошачимауИнђији,Љукову,Јарковци
маиНовимКарловцима.
Како је истакао Драгољуб Трифуновић,

директоринђијског„Водовода“билојенео
пходно извршити реконструкцију главног
чворишта.
–Реконструкцијајепоследњипутрађена

пре40годинакадајетајвентилиуграђен.
После толико времена морали су да се
изведу поменути радови јер је дошло до
„замораматеријала“. Захваљујући замени
вентила наредних 40 година имаћемо
апсолутну стабилност у водоснабдевању,
истакаојеТрифуновићипохвалиораднике
„Водовода“којисуурекордномрокуизвр
шилирадовеназаменивентиланаизвори
штууИнђији.
–Одлучилисмоседарадимоноћукако

биграђаниипривреднисубјектибилишто
мањеускраћенизаводу,рекаоједиректор
„Водовода“.

М. Ђ.

ЗБОГ НЕПРИ ЈАТ НИХ МИРИ СА ПОЈА ЧАН ИНСПЕК ЦИЈ СКИ 
НАД ЗОР НА ФАР МА МА У БЛИ ЗИ НИ ИНЂИ ЈЕ

Кон тро ла на три дана

На последњем састанку Система 48
у Инђији одржаном у петак, 13. маја,
председник општине Инђија Владимир
Гакдонеојеобавезујућизакључакдасе
појача инспекцијски надзор у околним
фармамасвињазбогсвеинтензивнијих
и чешћих појава непријатних мириса у
самомграду.Гак јетомприликомнало
жио да се предузму и остале законске
мере.
–Саовимпроблемомборимосе јако

дуго и није то ништа ново. Те пробле
ме смо наследили и трудимо се да их
решимо. После дуго времена донео
самобавезујућизакључакнаосновуког

инспекцијанасвакатриданаморакон
тролисатифармеублизиниИнђије,обја
сниојеГакидодао:
–Тосеодносинасвефармеипроиз

водне објекте из којих се шире непри
јатни мириси. Видећемо како ће наша
инспекцијаобавитиовај задатак, уколи
ко не, инсистираћемо на неким другим
видовимазаштитеграђана,пресвега,на
покрајинскеирепубличкеорганекојисе
бавезаштитомживотнесредине.
Председник општине Инђија рекао

је на крају да ћеистрајати у решавању
вишегодишњегпроблемакојисеодноси
напојавунепријатнихмириса. М. Ђ.

Саста нак Систе ма 48

ПРВИ „НОЋ НИ БАЗАР“ У ИНЂИ ЈИ

У ново сад ском мани ру

ПопрвипутуИнђијиусуботу,14.маја
уулициВојводеСтепеодржан је „Ноћни
базар“. У маниру „Новосадског ноћног
базара“ посетиоци су имали прилику да
пробајуикуперазличитедомаћешпеци
је,пиће,уникатноручнораженепроизво
деиуживајуумузицизасвегенерације.
Вишеод120излагачаучествовалојеове
годинеаТуристичкаорганизацијаопшти
не Инђија приредила је поменуту мани
фестацијусациљемдаобогатитуристич
купонуду.
Како је на отварању „Ноћног базара“

истакао шеф Кабинета председника

општине Инђија Немања Милојевић,
Општина Инђија, која је и покровитељ
манифестације убрзано развија туризам
и предано ради на обогаћивању тури
стичкепонуде.
–Осимпоразвијенојпривреди,зациљ

имамо да нашу општину промовишемо
каопривлачнутуристичкудестинацијуна
чемусерадиупоследњихнеколикогоди
на.Свејевећибројтуристакојидолазеу
нашград,истакаојеМилојевић.
Како су истакли организатори, циљ је

да „Ноћни базар“ постане саставни део
туристичкепонудеопштинеИнђија.М. Ђ.

Ноћ ни базар у Инђи ји ће бити састав ни део тури стич ке пону де
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Обавештење
Због асфалтирања пута

Прека Калдрма – Деч у
пуној ширини коловоза, у
периодуод13.до20.маја
биће обустављен саобра
ћај на путу Шимановци –
Прека Калдрма, деоница
ПрекаКалдрма–Деч(рас
крсницаулицаПалихбора
ца, Војвођанске и Браће
Савић).
Преусмерење саобраћа

ја планирано је од Преке
Калдрме преко Карловчи
ћа,СремскихМихаљеваца,
Прхова и Шимановаца до
Деча.
ЗастановникеДечасао

браћајћесеодвијатипреко
улица Палих бораца до
БраћеСавићпремаШима
новцима.

ПОКРА ЈИ НА И ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ СУФИ НАН СИ РА ЈУ ВОДО ВОД У ОГА РУ

За уред но водо снаб де ва ње
у Ога ру
Вред ност ове инве
сти ци је је пре ко 30 

мили о на дина ра, 
од чега је 19,1 

мили о на доде ли ла 
Покра јин ска вла да, 

а 11,2 мили о на је 
обез бе ди ла из 

буџе та општи на 
Пећин ци

Председник Покрајинске владе Игор
Мировић уручио је у четвртак, 12.маја,
45 уговора представницима 31 локалне
самоуправеосуфинансирањуизградње,
санације, реконструкције и израде тех
ничке документације водних објеката у
јавнојсвојинииобјекатафекалнекана
лизације,изасуфинансирањеуређења
атарскихпутеваиотресиштанатерито
ријиАПВојводинеу2022.години.
У име општине Пећинци уговор за

изградњудругефазеводоводнемрежеу
Огару потписао је председник општине
Синиша Ђокић. Вредност ове инвести
цијејепреко30милионадинара,одчега
је 19,1 милиона доделила Покрајинска
влада,а11,2милиона јеобезбедилаиз
буџета општина Пећинци. Председник

Ђокић јеизјавиода је стараводоводна
мрежауОгарудотрајалаидасехавари
је догађају скоро свакодневно, па је
инвестиција у нову водоводну мрежу
приоритетназаовонасеље.
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
овеважнепројектекојићедовестипија
ћу воду у домаћинства и индустријске
зоне,теомогућитибезбедноодвођењеи
пречишћавање фекалних вода, као и
уређење атарских путева. Снабдевање

водомуВојводиниједнојеоднајсложе
нијихпитањана којемћемоу годинама
пред нама радити још више, како на
реконструкцији бунара у мањим среди
нама,такоинаизградњиновихиобнови
постојећихпостројењаувећимсредина
ма,рекаојеМировић.
Покрајинскисекретарзапољопривре

ду,водопривредуишумарствоЧедомир
Божићнагласиоједајеодукупногизно
сасредстава,зареализацију18пројека
та за водне објекте и пет пројеката за
објекте фекалне канализације опреде
љено665милионадинара,док јевред
ност 22 уговора за уређење атарских
путеваиотресишта561,8милионадина
ра.

С. Ђ. 

Игор Миро вић уру чу је уго вор Сини ши Ђоки ћу

КУПИ НО ВО

Шко ла доби ја нови каби нет физи ке
Основна школа „Душан

ВукасовићДиоген“уКупинову
ускоро ће добити савремено
опремљеникабинетзафизи
ку. Како нам је рекао дирек
тор ове образовне установе
Здравко Обренић, средства
за куповину наставних сред
ставауизносуод431хиљаде
динара,овојустановиједоде
лило Министарство правде
најавномконкурсузадоделу
средстава прикупљених по
основу одлагања кривичног
гоњења–опортунитет.
– Опремање кабинета за

физику ће нашим ученицима
који, похађају матичнушколу
у Купинову, омогућити дале
ко лакше праћење наставе.
Наставна средства, као што

су  дигитални хронометар,
метални барометар, Галиле
јев жљеб, Атвудова машина,
Њутновацев,затимуређајза
демонстрацију промене при
тиска са дубином, школски
Амперметар и Волтметар и
друганаставна средства која
ћемокупитиодовихсредста
ва,неопходнасузасавреме

ноизвођењенаставефизике,
тенатајначиннашиученици
инаставницинећезаостајати
за вршњацима и колегама у
већим срединама, рекао нам
јеОбренић.
Од додељених средста

ва биће купљено укупно 30
наставнихсредстава.

С. Ђ.
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1,4 МИЛИ О НА ЗА НАСТА ВАК УКЛА ЊА ЊА ДИВЉИХ ДЕПО НИ ЈА

Настав ља се чишће ње
пећи нач ке општи не
Министарказаштитеживотнесредине

уВладиСрбијеИренаВујовићуручилаје
13.мајауговореододелисредстава за
уклањањедивљихдепонијау34локал
несамоуправе,каоизапројектезашти
теземљиштау14 градоваиопштинау
Србији.Онајетомприликомизјавилада
ћерезултатовогконкурсабитивишеод
700очишћенихлокацијазагодинудана.
ПредседникопштинеПећинциСиниша

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
Пећинци428.400динара.
– Општина Пећинци је са Министар

ством заштите животне средине већ
суфинансирала уклањањедивљедепо
нијеуОбрежу,асаПокрајинскимсекре
таријатомзаурбанизамизаштитуживот
не средине суфинансирамо радове на
уклањањудивљедепонијеуПећинцима.
Сопственим средствима смо уклонили
депонију у Шимановцима и санирали
депоније у Огару, Доњем Товарнику и
Попинцима,изјавиојепредседникЂокић
и најавио да ће локална самоуправа
наставити саборбом за чистију и здра
вијуопштинуПећинци.
– Ово je значајна подршка локалним

самоуправама за унапређење стања
животнесрединеиподизање квалитета
живота грађана. Неодговорно и неаде
кватноодлагањеотпадаутиченазагађе
њеваздуха,водеиземљиштаизато је
изузетноважнодаподижемосвест гра
ђана, јер једино заједно можемо да се
изборимосаовимвеликимпроблемоми
да будућим генерацијама оставимо
чистуиздравуСрбију,реклајеВујовићи
истакла да је на више локација које су
очишћене у претходном периоду поста
вљен видео надзор, а и ове године је,
поред80милионадинаранамењенихза
уклањање депонија, обезбеђено још 20

милионазапостављањевидеонадзора.
–Постављање видео надзора је зна

чајноданебисмодолазилиуситуацију
даизновачистимоистелокације.Каме
ре које сморанијепоставили, повезали
смо и са Еколошким информационим
системом„gReact“,штоомогућавадасе
стањенаједномочишћенимлокацијама
пратиуреалномвремену.Путемсисте

ма „gReact“ моћи ћемо и да, на основу
пријава грађана, ефикасније решавамо
еколошкепроблемеипланирамобуџет
ска средства за наредне пројекте. До
садасепоказалодасуграђани,наовај
начин, највише пријављивали управо
дивљедепонијеизатоиодвајамосред
ства за њихово уклањање, рекла је
министарка. Д. С. 

Пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша Ђокић пот
пи сао је уго вор којим ће за чишће ње дивље депо
ни је у Срем ским Миха љев ци ма бити издво је но 
укуп но 1.428.000 дина ра. Мини стар ство је издво ји
ло 999.600 дина ра, а општи на Пећин ци 428.400 
дина ра

Сини ша Ђокић и мини ста ра ка Ире на Вујо вић

Основнамузичкашкола „Теодор Тоша
Андрејевић“изРуме,истуреноодељење
у Пећинцима, одржаће пријемне испите
зановеђаке23.и24.мајаупросторијама
школе(зградаКултурногцентраПећинци,
СлободанаБајића1.Пећинци).
Пријемнијенамењенученицимапрвих

идругихразредаосновнихшкола,стим
дасепрвациуписујууприпремниразред
музичкешколе,доксудругацимадоступ
ниинструменталниодсециклавир,гита
ра,тамбураихармоника.Неопходноједа
сезаинтересованизаполагањепријемног
испитапретходнопријавематичнојшколи

уРуминабројтелефона022/474042или
личнонаадресиЈНА140,Рума.
Подсећамо да се настава у музич

којшколиодвијадвапутанедељно, при
чему се наставно особље прилагођава
путницима.Музичкашкола,какосепока
залотокомдвегодинераданапростору
општинеПећинци,организујевеликиброј
концерата,чимебогатилокалнукултурну
активност,развијаталентеикреативност
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
јиимогућности.Поредтога,највреднији
и најталентованији ученици овенчани су
са бројним наградама са републичких и
интернационалнихтакмичења.
Додатнеинформацијеосамомпријем

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
додатнеинформацијеополагањупријем
ногиспита. С. Ђ. 

МУЗИЧ КА ШКО ЛА У ПЕЋИН ЦИ МА

Почи ње при јем ђака

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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ЗА ОБНО ВУ КУЛ ТУР НИХ УСТА НО ВА И ЦЕН ТА РА У ВОЈ ВО ДИ НИ 265 МИЛИ О НА ДИНА РА

За кул тур ни цен тар у Голу бин ци ма 
35 мили о на дина ра

Председник Покрајинске Владе Игор
Мировићуприсуствупокрајинскогсекре
таразакултуруДраганеМилошевићуру
чио јеупетак,13.мајауСтаројПазови
уговореофинансирањуисуфинансира
њу пројеката унапређења културне
инфраструктуре и опремања објеката
културеу јавнојсвојиниАПВојводинеу
2022.години.
АПВојводинаоснивачје12институци

ја културе. Осим великих инвестиција
Покрајинскисекретаријатзакултуру,јав
но информисање и односе с верским

заједницамапопрвипутјереализоваои
конкурскојисеодносиналокалнесамо
управеикултурнеинституцијеумањим
срединамакојетражепажњупресвегау
финансијском смислу. Овом приликом
средства су добиле општинеЖитиште,
Стара Пазова, Опово, Србобран, Шид,
БачкаПаланка,ЗрењаниниВршац.
Опредељено је 265 милиона динара

заосамвојвођанскихпројеката.
– У току ове године настављамо са

важним пословима на реконструкцији и
адаптацији домова културе, културних

центараидругихкултурнихсредишта,у
осам локалних самоуправа, као и на
њиховомопремањукакобисмостворили
условезаквалитетнијирадтихустанова,
изјавиојепредседникМировић.
ОпштинаСтараПазовајеовимконкур

сомдобила35милионадинаразарекон
струкцијуКултурногцентрауГолубинци
ма, захваљујући средствима Покрајин
скевладеГолубинцидобитионоштодо
саданисуимали–Центарзакултуру,те
даћетодопринетикултурномразвојутог
насељеногместаицелеопштине. Д. Г. 

Пред сед ник Покра јин ске вла де Иго р Миро вић у Старој Пазо ви уру чио уго во ре за уста но ве кул ту ре

ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ „ОМЛА ДИН ЦА“ ИЗ НОВИХ БАНО ВА ЦА НА ПРИ ЈЕ МУ КОД
ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ 

Ста ра Пазо ва је општи на одбој ке
Општина Стара Пазова је општина

одбојкеиуовомтренуткуиматриекипе
којесетакмичеунајвишемрангу.Једна
одњихсуиодбојкашице„Омладинца“из
Нових Бановаца  актуелне јуниорске
шампионке Прве лиге Србије. Поводом
великихуспехакојебележиовајновоба
новачки клуб, 11. маја угостио их је и
председникопштинеСтараПазоваЂор
ђеРадиновић.
– Ми смо Општина која је општина

солидарности, спорта, привреде, и у
свим тим областима негде и  лидер.
Имамовеликибројспортскихклубова,а
одбојкасепоуспесимасвакакоиздвоји
ла. И у будуће ћемо пружати велику
подршкуодбојциналокалуиочекујемо
добререзултате,истакао јеуобраћању
председникРадиновић.
Одбојкашице су председникуРадино

вићу  поклониле лопту са потписима
свихзлатнихиграчицаиспортскесуве
нире док је локална самоуправа своје
поштовање према сјајном резултату

Одбој ка ши це код пред сед ни ка Општи не Ђор ђа Ради но ви ћа
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Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА ОБЕЗ БЕ ДИ ЛА НОВА
ВОЗИ ЛА ЗА ШОСО „АНТОН СКА ЛА“ 

Подр шка обра зо ва њу
мар ги нал них гру па
Ђорђе Радиновић, председник

Општине Стара Пазова у понедељак,
10. маја уручио је Тањи Тодоровић,
директоркиШОСО„АнтонСкала“кљу
чевеновогкомбивозила,којејеОпшти
на обезбедила за потребе школе. Из
локалног буџета је за ове намене
издвојено преко 10 милиона динара,
нагласиојепредседникРадиновић.
–Школајеималастаравозила,тако

дасмоодлучилида купимо једнопут
ничко возило и комби, због чега сам
веомасрећан.Вредноствозилајепре
ко 10 милиона динара што није мала
сума,алинијетотоликоважно,битно
да једаћевозиламногозначитиида
ћедецаиматиудобнубезбеднувожњу
одкућедошколеиназад,рекаојеЂор
ђеРадиновић.
Овим се решава проблем, првен

ствено родитеља, који могу да буду
сигурни да ће њихова деца бити без
бедна,реклаједиректоркашколеТања
Тодоровић, нагласивши да је ово по
првипут,дадобијајувозилоодОпшти

не, која води рачуна о маргиналним
групама.
–Мени је јакодрагошто је сарадња

са локалном заједницом одлична.
МислимдасмоуСтаројПазовипости
гливисокстепенразвијености,имајући
увидучињеницудасестепенразвоја
некезаједницемериуправоулагањима
усоцијалнузаштиту,аопштинајеувек
нашушколустављаламеђуприорите
те,реклајеТањаТодоровић.
Комбивозилоћесекориститизапре

воз око 30 ученика са инвалидитетом
сатериторијецелеопштине,апутнич
ко возило ће служити за обилазак
њихових издвојених одељења у Новој
Пазови,Бешки,ИнђијииПећинцима.
Пошто старо комби возило није у

функцијиоддецембрапрошлегодине,
до сада јешколи у сусретимизлазио
Центар за социјални рад који им је
уступиосвојекомбивозило,штојејош
једандоказдобресарадњеустановау
општиниСтараПазова.

З. Кожик

Ђорђе Радиновић уручује кључеве новог возила Тањи Тодоровић

изразила пригодним поклонима  и безре
зервномподршком.
– Успеси које у последње време нижу

одбојкашицеОмладинцарезултатсукон
тинуираногипреданоградаируководства
идевојака,сматраМаркоНиколић,тренер
ОK„Омладинац“.
Напријемусечулодајеодбојканајлеп

шиженскиспорт,којистаропазовачкојсре
диниједногданаможедонетититулупрва
кадржаве.
–„Јединство“,„Омладинац“и„Дунав“су

клубовиизистеопштине.Изистогбуџета
добијамо средства. Заједно желимо да
направимо нешто добро за општину, за
Бановце,засрпскуодбојку,такоштоћекод
нас тренирати млађа деца од 15, 16, 17
годинакојаћепослепрећиу„Јединство“и
наставитиборбукакобиједногданатиту
лапрвакадржаведошлауПазову,рекаоје
говорећиоуспехуиплановимапредседник
ОK„Омладинац“СлавољубТанасковић.
Иначеовусезону„Омладинац“заврша

ва са још једним успехом шампионском
титулом у категорији јуниорки на Првен
стваСрбијекојејеод6.до8.мајаодржано
уЗрењанину.

Д. Г. 

Упонедељак9.мајазапочетајеакцијау
СтаројПазовизадецуизовогместаиГолу
бинаца,којуспроводиСаветзабезбедност
саобраћајаОпштине у сарадњи са локал
номсамоуправом.Следећегданасуседи
шта подељена уНовојПазови заНовопа
зовчане,алииродитељеизВојкеиКрње
шеваца а у среду, 11. маја седишта су
добили родитељи у Новим Бановцима и
ониизСтарихБановаца,БелегишаиСур
дука.
–Ова акција је наишла на добар одзив

кодсвихграђанастаропазовачкеопштине.
Бринемоонашимнајмлађимсуграђанима,
значајно је имати ауто седиште, и није ни
малавредностовеинвестиције,  јер једно
седиште кошта око осам хиљада динара.
Нажалост неки родитељи немогу себи то
даприуште,такодамиједрагодаимизла
зимоусусрет,реклајеЈеленаПешић,коор
динатор Савета за безбедност саобраћаја
општине Стара Пазова. Уручено је укупно
270аутоседиштазадецурођенуупериоду
од1.јунадо31.децембра2021.године.

Поде ље но 270 ауто – седи шта

НЕ ЗАБО РА ВИ МО ИСТО РИ ЈУ

Обе ле же но 80 годи на 
од поги би је
Јан ка Чме ли ка

Учетвртак,12.мајанавршенојетачно80
годинаодпогибијеЈанкаЧмеликаизСтаре
Пазове, борца за слободу у Другом свет
скомрату,когасуфашистистрељали1942.
годинеагодинунаконтогапроглашенјеза
народногхероја,тадаЈугославије. Обеле
жавање јубилеја код његовог споменика у
старопазовачком парку је почело минутом
ћутања, након чега су венце положили
општински одборСУБНОРа,Месне зајед
ницеиСКУДа„ХеројЈанкоЧмелик“апри
годанпоетско–музичкипрограмсуприпре

мили управо ђаци истоимене школе. При
сутнима су се обратили Станко Царић,
председник ОО СУБНОРа Стара Пазова,
Јанко Хавран, директор ОШ „Херој Јанко
Чмелик“иЉибушкаЛакатош,председница
Националног савета словачке националне
мањине уСрбији. Старопазовчанин Јанко
Чмелик јебио  једанодпокретачакомуни
стичкогпокретауСрему,прважртвафаши
змаи трећиборацпроглашен занародног
херојаувреме2.светскограта.Његовоиме
носеосновнашкола,Словачкокултурно–
уметничкодруштвоиулицауСтаројПазо
ви,алииулицеувећимградовимаВојводи
некаоикасарнауНовомСаду. З. К. 
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ПРО ШЛО ЈЕ ОСАМ ГОДИ НА ОД ПОПЛА ВА И СМР ТИ ДОБРИ ЦЕ ЋОСИ ЋА

Неко ли ко дана сло ге 
да пре ва ри мо Ћоси ћа да оде

Како је сва опа сност мало уми ну ла, 18. маја те 2014. је умро Добри ца Ћосић. И 
зашто би то било важно за ову при чу? Зато што је мно го више од сим бо ли ке. Ћосић 
је био мно го тога и борац и писац, и кому ни ста и диси дент. Може му се учи та ва ти да 
се про тив држав ног јед но у мља борио из сало на држав них вила и да је био Титов 
пра ти лац, али јед но је сигур но, Ћосић је про ни као у нашу фило зо фи ју и ген. И када 
се каже да је био отац наци је, није то ника ква лепо ско ва на фра за, то је исти на

Бусањеугруди,позивањенаправдуи
невероватно кратко памћење су при
лично познате карактеристике нашег
друштва. Има и једна лепа карактери
стика,оналепаипозитивна,којаиспли
вакадагодседесинекозлоилитеско
ба,алиштетајештоиспливасамокада
је тешко. Да је другачије били бисмо
дивнинекиљуди,штомиијесмо,дивни
људисавеомамалотакта.Аликадаје
тешкомиимамотупрекопотребнусло
гу,коначноселакодоговарамо,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
памћењаинесећамосеничегдужеод
просечне амебе. Брзо заборављамо,
истинабрзоиживимо,помалоибоље
живимо,пакоћесесећатиштајебило
јуче,апрехиљадуосамстодана.
Евобашовихдана,навршавасеосам

годинаодкадаседесилапретњаједне
од највећих природних катастрофа за
овај наш град, поплаве из маја 2014.
године. И док је Обреновац пливао,
државазваладасебраниШабац,страх
и језа нас је све пролазила имислили
смодасмопуштенинизводу–онубрзу
мутну савску која је на сат времена
расланадесетинесантиметара.Погле

дао нас је Бог, срећа, природа, али и
хрватски минери код Рачиноваца (зва
ничнавестједајенасиппробијен,није
познатокако).Међутим,штадајеводо
стајнаставиодарасте?Штадајенеко
наредиодасепробијанасипкодМарти
наца? Шта да митровачки насип није
издржао?Све су тобиле зебњедок је
онамајскакишападалакаоданикада

није,алиљудисуишлинанасип,пуни
ли џакове са песком, градили зечји
насипи ваљдаверовали у једини срп
скипланБкојигласи„ваљданеће“.Сад
послеосамгодина,расправеикомента
ринадруштвениммрежамасесводена
токојебионанасипу,акопиокафуна
својој терасинаСтароммосту, јероно
што најбоље радимо је „крава која да

Добрица ЋосићКад је Сава претила Митровици

Можда изгле да чуд но да пове же мо водо стај у 
Митро ви ци и Добри цу Ћоси ћа, али се тада 
деси ло, јер сви наши гра до ви и наша земља су 
јед но веће или мање Пре ро во, које се ује ди ни ло 
у некој доброј иде ји, а из стра ха нама дола зе 
добре иде је, сло бо да и вера, као наше нај бо ље 
врли не. И када смо то поно во пока за ли, онај 
који је писао о поде ла ма је умро, миран што смо 
сло жни. Зато није добро забо ра ви ти ту опо ме ну 
коју смо има ли и не дај Боже неке несре ће па да 
само зато буде мо сло жни. Од тога смо мно го 
бољи, али већи ну вре ме на се само нешто фоли
ра мо да нисмо



2118. MAJ 2022.  M NOVINE

канту млека, па је онда шутне“ илити
замерамо.
Могуће да је било одређено да се

Сремска Митровица поплави због
заштитеШапцаиБеограда,митосада
не знамо, али градски челници су се
брзо сетили да користе праву моћ 21.
века, а то су медији. Прво, град није
шала,аСремскаМитровицазасигурно
имасвемогућеплановезасвакумогућу
ситуацијузакоје грађанинезнајуине
требадазнају.Друго,насипјеграђенза
метар више од највишегмогућег водо
стаја,алиниконијеочекиваодаћеито
бити надмашено. Грађење зечјег наси
па су надгледали чак и пензионисани
инжењери који су насип пројектовали,
јериаконијеочекивано,планиранојеу
случајунужде.Међутим,градјескренуо
пажњудржавенаМитровицукористећи
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
браниланајвишепоредРавња,Рачеи
Босута.Билојетовремеслогеизебње,
акоднасслогабеззебњенеиденика
да. Зато јештеташто смо заборавили
какосмобилисложни,ауплашени.
Како је сва опасност мало уминула,

18. маја те 2014. је умро Добрица
Ћосић.Изаштобитобиловажнозаову
причу?Затоштојемноговишеодсим
болике.Ћосићјебиомноготогаиборац
иписац,икомунистаидисидент.Може
мусеучитаватидасепротивдржавног
једноумља борио из салона државних
вила и да је био Титов пратилац, али
једно је сигурно, Ћосић је проникао у
нашуфилозофијуиген.Икадасекаже
да је био отац нације, није то никаква
лепо скована фраза, то је истина, јер
хроникастасавања,поделаипропада
њаипотрагезаслогомпородицеКатић
јехроникаонама,којисамореткопре
ђемо преко подигнутог и глупог носа и
сложимосе.Зато,вишеодсимболикеје
моменатЋосићеве смрти, када смо се
ујединилидасебранимопротивнезау
стављивеприроднесиле.Далинам 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
зидикаданисмоверовалиикадасмо
видели да савска вода запљускује те
џакове,алисмокаодецабилиубеђени
даакотребаодтогпескаћемонаправи
тизидине.
Можда изгледа чудно да повежемо

водостајуМитровицииДобрицуЋоси
ћа, али се тада десило, јер сви наши
градови и наша земља су једно веће
илимањеПрерово,којесеујединилоу
некој доброј идеји, а из страха нама
долазедобреидеје,слободаивера,као
наше најбоље врлине. И када смо то
поново показали, онај који је писао о
поделама јеумро,миранштосмосло
жни.Затониједоброзаборавититуопо
менукојусмоималиинедајБоженеке
несреће па да само зато будемо сло
жни.Одтогасмомногобољи,аливећи
нувременасесамонештофолирамода
нисмо.

Читан ка

ВЛА ДИ КА ВАСИ ЛИ ЈЕ СЛУ ЖИО ЛИТУР ГИ ЈУ НА СЛА ВИ
МАНА СТИ РА СВЕ ТОГ ВАСИ ЛИ ЈА ОСТРО ШКОГ НА ВРА ЊА ШУ 

Да се уми ри чита ва 
васе ље на и завла да мир

Светом архијерејском Литургијом коју
је служио Његово Преосвештенство
Епископ сремски Господин Василије у
манастируСветогВасилијаОстрошкогу
Манђелосу на Врањашу у четвртак 12.
маја2022. годинепрослављенисупра
зник великог острошког чудотворца и
слава најмлађефрушкогорске светиње.
У Светом литургијском чину Епископу
Василију саслуживали су протојереј 
ставрофор и професор на Православ
номбогословскомфакултетудрВлади
мир Вукашиновић, протојереј  ставро
фор Велизар Живановић, јереј Жељко
Кусић, јеромонахЕвгенијесабратмана
стира Раковац, ђакони Горан Власац и
ЛазарПавић.Томприликом,уђаконски
чинрукоположенјеНиколаЛукић,докто
рандиасистентнаБогословскомфакул
тету у Београду. Из певнице су појали
студенти Православног богословског
факултетапредвођениИваномТопићем
иГвозденомМилановићем.
Навеликипразникполепомисунча

номдануухрамуиманастирскојпорти
окупило се мноштво верног народа и

гостију. Након што је са свештенством
освештао славске колаче и жито Епи
скоп Василије обратио се присутнима
пригодномбеседомовеличиниизначају
празникаједногоднајпоштованијихсрп
скихсветаца.
– Слава и милост Светом Василију

Острошком Чудотворцу што нас је и
данас окупио у овој древној светињи
српскогнарода,дасепредовимпресто
ломињеговиммолитвамапомолимода
насБогпомилујеиспасе,рекао јевла
диканапочеткусвојебеседе,подсећају
ћидајемилостивиГосподсрпскомнаро
дуподариомногемолитвенике,мучени
кеиподвижникекојихсерадосећамо.
ЈеданодњихсвакакојеСветиВасили

јеОстрошкикоји јеувечностиинашим
сећањимаостаожив,рекао јеПреосве
ћенивладика,указујућиназначајСветог
манастираподигнутогипреосамгодина
освештаногнадревномизворуисвети
лиштуманђелошкогВрањашаукомесе
каовеликасветињачувадеоодеждеса
моштију Светог Василија из манастира
Острог.
–Овасветиња јенасвојначиндожи

велапрепород.Нијенаовомместубило
ничега, ви то добро знате, осим једне
колибеукојојсмосемолилиБогу.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
Василијуданамбудемилостивидаода
гнаоднассвепошастииболештине,да
нас умилостиви и умудри. Да се умири
читававасељенаидазавладамиркоји
доносиБоганељудикојисамопричају
омируаспремајуоруђаиоружједауни
штебратасеструилидецуитонајвише
туђу,рекаојеЕпископВасилије.
Домаћини славе, игуман манастира

јеромонах Василије, са својим сестрин
ствомипријатељимаманастираприре
дио је у манастирском конаку и порти
пригоднутрпезуипослужењезаугледне
званице,гостеиприсутнинарод.

Д. Мостар лић

Епи скоп Васи ли је слу жио је Све ту Архи је реј ску литур ги ју

Мана стир Све тог Васи ли ја
на Вра ња шу у Ман ђе ло су
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СЕН КА И БРА НЕ МАТА РУ ГА ИЗ ЛАЋАР КА ЗАПО ЧЕ ЛИ СОП СТВЕ НУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ ЈАГО ДА

А јаго де круп не,
црве не и слат ке...

Све што смо годи на ма ради ли као сезон ци, нама се сви де ло и реши ли смо да се 
упу сти мо у посао. Прва нам је годи на рада, нови смо у томе и зато има мо зашти та ра 
који нам на вре ме саве ту је које агро – тех нич ке мере да при ме њу је мо. Било је мало 
мра за, па смо мучи ли муку неко вре ме, али смо успе ли да пре ва зи ђе мо после ди це и 
задо вољ ни смо доса да шњим при но сом, каже Сен ка Мата ру га

СенкаиБранеМатаруга,мајкаисин,
неколико година уназад били су сезон
скираднициувоћњацимаињивамапо
Срему.Кадасускупилидовољнознања,
али и нешто новца, одлучили су се на
самосталнупроизводњу.На17арипла
цасупрошлегодинезасадилијагоде,а
утокујепрваберба.
– Свештосмогодинамарадиликао

сезонци,намасесвиделоирешилисмо
да се упустимо у посао. Прва нам је
годинарада,новисмоутомеизатоима
мозаштитаракојинамнавремесавету
је које агро– техничкемереда приме
њујемо. Било је мало мраза, па смо
мучилимукунековреме,алисмоуспели
да превазиђемо последице и задовољ
ни смо досадашњим приносом, каже
СенкаМатаруга.
Иакоимајусвојупроизводњу,Сенкаи

њенсин јошувекнеодустајуодсезон
ског посла, па тако свакогданаодлазе
дараденапоседимадругихвласника,а
послеподне се баве својим засадом.
Нијелако,алијеслатко.
–Сједногпослаидемнадруги.Радим

задругог,паондазасебе.Имампомоћ
одкомшијаидеце,каоиодпријатељи
ца.Јасамјошувексезонац,безобзира

што имам и своје. Од 18 сати беремо
нашејагоде,падокнезађесунце.Зато
временаберемоизмеђу15и20гајбица,
узависностиодтогаколиконасима.На
свусрећуокруженасамдобримљудима

којисуувек ту занас,додала јеСенка
Матаруга.
Син Бране има 21 годину, а тежину

сезонског рада осетио је као тинејџер.
Међутим,садакаомладипољопривред

Сен ка Мата ру га Бра не Мата ру га

Бер ба у току
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ЗначајнуподршкупородицаМатару
гадобијаодсремскомитровачкеАген
цијезаруралниразвојГрадаСремска
Митровица,крозсаветодавнеактивно
сти.
– Породица Матаруга је пример

добре праксе, у ком се млади пољо
привредникодлучионасопственупро
изводњу. У наредном периоду ће за
њега и произвођаче попут њега бити
доступне субвенције за помоћ при
проширењупроизводње.Једнаоднај
важнијих мера је стављање рода у
пластеничке услове, како би произ
водњабилаквалитетнија,ародизве
снији.Притом,дозрењадолазирани
је, а убирање плодова траје дуже у
контролисаним условима, саветује
Душица Павловић в. д. директора
Агенцијезаруралниразвој.

Суб вен ци је
за помоћ
у про из вод њи

ник јеврлопоносаннаоноштовидиу
свомзасаду,апољопривредаћеостати
његовпозив.
– После завршене средње школе

одлучиосамдаћусебавитипољопри
вредом. То волим одувек, а са мамом
самишаодарадимчетири, пет година
уназад као сезонски радник. Мени тај
посао није тешко падао, јер волим све
дарадим.Осећајјепрелепијасамвео
масрећанкадвидимкакорастеисазре
ва оношто смо својим рукама садили,
кажемладиБранеМатаруга.
Јагоде продају сладокусцима са кућ

ногпрага,аредовнемуштеријесуими
накупци.Тренутнаценаутокубербеиде
и до 400 динара за један килограм, у
зависностиодквалитетарода.

Алек сан дра Плав шић

Лаћа рач ке јаго де

ПОСЕ ЈА НИ КУКУ РУЗ У ДОБРОМ СТА ЊУ

Никла је сва ка биљ ка, 
мили на погле да ти њиву

ПољопривреднипроизвођачиуСрему
ових дана обављају заштиту кукуруза
против корова. Усев је кажу пољопри
вредници у доброј кондицији, а погодо
вали су и временски услови у претход
номпериоду.Уземљиштуимадовољно
влаге, а ови сунчани дани омогућавају
несметаниразвојбиљке.
ЈоваМатићпољопривредникизВогња

ове године има засејан кукуруз на 24
јутра.Кажесетву јеобавионавреме,а
ових дана је урадио и заштиту против
корова. Усев на његовим парцелама
добро изгледа, а овогодишњу сетву је
урадиосановомсејалицом,икажедаје
веомазадовољанкакојепосаоурађен.
–Веома сам задовољан како кукуруз

сада изгледа на мојим њивама. Купио
самновусејачицуистварнојеодрадила
добар посао. Никла је свака биљка,
милина погледати њиву, каже Јова
МатићпољопривредникизВогња.
Одсетвезависикакваћебитижетва,

пајезатотребаурадитиквалитетноина
време.Најважније јеиматидобрумеха
низацију.
– Не може се баш све радити новим

машинама,алибездобреиправемеха
низациједоброгпосланема.Лакшесеи
брже урадити, а на мојим њивама се
видиидајеквалитетније.Додушекори
стио сам и наше, домаће квалитетно
семе, тако да, како сада ствари стоје,
бићекукуруза,додајеМатић.
Јова Матић каже да је овогодишња

сетва знатно скупља у односу на про
шлогодишњу,алидаоннијештедеони
код минералног ђубрива, али ни код
избора хербицида које једо сада кори
стио.

–Нисамштедео,односнонисамсма
њивао количину минералног ђубрива.
Онако како је препоручено тако сам и
урадио, а ни на хемији нисам штедео
иакојелитархербицидауодносунапро
шлугодину,скупљизаблизупетхиљада
динараполитру,кажеЈоваМатић.
Инаосталимњивамаустремукукуруз

доброизгледа.Удобромјестању,пасе
паоринадајуидобромприносу,наравно
под условомда временски услови буду
повољни. Иначе кукуруз је и даље нај
значајнија биљна врста код сремских
паора, јер је у том региону засејан на
вишеод100хиљадахектара.

З. М.

Јован Матић

Нисам ште део, одно сно нисам сма њи вао коли чи ну 
мине рал ног ђубри ва. Она ко како је пре по ру че но тако 
сам и ура дио, а ни на хеми ји нисам ште део иако је литар 
хер би ци да у одно су на про шлу годи ну, ску пљи за бли зу 
пет хиља да дина ра по литру, каже  Јова Матић
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ОЛГА ГЊИ ДИЋ МАЈ КА УБИ ЈЕ НЕ БРА НИ СЛА ВЕ УОЧИ ГОДИ ШЊИ ЦЕ ЋЕР КИ НЕ СМР ТИ

Деца нису раз о ча ра на,
већ повре ђе на

–Свакипуткадапрођем
поред школе, застанем,
угледаммојуЦицунапро
зоругдејојјебилаканцела
рија.Узмеммобилнителе
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.
Одтрагедијекојаседесила
15.маја2020.године,Олга
је остала сама, сахрани
ла једвоједецеапрошле
године и мужаЉубомира,
којег је како каже,уништи
лоБраниславиноубиство.
Злочин које је потресао

несамоовомалосремско
место, већ и регион, када
јеБраниславинсупругПре
драг Гњидић (53) тог коб
ног јутра у преподневним
сатима дошао у школу, у
којојјењеговасупругабила
директоркаиизаутоматске
пушке рафалном паљбом
прво убио возача Миро
слава Бојића (55) а затим
супругу, сваки пут када
прођепоредшколе,која је
самонанеколикодесетина
метараодњенекуће,отво
ри јој болне ране. Утеху

налази удва унука која су
осталабезмајкеиоцакоји
чека да се заврши судски
процес.
– Не осећам да су деца

разочаранауоца,разумем
их, то је њихов родитељ,
више су повређени због
свега што се издешава
ло. Ја једноставнонепри
чамсањимаоњему,знам
и када му иду у посету,
кажеОгла која се још јед
ном подсетила ћеркиних
последњихдана,наконшто
јеуЕрдевикдовезаостари
јисинНикола,кадајемајци
рекла да неће вишеда се
враћасупругу.

Дан пред убиство Пре
драгјезваоОлгу,даубеди
ћерку да се врати, а онда
тогкобногјутранијенислу
тиладаБраниславуиспра
ћапоследњипут.
–Онасеукупатилуспре

маијајепитамштадаску
вам. Тек она кажемени; ја
нећуостатиовде,изнајмићу
станиузећудецукодмене,
нашта самодговорила, да
недолазиуобзирјерјеово
њена кућа. Отишла је на
посаоивишесенијеврати
ла,крозсузеговориОлга.
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
тешкоубиство,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 трипута

продужавао притвор окри
вљеном,вишенеможеда
суди у том судскомпроце
су.Уземљамакојесупот
писнице Европске конвен
ције о људским правима,
почлану6.судијавишене
може да продужава при
творокривљеномчијислу
чај води, тако је и овде. У
овомпредметусусвесуди
је учествовале и док не
дођеновидапреузмеовај
случај, наставак рочишта
нећебити,реклајезанаш
листсудијаМилицаЦвејић,
чијијебиопредмет.

С Костић

МајкаОлгатврди,дасе
њена ћерка од почетка
брака није слагала са
Предрагом, теда је стал
но од њега трпила пони
жавање,збогчегајереши
лаидагаостави.
– Жеља ми је само да

насудуиспричамсвешто
знам, каже Олга која је
била удата у Призрен и
након развода дошла са
синомићеркомБранисла
вомуЕрдевикиудаласе
за Предраговог рођеног
стрицаЉубомира.

У својој одбрани Гњи
дић је пред члановима
судскогвећа,признаокри
вицу и кајање, те да је
знао да га Бранислава
вара са Бојићем и да то
вишенијемогаодаподне
се.Какосенаводиуопту
жници ВЈТ, Гњидић је у
Бојићасасуошестметака
из аутоматске пушке, док
је у супругу испалио
рафално22метка.

Да кажем шта знам

Знао

Олга Гњи дић: Моје Цице више нема

Сва ки пут када про
ђем поред шко ле, 

заста нем, угле дам 
моју Цицу на про зо ру 
где јој је била кан це

ла ри ја. Узмем мобил
ни теле фон и хоћу да 

је позо вем, да јој 
чујем глас, а онда 

схва тим да је нема, 
ова ко почи ње раз го

вор за „М нови не“ 
Олга Гњи дић (72) мај
ка уби је не Бра ни сла

ве Гњи дић
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У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГО ДИ ШЊИ ЦА ОД БРА НЕ ГРА ДА ОД ПО ПЛА ВА

Бра ни ли смо се
од оне ко ју во ли мо

Пре осам го ди на не ко ли ко хи ља да Ми тров ча на и до бро во ља ца из раз ли чи тих 
де ло ва Ср би је, окру же ња и ино стран ства са 760.000 џа ко ва бра ни ло град од на бу ја ле 
ре ке Са ве

У суботу 14. маја 2022.
године на савском кеју у
СремскојМитровици–„Шета
лишту Славка Дубљевића“,
наместугдејепреосамгоди
на неколико хиљадаМитров
чана и добровољаца из раз
личитихделоваСрбије, окру
жења и иностранства са
760.000 џакова бранило град
однабујалерекеСаве,обеле
жен је Дан сећања на ката
строфалне поплаве из маја
2014.године.
„Бранилисмосеодонекоју

волимо.ПокрајрекеСавебио
јенашживот.Тусмосерадо
вали,састајали,училисе,дру
жили. Питома равничарска
рекаизненадиланасјесвојом
силином. Природа се поигра
ла, Сава је нарасла. Наша
најбоља пријатељица претво
рила се у непријатеља. Са
једне стране насипа – река,
изнадсвихпројектованихкота
одбране. ПрелепаМитровица
била јеустраху.Очисубиле
упрте у Градскиштаб за ван
редне ситуације, градске
институцијеислужбе.Повуче
најецрвеналинијазаевакуа
цијучетвртинеграда.Страхи
туга али и одлучност да се
уради готово немогуће....“
ОвимречимаЉиљанеЈанко
вић присутни грађани, пред
ставници локалне самоупра

ве, градских комуналних и
хидротехничких предузећа,
здравственихустановаиједи
ница цивилне заштите, без
бедностииспашавањаподсе
тилисуседраматичнихзбива
њаодпреосамгодинакадаје
рекаСавадостигласвојисто
ријскимаксимумод863центи
метра али је њено изливање
на улице града заустављено
заједничким, готово надљуд
ским напорима и стручном
стратегијом о којима ће се у
градунаСавијошдугоприча
ти.Хиљадељудиисвараспо
ложива техника тада су анга
жованинапуњењузаштитних
џаковарадиодбране21кило

метраугроженогсавскогнаси
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
ностипредупредитикатастро
фалне ризике изливања реке
ипоплава.
Присутнима се обратио

ПредседникСкупштине Града
Сремска Митровица Влади
мир Павловић који је попут
многих суграђана и сам уче
ствоваоуакцијиодбранегра

да. Он је евоцирао неке од
својихуспоменаизмаја2014.
године.
– Видео сам тада у очима

људи страх али сам видео и
храброст,видеосампатриоти
замисолидарност.Видеосам
слогуиљудекојисубезобзи
ранаразликепомагали једни
другима. Можда је ово права
прилика да размислимо о
томекакодауовимусловима
мира и стабилности будемо
сложни и размислимо шта је
тоштоможемодаурадимоза
наш град, рекао је Павловић
најављујући обезбеђивање
новихпанелазазаштитусав
скеобаленаподручјуМачван
скеМитровице.
Једанодстручњакаизобла

сти водопривреде, инжењер
Александар Николић, тада
шњи технички директор ЈП
„Војводина воде“ указао је на
стварну опасност која је пре
тилаграду2014.годинеиупо
зорио да омерама противпо
плавне заштите треба увек
размишљати, баш као што
према његовим речима, то
чине надлежни у Сремској
Митровицикојисуреконструи
сали савски одбрамбени
насип и извршили набавку
савременеопремезаодбрану
одпоплава.

Д. Мо стар лић

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

Мурал Милана Кардаша
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„МУЗЕ ЈИ ЗА 10“ У РУМИ

Чува ри теме ља

Иако су у току велики радови на
извлачењувлагеирестаурацијизграде,
ЗавичајнимузејРумасеукључиоиове
годинеутрадиционалнуманифестаци
ју „Музеји за 10“, мада се активности
нећереализоватиуњиховомпростору.
–Ималисмонекакоисрећедауовој

нашојрадноји јубиларној години,а то
је 250 годинаод настанка зграде и 60
година самог постојања Музеја, тема
овогодишњеманифестацијебуде„Моћ
музеја“.Кадасморазмислилиучемује
моћ нашег Завичајногмузеја схватили
смо да је моћ музеја, не само нашег,
већ свих  да су они чувари темеља.
Штовишечувамотемељеиштосунам
онидубљи,тојезаједницаинародкоји
су створили те темеље богатији, каже
БраниславаКоњевић,директоркаЗави
чајногмузејаРума.
Манифестација у Руми је започела

14. маја, када се одржава и Европска
ноћмузеја,шетњомуоквирупрограма
„Чуваритемеља“,којајепочелаиспред
Дома војске, сада зграде Градске
библиотеке а завршила се код споме
ника Јовану Јовановићу Змају, испред
истоименеградскеосновнешколе.
Тојебилакултурно–историјскашет

њакрозГлавнуулицу,акаоочуварима

темељапосебносеговорилоотризна
чајнаспоменикауграду.
– Прво, скулптуре деде и унука са

гуслама на згради некадашњег Дома
ЈНА, а данас Градске библиотеке.
СкулптуресурађенепопесмиЈ.Ј.Зма
ја„Дедаиунук“.Онесимболичноприка
зујукакосечуватрадицијаиучвршћују
темељи преношењем приче с колена
наколено(сдеденаунука),узсимбо
лику гусли уз које су певане народне
песме као усмено предање наше про
шлости,кажеБраниславаКоњевић.
Испред Дома војске Змајеву песму

„Дедаиунук“јеодрецитоваомалиТео
дор Антић, док је исту ту песму 1912.
године, на дан отварања Хрватског
дома, рецитовала девојчица Милица
Николајевићизчувенерумскепороди
цеНиколајевић.
Потомсуучесницишетњедошлидо

споменика „Деца с књигом“ који се
налази у Малом парку у Руми. Ова
скулптураједелојеРумљанке,Славке
ПетровићСредовић(1907–1978.)свет
скипознатевајаркеимедаљерке.Спо
мениккојипредстављагрупудецеуду
бљену у читање књиге откупљен је
1955. године, после Славкине прве
послератнеизложбеодржанеуправоу
Руми, у просторијама Градске библио
теке.ИданасмногиРумљаниовајпарк
зову„Дечијипарк“управопопоменутом
споменику.
Шетња је завршена код споменика

ЈовануЈовановићуЗмајуиспредистои
мене школе. Сва ова три споменика
представљајуистинскечуваретемеља,
а поред споменика Змају, Бранислава
Коњевићјеподсетилаинањеговучуве
нупесму„Светлигробови“.
Током ове шетње директорка Коње

вић је говорила и о историјату Руме,
кроз зградепознатихпородица које се
налазеуГлавнојулици,илисупостоја
ле,адавносусрушене.Нањихсећање
чувасамопонекафотографијауЗави
чајноммузејуилинекојприватнојархи
ви. С. Џаку ла

У оквиру манифестације „Музеји за
10“17.мајауКултурномцентрујеотво
ренаетнолошкаизложбафотографија
ношњисаовихпростора.Ауторкаизло
жбејеЈеленаАрсеновић,вишикустос
–етнологЗавичајногмузејаРума,док
јеауторкафотографијаЈованаЂурко
вић.
Такође, одржане су и радионице у

основнимшколама са ученицима сед
михиосмихразреданатему„Знамени
тисуграђани“.

Етно ло шка 
изло жба

Код спо ме ника Деца чита ју

ДРУ ШТВО НОВИ НА РА
ВОЈ ВО ДИ НЕ

Татја ни Међе до вић
награ да „Дими три је 
Фру шић“
На пригодној свечаности које је у

суботу,14.мајаорганизованаупросто
ријама Медија центра у Новом Саду,
урученесуигодишњенаградезанајза
паженијаостварењау2021.години,као
и заоствареноживотноделоидопри
носприменифотографијеумедијима,а
коједодељујуДруштвоновинараВојво
дине. Татјана Међедовић, новинарка
Градске М телевизије из Сремске
Митровицедобитницајенаграде„Дими
трије Фрушић“, коју Друштво новинара
Војводинедодељујезасеријунаписа 
емисија или уређивачки рад. Међедо
вић је заслужено добила награду за
серијалтевеемисија„Добродошлиу
СремскуМитровицу“.

Награђена новинарка Градске М
телевизије захвалила се екипи која је
заједно са њом успела да произведе
квалитетан те – ве серијал, пре свега
камерману Слободану Мартиновићу и
главнојиодговорној уреднициБиљани
Селаковић,којајојјевеликаподршка.
– Серијал емисија под називом

„Добродошли у Сремску Митровицу“
суфинансиран је средствима Града
СремскаМитровица, 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
колегеизДруштвановинараВојводине
препозналимојрадитрудидоделили
ми ово значајно признање „Димитрије
Фрушић“,којеносиназивпоновинаруи
лекарукојијерођенуСрему,уДивошу.
Хвала и мојим колегама из ГрадскеМ
телевизије, јер да није било њихове
помоћи и подршке, не би било ни ове
награде,изјавилајеТатјанаМеђедовић
и додала да награду посвећује свим
млађим колегама, посебно из мањих
локалнихмедија,каоштојеителевизи
јаукојојради. Б. С. 

Татја на Међе до вић
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Наста вља се истра жи ва ње

Прваозбиљнаистраживањапоследње
престоницесредњовековнеСрбије–твр
ђаве Купиник извршена су претпрошле
годинекадајеурађеноласерскоснимање
локалитета из ваздуха (ЛИДАР), док су
прошлегодинепочеласистематскаархео
лошкаистраживањана терену.Истражи
вањејеспровођенотокомсептембрапро
шлегодинеусарадњисастручњацимаиз
НародногмузејауБеограду,акаконамје
рекао археологПерицаОдобашић, отво
ренесудвесонденаулазнојкапијиКупи
ника, где је откривена већа количина
покретног археолошког материјала и до
саданеоткривениархитектонскидетаљи.
– Утврдили смо да су у мочварно тло

најпрепободенинагорелихрастовишипо
ви изнад којих је набијена иловача као
својеврстан изолатор од влаге и на тој
подлозијеграђенатврђава,кажеОдоба
шићидодаједајепрошлегодинеизрађе

наимакетаКупиникауразмери1:100,као
идигиталнапројекцијаЗмајаодКупиника
упроширенојреалности.
ЗахваљујућисредствимакојајеОпшти

ниПећинци,наЈавномконкурсузафинан
сирањесуфинансирањепројекатауобла
стизаштитеиочувањакултурногнаслеђа
у АП Војводини у 2022. години, доделио
Покрајинскисекретаријатзакултуру,јавно
информисањеиодносесаверскимзајед
ницама, у износу од 950.000 динара,
истраживања Купиника ће бити наста
вљена.
– Ове године ће бити отворене нове

сонде,апредвиђенајеиизраданеопход
нетехничкедокументације.Истраживање
ће поново бити рађено у сарадњи са
Народниммузејом,којићезаовунамену
издвојити преко 900.000 динара, док ће
Општина Пећинци за суфинансирање
самог истраживања издвојити 150.000

динара,каоидодатнасредствазафинан
сирањелогистикенатерену,рекаојеОдо
башић.
КупиникјеуврштенуАкционипланраз

војаВојводинекаопројекатодприорите
та,ауНационалнирегистарјеуписанкао
спомениккултуреодвеликогзначаја.

С. Ђ.

Пери ца Одо ба шић

ТВР ЂА ВА КУПИ НИК

ИЗЛО ЖБА „СРЕЋ НИХ ОГЛЕ ДА ЛА“ САЊЕ РИБИЋ МИЛИ ВО ЈЕ ВИЋ 

Паси ја из мла до сти
Уоквируманифестације„Ноћмузеја“у

суботу14.маја јеуСремскојМитровици
отворена изложба „Срећних огледала“
ауторке Сање Рибић Миливојевић из
Лаћарка.ИзложбајеприказанауГалери
ји „Лазар Возаревић“. Наиме, „Срећна
огледала“суодранијепознатаМитровча
нима, а настала су као плод успомена
ауторке и њој блиских људи. Огледала
којасупосетиоциималиприликудавиде
суукрашенакаменчићимаишкољкамаи
каотаквапривлачевеликупажњу.Питали
смо ауторку да нас подсети на причу о
називу „срећних огледала“, са којима су
сеМитровчаниупозналикадајеизлагала
радовеуЦарскојпалати.
– Назив „Срећна огледала“ су моји

радови добили од нашег познатог књи
жевника Дејана Лучића, који је отворио
моју прву самосталну изложбу. Тада је
изговориодивнуреченицу,дабиРимља
ни можда још увек били у овом нашем
царском граду, да су ималимоја срећна
огледала.Тајехомиидаљестанујеугла
ви.Чињеницаједаљудиизађунасмејани

изадовољнисамојеизложбе,изјавилаје
СањаРибићМиливојевић.
Материјали које Сања користи су

искључивоприродни.Инспирацијудобија
такоштоиспредсебепоставиогледало,
проспе по њему каменчиће и шкољке и
тада започиње чаролија стварања. Не
припреманацрте,већствараутренутку.
Ауторку смо питали у ком тренутку је

онабиланајсрећнија,кадасепогледала
унекоодсопственихогледала,собзиром
на то да њена огледала усрећују људе
доксеогледају.
– То огледало није више код мене,

отпутовало је у Далас код моје пријате
љице.Начињенојеодматеријалакојије
сакупљенуТузли,гдесамрођена.Нама
који потичемо из тих крајева је „у крви“
камен и угаљ, јер је то рударски град.
Огледалојебилоупотпуностиодматери
јалакојисеналазиоконашихкућа.Била
сам веома срећна кад сам то огледало
направилаитоћупоновити,закључилаје
СањаРибићМиливојевић.

А. П.
Сања Рибић Мили во је вић
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СТА РА МИТРО ВАЧ КА ПИВА РА ВЕЋ 16 ГОДИ НА СТО ЈИ НАПУ ШТЕ НА

Уме сто пива ре стам бе не згра де
Како незва нич но сазна је мо, пар це ла на атрак тив ној лока ци ји у стро гом цен тру гра

да уско ро ће бити про да та за изград њу стам бе них обје ка та, чиме ће се урба ни стич ки 
про ши ри ти сусед но насе ље Декан ске баште
Митровчани већ 16 година, откако је

срушена чувена пивара, очекујушта ће
инвеститоризградитинапарцелитикуз
Визиторски центар Царске палате Сир
мијума.Какосенаместупивареналази
неистражено источно крило античке
Царскепалатекатегорисанокаокултур
нодобронајвишегзначаја,градњинових
објеката претходиће темељна археоло
шкаистраживања.
– Објекат старе пиваре у Заводу за

заштиту споменика културе био је еви
дентиран, али како није било довољно
елеменатадабудепроглашензакултур
нодобро,издалисмо2008.године,када
је инвеститор упутио захтев, одобрење
за његово рушење. Међутим, пошто се
испод пиваре налазе делови Царске
палате, културно историјскогспомени
канулте категорије,нашЗавод јеинве
ститорудаострогеусловеподкојимасе
рушење, као и градња нових објеката
може започети, тврдиЉубиша Шулаја,
директор Завода за заштиту споменика
културеуСремскојМитровици.
У 19. веку, када су грађене зграде

пиваре, копани су дубоки подруми и
тимеједостакултурногблагаизсредњег
векаиантичкогпериодадевастирано.
Тосенесмепоноводозволити,увера

вајустручњациЗавода,паћеархеолози
помно пратити сваки корак, како сада
шњег,такоисвихбудућихинвеститора.
–Пре рушења старе пиваре обавило

се археолошко снимање георадаром у
дваслоја,докћесапочеткомевентуал
них нових грађевинских радова почети
археолошкаистраживања,чијићерезул
тати бити публиковани и презентовани
јавности.Вероватноћесе јавитипотре
ба да се делови откривеног културног
наслеђа ставе под бетонско  стаклену
крипту,каоштојевећбиослучајсабази
ликомСветогДимитријауцентруМитро

вице,напомињеШулаја.
Дешавања око некад познате пиваре

интригирају митровачку јавност и буде
машту, пошто се налазила тик изВизи
торски центар подигнут 2010. године
изнад 2.500 квадратних метара Царске
палатеСирмијума.
Светскизначајанлокалитет1аналази

сеуцентруСремскеМитровице,откри
вен је археолошким истраживањима
60тих година прошлог века и предста
вљао је званичну резиденцију римских
царева,крајемтрећегипочеткомчетвр
тог века, када је Сирмијум у периоду
тетрархијебиоједнаодпрестоницаРим
скогцарства.
Темељинекадашњепиварекријутајне

и сензационална открића историјски
атрактивног источног крила Царске
палате, али и остатке средњевековног
манастира посвећеног оснивачу града
СветомДимитрију,закојисепретпоста
вљадајетуподигнут.
Нажалост, на месту пиваре зврји већ

16годинанапуштенапарцелаповршине
прекоједногхектара,којајеноћу,посве
дочењу станара околних зграда, стеци
ште наркомана и бескућника. Инвести
тор,познатихрватскибизнисмен,којије
некада живео у Сремској Митровици,
купио јепивару2006.годинеза345.900
евра са намером да, наводно, на том
местуизградипословницентар, како је
тадањеговзаступникизјављиваомеди
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
насељеДеканскебаште.

Нар ци са Божић
(Фото: Архи ва Миро сла ва Лишче ви ћа)

Пивара„20.октобар“‘, јединауСре
му,основанадавне1820. годинепро
изводила је пиво марке „тријумф“‘,
„империјал“‘,„сремскигранат“‘и„пико
ло“,намењенотржиштуСремаиокол
них региона. Постаје позната када је
крајем19.векапреузимаиунапређује

чувениХајнрихВајс,чијепиво,произ
веденоумитровачкојпивари,наМеђу
народнојизложбиуБечу1894.године
освајанајвећепризнањеВеликузлат
ну колајну.Од 1975. године налазила
сеусаставуБИПа,даби2006.године
билапродата.

Три јумф пиво

Посто ја ла скоро 200 годи на

Наше пиво, ваше задо вољ ство 
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PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Ни ко те
не пи та за
ми шље ње

Уовом времену друштвених мрежа,слободе говора која и те како уме
дабудепретерана,каоиспособно

стидаоставишкоментар,маколикобио
увредљивнанечијуслику,видеоилиста
тусотишлисмоуједнукрајност.
Ималасампериодуживотукадамије

опалакоса.Збогнесигурностиодонепре
лазнефазекадакосарастепрекоушију,
шишке се увијају на све оне погрешне
стране и генерално, свака длака заиста
водисвојуполитику,нисамималахрабро
стидугода јепустимкада јевећпочела
даниче.
Шишала сам се на кеца, евентуално

двојкукадамебратилитатаискритикују
малоидугосесвимадопадаобаштакав
мојизглед.
Уједномтренуткуодлучиласамдапу

штам косу, и наравно, како се често то
дешава након хемотерапије, почела је
да расте тотално другачија. Црна је као
угаљ,увијасеинеколикомесецисамиз
гледалакаогоничоваца.Чаксамсеиша
лиланасвојрачунидаласебинадимак
Пулинка.
Покушаваласамдајеобуздамукосни

цама, стављаммало неког гела и свако
јутро бих се трудила да личим на чове
ка,штобисерекло.Ондакадлегнемда
спавам,пробудилабихсесаразличитим
рупама,увојцимаитаборбабиизноваи
изновапонављала.Иискрено,биласам
изузетнонесигурна.
Несвиђамисекакомистоји,самотр

пимичекамдаизрасте.
Није била довољна сва та моја мука,

него су иљуди себи дали за право или
осећали изузетну слободу да сваки пут
када би ме видели, срели или када бих
стигланапосаодалиисвојкоментарна
тренутностање.
‘Јао,паштосеопетнеошишаш’самчу

ланастотинупута.Или‘алатијенарасла
коса,хоћешдатидамбројмогфризера
датитомалосреди’.
Штатиседешавасакосом,какватије

тоћубанаглавииштонештонеурадиш

сањомјепосталомоједобројутро,добар
даникакоси.Иискрено,прекипеломије.
Тоталнодругачијаситуацијабибилада

самјадолазилаипиталакакоимсечини,
штамислеилипотражиланекисаветкако
дајестилизујем,тј.укротим.Алисобзи
ромнатоданисам,живомезанимаода
клељудиматаслободадакоментарили
критику,којиникозаправонијенитражио,
такоолакокажу?
Када смо постали толико неосетљиви

дауопштенеразмишљамоотуђимосе
ћањимакадасвоје,наравнодобронамер
но,мишљењеишалуиискажемобезда
размислимокакотоможедаутиченату
особу?
Нијебитнодалијеособаосетљиваили

не,алипростојеникотенијепитао.
Никотенепитаникакомистоји,нида

лими стоји, ништа треба да радим, па
чемуондаизговарањетаквенекебљуво
тинеодречидаби,ето,нешторекао.
Затоимампредлог.
Свакипуткаданекопроменибојукосе,

ошишасеилипак,пустикосу,обучене
штоштоиначенебиилиурадибилошта
аданепитазатвојемишљењеједно
ставнопрећути.

Јер ти ћеш се у том тренутку истре
сти,изговоритинештонашта,сигур
насам,вишенећешнипомислити,а

можда ћеш баш ту особу пољуљати. Ја
самнапримерта.Бориласамсетојутро
да своју косу тако  упристојимдабудем
сасвимдовољносигурнадаизађемујав
ност,илинедајбожеопалимнекуслику,
атисвојимкоментаромзаистаможешда
медоведешдасумњамусвојуодлуку.
Можда не би требало да нас дотичу

туђа мишљења, нити да им дајемо на
значају,алиистотакосмоми,људи,со
цијалнабића која самим тимштонисмо
одсечениодсветанегофункционишемоу
некомдруштву,ипакузимамотамишље
њауобзир.Затоиспеципареци.
А,некадоставитомишљењеидазаго

ри,ионакоганиконежели.
ЛА Луна

Мо жда не би тре ба ло да нас до ти
чу ту ђа ми шље ња, ни ти да им да је
мо на зна ча ју, али исто та ко смо ми, 
љу ди, со ци јал на би ћа ко ја са мим 
тим што ни смо од се че ни од све та 
не го функ ци о ни ше мо у не ком дру
штву, ипак узи ма мо та ми шље ња у 
об зир. За то  ис пе ци па ре ци. А, не
кад оста ви то ми шље ње и да за го
ри, ио на ко га ни ко не же ли

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Кон церт
маке дон ског триа
Дауметностнепознаје границепока

зао је македонски Трио „Ад либитум“,
чијемузицирање јемитровачкапублика
имала прилике да чује, у четвртак 12.
мајанаконцертууГалерији„ЛазарВоза
ревић“. Концерт је красило маестрално
извођењеиразноврстанрепертоарком
позиција свих музичких епоха, али и
модерних композиција са препознатљи
виммакедонскиммелосом.

Концерт је реализован под покрови
тељством Министарства за културу
СевернеМакедоније.Гостујућиансамбл
извео јеоригиналнекомпозицијесавре
мених композитора из региона и шире,
чимесуобогатилидомаћумузичкусце
ну. Нови звуци, необичне хармоније,
модеранзвукнадувачкиминструменти
ма флаути и кларинету/алт саксофону,
узпратњуклавирапубликајенаграђива
ласнажнимаплаузом.
Трио „Ад либитум“ настао је 2015.

године има богат репертоар који чине
композиције из свих музичких епоха,
транскрипције и модерне композиције.
Имајубројнапрваизвођењамногихдела
у Македонији и иностранству, савреме
нихкомпозитора.ТриоусаставуСилва
на Чулова Атанасова, флаута, Лазар
Соколов, кларинет и алт саксофон и
Емилија Кабранова Филипова, клавир
одржаојебројнесолистичкеконцертеод
Скопља, Врњачке бање, Макарске,
Сарајева,НеготинадоСофијеиДрача.
Од 2021. године су чланови Савеза
музичкихуметникаСевернеМакедоније.

М. Вукај ло вић

Сре бро
за Поли Фо ни ку
На 21. хорском фестивалу „Мајске

музичке свечаности“, у организацији
СПД„Србадија“изБијељине,хорПоли
Фоника се окитио још једном сребрном
медаљом. Извели су четири песме, а
оцењиваоихјежириусаставупроф.др
ДраганаСарајлић изПожаревца, проф.
дрДесанкаТракиловићизБијељинеимг
МладенМатовићизБањаЛуке.
ХорводиЈованкаИванић,професору

музичкојшколи „ПетарКранчевић“,аза
овајнаступсуималииклавирскогсарад
ника,ИсидоруСкуратовић.
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ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА 
МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Кабаре на сце ни
НаВеликојсцениПозоришта„Добри

ца Милутиновић“ у петак, 20. маја са
почетком у 20 сати биће изведена
вечерња представа  кабаре „Преква
лификација“,аутораирежисераПетра
Пјера Рајковића, у извођењу глумице
ВањеРадошевић.

Кабаре“Преквалификација”јеглуми
чинааутобиографскаприча, која гово
ринаједансатиричан,комичаниатрак
тиванначиновременуукомеживимо.
Отомештасвеморамодарадимода
бипреживелииопстали.
Шта нам држава нуди као опцију?

Преквалификацију!Дали једна глуми
ца,првакињапозориштаможедабуде
продавацгардеробе,далитимеодузи
масебидостојанствоилидоказујекако
данас граница између уметника, про
давца, мајстора, куварице више не
постоји јерсвисмољудикојисеборе
заопстанак.Далисеипакгубегодине
које један уметник може да посвети
креативности, да ли губи позориште
кадаседушаглумацаурушавасуровим
реализмом. Да ли заиста позориште
служи да се насмејемо ономе што не
можемодапроменимоидаодемокући
након тога осећајући као да смо све
променили.
„Преквалификација“  прича о жени,

глумици,уметнику,борцу,причаосви
манама.

НЕВО ЉЕ БАКА МИЛАН КЕ КОЈА СЕ САМА СЕ СТА РА
О БОЛЕ СНОМ УНУ КУ НЕ ПРЕ СТА ЈУ  

Малом Декију
треба помоћ

Новеневољеснашлесубакухраброст,
МиланкуГашпар(67)изСремскеМитро
вице,којасесамастараоболесномсед
могодишњем унуку  Дејану од његовог
рођења!Дејановамајка, као тешки пси
хијатријскиболесник,налазисевећгоди
намауДомузадушевнооболелалицау
Чуругу, док јебакаМиланкапоследњих
петгодинаизваничноДекијевхранитељ
истаратељ.
–Поредсвихнашихмука,стигланас

јејошједна!Зимуссамприметила,након
штосеДекивратиосалечењауБеогра
ду,некечуднеизраслиненањеговојгла
вицииу коси. Билесу то  крастицеса
гнојем.Међутим,послекупањаипрања
косенесталеби,такодаупрвовреме
натонисамобраћалапажњу.Али,стање
сепогоршавалоизданаудан,такодаје
садацелоњеговотелопрекривенорана
ма,крозплачпричабакаМиланка.
Унука  јеводила коднеколикодерма

толога,али,мадасесумњанапсоријазу,
коначна дијагноза још није постављена.
Бака је добила препоруку за лекове и
козметику, која се у таквим случајевима
примењује,но,резултатинисупостигну
ти.
–Ево, да покажем, колико путаднев

ногамажемипрскамовимсредствима.
Купам га два пута, ујутро и  увече, јер
препаратисеморајуаплициратинапот
пуночистукожу.Али,скородаништане
помаже,ранесесталношире,захватиле
сумуиуши,болега, плачеижалими
се,ајанемогудамупомогнем.Душаме
боли…
МалиДејаннеобичнојељупкоиуми

љато дете.  Посетиоцима  мале куће у
трошном митровачком насељу, тик уз
„Лидл“, показује  играчке, нуди  да про
бају слаткише , али  се непрестано  и
жалинаране,подижући мајицуданам
ихпокаже.
–Дејану су већ каобеби санеколико

месеци  откривене цисте на мозгу, које
сукаснијепроузроковалебројнепробле
ме.МојаћеркаЛана (35),ањеговамај
ка, лечила се у трудноћи од депресије
и суицидалних напада, после Декијевог
рођења није била способна за његово
одгајање,пасамјасталноводилабригу
оњему.Затоменекадизовемама,при
чаМиланка.
Деки  сеод рођења лечинаклини

камау Београду  и НовомСаду, али
му се стање збограстацисти, које при
тискајумозакпогоршава.Умеђувремену
му је дијагностицирана  и  церебрална
парализазбогчегасеслабијекреће,има
болове у ногама и по бакиним речима
трпијакеболове.Узтоповременоима
иепинападеитешкеглавобоље.
–Свесмопокушали,узпомоћдобрих

људиводиласамгаиуТурску,уболни
цуукојојдециоперишутуморенамозгу,
алиузалуд.Њиховилекари,каоинаши,
рекли су ми да га не смеју оперисати,
кажебака.
МалиДекипохађапрвиразредспеци

јалнешколе „Радивој Поповић“ у Срем
скојМитровици,алијезбогпроблемаса
кожом већ месецима ван наставе. Има
потешкоћаисаходом,темујенеопход
но бањсколечењеуз  константупомоћ
физиотерапеута, за шта бака Миланка
немадовољносредстава.
–Имаммалупензију,азаДекијапри

мам помоћ за негу другог лица, али је
све то недовољно за огромне  трошко
ве лекова,витамина,вежбикојеморам
платити, трошковепревоза. Свудасу
великиредовиизаказивањемесецима
напрегледитерапију,пасампринуђена
да га  некадводимуприватне клинике.
БањаКовиљачамујесадапрекопотреб
на, међутим, тек у октобру имају места
прекоФондаздравства,аминеможемо
дачекамо,јадасебака.

Нар ци са Божић

Бака и унук
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АлександраЛукић(27)изИрига,болу
је од рака крви Grey zone limfom, који
је агресиван и склонмутацији.Нада за
њеноизлечењепојавиласеуједнојТур
ској клиници, где јеАлександра и отпу
товалапрошленедеље.КакокажеАлек
сандрин отац, Бранко они су добили
одговоризовездравственеустановеда
јеАлександриноздравственостањевео
макритичноидаћеурадитисвештојеу
њиховојмоћикакобијојпомоглиуборби
заизлечење,гдепостојевеликешансе.
–Нама јепотребнооко200.000евра,

засмештај,хемотерапију,снимања,ске
нере, трансплатацију матичних ћелија,
рехабилитацију јер моја ћерка не може
вишедастојинаногама,нидахода.Ми
смоуплатили30000евра,авеомабрзо
ћетребати још50.000евра,причаочај
ни отацБранко додајући да они нису у
могућностидаскупетоликиновац.
КакокажеБранко,Александрајебила

здрава девојка све до пре две године,
када јеосетилапрвесимптоме,гушење
уврату.
–Нажалост, на почетку болестимојој

Александри није успостављена права
дијагноза,пајегодинуиподанаприми
ламногојакихтерапија,зрачењаииму
нотерапијакојенисудавалерезултате.
Како је туморбиосмештену грудимаи
све време се увећавао, почео је да јој
угрожаваживот,притискајућисрцеисве
виталнекрвнесудове.Светерапијекоје
су биле покривене здравственим осигу
рањембилесуисцрпљене,говориотац
додајућидакомегодсусеобратилиод
лекара у нашој земљи, нико више није
знаоштадауради,јерсусвемогућности
искоришћене.
Онда су чули за клинику у Турској,

обратилисењимаисвепапиререшили

за 45 дана како би Александра могла
штопредаотпутује,гдејевећпочеласа
прегледима.
Породица апелује на људе добре

вољеионекојисуумогућностидаупла
те новац на фондацију „Буди хуман“, и
тослањемСМСпорукенаброј1267на
3030.
СМСбројзаШвајцарску:хуман1267на

455,ауплатемогудасеобавеинажиро
рачундинарски:160600000138172475
и девизни: 160600000138166170, IBAN:
RS35160600000138166170, SWIFT/BIC:
DBDBRSBG.

С. Костић

ПОМО ЗИ МО АЛЕК САН ДРИ ЛУКИЋ ИЗ ИРИ ГА ДА ОЗДРА ВИ

Потре бан новац
за лече ње у Тур ској

Једанодпрограмапокојемјерумскикултурни
центар постао познат и који има своју сталну и
бројнупубликујемузичкипрограм„Чају8“.
Публикатакоможедауживаубесплатнимкон

цертимаичају,аКултурницентарсеувекпотруди
датобудуквалитетниизвођачиозбиљнемузике,
алииworldмузике,џеза,евергринкомпозиција...
Овајпрограмсереализујеуспешновећ11година,
самањимпаузаматокомпандемијекоронавиру
са. Овогодишња пролећна сезона је почела 6.
априлаконцертомквартетаДејанаКрсмановића,
а последњи, шести концерт је одржан 11. маја.
Наступили су стари румски познаници, Алексан
дарДујиноркестариНевенеРељин.Њиховкон
цертјереализованподназивом„Звуцикаобоје“,
какоимсезовеиалбумобјављенпреполагоди
не.
Послелетњепаузе,кадаћезарумскупублику

битипонуђенисадржајиуоквирутрадиционалног
Културноглета,стижеијесењасезона„Чајау8“.

С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА: „ЧАЈ У 8“

Послед њи кон церт про лећ не сезо не

Алек сан дра Дујин орке стар

ОДР ЖАН ХУМА НИ ТАР НИ
КОН ЦЕРТ ЗА НАТА ШУ НЕДИЋ 
При ку пље но 237.000 
дина ра за лече ње 
Митров чан ке

Месназаједница„Сутјеска“имузичар
Драгослав Јанковић су организовали
хуманитарни концерт са циљем да се
прикупе додатна средства за лечење
Митровчанке Наташе Недић. У суботу
14.мајајеиспредхале„Пинки“наступи
ло преко 30 музичара, углавном из
СремскеМитровице.Публикајеуживала
узвуцимарокмузике,алииудружењу
са другим суграђанима. Сакупљено је
237.000динара. А. П.
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Кра љи ца та лац,
ин спи ра ци ја умет ни ци ма

Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (2) СИ МО НИ ДА ПА ЛЕ О ЛО ГИ НА СУ ПРУ ГА КРА ЉА МИ ЛУ ТИ НА

Византијска принцеза,
Симонида Палеологина,
својом драматичном и

веома интересантном судби
ном оставила је дубок траг у
историји средњег века. Њен
животјебиоинспирацијамно
гим уметницима, те су јој
посвећена литерарна и умет
ничка остварења од изузетне
важности.СимонидаПалеоло
гина, кћер византијског цара
Андроника II, својом посве
драматичномиинтересантном
судбином оставила је дубок
траг у историји средњег века.
Када се говори о детаљима
који су у вези са животом
византијске принцезе, у лите
ратурисенереткоцитирајутри
византијска извора које нам
доносе византијски историчар
и монах Георгије Пахимер,
византијски писац, државник,
филозоф и емисар ромејског
цара Андроника II Палеолога,
ТеодорМетохит и византијски
историчарНићифорГригора.
Симонида „која се касније

прозваСимонидаИрена,беше
прекрасна девојка“ (Орбин).
ГеоргијеПахимер казује зани
мљивупричуонастанкуСимо
нидиногимена.Завремепоро
ђајацарицеИрине,царАндро

ник је био веома уплашен,
пошто му је већ умрло двоје
или троје деце. Због тога је
царпослушаосаветискуснеи
часне жене да се пред сваку
одпостављенихсликадванае
сторице главних апостола
учврсте подједнако дуге и
тешке свеће, истовремено
упаљене и да се појући моли
за новорођенче. Када се при
ближиотренутакпорођаја,ове
свећесуредомпаљене.Девој
чица се родила док је горела
свећа на којој је била слика
Симеона, те је по том свецу
добилаиме–Симонида.
Догађај који је заокупио

пажњу свих историчара, јесте
брак младе византијске прин
цезе и већ остарелог краља
Милутина.НићифорГригораје
описаокакоједошлодоскла
пањаовогбрака.Поштоцаре
ва сестра Јевдокија нипошто
нијехтеладасеудазаМилу
тина, краљево тражење неве
сте,довелојецараАндроника
IIувишеструкенеприлике.Он
је био принуђен да краљу
скрене пажњу на своју кћер
Симониду,која јебилауузра
стуодпет година.Краљби је
узео себи да је одгаја док не
дођеузаконитодобазабраки

постанесупруга“.Кадајеречо
Симонидином узрасту пред
удају, Пахимер наводи њену
ненавршену шесту годину.
Занимљиво је напоменути да
ЈиречекпогрешнонаводиГре
горину тврдњу и каже да „по
Пахимеру,онанеимађашејош
ни шест година, а по Грегори
осам“.
Драгоцене податке пружа

намиПосланицаодипломат
ском путу у Србију поводом
женидбекраљасаСимонидом
Теодора Метохита, у којој
дипломатанаводиусловекоји
су стављени пред Милутина.
Међунајважнијим,нашласусе
следећатриуслова:дасеАна,
трећаженаМилутинова,преда
Византијцима, да се тражи
присуство и учествовање на
свадби краљице Јелене и да
сеутврдибројиначиннакоји
би се таоци изменили.Према
Метохитовимречима,Милутин
јепристаонасвеуслове, сем
наразменутаоцаиприсуство
мајкекраљице. На Вардару,
Милутинјенаконмногопрего
варањаи условљавања,ради
прекида сукоба, успоставља
ња мира и задржавања обла
сти које је освојио, предао
ВизантиjцимасвојуженуАнуи

По што ца ре ва
се стра Јев до ки ја 

ни по што ни је
хте ла да се уда

за Ми лу ти на,
кра ље во тра же ње

не ве сте,
до ве ло је ца ра 

Ан дро ни ка II
у ви ше стру ке 

не при ли ке.
Он је био

при ну ђен да
кра љу скре не 

па жњу на сво ју 
кћер Си мо ни ду, 

ко ја је би ла
у уз ра сту

од пет го ди на

Краљ Ми лу тин и кра љи ца Си мо ни да (фре ска из ма на сти ра Гра ча ни ца)
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, инфор
ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

српске таоце, а они њему
принцезу Симониду са
византиjскимтаоцима.Григора
иПахимерсагласнисуутоме
дајеСимонидабилакраљева
четвртажена,међутим,улите
ратурисепојављујемогућност
да је Симонида била пета
Милутиноважена.

КазивањеНићифораГриго
ре,показатељједаСимо
нида није била срећна у

Србији,укојојјепровелавише
од двадесет година. Након
смртисвојемајкеИрине1316.
године,Симонидајепожеледа
останеуроднојВизантијиида
се не врати Милутину. Међу
тим,њен подухват био је неу
спешан, јер је краљ наредио
својимизасланицимадајевра
теуСрбију.Уплашена,смисли
лаједаобучемонашкуодећуи
тако побегне од заједничког
живота с њим. Овај покушај
замонашења је такође осује
ћен, јер јењен полубрат, Кон
стантинПалеолог, у страху од
Милутинових претњи  које су
знатномогледаугрозеположај
Византије,извеомладукраљи
цу из манастира, поцепао јој
монашкехаљинеивратиојеу
Србију, упркос грчевитом оду
пирањуисузама.НаконМилу
тинове смрти 1321. године,
СимонидасевратилауВизан
тију и замонашила. Монашко
имејеосталонепознато.
Осимуисторијскимзаписи

ма, Симонидин лик је своје
место пронашао и у српским
средњовековним житијима.
Реч је Житију Стефана
Дечанског Григорија Цамбла
ка,ЖивотуКраљицеЈеленеи
Животу  краља Милутина
архиепископаДанилаII.
Житије Стефана Дечан

ског Григорија Цамблака
Симониду представља у вео
манегативнојсветлости.Цам
блаковаСимонида јеупотпу
ности негативно обојена и
приказана као безразложно
зла, бестидна, склона сплет
карењима, злонамерна и
лукава жена. „Опште је
мишљењедасредњивекније
бионаклоњенженама.Веома
често у литератури жена је

приказанакрајњенегативно–
она јеоличењезла,продуже
на рука ђавола, спремна да
учини или наговори на зло
дело“(СветланаТомин).Цам
блакјеСимонидуозначиокао
главног кривца заСтефаново
ослепљење. Наиме, Милутин
је заведен и заслепљен, под
легао страстима своје младе
женеСимониде.ОнајеуЦам
блаковом житију окарактери
санаикаођавољиизасланик.
Не би ли подробније описао
овајдогађајиуказаонаготово
истеоколности,правипарале
лу са византијским и библиј
ским наслеђем. Ипак, Цам
блак„ненаводиначинекојима
јемладаСимонидауспелада
наговори мужа на ово злоде
ло, нити спомиње било какве
оптужбе, али се на основу
паралеле са Константином
Великим, Фаустом и Криспом
могунаслутитимотивикоје је
ималаСимонида“.Ваљаиста

ћидасеЦамблаковоприкази
вањеузрокаослепљењаСте
фана Дечанског, разликује од
оногаштонамговореисториј
ске књиге, али иЖивот кра
ља Милутина архиепископа
ДанилаII.Овисписинигдене
помињуСимонидукаокривца
за Стефаново лишавање
вида, већ побуну коју је Сте
фанподигаоиочевуказнукоја
је следила након оваковог
поступка.

Данило у Животу краља
Милутина,пак,осликава
Симонидинликнапотпу

но другачији начин. Давно је
Руварац запазио да „архиепи
скопДанилоспомињеуЖитију
тогасвогдобротворасамокра
љицуСимониду,анекаженам
ни ко је Стефана Дечанског
родио“ (Руварац 1934: 16).
Данило Симониду приказује
као добродушну и побожну
краљицу.Детаљиизовогжити
јасуитекакоодвеликеважно

сти, јер нам омогућавају да
дођемо до сазнања о томе
какав је био краљичин однос
премапокојномкраљу.Наиме,
„благочастива“ Симонида се
наконМилутинове смрти, пре
ма Даниловим речима, врати
лауЦариград.Милутинједве
ипогодине,наконсвојесмрти,
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 обукла монашку
одећу, али архиепископ Дани
ло прецизно наводи и мана
стиру комесеоназамонаши
ла.
Живот краљице Јелене

архиепископаДанилаIIтакође
садрже занимљиве детаље о
СимонидиПалеологини.Симо
нидајеуовомжитијуосликана
као„христољубива“и„благоча
стива краљица“, која исказује
велико поштовање према мај
ци краља Милутина. Показа
тељтоме јестењенапосетаи
поклоњење гробу краљице
Јелене. Колико је Симонида
водила рачуна о породичним
односима, тежила помирењу
браће Милутина и Драгутина,
огледа сеи уњеном тражењу
допуштења од краљаМилути
надасесастанесакраљицом
Каталином. Прича о посети
краљицаСимонидеиКаталине
гробукраљицеЈелене,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,тесу јојпосвеће
на литерарна и уметничка
остварења,одизузетневажно
сти.Симонида јеинспирисала
Милутина Бојића, који јој је
посветио драму Краљева
јесен, Милана Ракића који је
написаопесмуСимонида,ане
треба заборавити незаобила
зну фреску из цркве Успење
ПресветеБогородице у Грача
ници, као ни оперуСимонида
Јосипа Кулунџића и Станојла
Раичића.Посебнојезанимљи
вачињеницадајеликкраљице
Симониде доспео и у домене
дечје књижевности. Наиме,
управојеонаглавниактердеч
јег романа Слободана Стани
шића,подназивомСимонида.

(У сле де ћем бро ју:
Жу па ни ца Ана су пру га

Сте фа на Не ма ње)

При ча о по се ти кра љи ца Си мо ни
де и Ка та ли не гро бу кра љи це Је ле
не, ука зу је на ве о ма до бре од но се 
ме ђу же на ма кра ља Ми лу ти на и 
Дра гу ти на и њи хо во ве ли ко по што
ва ње пре ма мај ци кра ље ва

Упла ше на, сми сли ла је да об у че мо на шку оде ћу и 
та ко по бег не од за јед нич ког жи во та с њим. Овај по ку
шај за мо на ше ња је та ко ђе осу је ћен, јер је њен по лу
брат, Кон стан тин Па ле о лог, у стра ху од Ми лу ти но вих 
прет њи  ко је су знат но мо гле да угро зе по ло жај Ви зан
ти је, из вео мла ду кра љи цу из ма на сти ра, по це пао јој 
мо на шке ха љи не и вра тио је у Ср би ју, упр кос гр че ви
том од у пи ра њу и су за ма

Гра ча ни ца, Ми лу ти но ва за ду жби на
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ДРА ГАН ЛАЗИЋ, ПРЕД СЕД НИК ШАХОВ СКОГ САВЕ ЗА СРБИ ЈЕ

Шах је одо лео
иза зо ви ма диги тал ног доба

Желео бих да вра ти мо шах у школ ске клу пе, на такав начин да он из њих више 
никад не иза ђе. Реч је о спо р ту у коме деца могу да уче ству ју од нај ра ни јег детињ
ства, са пет годи на и мање. Дока за но је да шах једи ни има доми нант ну уло гу у раз
во ју чове ко вог инте лек та, карак те ра и ком би на то ри ке, наро чи то у дечи јем узра сту, 
каже Дра ган Лазић
Стицајемразнихоколности,

шаховски спорт који је у бив
шојЈугославијибиопоприлич
но популаран, у последњих
двадесетак година на пери
феријијеспортскихзбивањаи
интересовања.Унетакодав
новреме,многиоднас,чаки
оникојиуживотунисуповукли
ни једаншаховскипотез,зна
лисусветскевеличинепопут
Фишера, Спаског, Карпова и
Каспарова.Билојетоуземљи
којасенаконСовјетскогсаве
за сматрала другом или тре
ћом шаховском силом света.
Пред озбиљним задатком да
„оживи“ ову древну вештину
умаивратипопуларностигри
на64црнобелапољанашао
се Митровчанин Драган
Лазић, недавно реизабрани
председникШаховскогсавеза
Србије. Суграђани га углав
ном препознају као човек из
привреде, некадашњег гене
ралног директора „Матроза“
и управљачког менаџера у
разним привредним сектори
ма.Каонекокоме јешахдео
живота од најмлађих школ
ских дана, Лазић је у Срем
ској Митровици пре непуне
тригодинеосноваоШаховски
клуб„Сирмиум“.Женскаекипа
овог,готовојединог„преживе
лог“ шаховског клуба у граду
актуелнијепрвакСрбије,што
једефинитивнонајвећиуспех
митровачкогсениорскогшаха.
На овом, очигледно запу

штеном терену умног спорта

 чему су по речима Драгана
Лазића,узобјективнееконом
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
скојпартији,некиодњихвећ
суповучени.

–Општакризаудруштвуи
привредиутицала јенакризу
ушаху,можда и више него у
другимспортовимајервећина
руководстава шаховске орга
низацијенијеспречилаутицај

Шах је љубав од шесте годи не
Мајсторски кандидатДраганЛазић, као

ивећинаискуснихшахиста,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
размишљањеиначинезарешавањепро
блема. Пионирски првакСрема постао је
1977. године у шестом разреду „Бајиће
ве“ основнешколе.О тадашњеммладом
митровачком шахисти писали су некада
шњијугословенскиспортскилист„Темпо“и
београдска „ПолитикаЕкспрес“. Као члан
градског Шаховског клуба „Срем“, сени
орскипрвакСремскеМитровицеЛазић је
постао 1998. године. На челу овог град

скогклубабићеод20002009. године.Са
добримиозбиљнимиграчимауобеконку
ренцијемитровачкиклубтадајенаступао
унајбољимдржавнимшаховскимлигама.
Драганова шаховска прича у једном тре
нутку пала је у сенку других приоритета,
попутобразовања.Каодипломираниеко
номиста,значајандеосвојераднекарије
репровеојеу„Матрозу“гдејеод1987до
2002.годинерадиовишепослова,одоних
најједноставнијихдопослакомерцијалног
и генералног директора највећег митро
вачкогпредузећа.Осимшто је удруштву
многихдобрихшахистау„Матрозу“важио
занајбољегиграчаумногољудномколек
тиву,активнојеподржаваошаховскиспорт

ибио једеоекипе која јеигралараднич
коспортскулигу.Професионалниизазови
водилисугаусекторебанкарства,грађе
винскеиндустријеимедијагдесеиданас
бави упрвљачким ифинансијскимменаџ
ментом,алигатонијеспречилоунамери
да практична знања, искуства и енергију
усмерикавештиникоја јеувеликојмери
обележила његов живот. У такмичарском
смислу није стигао да досегне шахов
ску елиту јершах тражи много припрема
и посвећености. Председник Шаховског
савезаСрбијеиШаховскогклуба„Сирми
ум“ДраганЛазићидаљејеактиваниграч
уклубукојијесакругомблискихсарадника
основао2019.године.

Дра ган Лазић, пред сед ник Шахов ског саве за Срби је
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општедруштвенекризеиство
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 јечесторезултиралонега
тивном селекцијом и избега
вањем великог броја „озбиљ
них“ људи да се ангажују у
овомспорту.Лично,ушаосам
уовупричусајаснимпрогра
мом развојашаха уСрбији и
имам осећај да сам стекао
лични ауторитет и повере
ње. Моје идеје за проспери
тетнашегшаханасталесуна
базидобрихискустава.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.
– Једанодмногих праваца

развојанашегшахасвакакоје
оснивање фонда за подршку
најбољим младим шахисти
маСрбије, а такође ифонда
за подршку репрезентатив
нимиграчима,јерсматрамда
шаховски савез не може да
останепостраниибудесамо
„тапшачпорамену“.Онмора
директнодаучествујеуства
рањуиприпремииграча.Јед
наод кључних ствари је вра
ћањешахаушколе,јерјереч
оспортуукомедецамогуда
учествујуоднајранијегдетињ
ства, са пет година и мање.
Доказаноједашахјединиима
доминантну улогу у развоју
човековогинтелекта,каракте
ра и комбинаторике, нарочи
то у дечијем узрасту. Зато се
моранаправитиозбиљнаеду
кацијанаставногкадракојиће
бити припремљен и стимули
сандаученикепоучавашаху
у оквиру изборног предмета.
Ово је једанодкључнихпро
јекатакојићуизложитимини
стру просвете након форми
рањановерепубличкевлада.
Желеобихдавратимошаху
школскеклупе,натакавначин
да он из њих више никад не
изађе. Ускоро ћемо званично

промовисатиипрограмподр
шке развоју шаха код жена.
Ову годину организација
ФИДЕ прогласила је годином
женског шаха и желимо да
поспешимо ангажовањежена
у овом спорту. Најављујемо
бесплатну онлајн школу за
девојчицеижене, сматрајући
дајењиховбројушахунедо
пустиво мали, каже председ
ник Лазић од кога сазнајемо
многестварикојеширојјавно
стисвакаконисупознате.
Једна од њих је чињеница

да шаховски спорт код нас,

каотрећипомасовности,тре
нутноокупљаоко16.000реги
строванихиграча.
–Незаборавимода јешах

на светском нивоу као спорт,
али и као игра опстао и одо
леосвимизазовимасавреме
ног дигиталног доба, врхун
ској графици и игрицама које
свакако привлаче данашње
клинце и омладину. Један од
разлогазатојеиврлоозбиљ
на светска шаховска органи
зацијасаозбиљнимбуџетима
и такмичењима, каже пред
седник Лазић и тврди да је

задовољан богатим домаћим
и иностраним такмичарским
програмом Шаховског савеза
Србије.
У набрајању недавно одр

жанихвеликихтакмичењатре
ба поћи од прошлогодишњег
екипног Првенства Европе у
СловенијигдејеСрбијапосле
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

Ста бил но финан си ра ње услов раз во ја шаха
И поред чињенице да шахисти „Сирми

ума“ са 25 регистрованих играча оствару
ју добре резултате, ситуација ушаховском
спортууСремскојМитровицидалеко јеод
идеалне. Стабилно финансирање у овом
моментунајбољегженскогшаховскогклуба
удржавитренутнојестварсналажљивости
и иницијативности председника самог клу
баињеговихсарадника.Већинаоднаших
400клубовазависиодмогућности,ачесто
идобревољељудиизлокалнихсамоупра
ва широм Србије. Од председника Лазића
сазнајемо да је, на жалостШаховски клуб

„Срем“основандавне1954.годинесавише
него богатом традицијом, недавно угашен.
Многиодпроверенодобрихиграчаитрене
ра„Срема“прешлисуудругеклубове,чак
иудругеградове.Истасудбиназадесилаје
мање,некадпопуларнеклубовеумитровач
кимселимаВеликимРадинцимаиЛаћарку,
гдесусашаховскемапенестали„Борац“и
„ЛСК“.Првичовекнационалногшахсавеза
тврди да су просторијешах клуба у најве
ћемсремскомградунедовољноусловне је
у њихово одржавање и реновирање дуго
година није улагано, иако предрачунска

вредностзањиховосређивањенијевелика.
Најбољимитровачкишахистиидвадесетак
клинацакојидолазенашаховскетренинге,
у недостатку наменског простора тренутно
радеупросторијамаградскебиблиотеке.У
томсмислуитекако јепожељновећеанга
жовањелокалнесамоуправејерсеиданас
показуједаМитровицанегујепотенцијали
традицију добрих шаховских резултата. У
Шаховском клубу „Сирмиум“ залажу се за
већуподршкуградскомшаху,сматрајућида
битобиластратешкидобраодлукакојусу
митровачкишахистиевидентнозаслужили.

Нове наде митро вач ког шаха
На тренингушаховског клу

ба затекли смо неколико кли
наца „Сирмиума“. АњаСимић
је дванаестогодишња учени
ца „Пинкијеве“ школе а шах
је заволела у моменту кад је
једаноддругара „кога једека
научио шаху“ у школу донео
шаховску таблу и фигуре. У
овој школи шах је једно вре
мепостаоиизборнипредмет.
Посвећена учењу и љубави
према шаху, Ања себе кроз
двегодиневидикаопрвакињу
Србије.
Михајло Васић има десет

годинаиученикјечетвртограз
реда„Змајеве“основнешколе.
Већсанеких4до5годинакод
најбољег другара први пут је
видео шаховску таблу. Код
Петра Бенковића научио је
првеозбиљнијепотезеаданас
јеуспешан„Сирмиумов“играч
којијеусвојојлигинепоражен
упрвадвакола.Учењенових
шаховских потеза и свако
дневнавежбазаМихајланису
никакавпроблем.
Лука Милосављевић је

одличан „осмак“ „Пинкијеве“
школеапрвепотезенатабли

начиниојеусвојојшестојгоди
ни играјући са деком и оцем.
Радо се појављује на шахов
скимтренинзима.Перспектив
неклинцемитровачкогшахов
ског клуба повезује чињеница
дасуодличниђаци,углавном
врхунскиматематичариидаје
шах једини спорт којим желе
дасебаве.Међумитровачким
шахистимаостала јеанегдота
одечакукојијесанепунихпет
годинанатренингуједвауспе
вао да дохвати крајшаховске
таблеипомеритопасанаме
ромдаматирапротивника.

Будућ ност митро вач ког шаха: Михај ло Васић,
Ања Симић и Лука Мило са вље вић (с десна на лево)
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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,првичовексрпскогшаха
је на припремном састанку, у
присуствуорганизатораичел
ника Светске шаховске орга
низације,плановезаподршку
иунапређењешаховскогспо
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
комавгуста2022.године,због
чега су у Савезу већ ангажо
вани на озбиљној припреми
имотивацијинашеселекције.
Какобиудруштву200најбо
љихшахистасветаостварили
добререзултате„појачане“су
припреме такмичара ангажо
вањем помоћних тренера и
стварањем оптималних усло
вазаприпремупартијакојесу
умноифизичкивеомазахтев
неикаошто јепознато,могу
датрајупопетивишечасова.
Пример квалитетног такми
чења је и недавно одржани
кадетски шаховски фестивал
у Новом Саду који је окупио
око300такмичара.
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
СрбијеТеодоромИњац,пока
залановирадниитакмичар
ски„елан“.Штосетичеклуп
скогнационалногтакмичења,
многивеликисрпскиклубови
у озбиљној су кризи. Упр
кос томе и даље егзистира
око 400 шаховских клубова
од којихнајбољинаступају 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 иТијанаБла
гојевић. На појединачном
сениорскомдржавномпрвен
ству прошле године Јована
и Марина освојиле су прво,
односно друго место.Мушка
екипа овог градског клуба
такмичисеусремскојзонској
лиги. Дејан Мостар лић

ЏУДО: ШКОЛ СКО ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ

Тро гр лић и Маној ло вић ка 
нај у спе шни ји

Мили ца Маној ло вић, Ката ри на Томић, Огњен Тро гр лић са тре не ром Вуко ли ћем

Школско првенство Војводине и џудоу у два
данаодржано јеуСтепановићевууорганизаци
јиЏудо савезаВојводине.Учествовало је 1.200
такмичара.Освојитимедаљуитимесеквалифи
коватинаШколскодржавнопрвенствоуоваквој
конкуренцијистварнојевеликиуспех.Такмичари
Џудоклуба„Сирмиум“овогпутасунаступализа
својеосновнеисредњешколеизСремскеМитр
овице.Освојено је укупно седаммедаља и три
петаместа.
Освајачимедаља:КатаринаТомић–48кг,прво

у конкуренцији (7 и 8 разред)  ОШ „Слободан
БајићПаја“,ОгњенТрогрлић–81кг,првоместо
у конкуренцији Средњих школа (3 и 4 разред)
СТШ„НиколаТесла“,КатаринаТрећаковић–78
кг,првоместоуконкуренцијисредњихшкола (3
и4разред)СШ„9.мај“,ЛанаНоваковић–44кг,
трећеместоуконкуренцијиосновнихшкола(5и
6разред)ОШ„Ј.Ј.Змај“,ДавидПерковић+81
кг, треће место у конкуренцији основних школа
(7и8разред)ОШ „Ј.Поповић“.МилицаМаној
ловић–70кг,трећеместоуконкуренцијисред
њихшкола(3и4разред)СТШ„НиколаТесла“,
ПетарЦвијановић–81кг,трећеместоуконкурен
цијисредњихшкола(3и4разред)СТШ„Никола

Тесла“,ТеодораВукасовић–40кг,петоместоу
конкуренцијиосновнихшкола(5и6разред)ОШ
„БошкоПалковљевић –Пинки“,МладенМацка
нић–60кг,петоместоуконкуренцијиосновних
школа (5 и 6 разред)ОШ „БошкоПалковљевић
–Пинки“иНиколаДиклић–60 кг,петоместоу
конкуренцијиосновнихшкола (7и8разред)ОШ
„ЈованПоповић“.
Након војвођанског уследило је државно

првенствозаосновнеисредњешколе.УСпорт
скомцентруШумицеуБеоградудошлисунајбо
љи са регионалних такмичења Војводине, Бео
градаицентралнеСрбије.Наступилесуукупно
282школеса503такмичара.Акосеузмеуобзир
дасунаступилисамоосвајачимедаљасареги
оналних такмичења, очито је да је конкуренци
ја била жестока. Огњен Трогрлић након четири
меча и четири победе убедљиво осваја прво
место и златнумедаљу, и постаје првакСрбије
и медаљу носи у своју Средњу техничкушколу
„НиколаТесла“.Изванредно другоместо и сре
брнумедаљуосвајаМилицаМанојловићтакође
изСредњетехничкешколе„НиколаТесла“.Брон
занумедаљуосвајаКатаринаТомићзаосновну
школи„СлободанБајићПаја“. М. Н. 

ПИО НИР КЕ ЛСКА  

Руко мет не прва ки ње Вој во ди не
Рукометашице лаћарачког ЛСК 

а постале су пионирскешампионке
Војводине(Ж12)поштосуназавр
шном турниру у Жабљу савладале
екипу „Халас Јожеф“ из Аде резул
татом20:11.Уполуфиналујесавла
дана екипа „Јабуке“ убедљивим
резултатом15:5.Лаћарачкерукоме
ташице претходно су биле најбоље
усвојојлигашкојтакмичарскојгрупи
икаотаквеизборилесупласманна
овај завршни турнир.Њихова игра
чица Ања Дураћ била је најбољи
стрелацлиге.
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СТРЕ ЉА ШТВО

Инђиј ски стрел ци шам пи о ни држа ве
Стрелци„Младости“изИнђијеосвојилису

титулушампионаСрбијеуконкуренцијипио
нираијуниорананедавноодржаномПрвен
ствуСрбијеваздушномпушкомипиштољем
запионире,јуниореисениорекојејеодржа
ноуСуботици.Такосуинђијскистрелцитре
ћугодинузаредомосвојилипоменутутитулу,
штојерекордусрпскомстрељаштву.
Такође,забележено јеинеколикодобрих

резултатаиупојединачнојконкуренцији.
ОгњенЋурувија,првипиштољашуклубу

наконскоро40 година,окитиосесребрном
медаљом у конкуренцији 40 пионира, пио
нирка Бојана Марјановић освојила бронзу
пушкомуконкуренцијисајош99такмичарки.
Јуниор Боривој Спасић освојио је прво

место у тој категорији је са веома добрим
резултатомод369кругова.Сапетосвојених
медаљаодкојихсутризлатне,„Младост“је
једаноднајуспешнијихклубовапрвенствана
комејенаступилоукупно468такмичара.

М. Ђ.
Инђиј ски пио ни ри и јуни о ри нај бо љи у Срби ји

НА ЦИ О НАЛ НИ ШАМ ПИ О НАТ У АУ ТО КРО СУ

Пр ва тр ка се во зи у Ша шин ци ма
НационалнишампионатуаутокросуСр

бијепочињесвојуновусезону28.и29.маја
настазиуШашинцима.Домаћиниоргани
затороветркејерумскиклуб„ASUSyrmien
Racing“чијичлановитренирајуиодржавају
тркеуправонастазиуовомселу.Овогоди
шњатрканационалногшампионатаједруга
којаћесеодржатиуШашинцима,узнајаву
даћесеиубудућесезонаотваратиуправо
тркомнаистојстазикрајеммаја.
–„НаградаСрема“,прватркаунационал

номшампионатујетакодобиласвојстални
термин,уоквируСпортскогаутоикартинг
савезаСрбије,анањојћесетакмичитии
нашихдесеттакмичара,изРумеиСремске
Митровице–кажеМишаМалетић,председ
ник„ASUSyrmienRacing“клубаизРуме.
Токомовегодинећесеодржатијоштак

мичењауСрпскомМилетићу,ИнђијииСом
бору.Малетићдодаједасенададаћетрка
у Шашинцима бити успешно реализована
каоипрошлегодине,алиидаћеовдашњи
такмичари постићи добре резултате. На
уређењустазећебитиангажованаимеха

низација„Сремпута“какобисеурадиодео
посла које могу да реализују само тешке
машине.
–Надамоседаћеиове,каоипрошле

године, нашастазабитиоцењена каонај
боља.Морамдаистакнемдаимамодобру
сарадњуисамештанимаисаМЗШашин
ци,истичеМалетић.
Квалификационе трке ће се возити 28.

маја,аследећегданајефинале.
Трка уШашинцима се бодује за нацио

нални шампионат, али и за међународну
централно  европску зону. Додајмо, про
шлегодинеклубчијисучлановиизРумеи
Шашинаца јебиодругиугенералномпла
сману шампионата. За само један бод од
њих јебилабољаекипаизСрпскогМиле
тића.

С. Џа ку ла

Ауто спортско удружење „ Syrmien
Racing“ основала су у новембру 2019.
годинеуРумитризаљубљеникауауто
крос такмичења.Ушампионату постоји
шесткласанаосновураднезапремине
агрегата. Удружење тренутно броји 35
члановаод којих се10 такмичи,док су
остали спортски радници. У дебитант
ској2020.годиниостваренисузначајни
резултати:НенадРистићјеосвојиотиту
лу шампиона у четвртој класи, Петар
Цикотајебиовицешампионудругојкла
си,аекипнојеосвојенотрећеместо.
Исте године је направљена и лицен

циранастаза„АутокросАренаСрем“у

Шашинцима која је дуга 620 метара и
широка12метара.Нањојсеодвијајуи
тренинзи и припреме за такмичења. У
2021. години забележени су, такође,
одлични резултати – освојена су два
шампионскаместаудругојкласиПетар
Цикота и у шестој Стојан Аврамовић,
док је у петој класи вицешампион био
Владимир Каић, а екипно је освојено
другоместо.Намеђународномтакмиче
њу у Централноевропској зони клуб из
Руме јеосвојиопетоместоуДарговуу
Словачкој.Такојепопрвипутједанклуб
из Србије наступио на међународном
аутокростакмичењу.

АСУ „Syrmien Ra cing“ Ру ма

Ми ша Ма ле тић
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ПИО НИР КА МА ГЖОК „СРЕМ“ ТИТУ ЛА ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН КИ СРБИ ЈЕ

Завр ше на успе шна сезо на
Митро вач ке одбој ка ши це, акту ел не прва ки ње Вој во ди не и про шло го ди шње шам пи

он ке Срби је оди гра ле су још јед ну фан та стич ну сезо ну и потвр ди ле да је Срем ска 
Митро ви ца један од цен та ра и расад ник ква ли те та у срп ској жен ској одбој ци

Пионирке Градског женског
одбојкашког клуба „Срем“ из
СремскеМитровицепосталесу
вицешпампионке Србије посто
су на завршном турниру оди
граномуУбуупериодуод13до
15. маја 2022. године у фина
лу поражене од домаће екипе
ЖОК„Уб“резултатом3:1(17:25,
25:20,25:22,25:19).Учешћена
овомтурнируобезбедило је12
најбољихекипаСрбије.
Након такмичења у групама

уследили су завршни полуфи
налнимечевиисусретзатиту
лу првака. Одбојкашице „Сре
ма“игралесууГгрупизаједно
саекипама„Слободе“изЧачка
и„Десетке“изНиша.
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 првоместо на табели и
пласман у полуфинале где их
јеусуботу14.мајачекалабео
градска„Црвеназвезда“.Одбој
кашице из Сремске Митрови
це убедљиво су тријумфовале
резултатом 3:1 (25:23, 25:15,
15:25,25:23)иобезбедилепла
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.
Упрвомсетуфиналногмеча

домаће одбојкашице водиле
су у првом делу сета, све док
Митровчанке нису изједначиле
резултат на 15:15 и направи
лефантастичнусеријуодшест
поена, преокренувши резултат

доконачних17:25иводство1:0
усетовима.Удругомсетуситу
ација се обрнула, па је после
почетногводствагошћидомаћа
екипа најпре дошла до изјед
начења 14:14, да би серијом
добрихпоенаизодличнихсер
виса увећала предност која је
за„Сремове“одбојкашицеоста
ланедостижна.Резултатусето
вима био је изједначен. Трећи
сетиграосеготовопоензапоен
али су играчице из Уба биле
концентрисаније и спретније у
завршници,штојебилодовољ
нозаводствоод2:1.Учетвртом
сету игра је била изједначена
сведодеветогпоенапослекога
су Убљанке резултатски одле
пиле и створиле разлику од 4
до6поенакојусуодржаваледо

крајасетаифиналногмеча.На
семафорујестајало3:2ипехар
јеостаоурукамадомаћеекипе.
Никола Каприц, тренер ГЖОК
„Срем“уизјавиза„Митровачке
новине“каже:
–Презадовољансамзалага

њем и приступом наших дево
јаканаовомзавршномтурниру
којијебиоприличноквалитетан
иуједначен.Наставилисмониз
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
занашклуб.Уполуфиналусмо
победили „Црвену звезду“, а
финална утакмица одиграна је
уодличнојибучнојатмосфери

којујенаправиладомаћапубли
ка. Финале против екипе „Уба“
билојетешкојерсерадиоклу
бу са најквалитетнијом органи
зацијомииграчкомселекцијом.
Њиховеиграчицебилесуиску
снијеакоднашеекипепојавила
сеизвеснанесигурностистрах
наконнештолошијегпријемау
другом сету кад смо изгубили
остварену предност и почетно
водство,рекаојеКаприц.
Митровачке одбојкашице,

актуелне првакиње Војводине
и прошлогодишње шампионке
Србије одиграле су још једну
фантастичнусезонуипотврди
ле да је Сремска Митровица
један од центара и расадник
квалитета у српској женској
одбојци.  Дејан Мостар лић

Одбој ка ши це и струч ни штаб „Сре ма“ након завр шног
тур ни ра Првен ства Срби је за пио нир ке у Убу

СРЕМ СКА ЛИГА 

Побе да на дома ћем тере ну
ФК „Желе зни чар“ Инђи ја – ФК „Рад нич ки“ Ириг 1:0 (0:0)

ФК „Желе зни чар“ Инђи ја: Благојевић,
Грковић (од 62. Суџум), Бранковић, Пећа
нац, Вучковић, Мркела, Трбовић, Каурин
(од90.Михајловић),Димитријевић (од62.
Лукач),Дубајић,Караћ(од80.Соколовић).

ФК „Рад нич ки“ Ириг:Лалић,Станковић,
Татић(од66.Вукотић),Боројевић,Николић,
Савић, Шевић, Беговић, Митровић, Попо
вић,Пузић(од81.В.Бикић).
Играчутакмице:ДрагомирКаурин.

Предоко50гледалацауСпортскомцен
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
таутакмицавећунапреддобијена,домаћи
фудбалерибезуспешносунападалисведо
77.минутамечаа тимнападимауспешно
одолевали гости из Ирига. Тада је виђен
првиијединиголнаутакмици.Послепро

дораСуџумаподеснојстраниицентаршу
та,предголомЛалића,направомместује
биоискусниКаурин,којијерутинскипослао
лоптуумрежу,1.0. „Железничар“ је током
већег дела утакмице имао доста неиско
ришћенихприликатејепоменутирезултат
биоиконачан.
УследећемколуИнђијцигостујуФК„Сло

га“изВогњаатајсусретиграсеунедељу,
22.мајасапочеткому17часова. М. Ђ.
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ЖЕН СКА РУКО МЕ ТНА СУПЕР Б ЛИГА

„Сре ми ца ма“ изма као
пла сман у нај ква ли тет ни ју лигу

Протеклог викенда одиграно је послед
ње коло женске рукометне Супер Б лиге
којајезавршенатријумфомекипеЖенског
рукометногклуба„Панчево“,којићезајед
но са екипом „Кикинде“ постати чланови
најбољеженскерукометнелигеСрбије.
Резултат последњег кола утакмице у

Кикинди у којој су се састала управо ова
двариваларазвејаојенадерукометашица
ЖРК„Срем“изСремскеМитровицекојеби
услучају  тријумфадомаћеекипа „Кикин
де“, због бољег међусобног скора, пре
текле екипу „Панчева“ и осигурале другу
позицијукојаводиуженскурукометнуели
ту.Банатскидербизавршенјерезултатом
26:27 при чему је гошћама из Панчева у
игрибиоинерешенрезултат.Послеизјед
наченогпрвогполувремена,дотадапрво
пласиранаекипаизКикиндеималајеблагу
предностдабиупоследњихдесетакмину
та гошћеизПанчеваокренулерезултати

упретпоследњемминутудошледопобед
ничкоггола.Натајначинекипа„Кикинде“,
иако је прешла у виши такмичарски ранг,
препустилајеврхтабелеинасвомтерену
осталабезовогодишњеглигашкогтрофе
ја.
Митровачким рукометашицама које су

одиграле фантастичну сезону и првен
ствозавршилекаотрећепласиранитимса
14 победа,5 пораза и једним нерешеним
резултатом  остаје да се окрену предсто
јећим припремама, како би се и наредне
сезоненашлеуулозифаворитазасамврх
табеле. Тренер ЖРК „Срем“ Душан Дрча
жализаконачнимпласманомкоји јеСре
мицамаизмакаоизруку,алипонављада
јегенералнозадовољанприказаномигром
ирезултатима.
–Задовољнисмочињеницомдасуово

историјски вредан резултат и сезона за
митровачки женски рукомет. Започећемо

разговоресаиграчицамаунади даћемо
остатиуовомсаставукојијепоказаонеспо
ранквалитет.Већинаиграчицатребалоби
даостанеунашимредовима.Постојинаја
ваимогућностдаНаташаЋетковићкари
јерунаставиуновосадскојВојводини,али
тосустварикојећемотекрешавати.Поку
шаћемодаседодатнопојачамоибудемо
екипа која ћеигратибитну улогу наредне
сезоне,мадаћебитиизузетнотешкојериз
Супер А лиге ове сезоне испадају „Црве
назвезда“и„Београд“паћеконкуренција
бити заиста јака. Такође, поједини клубо
винајављујуозбиљнапојачањаивећраде
на томе, тако да ће следеће првенство
очигледно бити квалитетно и занимљиво,
рекао је Душан Дрча истичући задовољ
ствосарадњомсалокалномсамоуправом
ичињеницомдајеженскирукометниспорт
протеклесезонепридобионовупубликуи
верненавијаче. Д. Мостар лић

Руко ме та ши це „Сре ма“ поку ша ће наред не сезо не да наста ве сери ју
добрих резул та та  и оства ре пла сман у срп ску жен ску руко мет ну ели ту

ЏУДО КЛУБ ЛСК ЛАЋА РАК

Ива на Ата рац прва у Срби ји
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
Антонићстаријипионир(до38кг)биоје
пети. У веома јакој конкуренцији, где је
наступилооко200такмичара,њихдво
јица су се пласирали на појединачно
првенстводржаве.
На школском такмичењу џудисти

ЛСКа остварили су веома запажене
резултате.ЛСКједобиопрвакадржаве,
вицешампиона државе, једну бронзу и

двапетаместа.ИванаАтарац(до48кг)
освојила је 1. место у категорији сред
њихшкола, ЈованВоркапић  (до36 кг),
другоместоу категоријиосновнихшко
ла,УрошАнтонић(до66кг)трећеместо
у категорији средњих школа, Страхи
ња Бироваљев (до 46 кг) пето место у
категоријиосновнешколеиАлександар
Вукосављевић (до 70 кг), пето место у
категоријисредњихшкола.
Овимуспехомостваренимнаовадва

првенства  тренери клуба као и руко
водство  клуба задовољни постигнутим
резултатима.
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ПЛЕЈОФ ПРВЕ ФУД БАЛ СКЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

„Рад нич ки“ пора жен у
нае лек три са ној фуд бал ској завр шни ци

ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца  ФК „Mладост ГАТ“ Нови Сад 1:3 (0:1)
ФК „Рад нич ки“: Бурсаћ, Јосимов, Про

тић(од27.мин.Гајић),Јанковић,Димитрић,
Илић(од46.мин.Пејовић),Чарапић,Новић
(од46.мин.Крижан),Видић,Петровић,Шко
рић.Тренер:ДејанНиколић

ФК „Mладост ГАТ“:Милојевић,М.Илић,
Миловановић,Поповић (од90.мин.Марко
вић),Димитров(од80.мин.Караћ),Видаков
(од46.мин.Савановић),Мијић,Секулић(од
80.мин.Ожеговић),Н.Илић, Јочић,Савко
вић (од 64. мин. Гојков) Тренер: Љубомир
Ристовски
Жутикартони:Шкорић,Пејовић(„Раднич

ки“), Мијић, Н. Илић, Поповић, Милојевић
(„МладостГАТ“)
Судија: Стефан Јекнић, помоћне судије:

Митић,Рађен
У претпоследњем 36. колу Прве лиге

Србије фудбалери сремскомитровачког
„Радничког“унедељу16.маја2022. године
пораженисунасвомстадионуодпрвопла
сиранеекипе„МладостГАТ“изНовогСада.
Новосађанимајеовапобедабилабитнајер
сутимеобезбедилипрвупозицијуинаступу
фудбалскојСуперлигиСрбије.
Гости су боље почели утакмицу и после

центаршутасадеснестраневећучетвртом
минуту лопту је прихватио Милан Видаков
иглавом јепласираоумрежуголманаБур
саћа. Минут касније при једној неспретној
интервенцији одбране и голмана „Младо
сти“играч„Радничког“НиколаНовићодузео
је лопту и у паду је сместио у мрежу, али
је судија сигнализирао прекршај над гол
маном и на негодовање публике поништио
погодак„црвених“.У23.минутуиграчгостију
Миле Савковић није добро прихватио лоп
туушеснаестерцусадеснестранеишанса
новосадскогтимајепропала.Изузевпокуша

јаОгњенаДимитрићаизслободногударцаи
шутаСтрахињеЧарапићадомаћаекипадо
краја полувременаније озбиљније запрети
лаагостисууспешнодржалилоптуусвојим
ногама, чекајући прилику за контранапад.
Ималисуизгледнијуприликуу41.минуту.
„Раднички“ јеунаставкуутакмицекренуо

одлучније али су искусни Новосађани одо
левалипокушајимадомаћинадаизједначи.
У72.минутунаконпадаНиколеПоповићау
шеснаестерцу„Радничког“досуђенјеказне
ниударацкојијеистииграчпретвориоувод
ствоод2:0.Упоследњојдеонициутакмице
фудбалери„Радничког“заигралисуодлучни
јеиу80.минутуОгњенДимитрићприхвата
одбијенулоптунаконшутаАлександраКри
жанаисмањујерезултатна2:1.У82.мину
туСтрахињаЧарапићнаконклизећегстарта
пада у казненом простору гостију. Иако је

публикасматраладејеовоочигледанпенал
задомаћина,судијаЈекнићнијепоказаона
белутачку,штојенавијаче„Радничког“поди
глонаноге.Новасумњиваситуацијадогоди
ласеу89.минутукадасепосленовогпро
дораЧарапићачинилодајеиграч„Младости
ГАТ“играорукомусвомшеснаестерцу.
Украјњенаелектрисанојатмосферизавр

шнице утакмице гости су искористили пра
знинууодбраниХеснерацаиМилошСава
новић је у надокнади времена неометано
шутирао за 3:1 и историјски успех тима из
Новог Сада. Домаћи навијачи, због разво
јаситуацијеиодлукаизпоследњихдесетак
минута меча, незадовољни су напустили
трибинестадиона.
УпоследњемпрвенственомколуМитров

чаниусремскомдербијугостујууИнђији.
Д. Мостра лић

Дета ља са утак ми це

КА РА ТЕ КЛУБ „СИ МРИ УМ“ НА ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У КА РА ТЕУ

Пре гршт ме да ља до не ли у Ми тро ви цу
Унедељу15.мајауОсечинијеодржано

је24.ПрвенствоСрбије.Организаторовог
такмичењајеКаратеунијаСрбије,адома
ћи овог такмичења је Карате клуб „Ками
нари“. На овом такмичењу је учествовало
16клубовасапреко250такмичараусвим
узраснимкатегоријамаукатамаиборбама.
Каратеклуб„Сирмиум“ јеучествоваона

овомтакмичењуса27такмичараи15еки
па,којисуосвојили43медаљеодкојих22
златне,13сребрнихи8бронзанихмедаља.
У генералном пласману карате клуб Сир
миумјепрвопласираниса168бодова,дру
гопласирани „БудоНс“са90бодоваитре
ћепласираникаратеклуб„Прокупље“са84
бода.Занајуспешнијегтакмичаранаовом
такмичењу проглашен јеЛазарМиљковић
изКаратеклуба„Сирмиум“.
Златну медаљу су освојили: Ања Ерак,

КостаПетковић,НинаЕрак,ИсидораДра
гојловић, Лука Петровић, Лена Тешић,
МладенМарковић,ВукПетровић,Немања
Жунић,АндреаАничић,ЂорђеКопчић,Ни
на Драгојловић, Лазар Миљковић, Бојана

Сретеновић.Сребрнумедаљусуосвојили:
МилицаКоризма,МилаСтанић,Владимир
Бировљев,ЛазарКоризма,ТијанаСретено
вић.Бронзанумедаљусуосвојили:Анђела
Паровић,АлексаТомић,МатејаМишчевић,
Урош Поповић, Филип Петковић, Теодора
Поповић,ЛукаТанасићиЂурђинаИлић.
Овотакмичењејепоследњезаовусезо

нуалимисетунезаустављамо,јернасче
каполагањезавишазвањаполовиномјуна
месеца.
Овим путем карате клуб „Сирмиум“ се

захваљујесвимтакмичарима,тренеримаи
родитељиманавеликојподршциисјајним
резултатима.

 М. М.
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Плејофгрупа:ИМТ–Желе
зничар 1:2; Лозница – Инђија
2:1; ОФК Жарково – Јавор
Матис2:1;РадничкиСМ–Мла
достНС1:3.
Плеј аут група: Графичар –

Златибор 3:1; Кабел – Будућ
ност 1:1; ОФК Бачка – Мачва
0:1;Рад–Тимок19193:0.

Пан че во: Динамо 1945 –
Бечеј19185:3;Зре ња нин:Рад
нички (З) – Борац (Ш) 1:0;
Вр шац: ОФК Вршац – Једин
ство7:0;Ста раПа зо ва:Феникс
1995 –Борац (Са) 2:0;Оџа ци:
Текстилац – ОФК Кикинда 5:1;
Сом бор: Раднички 1912 – Хај
дук19122:1;Ру ма:ПрвиМај–
Омладинац 1:2;Адор јан: Тиса
–СтариГрад8:2.

01.ОФКВршац 27 18 5 4 59:28 59
02.Феникс 27 14 6 7 35:18 48
03.Текстилац 27 13 6 8 53:29 45
04.Бечеј 27 13 5 9 46:46 44
05.Борац(Ш) 27 12 7 8 27:28 43
06.Раднички 27 12 5 10 35:32 41
07.Омладинац 27 12 3 12 42:33 39
08.ПрвиМај 27 11 6 10 29:28 39
09.Борац(Са) 27 10 8 9 46:35 38
10.Тиса 27 11 5 11 53:45 38
11.Динамо 27 11 4 12 37:41 37
12.Радн.(З) 27 10 3 14 30:45 33
13.Хајдук 27 9 3 15 44:55 30
14.Јединство 27 9 3 15 32:53 30
15.СтариГрад 27 7 3 17 33:55 24
16.ОФККикин. 27 7 2 18 22:52 23

Плеј оф група: Војводина –
Чукарички 0:3; Напредак –
ЦрвенаЗвезда0:1;Вождовац–
Партизан (су били одиграли у
понедељак); Раднички Ниш –
ТСЦ2:0.
Плејаутгрупа:НовиПазар–

Радник0:1;Колубара–Проле
тер1:0;Металац–Младост0:3;
Спартак ЖК – Раднички 1923
2:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.РФКН.С. 27 17 7 3 45:19 58
02.Хајдук 27 13 10 4 49:23 49
03.ДоњиСрем 27 14 4 9 39:29 46
04.Подунавац 27 13 6 8 26:19 45
05.Слога(Е) 27 12 8 7 40:25 44
06.Радн.(Ш) 27 11 6 10 36:29 39
07.Слобода 27 11 4 12 45:39 37
08.Јединство 27 11 4 12 29:29 37
09.Слога(Т) 27 10 5 12 33:42 35
10.Индекс 27 10 4 13 34:38 34
11.Ветерник 27 9 6 12 36:48 33
12.Радн.(НП) 27 8 8 11 28:29 32
13.Дунав 27 9 4 14 19:43 31
14.Цемент 27 7 7 13 27:36 28
15.Младост 27 7 6 14 26:49 27
16.Будућност 27 7 5 15 33:48 26

01.МладостНС 36 21 9 6 46:21 72
02.Ј.Матис 36 18 12 6 56:30 66
03.Железнич. 36 19 8 9 52:36 65
04.ИМТ 36 18 10 8 66:35 64
05.Инђија 36 18 7 11 53:38 61
06.ОФКЖарк. 36 14 7 15 40:40 49
07.Радн.(СМ) 36 13 9 14 42:43 48
08.Лозница 36 12 9 15 31:37 45
09.Графичар 36 15 5 16 61:47 50
10.Рад 36 13 9 14 39:39 48
11.Мачва 36 12 11 13 32:44 47
12.Златибор 36 11 11 14 36:43 44
13.Будућност 36 10 12 14 38:48 42
14.ОФКБачка 36 8 15 13 29:41 39
15.Тимок 36 10 7 18 33:43 37
16.Кабел 36 2 7 27 15:84 11

01.Ц.Звезда 36 31 4 1 92:18 97
02.Партизан 35 29 5 1 80:13 92
03.Чукарички 36 15 14 7 54:34 59
04.Раднички 36 12 15 9 40:37 51
05.Вождовац 35 13 10 12 47:39 49
06.ТСЦ 36 13 9 14 51:54 48
07.Војводина 36 12 6 18 42:51 42
08.Напредак 36 10 7 19 31:51 37
09.Радник 36 11 15 10 34:37 48
10.Колубара 36 14 4 18 42:62 46
11.Спартак 36 12 8 16 44:58 44
12.Младост 36 11 9 16 44:51 42
13.Н.Пазар 36 9 11 16 37:54 38
14.Раднички 36 9 8 19 33:58 35
15.Пролетер 36 8 7 20 25:55 32
16.Металац 36 7 9 20 40:64 30

Но ћај: Змај – ОФК Бачинци
7:0;Ку ку јев ци:Обилић1993–
Фрушка Гора (неодиграно);
Ер де вик:Ердевик2017–Зека
Буљубаша1:3;Ла ћа рак:ЛСК–
Јединство 2:1; Срем ска Ра ча:
Срем – Граничар (К) 0:3;
Ви шњи ће во: Хајдук – Грани
чар (А) 4:0; Би кић До: ОФК
Бикић–БСК2:1.

01.Хајдук 23 19 1 3 78:11 58
02.Гранич.(К) 23 17 3 3 54:18 54
03.Обилић 23 16 6 1 50:20 54
04.ЗекаБуљ. 23 16 2 5 57:20 50
05.Јединство 23 16 2 5 45:17 50
06.ОФКБикић 23 12 3 8 44:29 39
07.ЛСК 23 9 1 13 29:41 28
08.Ердевик 23 7 4 12 26:52 25
09.Змај 23 8 0 15 44:57 24
10.БСК 23 7 3 13 44:70 24
11.Гранич.(А) 23 7 2 14 32:54 23
12.ОФКБачин. 23 7 1 15 35:64 22
13.Срем 23 4 0 19 17:49 12
14.Ф.Гора 23 2 0 21 18:71 6

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Обреж: Граничар (О) –
Напредак2:1;Врд ник:Рудар–
Шумар 2:5; Срем ски Ми ха
љев ци: Срем – Младост 4:2;
Кр че дин: Фрушкогорац – ПСК
13:0; Кру ше дол: Крушедол –
Хајдук19325:6;Но виКар лов
ци:Полет–ЧСК3:2;Јединство
јебилослободно.

01.Срем 21 19 1 1 65:10 58
02.Шумар 21 18 1 2 65:18 55
03.Полет 21 11 2 8 52:41 35
04.Крушедол 21 11 1 9 59:35 34
05.Фрушкогор. 22 10 3 9 48:35 33
06.Напредак 22 10 2 10 44:37 32
07.Гранич.(О) 21 9 2 10 34:36 29
08.ЧСК 21 8 4 9 32:38 28
09.Младост 21 8 3 10 57:49 27
10.Хајдук 21 8 2 11 34:42 26
11.Јединство 21 7 2 12 17:38 23
12.Рудар 21 7 1 13 26:63 22
13.ПСК 22 0 0 22 16:107 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ма чван ска Ми тро ви ца:
Подриње – Сремац (До) 5:1;
Ин ђи ја:Железничар–Раднич
ки (И)1:0;Кле нак:Борац (К)–
Љуково3:2;Го лу бин ци:Јадран
–Словен 1:0;Бе шка: Хајдук –
Борац (М) 4:1; Деч: Сремац
(Дч)–Партизан4:2;Вој ка:Сре
мац (В) – Фрушкогорац 2:0;
По пин ци:Напредак–Слога(В)
2:1.

01.Словен 27 21 5 1 73:10 68
02.Железнич. 27 22 2 3 73:19 68
03.Јадран 27 15 5 7 59:31 50
04.Хајдук 27 14 4 9 61:37 46
05.Срем.(В) 27 14 2 11 46:52 44
06.Подриње 27 11 6 10 49:43 39
07.Напредак 27 12 3 12 49:47 39
08.Срем.(Дч) 27 12 2 13 42:42 38
09.Слога(В) 26 10 7 9 36:34 37
10.Партизан 27 10 5 12 45:45 35
11.Борац(М) 27 10 3 14 42:56 33
12.Фрушкогор. 27 8 7 12 35:44 31
13.Радн.(И) 26 7 4 15 31:54 25
14.Љуково 27 6 6 15 30:53 24
15.Срем.(До) 27 5 3 19 33:71 18
16.Борац(К) 27 5 2 20 37:103 17

Ку пи но во:Купиново–Витез
9:2; Бре стач: ОФК Брестач –
Словен 6:1;Аша ња: Камени –
Ловац 3:1; Младост 1935 је
биласлободна.

1.Камени 11 10 0 1 34:13 30
2.ОФКБрест. 10 8 0 2 41:10 24
3.Купиново 10 6 0 4 36:16 18
4.Словен 9 3 1 5 13:23 10
5.Младост 10 3 0 7 17:37 9
6.Ловац 9 2 1 6 12:28 7
7.Витез 11 1 2 8 9:35 5

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Бач ки Ја рак: Младост –
Будућност2:1;Бе о чин:Цемент
–Јединство1:0;Но ваПа зо ва:
Раднички (НП) – Слобода 3:0;
Ер де вик: Слога (Е) – Хајдук
1:2;Но виСад: РФКН.С. 1921
– Раднички (Ш) 2:0; Пе ћин ци:
Доњи Срем 2015 – Подунавац
1:0;Ве тер ник:Ветерник–Сло
га (Т)5:3;Но виСад:Индекс–
Дунав0:1.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ги ба рац: Синђелић – Брат
ство 6:1; Ба тров ци: Омлади
нац – Граничар 2:1; Ва ши ца:
Напредак – ОФК Бингула 6:0;
Шид: Једнота–Јединство (Љ)
2:1;Мо ро вић: Јединство (М)–
Борац5:1.

01.Напредак 15 14 1 0 56:5 43
02.Једин.(М) 15 12 2 1 55:12 38
03.Једнота 15 8 0 7 32:43 24
04.Синђелић 15 7 2 6 40:33 23
05.Граничар 15 6 3 6 39:21 21
06.Једин.(Љ) 15 5 3 7 27:32 18
07.Борац 15 5 1 9 21:43 16
08.ОФКБинг. 15 4 2 9 21:37 14
09.Омладинац 14 4 2 8 18:38 14
10.Братство 14 1 0 13 15:60 3

ОФЛ ШИД

Не ра дин:Војводина–Слога
(К) 3:0;Ша трин ци: 27.Октобар
– Слога (М) 4:0; Ја зак: Цар
Урош – Дунав 1:0; Јар ков ци:
Борац–Планинац1:3.

1.ЦарУрош 18 14 2 2 43:17 44
2.Дунав 18 11 4 3 45:21 37
3.Војводина 18 11 1 6 50:31 34
4.27.Октобар 18 9 1 8 31:26 28
5.Планинац 18 7 4 7 35:35 23
6.Слога(М) 18 5 2 11 26:38 17
7.Слога(К) 18 4 3 11 36:65 14
8.Борац 18 1 3 14 21:54 4

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Кра љев ци:Јединство–Хрт
ковци 2:5; До њи Пе тров ци:
ДоњиПетровци–Борац(С)4:0;
Ма ли Ра дин ци: Фрушкогорац
–Полет0:3.

ОФЛ РУМА 

1.Полет 18 16 1 1 62:14 49
2.Хртковци 18 11 3 4 48:31 36
3.Фрушкогор. 18 9 2 7 45:44 29
4.Д.Петровци 18 8 1 9 44:38 25
5.Борац(С) 18 5 0 13 29:58 15
6.Јединство 18 1 1 16 27:70 4
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ВЕЛИ КИ УСПЕХ МЛА ДИХ КОШАР КА ШИ ЦА „СРЕ МА“ 

Митров чан ке вице шам пи он ке Срби је

Пионирке Женског кошаркашког клуба
„Срем“ изСремскеМитровице постале су
вицешампионке Србије и у витрине свог
клубапоредвицешампионскетитулеуВој
водини донеле су ново признање, с обзи
ром да су најмлађе кошаркашице у мини
баскетуимлађепионирке„Срема“овогоди
шњепрвакињеВојводине.Увеликомфина
лу завршног турнира Србије за пионирке
који јеуВрбасуодржанод13.до15.маја
ЖКК „Црвена Звезда МТС“ из  Београда
победилајеекипуЖКК„Срем“послепроду
жеткарезултатом66:60(15:17,19:8,14:18,
8:13,10:4).
Кошаркашице „Срема“ оставиле су срце

натеренуиборилеседопоследњесекун
демеча.УхалиуВрбасу,виђена јеправа
финална утакмица, одлична кошарка са
много преокрета и са сјајним навијачима
обеекипекојисуимдавалиогромнуподр
шкусатрибина.„Срем“јебиоблизутитуле
иводио2поенаразликена20секундипре
краја.Имао јенапад запобедуалимладе
Митровчанкенисуискористилешансу.„Зве
зда“јеупродужеткуодигралаефикаснијеи
сигурнијеиуспеладаосвојититулушампи
онаСрбије.ОсвајањемдругогместауСрби
јиЖКК„Срем“јеоствариоисторијскиуспех.

ЗаЖКК„Срем“нафиналноммечунасту
пилесу:АнгелаЛадинек–18поена,Теодо
раМилошевић–15поена,МилицаЂорђић
9поена,ИринаАндријашевић 7поена,
НиколинаПоповић4поена,АњаБојковић
 4 поена, Дуња Бранковић 3 поена, Ана
Дабић,АнаБарањекиДајанаМаксић.
Екипу „Срема“саклупе јеводиотренер

Никола Милошевић који је шеф стручног
штабасвихмлађихселекцијамитровачког
клубаизваничнонајбољитренерВојводи
неуовимкатегоријама.
Сремскомитровачке пионирке претход

но су у полуфиналу турнира савладале
реномираногпротивника,екипуЖКК„Пар
тизан1953“изБеоградарезултатом52:53
у одличној утакмици која је одушевила
публикууспортскојхалиуВрбасу.Упрвој
утакмици на овом турниру „Срем“ је убе
дљиво победио кошаркашице „СПД Рад
нички“изКрагујевцарезултатом68:56.
ЗаМВПинајбољегиграчатурнирапро

глашена је кошаркашица Ангела Ладинек
изекипеЖКК“Срем”.
Изуправе„Срема“великузахвалностза

успехизразилисуГрадуСремскојМитрови
ци–Градској управиза културуиспорти
начелникуВасиљуШевукојисусепобрину

лизапревозитродневнисмештајмладих
кошаркашицауВрбасу.

Д. Мостар лић

Анге ла Лади нек, најбоља
играчица турнира

Пио нир ке ЖКК „Срем“ са начелником за спорт Васиљем Шевом,
тре не ром и руко вод ством и нави ја чи ма после фина ла у Врба су

СПОРТ СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ „РОЈАЛ“

Први у Купу на лете ће мете
На почетку нове такмичарске сезоне чла

нови Спортског удружења „Ројал“ из Инђије
освојилисупрвоместоуекипнојипојединач
ној конкуренцији у оквиру Купа у пуцању на
летеће мете одржаном у Спортском центру
Ковилово. Инђијски „ројалисти“ били су убе
дљиво најбољи као екипа а у појединачном
надметањуистакаосеСтеванТакач.Напоме
нутомтакмичењуучествовало је15екипаса
72 такмичара. Иначе, за пет година постоја
ња Спортско удружење „Ројал“, постало је
убедљивонајбољи клубуовојдисциплини у
Србији. Доказ за то су пехари са апсолутно
свихтакмичењаитоуглавномнамењенихза

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.
–Садакадаимамоивишедесетинапехара

санајвишихдржавнихтакмичења,штоуекип
нимштоупојединачним категоријама,може
мосаморећидајетоипакбилооправданои
добро.„Ројал“јемањиспортскиколективали
кадапогледамотрофејеондаможеморећида
представљаједаноднајуспешнијихуисторији
општинеИнђија,рекаојеГак. М. Ђ.

Чла но ви спорт ског удру же ња „Ројал“
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СРЕМСКA МИТРОВИЦA

Акци ја бес плат не 
про ве ре слу ха
Искористите прилику

да у акцији компаније
Audiovox и Специјали
стичке ОРЛ ординације
„Elite“изСремскеМитро
вицебесплатнопровери
те свој слух. Потпуно је
нормалнодасагодинама
слухпочињедасемења
идапочињемодаприме
ћујемо да је потребно
уложити додатни напор
даразумемоговор,разго
вор телефоном, ТВ или
да слушамо омиљену
музику. Нема потребе
бринути за свој слух већ
ако сте приметили да
слабије чујете или је то
приметионекоизокруже
ња, искористите акцију
бесплатнепровереслуха
уСремскојМитровицијер
ми имамо решење за
добарслух.
Шта да очекујете када

нас посетите: бесплатну

проверу слуха (вредност
2 000 дина ра),бесплатну
пробу слушних апарата,
попуст 5 000 дина ра за
приватнукуповинуапара
тауцелости,безчекања
уредууззаказивањетер
мина, бесплатно савето
вање у вези са слухом,
набавку на 12 рата за
куповинуапарата.
Акција бесплатне про

вереслухаћесеодржати
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
кодAudiovox дефектоло
га на бројеве телефона
015 346 832 и 062 8835
115.Бројтерминајеогра
ничен, позовите одмах и
закажите свој бесплатни
термин.

ПОБЕ ДА У ПОЛУ ФИ НА ЛУ АРКУС ЛИГЕ СРБИ ЈЕ ИСТО РИЈ СКИ УСПЕХ ИНЂИЈ СКОГ 
ЖЕН СКОГ РУКО МЕ ТА

Руко ме та ши це „Желе зни ча ра“
у фина лу плеј – офа

ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја  ЖОРК „Јаго ди на“ 30:27 (15:11)
ЖРК „Желе зни чар“:Жак,Чаврић3′,

Новаковић, Табак 6, Тодоровић, Кова
чић9,Паунић,Жакула,Симић4,Жив
ков (К) 3, Чинку, Јовановић 4, Ђерић,
Шиндић,Васиљковић,Тешић1.Тренер:
ВладаШимичић.

ЖОРК „Јаго ди на“: Костић, Аџић 6,
Ћоровић 2, Мајкић 1, Сукур 6, Гугач,
Радовић4,Ловрић1,Јањић,Бојичић4,
Кадовић, Савић, Стојановић, Гојковић
(К), Митровић 2. Тренер: Драган Мар
ков.
Рукометашице инђијскогЖелезнича

рапласиралесусеуфиналеплејофа
АркуслигеСрбијесавладавшиудругој
полуфиналнојутакмициактуелнепрва
кињеСрбије,екипуЈагодине.Инђијска
халабилајепунадопоследњегместа,
а на терену се водила борба за сваки
гол.
Гошће су скоро цео сусрет биле у

резултатском минусу. Три минута до
крајасусретарукометашице„Јагодине“

изједначилесуса26:24на26:26,те је
домаћи „Железничар“ испутио вођство
оддваголапредности.Победникдруге
полуфиналне утакмице знао се тек
након извођења пенала. Завршницу
добијадомаћитимбезпромашајаса4:
1,законачних30:27. „Железничар“се
пласираоувеликофинале,а„Јагодина“
изгубила шансу за троструку титулу
првакињаСрбије.Првак државе знаће
се након финалних утакмица у којима
се састају „Железничар“ и „Бекамент“
изАранђеловца.
ДраганМарков,тренерЖОРКЈагоди

на честитао је инђијским рукометаши
цамаистручномштабунадвепобедеу
полуфиналуистакавшидасуихпочет
ничкегрешкедовеледодваузастопна
пораза.
ВладаШимичић, тренерЖРКЖеле

зничарИнђијанаконутакмиценијекрио
емоцијеистакавшидасевишегодишњи
трудрукометашицесадаисплатио.

– Ово је резултат и једне успешне
сезонекојајеизанас,честитамдевој
камаисвимауклубунаовомвеликом
успеху.Минастављамодаље,спрема
мо се за оно што нас чека, рекао је
Шимичић.
Заиграчицуутакмицепроглашенаје

Дуња Табак из екипеЖРК „Железни
чар“.
– Било је доста осцилација у игри

токомцелог сусрета, али токомизво
ђењаседмерацапоказалисмоданам
је веома стало да дођемо до друге
победеидопласманауфинале.Вео
ма напорно смо тренирале и нисмо
могле ништа да препустимо случају,
реклајеДуњаТабак,играчицаутакми
це.
Рукометашице „Железничара“ прву

финалну утакмицу против аранђело
вачког„Бекамента“,играће21.или22.
маја.

М. Ђ.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Тени ска сапу ни ца поно во 

на малим екра ни ма
Ђоковић поново јаше. Овако би

отприликемогледасепротумаче
насловне странице спортских

медијапослењеговепобеденатурнируу
Риму.НовакјеунедељуопајаоГркаСте
фаноса Циципаса са 2:0 у сетовима и
освојиомастерснашљацибезизгубље
ногсета.Имаојетриокршајасаиграчима
којисумеђупрвихдесетнасвету.Мало
лије?
Одостигнућимаовог,садавећконтро

верзногспортисте,моглобисепричатиу
недоглед.Ова титула намастерс турни
рима му је 38. по реду и сада има две
вишеодРафаелаНадала.Обезбедио је
боравак на првомместу баремдо завр
шеткаРоланГароса,гдећеиматиприли
ку да настави поход ка звању најбољег
свихвремена.Мада,многићерећидаје
онодавнотозвањезаслужио.
НесрећнаепизодаибрукауАустралији

су свакако оставили последице на овог
врхунског спортисту. Због свог чврстог
става да неће да прими боцу, Новак је
пропустиошансудаосвоји гренслемна
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
Шпанацима21тиутлу,насупрот20коли
косускупилиЂоковићиФедерер.
Требалојенашемасудобрихпетмесе

цидасевратиуформуинаставигде је
стао. Колико је ментално јак, говори и
чињеницадаовихданапуни35година,а
даидаљемеље,безобзиранаперипети

је и дугу паузу. Најбоље је то на својој
кожи осетио несретни Грк у недељном
финалукадајебиооткинутса6:0упрвом
сету.
После јануарске глупости и пропушта

њатурнирауАустралији,многисуочеки
вали да је са Ђоковићевом каријером
готово.Билојенереалноочекиватидаће
сеубрзовратитинатеренпослеодбија
њадапримивакцинукојајебилапреду
слов за улазак у већину земаља.Међу
тим,изовеперспективе,сватадешава
ња везана за корону, карантин и мере,
делујукаодавнапрошлост.Болештинаје
одједном,реклобисе,утихнула,асветје
добионовукоскузажвакањеувидурата
уУкрајини.
Оношто једоброзасрпског тенисера

јетодагајетапиздаријакојаседешава
на истоку Европе на неки начин заоби
шла.Барем за сад.Није се нештоогла
шаваоипокушаодабудепаметан,чаки
кадасурускимспортистимаширомсвета
забрањена учешћа на такмичењима. А
билојечакипричадаћеРусиорганизо
ватитурнируМосквина којићезватии
Новака.Бољебибилозањегадасеово
га пута држи по страни и гледа своја
посла.Аимаћепослаунаредниммесе
цимаитекако.
УПаризу22.мајапочињеРоланГарос.

Ђоковићсадаимашансудасепоброју
гренслемтитулаизједначисашпанским
колегом.Садапредстојипериодприпре
мезатурниркојибимогаодамуотвори
вратараја.Нећемубитилако.Садавећ

насупрот себе има неколико озбиљних
момакакојибимоглидагаугрозе.Колико
годонимаоменталнеснагеидисципли
не,не требазаборавитичињеницуда је
ипакветерани као такав, склоносцила
цијамаипадовима.
Занимљива је ситуација са његовим

главним конкурентом Рафаелом Нада
лом.БиксаМајоркеполакогубибиткуса
природомигодинамаивеликојепитање
укаквомстањућесепојавитинапариској
шљаци. Морам признати да ми је већ
посталонепријатнодагледамовогмомка
какоцедипоследњеатомеснагеизсвог
напаћеног тела.Дечко је већ садаполу
инвалидипитањејесамокаквећепосле
дице професионално бављење спортом
оставитинањега.

Надал има хроничних проблема са
боломустопалу.Милер–Вејссин
дром (бол у средишњем делу сто

пала)гапративећгодинама,акажедаје
научиодаживисатим.Остаједасевиди
коликоћетоутицатинаприпремнипери
од за Ролан Гарос и у каквој ће форми
доћинатурнир.Акосеипојавитамо.Тре
нутнојепетинасветуимогаобидадоче
каЂоковићавећучетвртфиналу.
Нема сумње да нас чека занимљив

периодусветутениса.Напаћенараја,а
посебноонинајстарији,поновоимајупри
лику да гледају свог омиљеног глумца у
тениским теленовелама. Можда ће то
бесомучнопребацивањелоптицетамо–
вамо макар на кратко одагнати људима
мислиокризикојанаснеминовночека.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА,АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА,ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА
ГРАДСКАУПРАВАЗАУРБАНИЗАМ,ПРОСТОРНОПЛАНИРАЊЕИИЗГРАДЊУОБЈЕКАТА
Број:350116/2022VI
Дана:13.05.2022.год.
СРЕМСКАМИТРОВИЦА
Градскауправазаурбанизам,просторнопланирањеиизградњуобјекатаГрадаСремскаМитровицаускладуса

чланом45аЗаконаопланирањуиизградњи(„СлужбенигласникРС“,број72/2009,81/2009исправка,64/2010УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209др. закон,
9/2020и52/2021),ичланом40Правилникаосадржини,начинуипоступкуизрадедокуменатапросторногиурбани
стичкогпланирања(„СлужбенигласникРС“,број32/2019),излажена

РАНИ ЈАВ НИ УВИД
МАТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗРА ДУ ПЛА НА ДЕТАЉ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ ТУРИ СТИЧ КО РЕКРЕ А ТИВ НОГ

КОМ ПЛЕК СА „ЛЕЖИ МИР“ НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
РАНИ ЈАВ НИ УВИД  ће се обављати у холу зграде

Градске куће Града Сремска Митровица, у Сремској
Митровици,улицаСветогДимитријаброј13итрајаће15
данаитоод18.мајадо02.јуна2022.године.
Увидуматеријалзаизрадупланадетаљнерегулације

можесеостваритиназваничнојинтернетстранициједи
ницелокалнесамоуправеwww.sremskamitrovica.rs.
У току трајања раног јав ног уви да заинтересована

правна и физичка лица имају право упознавања са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим реше
њимазаурбануобновуиефектимапланирања.

Обавештавајусеипозивајуоргани,организацијеијав
напредузећакојисуовлашћени даутврђујуусловеза
заштитуиуређењепростораиизградњуобјекатададају
мишљењеупогледуусловаинеопходногобимаистепе
наутицајанаживотнусредину.
Заинтересованаправнаифизичкалицамогудостави

типримедбеисугестијеуписаномобликуГрадскојупра
визаурбанизам,просторнопланирањеиизградњуобје
катаГрадаСремскаМитровица,улицаСветогДимитрија
број13уСремскојМитровици.

НАЧЕЛНИК
ВеснаВујановић,дипл.правник



46 18. MAJ 2022.  M NOVINE

ОВАН: Конфликти
при решавању
пословних интереса
стварадодатнутензи

јууодносусасарадницима,буди
теопрезниипромишљени.Пла
нирајте романтичну забаву за
двоје. Љубав је тајанствена
шифра која делује позитивно на
вашерасположењеимотивацију.
Важно је правилно усмеравати
својукреативнуенергију.Осећате
сесрећноузвољенуособу.

БИК: Консултујтесво
јесарадникепренего
што донесете неку
званичну одлуку,

вишеглаваможедасмислибоље
решење. У сусрету са вољеном
особом, нема разлога да упорно
инсистиратенанекимспоредним
догађајима. Имате различита
виђења.Прижељкујетевишераз
умевањаинежностиуљубавном
односу.

БЛИ ЗАН ЦИ:Делујете
забринуто због нових
догађајанапословној
сценикојимогудавас

успореуспровођењуважнихпла
новакојеимате.Удођађајимаиз
приватногживота немојте дозво
лити да се о вама шире лоши
гласовиилиданекоовамапла
сирапогрешнеприче.Својемале
слабости покажите само пред
породицомиблискомособом.

РАК: Неко вам даје
кориснесугестије које
лако можете да при
мените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничкиминтересима.Тренит
но преиспитујете свој однос са
блиском особом у жељи да се
што боље разумете. Имете ути
сак да вам партнер ускраћује
одређенеинформације.

ЛАВ: Делујете врло
амбициознопредсво
јомоколиномисвима
јаснодајетедознања,

да не желите да вам се неко
супротстављапобилокојојосно
ви.Пажљивопроценитеситуаци
је које захтевајунекивидризика
или веће улагање новца. Неоп
ходнавамјепородичнахармони
ја и нечије присуство како бисте
остварилибољупсихолошкурав
нотежуиприливкреативнеенер
гије.

ДЕ ВИ ЦА: Ситуација
око вас делује врло
променљиво и тешко
је прецизно предви

детинечијуреакцијуилиодговор.
Бољеједаседржитепроверених
правила и да избегавате било
којуврстуризика.Одложитенеке
напорнеобавезедокнедобијете
боље услове. Обрадоваће вас
поступак неких блиских пријате
ља.Налазитесеуфазиемотив
ногузлета.Препуститесесвојим
осећањима.

ВА ГА:Улажетевелики
напор да остварите
позитивнерезултатеу
свомпословномизра

жавањуалипотојиследдогађаја
којиреметивашепланове.Важно
једасеправилноорганизујетеи
да испоштујете све задате роко
ве.Склонистечестимпроменама
свог емотивног расположења,
немаразлогадагубитенадуили
дасеудаљаватеодпартнера.

ШКОР ПИ ЈА: Прола
зите кроз различите
фазе стваралачког
расположења и стало

вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхватите
коментарекоједоживљаватекао
оштру критику. У односу са
љубавнимпартнеромчестопреу
зимате активну улогу и спремни
стедапроменитенекезаједничке
навикекојевасспутавању.

СТРЕ ЛАЦ: Размисли
теопромениодређе
них критеријума и
услова у договору са

сарадницима како бисте побољ
шали своју пословну позицију.
Слободноможетедаинсистирате
насвојимидејама,јериматеврло
поузданепоказатељеоуспеху.У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.

ЈА РАЦ: Неко од
сарадника нема
довољно интересова
ња да испоштује

заједничкипословнидоговор,што
неминовно условљава одређени
губитак. Делујете забринуто због
нових информација и промена
којенаговештавајувашисарадни
ци.Склонистечестимпроменама
расположења каоидруштва које
привлачи вашу емотивну пажњу.
Немаразлогадасејогуните.

ВО ДО ЛИ ЈА:Потруди
те с еда успешно
спроведете све своје
идеје и планове у

дело. Важно је да поред себе
имате особу од поверења и тим
проверенихсарадниказакојевас
везује заједнички интереси. У
љубавном односу немојте безу
спешно покушавати да промени
тепартнеровопонашањеилида
мењатетокстварикојенезависе
одвашевоље.

РИ БЕ: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурно приликом

испуњавања разних договора
којеиматесасарадницима.Реал
но заснивате све своје одлуке и
нема разлога да неко утиче на
вашу професионалну несигур
ност.Уодносусапартнеромнема
потребе да упорно понављате
ситуацијекојенедоносежељени
резултат.

VREMEPLOV
18. мај

1804. Наполеон Бонапарта
проглашен за цара Францу
ске.Удецембрукрунисанкао
НаполеонI.
1998. Влада САД поднела
великутужбупротивкорпора
ције “Мајкрософт” због моно
пола.

19. мај
1906. Италијански краљ и
швајцарски председник зва
нично отворили “Симплон”,
тунелкрозАлпекојимсупове
занеИталијаиШвајцарска.
1928.Рођенкамбоџанскидик
татор Салот Сар, познат као
ПолПот.Токомњеговевлада
винепобијеновишеодмили
онљуди.

20. мај
1349.ДонетДушановзаконик,
којимсуутврђенаопштаначе
лауређења.
1506.Умроиталијанскиморе
пловацКристоферКолумбо.
1985.Филм “Отацнаслужбе
ном путу” југословенског
режисера Емира Кустурице
освојио је „Златну палму“ на
фестивалууКану.

21. мај
1904. У Паризу основана
Светска фудбалска федера
ција.
1982. Британске трупе се
искрцаленаФокландскаостр
ва,која јеокупиралаАргенти
на, у највећој војној акцији
Лондона од Суецке кризе
1956.
1991. ПремијерИндије Раџив
Ганди убијен бомбом скриве
номубукетцвећа,токомпред
изборногмитинга.

22. мај
1885. Умро француски књи
жевникВикторИго.
1939.ХитлериМусолинипот
писали“Челичнипакт”одесе
тогодишњем војном и поли
тичкомсавезуНемачкеиИта
лије.

23. мај
1934. У Лујзијани у окршају с
полицијом убијени Бони Пар
кериКлајдБароу,озлоглашен
разбојничкипар.
1945. Немачки нацистички
лидер и шеф Гестапоа Хајн
рихХимлеризвршиосамоуби
стводанпоштосугаБританци
заробили. Ухапшен Хитлеров
наследник, адмирал Карл
Дениц.

24. мај
1844. Изумитељ телеграфа
Семјуел Морзе послао прву
телеграфскупорукунаудаље
ност од 65 километара, из
Вашингтона у Балтимор.
Порукагласила:“ШтајетоБог
урадио?”.
1941.Рођенамеричкипевачи
композитор Роберт Цимер
ман, познат као Боб Дилан,
један од најпопуларнијих
музичараXXвека.

HOROSKOP

Сре да, 18. (5) мај 
Света великомученица Ирина
(Преполовљење)

Че твр так, 19. (6) мај 
Свети праведни Јов; Пренос
моштијуСветогСавеСрпског

Пе так, 20. (7) мај 
Појава Часног Крста у Јеруса
лиму

Су бо та, 21. (8) мај 
Свети апостол и јеванђелист
ЈованБогослов

Не де ља, 22. (9) мај 
Пренос мошт.Светог оца Нико
лаја; Свети пророк Исаија; Св.
муч.Христофор

По не де љак, 23. (10) мај 
Свети апостол Симон Зилот;
ПреподобнаИсидора

Уто рак, 24. (11) мај 
СветиКирилоиМетодије

Crkveni
kalendar

Млеч ни
сла до лед 

Са стој ци:400млтечног јогур
та, 400мл грчког јогурта, 500мл
слаткепавлаке(најбољемлечна),
400гршећераупраху,додаципо
жељи. Сладолед је издашан и
можетегаподелитиумањепосу
де,падодаватисастојкекаошто
јемлевеникекс,орашастиплодо
ви,чоколада,кокос…

При пре ма:Помешајтетечнии
чврстијогуртсашећеромупраху
паизмутитевиљушкомилимути
лицом. Умутите слатку павлаку
миксером,алистанитенаполада
небудепревишечврста.Додајте
јојпрвусмесуијошмалоумутите.
Сладоледсипајтеупосуду,стави
теузамрзивачна2сата,анакон
тогпериодагаизвадитеипоново
измиксајте.Натајначинћетераз
битиледкојисеухватиоидобити
кремастуструктуру.

• Ро ђен да ни су ве о ма 
ко ри сни. Што их ви ше 
имаш ду же жи виш. 
• Пси хо ло зи твр де да је 
за до бро рас по ло же ње 
по треб но за гр ли ти осам 
љу ди, ... или млат ну ти 
јед ног ...
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Е рачун, 
е фиска ли за ци ја, 

е мој бато! 

Идемспосла,сунцепржи,угла
вихаос.Вишеоддесетданасе
мучим са електронскимфакту

рама.Самоотомеразмишљам,само
око тогабринем.Хоћелипрорадити
апликација,хоћелистићирачунутај
виртуелниСЕФ,хоћелиовисадруге
странетопреузети?Хиљадупитања,
аСрбијајевеликатајна.Настрануто
што су 1. мај одредили као датим
почеткаприменеиелектронскефак
туреиновихфискалнихкаса.Еј,бре,
па Први мај је државни празник, па
јошдваданапослетогаиевонасу4.
мајуорнихиодморнихдасеухватимо
у коштац са пошастима дигитализа
ције. И ухватисмо се ал’ брзо се и
пустисмо.Нештонеиде,барменине
иде. Зовем, питам, хистеришем, не
вреди,мож’њакати...тамосецрвени
ишлус.Аневаљакадсецрвени,тре
бадабудезелено.Амениникакода
позелени.Јасамодавнопозеленела,
ал’ то се не рачуна. По пола сата
чекамнателефонудасејавислобо
даноператер,аонисвиодредазау
зети.Лудилоихаосданима.
И тако, зелена и хистерична идем

кућиипролазимпоредЗКСакадоно
најава концерта под насловом „Иде
лола у чарапа бели“. Гледам и не
верујемштавидим.Каодасампала
са планете Мелмак, или отишла иза
огледала.АлфиАлиса,двауједан.У
свомфилмуокотихпроклетихефак
тура, апликација, кодова и глупости
сударим се са лолом у чарапа бели
који,ето,иде...Дошломидавриштим
одсмеха.Алипренегоштосампра
снула у смех, схватимдау ствари ја
нисамнормалнакадочекујемдадиги
тализацијапрорадипренегоштолола
стигне.Неможе,нијеприродно.Лола
идеучарапа,итобели,итакополуо
бувен мора добро да пази куд гази.
Другобибилодалолаимаопанке,на
пример,ондабионлакакоракастиг’о,
овако,мало једеликатно.Можеида
сеогребеил’дапоцепачарапе,беле,
значиполакоиопрезно.Етаконекако
итанашадигитализацијаиде,полако
иопрезно,дасенепоцепа.
Зашто сам повезала е фактуру и

лолубезопанака,незнам,такомисе
сложило у тренутку. Као да постоје
паралелни светови у овој нашој
земљи. Један ненормалан, ужурбан,
савусплахирениуспаничен,уборби

сапрописима,изложениживљавању
државног апарата који мисли да је
овоДанска,идругинормалан,учара
па бели. Па лагано, кад год дош’о,
добродош’о.Уосталом,лола јето,а
неелектронскафактура.
Али,безшале,овоокотедигитали

зацијејестварноненормално,ијасе
гледе српске дигитализације осећам
потпуно ненормално. Нисам једина,
алималајегрупаљудикојутоистин
ски глође.Предузетници, књиговође,
појединци из јавног сектора. И про
грамери,наравно.Шакајада.Програ
мери супосебноосетљива група.То
бимоглабититемапосеби,аликад
самвећудигитализацији,’ајддарек
нем коју и о томе. То су људи Дон
Кихотиусударусаогромноминфор
матичком неписменошћу већине
корисника њихових услуга. Највећи
бројљудиодпрограмераочекујејед
ноставну команду која решава све
проблеме, а која гласи: упри прстом
ође. То ти мени, бајо мој, намести.
Маниметеорије.Дијадапритиснем
дапозелени?Јердокнепозелени,не
рачунасе.
Дакле,даскратим, једногданасве

ћебитиуреду.Опоравићемоислање
електронскихфактура,каоштосмои
свеостало.Трајетомало,ал’нилола
немож’дапрелети,учарапабели.

Ја ризикујем да ме читаоци овог
текста уопште неће разумети.
Већинапојманемакаквајемука

послати електронску фактуру. И не
дао им бог ни да знају. Али, морам
подсетитидајеуовомцугуобухваћен
само јавни сектор и субјекти који
послују са јавним сектором.Од сле
дећегодинећесви,ијавнииприват
ни, између себе пословати на тај
начин.Значи,електронски.Безпапи
ра и печата. Е, то ће бити милина
божја.Незнамкакоћепрограмерито
издржати.Доконисвакомнеобјасне
гдедаупрепрстом...имадаизумру.
Најбољи лек за то је да се мозак

пусти на отаву. Па на концерт, да
видимдал’јелоластиг’о.Илидасе
мало више заинтересујем да ли је
Маријана смувала Бебицу, и зашто
сиротаМиљанаучигеографију.Томи
послеелектронскихфактурадођек’о
сасвимнормалноштивоизанимаци
ја.Усвакомслучају,одлолеиМари
јанеминећепућимозак.

Дошло ми да ври штим 
од сме ха. Али пре него 

што сам пра сну ла у 
смех, схва тим да у 

ства ри ја нисам нор
мал на кад оче ку јем да 
диги та ли за ци ја про ра
ди пре него што лола 
стиг не. Не може, није 
при род но. Лола иде у 
чара па, и то бели, и 

тако полу о бу вен мора 
добро да пази куд 

гази. Дру го би било да 
лола има опан ке, на 
при мер, онда би он 
лака кора ка сти г’о, 

ова ко, мало је дели
кат но. Може и да се 

огре бе ил’ да поце па 
чара пе, беле, зна чи 
пола ко и опре зно. Е 

тако нека ко и та наша 
диги та ли за ци ја иде, 
пола ко и опре зно, да 

се не поце па

• Про гра ме ри у тран су, ’ладан обли ва зној ...



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

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

Ста ни слав Сту пав ски, нови нар и  
шид ски хро ни чар пред ста вио је у сре-
ду, 11. маја у сали Сло вач ког дома сво-
је нај но ви је дело, моно гра фи ју пово-
дом педе сет годи на од осни ва ња ФК 
„Јед но та“. Све о бу хват на моно гра фи ја 
пред ста вља изу зет но дело не само за  
ФК „Јед но та“, већ и за све оне који су 
на неки начин уче ство ва ли у осни ва њу 
клу ба, њего вом раду и на кра ју њего-
вом бити са њу педе сет годи на.

У див ној атмос фе ри, гото во при-
сној, Ста ни слав Сту пав ски је гово рио о 
настан ку клу ба дале ке 1971. годи не, о 
начи ну како су дошли до првих спорт-
ских дре со ва, град њи игра ли шта, дови-
ја њу да се обез бе де сред ства, а све је 
то „зачи нио“ анег до та ма из тог пери о-
да. Сту пав ски је био и један од осни-
ва ча ФК „Јед но та“, те је и њего во све-
до че ње о настан ку клу ба који тра је већ 
педе сет годи на, уто ли ко и зна чај ни је.

– Хтео сам да оста не забе ле же но 
како је све поче ло. Од ини ци ја ти ве да 
се осну је клуб, прве тешко ће и како 
је клуб ста са вао. Неки сред њи део у 
исто ри ји клу ба је остао незабе ле жен, 
има мо само резул та те и табе ле, а 
нема мо подат ке о раду клу ба, не зна-
мо које све радио и био акти ван. Циљ 
ми је био да у јед ној књи зи при ка жем 
оно што смо успе ли да сачу ва мо и отрг-

не мо од забо ра ва и оста ви мо буду ћим 
гене ра ци ја ма, изја вио је Сту пав ски.

Про мо ци ји моно гра фи је при су ство-
вао је и нека да шњи фуд бал ски репре-
зен та ти вац Саво Мило ше вић који је 
имао пору ку за мла де:

– Тре ба се бави ти спор том, а то не 

зна чи да ће се то наста ви ти у про фе-
си о нал ном спор ту. Физич ка актив ност 
је изу зет но важна. Ни један посао не 
може те ради ти, ако физич ки нисте 
актив ни, па макар то био и умни рад. 
Фуд бал је нај ма сов ни ји спорт и данас 
сам видео људе који су и осни ва чи ФК 
„Јед но та“ и сигу ран сам да су током 
ових педе сет годи на ту страст пре не ли 
на нове гене ра ци је, рекао је про сла-
вља ни фуд ба лер.

Изда вач моно гра фи је је Кул тур но 
обра зов ни цен тар Шид, а штам па ње је 
финан си рао нека да шњи фуд ба лер  ФК 
„Јед но та“ Јаро слав Сту пав ски.

– Вели ка ми је част и задо вољ ство 
што сам могао са дона ци јом да помог-
нем да се сачу ва од забо ра ва све наше 
рођа ке, при ја те ље и све оне који су 
дали део себе у фуд бал ски клуб „Јед-
но та“. Дра го ми је што клуб иде у јед-
ном ста бил ном прав цу, има пио нир ски 
и омла дин ски погон. Из овог клу ба је 
ста са ло пуно добрих фуд ба ле ра, а што 
је још важни је ста са ло је пуно добрих 
људи,- рекао је Јаро слав Сту пав ски.

Про грам пред ста вља ња моно гра-
фи је   „ФК Јед но та Шид 1971-2021“, 
упот пу ни ле су девој чи це Хана Ћосић и 
Леа Частвен које су отпе ва ле неко ли ко 
сло вач ких песа ма, уз прат њу Ната ше 
Колар на хар мо ни ци. Д. Попов

ПРО МО ЦИ ЈА МОНО ГРА ФИ ЈЕ ПОВО ДОМ ПЕДЕ СЕТ ГОДИ НА ФУД БАЛ СКОГ КЛУ БА 
„ЈЕД НО ТА“ ИЗ ШИДА

Једин стве на „Јед но та“

У див ној атмос фе ри, гото во при сној, којој је при су ство вао је и нека да шњи фуд-
бал ски репре зен та ти вац Саво Мило ше вић, Ста ни слав Сту пав ски је гово рио о 
настан ку клу ба дале ке 1971. годи не, о начи ну како су дошли до првих спорт ских 
дре со ва, град њи игра ли шта, дови ја њу да се обез бе де сред ства, а све је то „зачи-
нио“ анег до та ма из тог пери о да. Сту пав ски је био и један од осни ва ча ФК „Јед-
но та“, те је и њего во све до че ње о настан ку клу ба који тра је већ педе сет годи на, 
уто ли ко и зна чај ни је

Ста ни слав Сту пав скиЈаро слав Сту пав ски и Саво Мило ше вић

Моно гра фи ја


