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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

Maturski ples u 
Sremskoj Mitrovici

Proslavqen Dan op{tine Pe}inci



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 
066/643-73-53.

РУМ СКА ОПШТИ НА НАСТА ВЉА ДА ПОМА ЖЕ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА

Испла та суб вен ци ја при кра ју
Ми смо ово зами сли ли као 

пилот про је кат, али сада 
је сасвим јасно да ћемо са 

овом мером наста ви ти и 
сле де ће годи не. Наш зада-
так је да пома же мо нашим 

пољо при вред ни ци ма и 
сва ка ко да ћемо наста-

ви ти са том подр шком и 
наред них годи на. Све сни 

смо чиње ни це да је ово 
пољо при вред ни крај и да 
зајед но са репу блич ким и 
покра јин ским инсти ту ци-

ја ма мора мо да олак ша мо 
нашим пољо при вред-

ни ци ма, каже Алек сан-
дра Ћирић пред сед ни ца 

општи не Рума

Општи на Рума је и ове годи не 
издво ји ла зна чај на сред ства из буџе-
та за помоћ пољо при вред ни ци ма на 
том под руч ју. Поред доса да шњих 
мера помо ћи као што је суб вен ци о-
ни са ње кама те на кре ди те, пре ми-
је оси гу ра ња и бес плат ну ана ли зу 
земљи шта, општи на Рума је обез-
бе ди ла и по 30 хиља да дина ра као 
помоћ газдин стви ма за набав ку 
репро ма те ри ја ла за про лећ ну сетву. 
Испла та је при кра ју кажу у општи ни, 
уз напо ме ну да се за ову врсту помо-
ћи при ја ви ло 1100 реги стро ва них 
газдин ста ва.

Ово го ди шња про лећ на сетва је, 
кажу пољо при вред ни ци у одно су на 
лањ ску ску пља за педе сет посто. 
Упра во због тога локал на само у пра-
ва у Руми је одлу чи ла да помог не 
пољо при вред ни ци ма са по 30 хиља-
да дина ра за набав ку семе на, ђубри-
ва и гори ва. Испла та пољо при вред-
ни ци ма који су тра жи ли ова сред-

ства је при кра ју, каже пред сед ни ца 
општи не Рума Алек сан дра Ћирић.

– Испла та се оба вља пла ни ра ном 
дина ми ком и сви који су кон ку ри са ли 
доби ће новац тако да смо што се тога 
тиче при кра ју. Вео ма смо задо вољ ни 
инте ре со ва њем пољо при вред ни ка за 
ову меру за коју се од нешто више три 
хиља де реги стро ва них газдин ста ва 
при ја ви ло 1100 пољо при вред ни ка. 
Мислим да је ова мера дошла у пра-
во вре ме јер су цене репро ма те ри ја-
ла за сетву ове у одно су на прет ход ну 
зна чај но пове ћа не, каже Алек сан дра 
Ћирић пред сед ни ца општи не Рума.

Ова врста помо ћи ове годи не је 
пред ста вља ла пилот про је кат, али 
како је заин те ре со ва ност пољо при-
вред ни ка вели ка, сада се са сигур-
но шћу може рећи да ће ово поста ти 
оба ве зна мера подр шке рум ским пао-
ри ма.

– Ми смо ово зами сли ли као пилот 
про је кат, али сада је сасвим јасно 

да ћемо са овом мером наста ви ти 
и сле де ће годи не. Наш зада так је 
да пома же мо нашим пољо при вред-
ни ци ма и сва ка ко да ћемо наста-
ви ти са том подр шком и наред них 
годи на. Све сни смо чиње ни це да је 
ово пољо при вред ни крај и да зајед-
но са репу блич ким и покра јин ским 
инсти ту ци ја ма мора мо да олак ша мо 
нашим пољо при вред ни ци ма, дода-
је Алек сан дра Ћирић пред сед ни ца 
општи не Рума.

Све му ово ме додај мо и пода так да 
општи на Рума на раз не начи не пома-
же пољо при вред не про из во ђа че има-
ју ћи у виду чиње ни цу да је у пита њу 
пољо при вред ни крај у коме зна ча јан 
део ста нов ни ка живи искљу чи во од 
пољо при вре де. Због тога ту су и суб-
вен ци је за кама те на кре ди те, оси гу-
ра ње усе ва за чега је био рас пи сан 
јав ни позив којим се суб вен ци о ни шу 
тро шко ви оси гу ра ња усе ва, пло до ва, 
више го ди шњих заса да, расад ни ка и 
живо ти ња у изно су 40 посто од укуп-
ног изно са обра чу на те пре ми је оси гу-
ра ња, а нај ви ше до 200.000 дина ра 
али и могућ ност бес плат не ана ли зе 
земљи шта за коју је ове годи не из 
буџе та општи не Рума издво је но пет 
мили о на дина ра. Могућ ност бес плат-
не ана ли зе земљи шта пла ни ра на је 
за 2200 узо ра ка, а заин те ре со ва ност 
пољо при вред ни ка као и сва ке годи не 
је изу зет но добра, кажу у акре ди то-
ва ној лабо ра то ри ји Пољо при вред не 
струч не слу жбе у Руми. 

З. Мар ко ви но вић

Алек сан дра Ћирић

Као и сва ке годи не, тако је и ове 
општи на Рума је обез бе ди ла набав-
ку про тив град них раке та које су 
дистри бу и ра не радар ском цен тру на 
Фру шкој гори. За купо ви ну 34 про-
тив град не раке те Општи на Рума 
је издво ји ла 1.489.200 дина ра са 
пдв-ом. Купље не су висо ко домет-
не раке те „Траyал“ и то 17 раке та 
доме та 7.300 - 7.900 мета ра и 17 

раке та доме та 6.100 мета ра, које ће 
МУП накнад но дистри бу и ра ти про-
тив град ним ста ни ца ма у Општи ни 
Рума., Под се ти мо у рум ској општи ни 
је у скло пу про јек та модер ни за ци је 
девет про тив град них ста ни ца ауто-
ма ти зо ва но, а локал на само у пра ва 
сва ке годи не издва ја и додат на нов-
ча на сред ства за сти му ла ци ју про-
тив град них стре ла ца.

Про тив град не раке те
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Чудо Божи је
и вели ка радост 

„Ималисморасколсанашомбраћом
изМакедонијекојијетрајао55година.
Итаранајебиладубокаиболелаје.С
том раном смо размишљали, с њом
легали и устајали у ишчекивању и
чежњидасеоназацели.Аликаошто
не постоји ништа што ми људи сами
собом,изсебе,можемоисцелити,тако
инарочитонателуХристовомнеможе
сесамонашимсиламаимоћимаучи
нити да она буде исцељена. Зато и
кажемда је точудоБожије, то једар
Божји.Нашарадостјенеизмерна,изо
билна,јерјеторадостљубавиБожије,
радост благодати Божије”, рекао је
српски патријархПорфирије у беседи
након литургије са архиепископом и
осталимпоглаваримаМакедонскепра
вославнецркве.
Тајдивнии,срећом,спретни,човек

нетом је схватио да ће одлука Васе
љенскг сабора о канонизацијиМаке
донске православне цркве изазвати
посрнуће љубави између Срба и
Македонаца ако се СПЦ буде само
молилаидржалапострани.Македон
циби,наиме,справоммоглидакажу:
ето, Васељенски сабор нас прима у
канонско јединство,аСПЦнеприма.
Народ који је, и без канонског једин
ства, почео да бива добар пријатељ
Србане треба кушатицрквенимиза
зовима и потхрањивати му поновно
удаљавањеодватрицепријатељства.
Злијезици,чакисрпски,коментари

шудајеСинодСПЦпожуриодапри
миМПЦуканонскојединствокакоби
ускочиоувозкојијевећкренуоодлу
ком Васељенског сабора. Знајући
мудростиспретностсрпскогпатријар
ха, пре ће бити да је СПЦ сачекала
одлукуВасељенскепатријаршије,ако
је није тајно и погурала, па својом
одлукомпотврдилаисту,којујеиначе
исаманамеравалададонесе.
Уполитици,аовоје,бесумње,поли

тика,некобинаместусрпскогпатри
јархапожуриодаМакедонцимадарује
канонскојединствоитакобудепрвиу

реду за њихову захвалност. Српски
патријарх је сачекао да канонско
јединство стигне Македонцима нај
пре из Цариграда, јер би дручкије
билогурањепрстауокоВасељенској
патријаршији,патекондадарашири
раније спремљени загрљај за браћу
изМПЦ.
Уз то, дао је Македонцима више

него васељенски инжењер фрагмен
тације православља: уместо да их
канонски призна под именом Охрид
ска архиепископија и у називу им
ускрати примисао на свемакедонски

простор, загрлио их је под именом
Македонска православна црква –
Охридскаархиепископија.
Даојевише,аодФанара,истамбул

ске четврти у којој столује Васељен
скипатријарх,нијенаправионеприја
теља.
Чак јетимеуважиоиБугарскупра

вославнуцрквукојасетакођезалага
ла за пријем МПЦ у канонско једин
ство, али је умелада буде уздржана
према молби МПЦ да је бугарска
црква призна за кћерку и поведе у
аутокефалност.Тада,2017.наиме,на
молбу да је Бугарска православна

црква усвоји,Македонска православ
на црква добила је одговор: прихва
там те, кћери моја, и молићу се за
твојуаутокефалност,алитоневреди
без сагласности твоје права мајке,
српскецркве.
Ми,недовршениверници,застидели

смосештонисмоосетилисилинуПор
фиријеверадости,штосмоузалудтра
жилиусећањудасмолегалиибудили
сесаболомзбогнејединстваумоли
тви. Легали смо са другим бригама и
будили се са њима, осим у случају
македонскогпризнањаКосоваиМето
хије,аитонашеразочарењеболелоје
довољно кратко да не мути нашу
љубавпрема,небашпревртљивојда
бибилабашпревртљива,Македонији.
Порфирије, тај обожени и спретни

човек, уважио је и Бугарску право
славнуцркву,иВасељенскупатријар
шију, и Македонску православну
цркву.МалолијезаСрбијукојасерве
са оскудицом пријатељства међу
суседима и са множењем непријате
ља?
Грлећисесапатријархомурадости

неизмерној иБожијемчуду,македон
ски архиепископ Стефан није пропу
стио прилику да изразинаду у скору
аутокефалност, која за 55 година
раскола узалудне звоњаве самопро
глашене аутокефалности није могла
да стигне ни од кога осим од мајке
цркве,одсрпскецркве.
Ова нада у скору аутокефалност

није толико била сенка на великој
радостииБожијемчудуколиконапо
менамакедонскихцрквенихотацада
радостјединственелитургијенијеоно
штоћезадовољитимакедонскудржа
ву. Македонски црквени оци нису
ништа урадили ако македонским
политичким вођама не ставе у руке
ононајважније.Теккадаимунаручју
заплаче перспективно чедо аутоке
фалности почеће истинска провера
Божијег чуда и велике заједничке
радости.
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Грле ћи се са патри јар
хом у радо сти неиз мер ној 
и Божи јем чуду, маке дон
ски архи е пи скоп Сте фан 
није про пу стио при ли ку 
да изра зи наду у ско ру 
ауто ке фал ност, која за 55 
годи на рас ко ла уза луд не 
зво ња ве само про гла ше
не ауто ке фал но сти није 
могла да стиг не ни од кога 
осим од мај ке цркве, од 
срп ске цркве

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА СРЕМ СКА 
МИТРО ВИ ЦА

У току кон курс за мла де 
пољо при вред ни ке
Агенција за рурални раз

војградаСремскаМитрови
ца расписала је конкурс
намењенмладимпољопри
вредницима 18. маја. Уку
панизноссредставакојиће
бити додељен износи 6
милионадинара.
–Наконкурссемогупри

јавити пољопривредници
који имају до 40 година, за
инвестицијеуфизичкуимо
вину, вредностидо 200.000
динара.Запољопривредни
ке чија је делатност прера
дамесаимлекапредвиђе
но је да могу добити сред
стваумаксималномизносу
од250.000динара,изјавила
јеДушицаПавловићдирек
торицаАгенцијезарурални
развој.
Конкурс је отворен до

првог јуна, а све информа
цијеипомоћпољопривред
ницимогудобитиупросто
ријамаАгенцијезарурални
развој, где се подносе и
пријавенаконкурс.

Души ца Павло вић

Град Сремска Митровица у циљу
унапређења енергетске ефикасности и
рационалнијег коришћења обновљивих
извораенергије јенапоследњојодржа
ној седници Скупштине града донела
одлуку о финансијској подршци дома
ћинствима.Првикораккареализацијије
расписивање јавногпозива запривред
несубјектекојићереализоватипослове.
–Комисијазаспровођењеенергетске

ефикасности Града Сремска Митрови
ца јерасписала јавнипозив19.мајаза
привредне субјекте који се баве про
изводњом, услугама и радовима на
имплементацији енергетске ефикасно
сти. Јавни позив садржи седам мера.
Овим јавним позивом је обухваћено
вишемерауодносунапрошлогодишњи,
осим једне мере која није обухваћена,
аодносисенауградњусоларнихпане
ла. Тај јавни позив ће бити расписан у
наредномпериоду.Сви јавнипозивиће
битидоступнисазваничномсајтуГрада
СремскаМитровица, где семожепреу
зетидокументацијазапријаву,изјавиоје
МилошМишковићпредседникКомисије
зареализацијумераенергетскесанаци
јеГрадаСремскаМитровица.Рокзапри
јавунаовајјавнипозивје3.јун. А. П.

Фото: Б. Т.

МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ САНА ЦИ ЈЕ

Јав ни позив
за доба вља че

Милош Мишко вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бес плат на
ауто – седи шта
за април ске бебе

У четвртак 19. маја су подељена
бесплатна ауто – седишта за бебе
којесурођенетокомаприламесеца.
Речјео43ауто–седишта,којасва
ког месеца додељује Град Сремска
Митровица у оквиру пронаталитетне
политике, у сарадњи са Саветом за
безбедност саобраћаја града Срем
ска Митровица. Право на седиште
имају и бебе рођене ван града, али
које имају пребивалиште на терито
рији Сремске Митровице. Родитељи
јепотребнодасејавеуГрадскуупра
ву за опште и заједничке послове и
имовину,радиостварењаправа.

А. П. 

ЗАВР ШНИ ЦА КВИ ЗА
„СИР МИ ЈУМ ЦАР СКИ ГРАД“ 

Најбољи ђаци 
„Поповићеве“ 
школе
Библиотека „Глигорије Возаревић“

усарадњисаУстановомзанеговање
културе „Срем“, Заводом за заштиту
споменика културе и градском Тури
стичкоморганизацијомјеорганизова
ла квиз „Сирмијум царски град“ за
основце. Најуспешнији учесници су
добили једнодневни излет у Келтско
село у Инђији 28. маја. Сви остали
којисусенадметалиу квизудобили
суједногодишњечланскекартеДечи
јег одељења библиотеке. То је била
приликадађаципокажуколикопозна
јуисторијусвогаграда.Првоместоу
знањуекипносузаузелиђациОснов
нешколе„ЈованПоповић“изСремске
Митровице. У литерарном стварала
штву је прво место освојио ученик
Теодор Вуковић, такође из школе
„Јован Поповић“. Најуспешнија у
рецитовању је била Анђела Свирче
вић из Основнешколе „Свети Сава“
из Сремске Митровице. У ликовном
стваралаштву се истакла Софија
Цвијетиновић из градске Основне
школе „Бошко Палковљевић Пинки“.
Финале квиза је одржано у четвртак
19.мајауградскојбиблиотеци.

M. Н.
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НОВИ САД: ОТВО РЕН 89. ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ САЈАМ

Мађар ска ово го ди шњи
парт нер Сај ма

Отва ра ју ћи сајам, пред сед ник Алек сан дар Вучић рекао 
је да је Мађар ска била сед ма земља Европ ске уни је по 
трго вин ској раз ме ни са Срби јом, а сада је на дру гом 
месту, дода ју ћи да ће та раз ме на још расти
Усуботу21.мајајеотворен89.Пољо

привреднисајамуНовомСаду.Отвори
лисугапредседникСрбијеАлександар
Вучић и мађарски премијер Виктор
Орбан. Међународни пољопривредни
сајам, чији је овогодишњи партнер
Мађарска биће отворен до 27. маја.
Представићесеукупно1.100излагачаиз
21земље.
Отварајући сајам, председник Алек

сандар Вучић рекао је да је Мађарска
била седма земља Европске уније по
трговинскојразменисаСрбијом,асада
је на другом месту, додајући да ће та
разменајошрасти.
– Невероватан је напредак наших

односа у пољопривредно – прехрамбе
ној индустрији. Прелазимо две стотине
милионаевраразмене.Тоћеићидаље
и напредоваће још брже. Много тешка
зима чека цео свет и знам даљуди то
овденевидеинеочекују.Суштинскисе
кризауовомтренуткуневиди,рекаоје
председникСрбијеАлександарВучић.

Дан земље партнера – Мађарске, на
сајмујебио23.мај.Таземљасеуокви
русајмапредставиланатрилокације,а
осим привреде, биће приказане и кул
турно–историјскевредностиигастроно
мија.Мађарски премијер ВикторОрбан
јеобилазећиизлагачерекаодасуСрби
ја и Мађарска јаки партнери у области
пољопривреде.
–Имамогалопирајућуинфлацију,раст

цена,намногимместимаусветуизбија
глад. Имамо ратни сукоб у Украјини.
Међутим,наосновупретходнихразгово
ра са Александром Вучићем, имамо
добревести,Мађарскаможедарачуна
на Србију и обратно, изјавио је Виктор
Орбан.
У оквиру пратећег програма сајма

посетиоцисуодотварањадопонедељка
моглиприсуствоватијавномоцењивању
говеда,коњаиоваца.Највећаатракција
биојебикВелишаod1.700килограма,у
власништву газдинства Јеремић из
СалашаЦрнобарског,анајскупљамаши

на–комбајнвредан450.000
евра, који се налази на
штандукомпанијеИТНГро
уп.
Пољопривредну механи

зацију излажу и компаније
изИталије,Турске,Аустри
је, Словеније, Шпаније,
Румуније,БугарскеиЧешке.
Отварањусајмасупрису

ствовалииминистарпољо
привреде, шумарства и
водопривреде Бранислав
Недимовић, министар
финансија Синиша Мали,
покрајински премијер Игор
Мировићкаоидругимного
бројнизваничници.

А. П.

Алек сан дар Вучић и Вик тор Орбан оби ла зе штан до ве

Изло жба меха ни за ци је

ДЕЛЕГАЦИЈАОПШТИНЕ
ИНЂИЈАУПРИЈЕДОРУ

Неговање
братскиходноса
ДелегацијаопштинеИнђијапрису

ствовалајесвечанојакадемијиикул
турно  уметничком програму пово
домобележавањаДанаградаПрије
дора. Градоначелник Слободан
Јаворуприличиојеипријемнакојем
је разговарано о продубљивању
односазапочетихпренеколикогоди
наакојисупрошлегодинеформали
зованиуПовељиобратимљењудве
локалнесамоуправе.
Према речима шефа Кабинета

председника општине Инђија Нема
ње Милојевића, суштина братских
односа два града је спајање њених
грађана кроз различите активности.
Онјеподсетиодајенеколикоспорт
скихекипагостовалонатурниримаи
припремамауПриједору,каоидасу
почетком године, школу скијања на
Козару,прошлиђациосновнихшкола
сатериторијеопштинеИнђија.
– За неколико недеља у Инђији

очекујемопосетуђакаизПриједора.
Трудимоседасвимбратскимопшти
нама и градовима негујемо добре
односе и на то смо веома поносни,
рекаојеМилојевић.

М.Ђ.

ЛАЖНЕ ДОЈА ВЕ О БОМБАМА
У ШКО ЛА МА СРЕ МА

Деца на онлајн 
наста ви
Упетак20.мајауранимјутарњим

сатима на имејл адресе преко 60
школа у Срему стигле су претеће
поруке и информације да је у тим
школама постављена експлозивна

направа.Све дојаве су биле лажне.
Родитељи су обавештени да деца
нећеиматинаставутогданаушколи,
већонлајн.УСремскојМитровицису
дојавестиглеуосновнешколеугра
дуи у поједине сеоске. Градоначел
ницаСветланаМиловановић јеоби
шла школе у петак, а припадници
полиције су извршили контролу у
свим објектима. У понедељак 23.
маја ђаци су се вратили у школске
клупе.

А. П.
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ЛОКА ЛИ ТЕТ АЏИ НЕ ЊИВЕ КОД КЛЕН КА

Место које све до чи
о 8000 годи на дугој исто ри ји

На самом лока ли те ту су потвр ђе ни нала зи из без ма ло свих епо ха људ ског живо та 
на нашем про сто ру. Истра же не су цели не из мла ђег каме ног доба, бакар ног и гво зде
ног доба, келт ске и рим ске циви ли за ци је, сло вен ских пле ме на, сред ње ве ков них 
држа ва, све до дана шњих дана
Поводом значајних археолошких

открића на локалитету Аџине њиве
Брајково 2 у атару Кленка, у склопу
истраживања која се раде на траси
новог ауто  пута Рума – Шабац, у
Кленку одржана је конференција за
новинарена којој је билоречиоизу
зетномзначајуовоглокалитета.Потом
су новинари у пратњи археолога и
обишли овај велики и важан локали
тет. Реч је о ископавањима која се
вршеуоквирузаштитнихархеолошких
радованатрасибудућегаутопута,а
усарадњиКоридораСрбије,компани
јеАзВиртСрбија,АрхеолошкогИнсти
тута у Београду, Завода за заштиту
споменикакултуреСремскаМитрови
цаиЗавичајногмузејаРума.
Овојеједнооднајвећихископавања

уисторијисрпскеархеологије,досада
је истражено чак 56.000 квадратних
метараузфасцинантне,аунекимслу
чајевимаи јединствененалазе–како
сечулонаконференцијизановинаре.
–Насамомлокалитетусупотврђени

налазиизбезмалосвихепохаљудског
животананашемпростору.Истражене
су целине из млађег каменог доба,
бакарног и гвозденог доба, келтске и
римскецивилизације,словенскихпле

мена,средњевековнихдржава,сведо
данашњихдана.Међунајзанимљиви
јеналазеспадајукошницекојиприпа
дајустарчевачкојкултури,која јецве
талаизмеђу6300.и5350.годинепре
нашеере.ОвоуказујенатодајеСрем
био једна од колевки пчеларства још
пре 8.000 година, рекао је др Драган
Милановића,руководилацистражива
ња.
Такође,пронађенисуостацибројних

кућаизпериодавинчанскекултуре,са

остацима пећи и остацима покретних
решеткизапечење.Ококућаједетек
тованогроманодбрамбениров који је
чуваонасеље,штоуказуједасуиутом
периодуљудиживелиустрахуоднапа
данепријатеља.Укућамасупронађе
ни сјајни примерци уметничких дела
каошто суфигурине бојенеминерал
нимпигментима,каоилампеуоблику
људскогтела.
–Оношто овај локалитет чини изу

зетно значајним су управо физички

Кон фе рен ци ја за нови на ре у Клен ку

Оби ла зак иско па ва ња
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остациљуди–петнеолитскихсахрана
винчанскекултурекојисуоткривенина
локалитету.АџинеЊивепостајутрећи
локалитетсанајвећоммистеријомсрп
скеархеологије–винчанскимнекропо
лама. Обогатствуоверегијесведочии
то да се други локалитет саљудским
остацимавинчанскепопулацијеналази
на истој тој греди, удаљен свега пет
километара, а то је локалитет од изу
зетног значаја, Гомолава кодХрткова
ца,истичедрМилановић.
Оноштојејошподатаккојифасцини

раједатајетанеолитскаварошицаса
уређеним улицама, чији је мали део
откривен овим ископавањима, преста
ла да постоји два миленијума пре
изградње пирамида у Гизи. На овом
локалитету се налазе и друге културе
којесусесмењивалехиљадамагодина
дугог и континуираног живота поред
Саве.Каокуриозитетисеиздвајаналаз
одсечене људске глава из бакарног
добакојајеритуалнозакопана,налази
келтскекултуреи јединственепећиза
керамику.Значајанјеиналазтриолов
неиконеподунавскогкоњаниканађене
упримарнимконтекстима,штоихчини
јединственим, нађени новац, оруђе и
оружје...Светосведочиозначајулока
литетаублизиниКленка.
Др Миомир Кораћ, директор Архео

лошкогинститута је указаода сеова
квимвеликимпројектимастварајунови
великистручњацикојиизрастајууизу
зетнеархеологе.
–Важнојештовишеодпронађеног

сачувати,коликодозвољавајуирадови
нановојсаобраћајници,кажедрКораћ.
Александра Ћирић, председница

Општине Рума је указала да је, због
важности овог локалитета, дужност
локалне самоуправе да што више
помогне истраживања, јер ће готово
сви пронађени предмети бити део
сталне поставке Завичајног музеја
Рума.
–Румскаопштинајејединаопштина

уСрбијикојаиматриархеолошкалока
литетаодизузетногзначаја.ТосуГомо
лава код Хртковаца, Басијана код
ДоњихПетровацаиовајновооткривени
АџинењивеБрајково2надомакКлен
ка,закојасамобавештенадаћебити
проглашен за локалитет од изузетног
значаја.Мићемофинансијскиподржа
тиконзервацијупронађенихпредмета,
како би што боље приказали 8.000
година историје и румској публици и
научно  истраживачким круговима из
земљеичитавогсвета.Желимодапро
мовишемо овај локалитет, да он буде
важандеокултурнотуристичкепону
денашеопштине,реклајеАлександра
Ћирић.
Истовремено,представникКоридора

Србијејерекаодаархеолошкооткриће
ирадовинаископавањиманећеуспо
ритирадовенаизградњиаутопута,те
да се у сарадњи са Археолошким
институтомистовременоодвијајурадо
ви на „спајању путева прошлости и
будућности“ и очувању националног
благанашеземље. С. Џакула

НалокалитетуАџинеЊивесепри
мењујунајсавременијеметодеархео
лошкогистраживања.
–Тосуоднеинвазивнихметодасни

мања које је Археолошки институт
годинама развијао на локалитету
Виминацијум, преко најмодернијих
технологија употребе 3Д скенирања
дроновима, фотограметријском доку
ментацијомидигиталномбазомпода
така,чимесвеископаноостајесачува

ноидоступнозабудућаистраживања,
доклегодпостојичовечанство.
АџинеЊивеБрајково2тимепостаје

локалитеткојићенепроцењивообога
тити културно  туристичку понуду
Срема.Овојеједанодтрилокалитета
у Србији где су нађене винчанске
сахране–првијеБотош,потомГомо
лаваисадаовајлокалитетсаископа
нихпетскелета,рекаоједрМирослав
Кочић.

Нај са вре ме ни је
мето де истра жи ва ња

Део про на ђе них пред ме та

Председница Општине Александра Ћирић у обиласку локалитета
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„СВИ ЊАР СКО ПОВЕ ЧЕР ЈЕ“ – МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ПОСВЕ ЋЕ НА ЖИВО ТУ
НЕКА ДА ШЊИХ СРЕМ СКИХ СВИ ЊА РА

Пам ти мо ко су нам били
пре ци и како су живе ли
Већ традиционално, обе

лежавање Дана општине
Пећинци затвара „Свињар
скоповечерје“–манифеста
цијапосвећенаживотунека
дашњих сремских свињара.
Манифестација се одржава
у Доњем Товарнику, где је
направљена и реплика сви
њарске колибе (Свињарска
колеба) у којој су свиња
ри живели док су у шумама
чувалисвиње.
Манифестацију је 22. маја

отвориопредседникопштине
ПећинциСинишаЂокић,који
јерекаоданасоваманифе
стација окупља да се сети
мокосмо,штасмоиодакле

смо,косунамбилипреции
какосуживели.
– Кроз овакве манифеста

ције чувамо традицију свога
краја и преносимо је новим
нараштајима. То је јако
важно, јер да бисмо ишли у
будућност, морамо да пам
тимо прошлост, поручио је
председникЂокић.
Организатор манифеста

ције јеУдружењежена„Сун
чев цвет“ из Доњег Товар
ника, под покровитељством
пећиначке локалне самоу
праве, а уз подршку Месне
заједнице Доњи Товарник,
Културног центра Пећинци
и Туристичке организације
општине Пећинци. Како нам
је рекла председница удру

жења „Сунчев цвет“ Лепо
сава Степановић, на мани
фестацији је наступило 14
удружењаизпећиначке,али
и из суседних општина, које
су обогатиле манифеста
цију својим штандовима, на
којима су приказале умеће
Сремица у изради традици
оналних рукотворина и при
премању слатких и сланих
специјалитета по традицио
налнимрецептима.
Жене из „Сунчевог цве

та“ демонстрирале су како
се припрема још један спе
цијалитет – сремски чварци
топљениуоранији,агостису
могли да уживају у дегуста
цијисвежихчварака.
У оквиру манифестаци

јеодржано јеитакмичењеу
спремањутаране–традици
оналног јела сремских сви
њара,аодржанајеидемон
страција старе вештине
пуцањасвињарскимбичем.
У културно  уметничком

делу програма наступило је
Фолклорно друштво „Извор
ДоњиТоварник“сатрикоре
ографије,ТамараМилићевић
која је говорила своју песму
„Срем“, Иван Милићевић
који је извео две нумере на
хармоници, Певачка група
„Свитац“изДечакојајеизве
ла сплет сремских песама и
Рада Томаш која је говори
ластиховеиззбирке„Дечус
љубављу“.

Д. С.

Нај у ку сни ја срем ска 
сви њар ска тара на: УЖ
„Сурчинке“ Сурчин, УЖ
„Рузмарин“ Голубинци. УЖ
„Шимановчанке“ Шиманов
ци.

Нај у ку сни ји сал чић: УЖ
„Мајка Ангелина“ Купиново,
УЖ „Огарчанке“ Огар, УЖ
„Тифани“Добринци.

Нај о ри ги нал ни ји штанд: 
УЖ „Шимановчанке“ Шима
новци, УЖ „Перла“ Бољев
ци,УЖ„Јаковке“Јаково.

Нај леп ши руч ни рад: УЖ
„Црнобарке“ЦрнаБара,УЖ
„Сремица“ Пећинци, УЖ
„ЛепотаАшање“Ашања.

Нај леп ши руч но рађен 
упо треб ни пред мет: УЖ
„Колевка Срема“ Пећинци,
УЖ „Попинчанке“ Попинци,
УЖ„Веселице“Деч.

Награђени
Пред сед ник општи не Сини ша Ђокић са жена ма из удру же ња „Сун чев цвет“

ОЛИ МПИ ЈА ДА ПРЕД ШКО ЛА ЦА

Љубав пре ма спор ту од нај ра ни јег узра ста
ПредседникопштинеПећинциСини

ша Ђокић и начелница Одељења за
друштвене делатности Зорица Лукач
уручилису19.мајамедаљеучесници
маОлимпијадепредшколаца, којусуу
склопу обележавања Дана општине
Пећинци организовалиСпортски савез
„Развој спортова“иПредшколскауста
нова„ВладаОбрадовићКамени“,докје
пећиначка локална самоуправа покро
витељманифестације.
Олимпијадапредшколацасеуопшти

ниПећинциорганизујеод2015.године,
акакојерекаопредседникЂокићзапо
четајесаидејомдасекоддецеоднај
ранијег узраста развија љубав према
спортипремаздравомначинуживота.
–ТрадицијаједасвиучеснициОлим

пијаде предшколаца добију медаље,
јер сама чињеница да су савладали
полигонсапрепрекамаидасудалисве
одсебезначидасупобедници,рекаоје
Ђокић.
Након олимпијаде, за близу 200

малишанаизсвих15насељапећинач
ке општине, организован је излет у
оквирукојегсупосетилинекеоднајзна
чајнијих историјских и туристичких
локалитета – Свињарску колебу у
ДоњемТоварнику,Аксентијевкућераку
Огару и Етно кућу Путник у Купинову,
гдесуузпомоћзапосленихуТуристич
којорганизацијиопштинеПећинциима
липриликудасеупознајусаисторијом
итрадицијомсвојеопштине.

С. Ђ.
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ЈЕД НО КРАТ НА НОВ ЧА НА НАКНА ДА ОД 40.000 ДИНА РА ЗА „ПРО ЛЕЋ НЕ“ БЕБЕ

Добро до шли ца
за 19 ново ро ђен ча ди

Једнократнановчананакнадазапоро
дице са новорођенчадима, у износу од
40.000динара,овихданастиженакућне
адресе19породицаизопштинеПећин
ци које субебу пријавиле у периодуод
16.мартадо16.маја.
Председник општине Синиша Ђокић

уручиојенакнадупородициКрњулациз
Брестача. Двомесечна Дуња је друго
детеСузанеиНиколеКрњулац.Старија

кћеркаМилаиматриипогодине,акако
намјерекламајкаСузана,накнадакоју
Општина исплаћује може доста да
помогне при куповини основних ствари
забебу.
Ђокићјеистакаодајеновчананакна

данајзначајнијамераподршкепородици
коју спроводилокална самоуправа, али
неиједина.
–Трудимоседанакнадаштопрестиг

недородитеља,јержелимодазнајуда
могу да рачунају на нашу подршку.
Општинафинансираибесплатанвртић
за једно од деце у породицама са бли
занцима, а за треће и четврто дете у
породици боравак у вртићу је такође
бесплатан.Свепородицесанашетери
торије добијају и бесплатне хигијенске
пакетезановорођенче,поручио јепрви
човекпећиначкеопштине. С. Ђ.

Сини ша Ђокић код поро ди це Крњу чац у Бре ста чу

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

РЕКОН СТРУ К ЦИ ЈА ПУТА ШИМА НОВ ЦИ – ДЕЧ – ПРЕ КА КАЛ ДР МА – АША ЊА – СПО МЕ НИК

Нај ло ши ји пут поста ће нај ква ли тет ни ји
ПредседникопштинеПећинци

СинишаЂокић,упратњидирек
тора Јавног комуналног преду
зећа „ПутевиопштинеПећинци“
Мирослава Петровића, обишао
је у уторак, 17. маја, радове на
реконструкацији пута Шиманов
ци–Деч–Прекакалдрма–Аша
ња – Споменик, где су у току
радови на асфалтирању деони
цеодПрекекалдрмедоДеча.Он
јетомприликомјошједномиста
као да је реч о најлошијој део
ниципутаупећиначкојопштини
и подсетио да је реконструкци
ја почела захваљујући личном
ангажовању председника Репу
бликеАлександраВучића.
– Стигли смо до асфалтира

ња деонице од Преке калдрме

доДеча,ајучесупочелиирадо
ви на асфалтирањудеонице од
Преке калдрме према Ашањи,
такодасенадамодаћеунајско
ријевремебитизавршенцеопут
одШимановацадоАшањеидо
Споменика.Путсеипроширује,
а биће највишег ранга носиво
сти,такодаћедосаданајлошији
путунашојопштинипостатинај
квалитетнији,изјавиојепредсед
никЂокић.
Онједодаодасеновимпутем

нерешавајусамопроблемигра
ђананасељакрозкојапутпрола
зи, већмногих грађана из оста
лих насеља пећиначке општине
којиовимпутемодлазенапосао
у индустријску зону Шимановци
илиуБеоград. С. Ђ.
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СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ ПОВО ДОМ ДАНА ОПШТИ НЕ 
ПЕЋИН ЦИ СВЕ ТОГ НИКО ЛЕ ЛЕТ ЊЕГ

ЂОКИЋ: Доса да шњи резул та ти 
смер ни ца и под сти цај
да ради мо још више

Сви доса да шњи резул та ти мора ју нам бити смер ни ца и под сти цај да ради мо још 
више. Да сва ко од нас у доме ну сво га рада да свој мак си мум. Да све оно што ства ра
мо данас, буде темељ на којем ће гене ра ци је које дола зе гра ди ти бољу будућ ност за 
себе и гене ра ци је које дола зе после њих, пору чио је први човек пећи нач ке општи не
Свечана седница Скупштине општине

Пећинци одржана је у петак, 20. маја,
поводом Дана општине Пећинци Светог
Николе Летњег, 22. маја, у присуству
одборникапећиначкогпарламента,већни
ка, привредника, свештенства, угледних

гостијуиздругихсрединаипредставника
културногијавногживотаопштине.
Седницом је председавала председни

цаСкупштинеопштинеПећинциДубравка
Ковачевић Суботички, која је том прили
комрекладасеовогодишњомсвечаношћу

обележава 62 године постојања општине
Пећинци.
„Циљ привредног развоја је стварање

бољегживотазанашеграђанеизабудућа
поколења. Привредни развој нам пружа
могућностдаразвијамонашанасеља,да

Све та литур ги ја
ПредседникопштинеПећинциСини

шаЂокићињеговзаменикЗоранВој
кић присуствовали су 22. маја светој
литургији у пећиначком храму, пово
домпразникапреносамоштијуСветог
оцаНиколаја, која јеуједнохрамовна
слава и слава општине Пећинци. У
присуству бројних верника и кумова
храма,светулитургијусуслужилипро
тојереј ставрофор Миле Јокић парох
бусијски,протојерејставрофорВлади
мирДмитрићпарохуМачванскомМет
ковићу и протонаменсник Предраг
Антонијевић парох новопазовачки,
заједно са архијерејским намесником
пећиначкимјерејемБојаномМијанови
ћем.
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у њима стварамо све боље услове за
живот,зазаснивањеиодгајањепородице.
Дасвакомекожелидарадиомогућимода
пронађе запослење и да од свог рада
издржава породицу. Да деци створимо
бољеусловезаодрастањеиобразовање.
Дамладимакојисузавршилишколовање
омогућимодасевратеусрединуизкојесу
потеклиидауједномодбројнихпривред
них субјеката започну успешну пословну
каријеру“–реклајеКовачевићСуботички.
Председник општине Пећинци Синиша

Ђокић,нагласиојеприликомсвогобраћа
ња да је основни услов за напредовање
стабилност,аопштинаПећинције,какоје
рекао,стабилнијанегоикад.
„Нежелимдаовообраћањепретворим

у хвалоспев, нити јемојапорукада сада
можемомирнодаспавамоналоворикама.
Напротив,преднамајејошмногопослаи
многоизазова.Свидосадашњирезултати
морајунамбитисмерницаиподстицајда
радимојошвише.Дасвакооднасудоме
ну свога рада да свој максимум. Да све
оношто стварамо данас, буде темељ на
којем ће генерације које долазе градити
бољубудућностзасебеигенерацијекоје
долазепослењих“–поручиојепрвичовек

пећиначкеопштине.
Сваке године, поводом Дана општине,

пећиначка локална самоуправа награђује
чланове локалне заједнице, који својом
хуманошћу, друштвеном одговорношћу и
сарадњом са локалном самоуправом
доприносе константном унапређењу ква
литетаживотаупећиначкојопштини.
Председник општине Пећинци Синиша

Ђокићуручиојеплакетезахуманостком
панији „Пери оплате“ за вишегодишње
организовање акција добровољног дава
ња крви у својим погонима, Александру
НиколићуизПећинацаза52добровољна
давањакрвииОсновнојшколи„Слободан
БајићПаја“изПећинацазаучешћеухума
нитарној акцији Слатки караван у оквиру
које су прикупљани пакетићи за децу са
КосоваиМетохије.
Признања за друштвену одговорност

уручио је заменик председника општине
ПећинциЗоранВојкић,аовогодишњилау
реатисуФондацијаНовакЂоковић,којаје
овегодинедониралаосаммилионадина
ра заопремањеновоизграђеногвртићау
Шимановцима, компанија Континентал
Тобако (Continental Tobacco) која је обра
зовнимустановамасатериторијепећинач

кеопштинедониралаинтерактивнетабле,
пројектореилаптопрачунареувредности
преко 20 хиљада евра и компанија КЛП
којајеувишенавратадонираларачунар
скуопремунамењенуобразовнимустано
ваманатериторијипећиначкеопштине.
Овогодишњи добитници Захвалница за

успешну сарадњу су Сремске новине,
Архијерејско намесништво пећиначко и
Удружење жена „Сунчев цвет“ из Доњег
Товарника,азахвалницејеуручиланачел
ницаОпштинскеуправеопштинеПећинци
ДраганаКрстић.
Уименаграђенихзахвалиоседиректор

компаније Континентал Тобако Марко
Деврња,којијерекаодајеовакомпаније
прва Мађарска фирма која инвестира у
општинуПећинци, ада је основ заинве
стирањебиоидеалангеографскиположај,
инфраструктураиразвијеностиндустрије.
– Наша донација је од срца дата, у

скромномизносу,ализашколеизамладе,
јержелимодаоваопштинанаставидасе
развија, дадецабудуедукована, образо
ванаидаостануусвојојопштини,рекаоје
Деврња.
Посебнунотусвечанојседницидалису

извођачи својим наступима. Доајен срп
ског глумишта Лепомир Ивковић ињегов
млади колега Душан Симић одиграли су
драмскиигроказ„Двавожда“,поводом205
година од смрти Карађорђа Петровића.
ГлумацИванВучковић, који је у серијалу
„Српски јунаци средњег века“ својом глу
моможивеоликВукаГргуревићаБранко
вића, легендарног Змаја Огњеног Вука,
српскогдеспотакоји јеу15.векутврђаву
Купиник, надомак Купинова, учинио срп
скомпрестоницом,данасјеговориобесе
ду Владике Николаја Велимировића „О
највећемсрпскомгреху“.
ХорСветиСерафимСаровскијемузич

киобојиосвечаностхимномБожеправде,
народном песмом Играле се делије и
нумером Ово је Србија, док су византиј
скимнапевомАгиос оТеос (СветиБоже)
који јенаписаоИсаиаСрбину15.веку–
првимнапевомчијисеауторпотписаокао
Србин,далипосебнудраматичностнасту
пуглумцаИванаВучковића.

Д. С.
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РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПУТА РУМА – ПУТИН ЦИ

Завр ше на део ни ца до Жар ков ца
Умартусузапочелирадовинарехаби

литацијипутаРума–Путинцикојијебио
у изузетно лошем стању. Инвеститор је
ЈП „ПутевиСрбије“, аизвођачрадова је
„Сремпут“адРума.
–Наовајначинћесеповећатибезбед

ност свих учесника у саобраћају, посеб
но житеља румске општине који доста
користеовајпут.Овојеједнаоднајвећих
инвестиција у текућој години у румској
општини.Уједносмоиодговорилинаапе
лежитељаовогделанашеопштинедасе
путуреди,амисмоуспелида,удогово
русаЈП„ПутевиСрбије“,обезбедимода
се у рехабилитацију овог важног путног
правца и крене, истакла је Александра
Ћирић, председницаОпштине приликом
почеткарадова.
НадеонициовогпутаодРумедоЖар

ковцајезавршеноасфалтирањеипоста
вљенајесаобраћајнасигнализација.
–Путевисужилакуцавицасвакезајед

нице и добри путеви стварају могућност
да се праве дугорочни планови у циљу
поспешивања привредних активности.
Тога смо свесни и чинимо све да наше
путеве одржавамо у најбољем могућем
реду.Ималисмовеликипроблемсаовим
путемкојијезаистабиоујаколошемста
њу,пајебилоидостапримедбиграђана.

УспелисмодаседоговоримосаЈП„Путе
виСрбије“какобисеревитализовалаова
деоница пута, каже Стеван Ковачевић,
председникСОРума.
ПослеуређењапутадоЖарковцакре

нулисуидаљирадовинарехабилитацији
државногпутадругогАредаброј126на
деонициодЖарковцадоПутинаца.
ЈП „Путеви Србије“ зато обавештава

возачедаћеседо15.јуна,утокусветлог
деладанаизводитирадови,адаћесеу
зонитихрадовасаобраћајодвијатинаиз
меничним пропуштањем возила и биће
регулисан семафорском сигнализацијом
илиручно.
Зато и апел возачимада поштују сао

браћајнусигнализацијуиприлагодебрзи
нукретањаусловиманапуту. С. Џ.

Пут кроз Жар ко вац

МИНИ СТАР СТВО ЗАШТИ ТЕ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

Руми сред ства за укла ња ње 
дивљих депо ни ја
Министарка заштите живот

не средине Ирена Вујовић је
потписала 13. маја уговоре
са представницима локалних
самоуправа о додели сред
става за уклањање дивљих
депонија и пројекте заштите
земљишта. Као резултат реа
лизације тих уговора током
године требало би да буде
очишћено преко 700 дивљих
депонија у Србији. Министар
ствозаштитеживотнесредине
је надва јавна конкурса  одо
брило средства за уклањање
дивљихдепонијау34локалне
самоуправе, као и за пројекте
заштитеземљиштау14градо
ваиопштина.
–Неодговорно и неадекват

но одлагање отпада утиче
на загађење ваздуха, воде и
земљишта и зато је изузетно
важнодаподижемосвест гра
ђана, јер јединозаједноможе
мо да се изборимо са овим
великимпроблемомидабуду
ћим генерацијама оставимо
чистуиздравуСрбију,поручи
лајетомприликомминистарка
Вујовић.

Поред 80 милиона динара
за уклањање дивљих депони
јаобезбеђено јеи20милиона
запостављањевидеонадзора.
Поредуклањањадивљихдепо
нија Министарство је опреде
лилои100милионадинараза
пројекте санације девастира
ногземљиштанакојемсубиле
депоније,ерозивногземљишта
иликлизишта.
Међу представницима 34

локалне самоуправе уПалати
Србије је уговор потписала и
Александра Ћирић, председ
ница румске општине, која је
указала на одличну сарадњу
са Министарством заштите
животне средине и министар
комИреномВујовић.
–Потписаласамуговоре за

суфинансирање реализаци
је пројекта превенције неле
галног одлагања и уклањања
отпада у овој години. Добили
смо средства у вредности пет
милиона динара за санацију
и уклањање дивљих депонија
у Краљевцима, Добринцима и
Платичеву,реклајепредседни
цаЋирић. С. Џаку ла

Алек сан дра Ћирић и Ире на Вујо вић
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ РУМА

Чува ри тра ди ци је
и кул тур не башти не

„Дани сло вен ске писме но сти и кул ту ре“, која афир ми ше савре ме но ства ра ла штво 
сло вен ских наро да, све ча но је, по 12. пут, отво ре на 20. маја у рум ском Кул тур ном 
цен тру, а про гра ми ће бити реа ли зо ва ни до 27. маја

Традиционална манифестација „Дани
словенске писмености и културе“, која
афирмише савремено стваралаштво
словенских народа, свечано је, по 12.
пут,отворена20.мајаурумскомКултур
номцентру,апрограмићебитиреализо
ванидо27.маја,кадасеманифестација
изатвара.Организатор„Данасловенске
писменостиикултуре“јеГрадскабибли
отека „Атанасија Стојковић“, а манифе
стација се ове године реализује онако
какојеизамишљена,уконтактусаброј
ном публиком, а не као 2020. године
када јекомплетнобилаонлајнилипро
шлегодинеунекоммешовитомформа
ту.
– Припремили смо богат и поучан

садржај,атусуинашипредавачи.
Имамо богат садржај, од пројекције

филмовадопредавања, једномсветло
сном брзином ћемо да започнемо од
СветогСаве,вратићемосеу1175.годи
ну када је, према историјским списима
СветиСава,првисрпскиархиепископи
просветитељ рођен, па ћемо сукцесив
ним путем доћи до Вука Стефановића
Караџића,НиколеТесле,каоиАтанасија
Стојковића,чијеименосинашабиблио
тека.Бићезаистадобариинтересантан
програмипозивамљудедадођу,рекао
једиректорДамирВасиљевићТоскић.
Стеван Ковачевић, председник СО

Рума јеуказаода јеово једнаодмани
фестацијапокојимајеРумапозната.

–„Данисловенскеписменостиикулту
ре“ је манифестација која је посвећена
неговању традиције, културног наслеђа
словенских народа, али и савремених
достигнућасловенскедуховностиитраје
седам дана. Широм словенског света
манифестација траје један дан, ми смо
сеопределилидасенебазирамосамо
на историјској димензији словенске
духовности.Определилисмоседасло
венску духовност посматрамо комплек
сно кроз свеоблике уметничког ствара
лаштвакрозкојесесловенскидухиспо
љава, кажеСтеванКовачевићштопод
разумева не само књижевне вечери и
историјска предавања, већ и ликовне
изложбе,пројекцијефилмоваимузичке
програме.
–Управо„Данисловенскеписмености

и културе“ сведоче о богатству словен
скетрадицијеикултурнебаштинегдеје
значајан допринос дао и наш народ.
Чуватиинеговатисвојутрадицију,исто
ријуикултуруважанјезадатаксвихнас,
јеруколикозаборавимонашупрошлост
ми губимо сопствени идентитет, каже
АлександраЋирић,председницаОпшти
не и додаје да су управо зато овакве
манифестацијеизузетноважне.
Насвечаномотварању12.„Данасло

венскеписменостиикултуре“говориоје
иСретенЛазаревић, архијерејскинаме
сникрумски.
– Радосни смо што и ове године у

нашем животу имамо „Дане словенске
писменостии културе“ у којиманалази
моличностиисадржајевреднесусрета,
својеврсненастављачеделасветебра
ћеЋирилииМетодија,истакаојеСретен
Лазаревић.
Свечаномотварањуманифестацијеје

присуствовао и Андреј Буравов, други
секретар амбасаде Рускефедерације у
Републици Србији, док су у програму
учествовалиАНИП„БранкоРадичевић“,
група „Врело“ и солиста на хармоници
СтефанБодирожа.
Уоквирупрограма,21.мајајеодржана

пројекцијафилма„Племићкогнездо“ ,а
наредногданаипројекцијафилма„Моја
умиљата и нежна звер“. У читаоници
Градскебиблиотеке23.мајајепроф.др
Павле Ботић одржао предавање „Здра
воумљеархимандритаРафаилаКарели
на“ , а наредног дана о „Светосавском
светлу у словенским земљама“ је гово
рила проф. др Станка Стјепановић.
Током манифестације 25. маја ће бити
одржанопредавање„МилошЦрњанскии
словенство“очемућеговоритипроф.др
ЈеленаПанићМараш,а26.мајапрофдр
Предраг Милосављевић ће говорити о
„Начелускладаусрпскојкултури–исто
ријаједнеидеје“.
Последњи дан овогодишње манифе

стацијећебитинамењентеми„Пансла
визам имузика“ а о томе говори проф.
дрБојанЈовановић. С. Џаку ла

Отва ра ње 12. Дана сло вен ске писме но сти

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



14 25. MAJ 2022.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

ПОКАР ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР НЕНАД ИВА НИ ШЕ ВИЋ У ИНЂИ ЈИ

Отво ре на изло жба
посве ће ну Ива ну Бекја ре ву
Изложбупосвећену глумцу

Ивану Бекјареву у четвртак,
19.мајауГалерији„Адлигат“
уИнђији,отворилисупокра
јински секретар за привреду
и туризам др Ненад Ивани
шевић, шеф Кабинета пред
седника општине Инђија
Немања Милојевић и дирек
тор Туристичке организације
општинеИнђијаМиланБого
јевић. Отварању изложбе
присуствовала је и супруга
ИванаБекјарева,Микица.
Секретар Иванишевић

истакао је да је легатИвана
Бекјарева од изузетног зна
чајазајачањесвестиодели
маидоприносупојединацау
друштву, као и наслеђе које
сеостављамладимнарашта
јиманачување.
– Данас отварамо изло

жбучовекакогасвиволимои
чијимделимаизаоставштини
седивимо,истакаојеИвани
шевић и додао да је Инђија
тренутно најсветлији пример
напредовања у туризму на
територијиАПВојводине.
–Затосу,пресвега,заслу

жниљудикојиводеопштину
Инђија и Туристичку органи
зацију. Ми ћемо наставити
снажно да подржавамо све
пројекте који се односе на
развој туризма. Заједничким
снагама понудићемо модел
развоја какав Инђија има и
другим локалним самоупра
вама и регионима, рекао је
ресорни покрајински секре
тар.
Према речима Милана

Богојевића, директора Тури

стичкеорганизацијеопштине
Инђија значајна грађаИвана
Бекјарева посебно је инте
ресантна јер се у оквируње
налазеиреткеплакате,доку
ментација, архивска грађа и
оригиналникостимиирекви
зитисапредстава.
–Изузетномиједрагошто

отварању присуствује госпо
ђаБекјаревапоготовоштојој
се допада изложба, истакао
јеБогојевићидодао:
– Ивана Бекјарева обожа

вале су и обожавају и данас
генерације које су пратиле
серијеукојимајеглумио.Наш
музејјетудато,неко,прошло
време,отргнеодносталгијеи
да подсећа на нашу велику,

славну историју, посебно на
деокојијевезанзакултуру.
Шеф Кабинета председни

ка општине Инђија Немања
Милојевићизразио је велико
задовољство што поменути
сремски град има прилику
да прикаже живот једног од
великана српског позоришта
ифилма.
– У Галерији „Адлигат“

ћемо приказати живот и рад
значајних личности из култу
реСрбије,односнопоказаће
мо колико су свиони значај
ни за наше друштво, рекао
је Милојевић и захвалио се
покрајинском секретару за
привредуитуризамкојидаје
подршку убрзаном развоју

туризмауопштиниИнђија.
–Ценимосвештоједосада

покрајинскисекретаријатура
диозанашуопштину.Имамо
сјајнусарадњуинадамседа
ћемонаставитиу томсмеру,
а наша локална самоупра
ва у сваком моменту имаће
спремне пројекте које зајед
нички можемо реализовати,
додаојеМилојевић.
Након отварања изложбе,

секретар Иванишевић оби
шао је туристички комплекс
„Келтско село“ који је сво
ју туристичку сезону запо
чеовећ7.мајаивећбележи
велики број посетилаца из
земљеииностранства.

М. Ђ.

ПРО МО ЦИ ЈА ОРАЛ НОГ ЗДРА ВЉА У ЦЕН ТРУ ИНЂИ ЈЕ

Здра ви зуби – добро здра вље
Домздравља„ДрМилорадМикаПавловић“уокви

руобележавањаНедељеоралногздрављаучетвр
так,19.мајаорганизоваојепромоцијуздрављауста
изубауцентруИнђије.Стоматолозисуразговарали
саграђанимаоовојважнојтемииделилиинформа
торе,четкицеипастезазубе.Напромоцијијеистак
нуто да је орално здравље важан сегмент општег
здравственогстања.ШтандДомаздрављапосетили
суидецаизвртићакојимасустоматолозиговорили
о важности стицања здравих навика у најранијем
животномдобурадиспречавањастварањахронич
нихболести.Обољењаустаизубаимаздравствени,
социјалнииекономскизначајтејенеопходноредов
но долазити код стоматолога и одржавати оралну
хигијену, порука је са промоције одржане у центру
Инђије. М. Ђ.

Све ча но отва ра ње изло жбе посве ће не Ива ну Бекја ре ву

Про мо ци ја орал ног здра вља у цен тру Инђи је
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ВРД НИК: ОДР ЖА НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „TOUR DE FRUŠ KA“ 

Поста вља ње тра ди ци је у 
брди ма пре ле пе Фру шке горе

Прву мани фе ста ци ју „Tour de Fruš ka“ je отво рио наш про сла вље ни кошар каш Жељ
ко Ребра ча који је изра зио наду да ће она бити један од буду ћих сим бо ла Вој во ди не

„TourdeFruška“јеназивманифестаци
јекојаје,попрвипут,одржанаод20.до
22. маја на Фрушкој гори, уз подршку
Покрајинскевладе,акојајеокупилапре
ко700такмичара.Речјеоманифестаци
јинамењенојљубитељимабициклизма,
рекреације и боравка у природи, а 20.
мајајеодржанаиконференцијазанови
наре у Врднику на којој је био и Игор
Мировић, председник Покрајинске вла
де,алиииницијаторипредседникОрга
низационог одбора манифестације. У
организацију овако велике манифеста
цијесубилиукључениНационалнипарк

„Фрушка гора“, Градска управа Новог
Сада,ОпштинаИриг,Туристичкаоргани
зацијаВојводине,комуналнеисведруге
службе потребне за њено безбедно и
успешно одржавање. „Tour de Fruška“
каоосновнициљимаразвојбициклизма
испортауопште,алиицелокупногтури
зманаФрушкојгори,узучешћекакопро
фесионалних такмичара, тако још у
већембројурекреативаца.
–Овоћепредстављатипочетакновог

пута за Врдник и овај део Војводине.
Свестоздравомживотуизначајуспорта
требадабудепроизводнашегзаједнич

ког рада и ове манифестације, која ће,
верујем,убудућностипостатитрадицио
нална,поручиојеИгорМировић.
ОнјеподсетиодајеПокрајинскавла

да у минулом периоду реконструисала
преко50километарапутеванаФрушкој
гори, која је тако постала доступнија
туристима.
ИванАрпаш,директорманифестације

„TourdeFruška“јеистакаодасуоргани
затори покушали да споје екологију,
спорт и привреду, јер је организован и
Ноћни базар где је излагало преко 100

Последњег дана манифестације
одржанјеМТБмаратонузтриверзије
стазепотежини,од15,38и58кило
метаракојујеотвориоИгорМировић.
Прве две су намењене рекреативци
ма, док је трећа стаза дуга и знатно
тежа, па јебила за углавном,лицен
циране возаче.Била је организована
итркаелектричнихбицикала„Велика
наградаВрдника“,штојепрватркатог
типауСрбији.Такмичарикојинемају
електрични бициклмогли су унапред
да га резервишу или на лицу места
изнајме.

Вели ка награ да 
Врд ни ка

Тихо мир Сто ја ко вић са сарад ни ци ма

Игор Мировић на старту трке
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привредника.НапитањезаштобашВрд
ник, Арпаш каже да су Копаоник или
Тараприличнодалеко.
–Највише учесника имамо управо из

НовогСадаиБеоградааВрдникјесви
маблизу.Фрушкагорајеједнаоднајлеп
ших планина у Србији, уз сву потребну
инфраструктуру, смештај, бања се раз
вија, али и избегава „златиборизацију“.
Стазесузахтевне,имамомали,великии
средњи маратон, где је за рекреативце
мали маратон, трка електричним бици
клима Велика награда Врдника, јесте
само 15 километара али са великим
успонимаипрепрекама.Већовегодине
су се пријавили људи из Македоније,
Словеније, Републике Српске, Црне
горе,даклеимамопреко700такмичара
и ово треба да постане традиционална
манифестација–рекаојеИванАрпаш.
На свечаном отварању 21. маја, уче

сницима и посетиоцима у Врднику се
обратиоиОгњенЦветићнинизГрадског
већа за спорт и омладину Новог Сада.
Он је честитао организаторима и рекао
да овим поставља традицију у брдима
прелепеФрушкегоре.
ПредседникиришкеопштинеТихомир

Стојаковић је био чланОрганизационог
одбора овеманифестације.Он је изра
зиозадовољствоштосеједнатаковели
каизначајнаманифестацијаодржавау
Врднику.
–Нашејејасноопредељењезаразвој

туризма,аоваквеманифестацијесвака
ко доприносе нашој промоцији, да име
Врдника као бање са квалитетним и
занимљивимсадржајимапостанепозна
тоштовећембројуљуди.Дауспевамоу
томевидисеипосвевећембројутури
стакојидолазекоднас,несамоубању,
већ и на бројна спортско  рекретивна
дешавања.Утоменамова,попрвипут
одржана манифестација, свакако доста
значи,амисмоједеломифинансијски
подржали,рекаојеТихомирСтојаковић.
Првуманифестацију„TourdeFruška“je

отворио наш прослављени кошаркаш
ЖељкоРебрачакоји јеизразионадуда
ће она бити један од будућих симбола
Војводине.
Следећег дана стартовала је „Трејл

трка“,зачијесутакмичареорганизатори
припремилишумскустазудугу15 кило
метара, којом се до сада није трчало и
на неким деоницама је захтевна, али
толикодамогуда је завршеиони који
имајуосновнуфизичкуспремност.Потом
јеупоподневнимсатимаодржана„Ели
минатор трка“ на стандардним планин
скимбициклима,којајезамишљенакао
кружнатркаудужиниод665метара,за
шта је такмичарима потребно око три
минута.Стартовало јепочетиритакми
чараивозилосе„наиспадање“.Органи
заторисуводилирачунаиосвимаони
макојиуживајуубициклизму,анежеле
дасе такмиче, па јеистогданаодржан
друмскиизазов„Поповчот“,којисевозио
у дужини од 48 километара, у пратњи
полиције, по најлепшим деловима Фру
шкегоре.
Организованесуидветркезанајмла

ђе:дечја трка гуралицаидечјиполигон
спретности. С. Џаку ла

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

УоквируманифестацијеTourdeFruška
уврдничкомПрњаворскомпаркусу20.и
21.мајаодржанииноћнибазариуорга
низацијиНовосадскогноћногбазара.На
бројнимштандовимапосетиоцисумогли
дакупедомаћепроизводе:сухомеснате,
винаиракије,каоикрафтпива,колаче,
тестенину,сокове...
Међу понуђачима је била и Марија

СтипетићизИригакојапроизводиручно
рађенутестенину„Марушка“.
–Новасамусвемуовом,радимгодину

дана,напочетку самалисамзадовољ
на.Одскорасампочеладаизлажемна
Новосадском ноћном базару, сада сам
првипутуВрднику.Задовољнисуикуп
ци, видим да достаљуди воли домаће,
кадвидемојепроизводе,свисеодуше
ве. Тренутно у понуди имам резанце за
супу и широке резанце за паприкаше и
насувоодбелогбрашнаидомаћих јаја,
алиимамиинтегралнутестенину.Томи
јетренутноупонуди,аовајбазарми је

ипромоцијапроизвода,реклајезанаше
новинеМаријаСтипетић.
УВрдникусубилииКатаринаиАлек

сандар Томић, брачни пар који већ 13
годинаводиПољопривредно газдинство
„АлександарТомић“ изВодња кодСме
дерева.
–Нештомањеодгодинуданасебави

моипроизводњомсокова.Нашисокови
су хладно цеђени, пастеризовани, без
воде,шећераиконзервансаимогудаих
конзумирајуидецастаријаодшестмесе
ци.Тренутноупонудиимамодетокссок
одцелера,лимунаизеленејабуке,затим
нараијабуке,шаргарепеијабуке,чисту
јабуку и јабуку, шаргарепу и цвеклу.Ми
смочулизаовебазареиманифестације
итакосмодошлииуВрдник.Контакти
ралисунасизорганизацијеНовосадски
ноћнибазарипланирамоидаљедаиде
монаоваквеманифестације,јержелимо
дапроширимонашпласман,кажеКата
ринаТомић. С. Џаку ла

Како брзо веза ти пер тле?
УОШ„ДоситејОбрадовић“уИригује

попрвипуторганизованотакмичењеу
брзомвезивањупертли у априлу, када
је исто такво такмичење одржано и у
ОШ„МилицаСтојадиновићСрпкиња“у
Врднику.
Општинско такмичење у брзомвези

вањупертлиодржанојеуиришкојшко
ли11.маја,докћенајбољисаовогтак
мичењаЈеленаРистићиАнђелаЂурић
из иришке школе и Исидора Крањц и
КристијанКрсмановићизврдничкешко
ле,својевештинепоказатиинарегио
налном такмичењу које ће се 28. маја

одржатиуНовомСаду.
Везивање пертли представља једну

одпрвихвештинакојеби једаншкола
рац требало да савлада, али у пракси
то не полази баш сваком за руком. То
ондапостајеноћнамора,првозадете
онда за родитеље али понекад и за
наставнике који покушавају да реше
проблем.
Идеја за ово такмичење добијена је

наосновуједногистраживањакодуче
никапрвогидругогразредакојејепока
залодапреко80одстодеценијеумело
давежесвојепертле. С. Џ.

За сва ког по нешто

НОЋ НИ БАЗАР У ВРД НИ КУ
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ЏУДО У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Осни ва ње клу ба

На иницијативу Микана Велиновића,
бившегпредседникарвачкеФедерације
Србије, светски ас Александар Kукољ,
обишаојеопштинуСтараПазоватераз
говараосапредседникомЂорђемРади
новићем о популаризацији џудоа у
општини. Александар Kукољ освајач је
златнемедаљезасрпскиџудонаЕвроп
скомпрвенствууВаршави2017.године
иосвајачсребрнемедаљенаСветском
првенству у Будимпешти 2021. године.
Председник општинеЂорђе Радиновић
захвалио се на посети и истакао да је
Kукољмного урадионапопуларизацији
џудоаунашојземљи,теданесумњада
ће тако бити и на територији општине
СтараПазова.Додаоједапостојимогућ
ностформирањановог,старопазовачког
џудо клуба, поред секција које држи
ЦрвенаЗвезда. Д. Г.

ДАН ПОРО ДИ ЦЕ

Три би на за
сред њо школ це

Здрава породица пресудни јефактор
застварањездравогпојединца,аондаи
здравогдруштва,истакнутојенатриби
ни средњошколцима коју су заједно
поводом 15.маја, Међународног дана
породице организовали Канцеларија за
младеопштинеСтараПазоваиЕконом
ско – трговинска и Техничка школа.
Породица као институција и најважнији
стубсвакогдруштвајестеместогдепро
налазимољубав,подршку,снагуисигур
ност. Зорица Kешељ, директорка Тех
ничкешколеговорилајеоулогамапоро
дице,њенимпроблемимаиизазовимаи
где можемо пронаћи евентуална реше
ња, а у раду трибине учествовали су и
младимедијаториизНовеПазове.
Предавање једеопројекта „Социјал

на сигурност кроз економску стабил
ност“, који се реализује уз подршку
Министарства за бригу о породици и
демографију. Д. Г.

РЕПУ БЛИЧ КА СМО ТРА
РЕЦИ ТА ТО РА

Петар и Лора
забли ста ли
Петар Бабић, ученик ОШ „Растко

НемањићСветиСава“ изНовеПазове,
представник Општине Стара Пазова у
категорији млађих рецитатора на репу
бличкој смотри „Песниче народа мог“,
освојиојетрећеместо,докјеЛораМер
шаккојајенаступилаукатегоријиодра
слих испред KУДа „Бранко Радичевић“
изСтареПазове,завршилакаочетврти
рецитаторСрбије.

Републичкотакмичењеказивачалепе
речи,52.пореду,одржаноједругогмај
ског викенда у Ваљеву. Прва смотра је
организована1968.године,астаропазо
вачкаопштинавећдеценијамаимаква
литетне рецитаторе, који су увек били
високопласиранииналазилисеуврху
рецитаторства. Д. Г.

НОВИ СМЕ РО ВИ У 
ЕKОНОМСKОЈ ШKОЛИ 

Kувар и тури стич ки 
тех ни чар
Дуалнообразовање јеоночему теже

стручне школе, јер се ученици оспосо
бљавају за рад одмах након завршене
средње школе. Овакав вид наставе
постојииуЕкономскотрговинскојшколи
у Старој Пазови, која ће од наредне
школске године образовати и куваре и
туристичкетехничаре.
Образовнипрофилисеуводепратећи

потребепривредеазадуалнообразова
ње је карактеристично да се већи део
наставе,каоштоћетобитикодбудућих
трговцаитуристичкихтехничара,изводи
у компанијама, које су акредитоване од
Привреднекоморе.
–Ученицићетеоријсказнањастицати

у школи, док ће практично знање и

вештинестицатикодпослодавцаузнов
чанунадокнадузаучењекрозрад,каже
ВладимирМаринков,директорЕТШ„Вук
Kараџић“.
Kувар је трогодишње, а туристички

техничарчетворогодишњезанимање.
ПоредтогаЕкономскотрговинскашко

ла у Старој Пазови будућим средњо
школцима у наредној школској години
нудиобразовањезатрговца,економског
техничара, пословног администратора,
финансијскорачуноводственогиправ
нопословногтехничара.

Д. Г. 

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ
ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Усво јен изве штај 
Цен тра за
соци јал ни рад
На заседању Скупштине општине

Стара Пазова у петак, 20. маја дата је
сагласност на финансијски извештај
Центра за социјални рад и извештај о
пословању и завршном рачуну Тури
стичке организације општине Стара
Пазова.Такође,потврђенјемандатДра
гани Зорић Станојковић која ће бити
директоркаТуристичкеорганизацијеиу
нареднечетиригодине.

Одборницисудонелиолукуоизмени
и изради Плана детаљне регулације
Централнераднезоненапотезуузауто
– пут између петљи Нови Бановци –
Батајница и Стара Пазова – Стари
Бановци.Усвојенисупредлозиоразре
шењустарихиименовањуновихпред
ставника управног одбора ПУ „Полета
рац“уСтаројПазовиишколскогодбора
ОШ„СимеонАраницки“уСтаројПазови.
Скупштина је усвојила и информацију
Одељењазапољопривредуопролећној
сетвиуопштиниСтараПазоваза2022.
годину.
На усвојеном дневном реду било је

деветтачака,араду20.седницепрису
ствовалоје40одукупно53одборникаи
одборница.
Одборничка питања, као последња

тачка, односила су се на продужетак
линијеБеовозадоСтареПазовеуудар
ним путничким терминима, као и на
отварање надвожњака ка Голубинцима
и завршетак радова у новопазовачкој
УлициБошкаБухе,доксунекапитања
предатауписанојформи. Д. Г. 

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Мату ран ти пле са ли

КАМ ПА ЊА „НА МАТУ РУ БЕЗ АУТО МО БИ ЛА“ 

Симу ла ције суда ра и пре вр та ња
Циљ кам па ње је скре та ње пажње мату ран ти ма да на пред сто је ћим матур ским вече

ри ма не кори сте соп стве на вози ла и да се оба ве зно при др жа ва ју сао бра ћај них пра
ви ла, изја вио је в.д. начел ни ка Град ске упра ве за сао бра ћај, кому нал не и инспек циј
ске посло ве Вито мир Обрен че вић
Град Сремска Митровица

јеусарадњисарепубличком
Агенцијом за безбедност
саобраћаја и Министар
ством унутрашњих послова
Србијеупетак20.мајаспро
веокампању„Наматурубез
аутомобила“. Кампања је
намењена ученицима завр
шнихразредасредњихшко
ла,којисуималиприликуда
кроздвасимулаторачеоног
судараи превртања у вози
лу схвате опасности које
вребају због непоштовања
саобраћајнихпрописа.
–Циљкампањејескрета

ње пажње матурантима да
на предстојећим матурским
вечерима не користе соп
ственавозилаидасеобаве
зно придржавају саобраћај

них правила, изјавио је в.д.
начелника Градске управе
за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове Вито
мирОбренчевић.
Кампања „На матуру без

аутомобила“ је настала
2014. године када су мату
рантиизКрагујевцавраћају
ћисесапрославематурске
вечери настрадали у сао
браћајној незгоди, док су
билиподутицајемалкохола.
Тада су три млада живота
угашена. На тргу су будући
матуранти имали прилику и
дауконтролисанимуслови
мадоживесимулираноиску
ствосудараипревртања.
–Симулатор чеоног суда

ра нам показује колика је
сила којомсигурноснипојас

делујенателоприбрзиниод
само шест километара на
сат.На тај начинматуранти
створе утисак колико су те
силејаче,привећимбрзина
ма возила. Симулатор пре
вртањавозилапоказуједаје
појасдовољанданасчврсто
задржи. Спречава контакт
теласаунутрашњошћувози
лаиспречаваударацједног
путника у друго, објаснио је
Мирко Коковић из Агенције
забезбедностсаобраћаја.
Након активности на Тргу

Ћире Милекића матуранти
мајеуГрадскојкућиодржао
предавање Славиша Савић
који је услед саобраћајне
незгоде у младости постао
инвалид.МладиМитровчани
су и ранијих година имали

Вито мир Обрен че вић
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Матуранти свих сремско
митровачких средњих школа
тачноуподнеусреду18.маја
су на Тргу Ћире Милекића
заплесали матурантски плес
исимболичнообележиликрај
средњошколског образова
ња.СремскаМитровицатра
диционално од 2010. године
организује овај догађај, по
узорунавеликеевропскегра
дове. Матуранти плешу уз
композицијуизопере„Слепи
миш“ЈоханаШтрауса,алито
их није спречило да разгале
публикунакрајуиуз„Ужичко
коло“.
– Сваке године Градска

управазаобразовањеиКан
целарија за младе органи
зују плес матураната. У сво
је име пожелела сам им да

упишу факултете које желе,
да их заврше и да се вра
те у наш лепи град који ће
их једва дочекати као струч
њаке. Деци ово значи мно
го, томе се радују и врло су
вредно вежбали и показали
како лепо играју, изјавила је
Снежана Коњевић заменица
начелникаГрадскеуправеза
образовањеСремскаМитро
вица.
Ђацисуовутрадицијупри

хватили,реакцијесупозитив
неизгодинеугодину,акажу
даихсадачекамногообаве
за.Сложилисуседајепери
одсредњешколебиоњихово
најлепшедоба.
– Памтићу средњу школу

по професорима,љубавима,
првимбежањимасачасова...

Овојелепначиндасеопро
стимо од свега тога, рекла
је Ива Алимпић матурантки
њаСредњетехничкешколе
„Никола Тесла“, док је њен
другар објаснио зашто му
значиовајматурскиплес.
–Многомиседопадаплес,

а нарочито бих похвалио
то што је постао традиција.
На тај начин се зближе све
митровачке школе, односно
матуранти, на крају једног
животног доба, изјавио је
матурантАндрејМушонг.
Плесало је више од 400

матураната, што је највећи
број до сада. Такође, дога
ђајјепривукаовеликупажњу
суграђана, који су дошли да
поздравемитровачкеђаке.

А. П.

Сне жа на Коње вић Ива Алим пић Андреј Мушонг

прилику да присуствују
његовимтрибинама.
–Крозпричуосаобраћај

нојнезгодикојусампрежи
вео, младима објашњавам
са коликоозбиљнихпосле
дицасемогусуочитиаконе
поштујусаобраћајнепропи
се.Циљмојихколегаимене

није да их уплашимо, него
да их охрабримо да се
понашају одговорно у сао
браћају.Причамоимозна
чају везивања појаса, о
последицама управљања
возиломподдејствомалко
хола,оштетностиупотребе
мобилног телефона током

вожње и о неприлагођеној
брзини, нагласио је Слави
шаСавић.
Сремска Митровица је

једанод40градоваукојима
сеспроводиовакампања.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

МУЗЕЈ СРЕ МА

Изло жба 
скулп ту ра

УМузејуСрема је упетак
20. маја отворена изложба
скулптура,којаћетрајатидо
30. јула. Реч је о изложби
чији су аутори професори и
сараднициодсекаПримење
новајарство,Факултетапри
мењених уметности у Бео
граду,којипопрвипутизла
жу у Сремској Митровици.
Заинтересовани могу посе
тити изложбу радним дани
ма од 8 до 15 часова, а
викендомод9до16часова.

А. П.

БИБЛИ О ТЕ КА

Вече пое зи је
У Библиотеци „Глигорије

Возаровић“ прошле недеље
је одржано вече поезије и
ауторскемузике.Збиркапое
зије аутора Игора Садри
је, „Докходашусну“затему
има углавном љубав а она

спадаунајважнијефеномене
људског постојања. Тако
важна,аопет таконедокучи
ва и кроз векове неисцрпна
тема и надахнуће уметника.
У музичком делу програма
учествовалисуИгорСадрија
иВладаДамјановић.Стихове
је говорио новинар и песник
Мирослав Бата Нинко
вић. Модератор програма
МоравкаТодић.
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ПРИ ПРЕ МА МАТУ РАН ТА ЗА ВЕЛИ КО ВЕЧЕ 

Важни ји добар про вод,
од ску пе хаљи не
Када питате матуранте и

родитеље колико ће новца
да потроше за матурско
вече, одговори су разноли
ки.Родитељисуспремнида
за изглед малог матуранта
плате до 10.000 динара, за
комплетну припрему, а ста
рији матуранти захтевају
маловише.Међутим,тренд
скупиххаљинакаодајеове
годинеостаоусенци.Мату
рантикажу,важнијеимједа
се добро проведу и да то
вечедугопамте.
–Такав догађај је велика

инвестиција за свенас, али
смо заиста срећни јер нам
локална самоуправа излази
усусретиовегодинећенам
платити то вече, односно
вечеруикомплетанборавак.
Тако је скинут терет намаи
нашим родитељима са
рамена. Ја ћу обући вечер
њухаљину, коју самносила
само једном, за прославу
пунолетства, тако да не
морам да трошим додатни
новац. Уштедела сам на
томе,алијесвакакотујоши
фризер,маникирисвеоста
лоштонамадевојкамазна
чи, кажематуранткињаТео
дораПрокић,изСредњетех
ничкешколе„НиколаТесла“
уСремскојМитровици.
Тонијеусамљенслучајда

младе матуранткиње воде
рачунаданеоптеретекућни
буџет.
–Кадасеспремадевојка

за матуру, то је много ску
пље него када је у питању
момак, по мом мишљењу.
Потребна нам је матурска

хаљина, па добре сандале,
фризура, маникир... Моје
припреме су при крају, све
сам већ заказала што се
тиче тог великог дана.
Хаљина ми за сада није
спремна, јер је шијем. С
обзиром на то да је доста
повољније,одлучиласамда
ћу хаљину да правим по
својој вољи. У прилог томе
иде и моја грађа, спадам у
онемршавиједевојкекојима
је тежепронаћиодговарају
ћу величину, па ће бити и
прикладниједахаљинабуде
по мојим мерама. Не обра
ћам пажњу на то да буде
прескупо, него лепо, обја
снила је гимназијалка Тија
наГазибарић.
Још једна матуранткиња

из техничке школе каже да
сусеионаишколскедруга
рице потрудиле да тоалете
набаведостараније,каконе
би одједном имале велике
трошкове.
– То је само једно вече у

нашим животима, у коме је
много важније да се добро
проведемо, него колико
ћемоновцадатинаизглед,
поручила је млада Ива
Алимпић.
Средњошколцићедобити

напоклонодГрадаСремска
Митровица бесплатну про
славуматуре,каошто јето
билоипрошлегодинеулет
њој башти хотела Срем.
Мали матуранти ће матуру
славити у Дому ученика, а
њиховиродитељисутакође
ослобођенитрошкова.

А. П.

У сремскомитровачким
бутицима хаљине за мату
ранткиње се могу наћи већ
од4.000динара,панавише.
У ексклузивнијим бутицима
то може бити и до 20.000
динара. Један од локала
продавао је такозване
„хаљине са грешком“ за
само1.500динара.Сандале
сунештоповољније,паони
једноставнији модели, који
сунајчешћеинајпродавани
ји,могусекупитииза3.000
динара.Шминкање,маникир
и фризура коштају између
5.000и10.000динара укуп
но, у зависности да ли се

одлуче за улепшавање код
онихкојираде„нацрно“или
у салонима. Кошуље за
дечаке и панталоне коштају
минимално две или три
хиљаде динара, мада су то
честоифармерице.Оношто
тврдематуранти јестедасе
мали број њих одлучује за
куповину уСремскојМитро
вициидаћерадијепосетити
Београд, Нови Сад или
Шабац у потрази за оним
штосузамислили.Претежно
се тамо упућују због већег
изборабрендиранихпатика,
које су врло популарне код
дечакаимомака.

Што је ску по,
не мора бити и лепо

Тео до ра Про кић Тија на Гази ба рић

Ова ко су изгле да ли про шло го ди шњи мату ран ти
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ГОДИ ШЊИ КОНК ЦЕРТ ГТО „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Там бу ра ши свирајте ми мало
ГТО„БранкоРадичевић“Румаодржао

је 15. маја свој велики годишњи цело
вечерњи концерт у препуној дворани
Културног центра, пред расположеном
публиком која је сваку изведбу награ
дила великим аплаузом, жељна квали
тетних музичких концерата после огра
ничења због пандемије корона вируса.

У преко пет деценија дугом постојању,
ГТО „Бранко Радичевић“ је био култур
ни амбасадор како своје Руме, тако и
Војводине иСрбије.Његови наступи су
награђени бројним вредним наградама,
а2019.годинерумскитамбурашисуима
лиивишеконцератаудалекојКини.
На репертоару су била дела класич

немузике,алииделаизворне,народне
литературе. Заједно са румским там
бурашким оркестром су наступили као
гости, Агота Виткаи Kучера, редовна
професорканаАУуНовомСадуиДани
цаKрстић,студенткињаФМУуБеограду,
ВељкоЉуштина,солистанахармоници
и студент АУ у Новом Саду, као и Хор
ХрамаСветогСаве.Диригентиуметнич
кируководилацбројнимнаградамаовен
чаногГрадскогтамбурашкогоркестра је
СмиљанаЈанчић.
Целовечерњигодишњиконцертјетра

диција ГТО „Бранко Радичевић“ који се
својим суграђанима тада представља
новимрепертоаром,азапочео јенасту
пом Дечијег оркестра „Плави чуперак“
подруководствомМилошаАврамовића.
ТојерасадникзановечлановеГТО,ау
знаксећањанапреданирадсадецому
оквирушколетамбурекојејеводиопре
минули Недељко Патковић, овај орке
старод2019.годиненосиназив„Недељ
ковашколатамбуреПлавичуперак“.
Покровитељ целовечерњег концерта

ГТО„БранкоРадичевић“јебилаОпшти
наРума,ареализованјезахваљујућии
подршцибројнихспонзора.

С. Џаку ла
Аго та Вит каи Куче ра и Сми ља на Јан чић

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА 

Изло жба „Чува ри теме ља“
Овогодишња манифестација „Музеји

за 10“ започела је 14. и трајала до 20.
маја. У њу се, као и свих претходних
година,укључиоиЗавичајнимузејРума
сапрограмом„Чуваритемеља“.Уоквиру
овогпрограмајепрвоодржанакултурно
историјскашетњаГлавномрумскомули
цом,докје17.мајаотворенаетнолошка
изложба „Чувари темеља“ у Културном
центру,имајућиувидурадовенарекон
струкцијиЗавичајногмузеја.
Реч јеоизложбифотографијанарод

нихношњиизфундусаЗавичајногмузеја
иАНИП„БранкоРадичевић“,каоифото
графијаобичаја„ВијањеБожића“и„Кра
љице“.
АуторкаизложбејеЈеленаАрсеновић,

вишикустосетнологЗавичајногмузејаи
док је млада Румљанка Јована Ђурко
вић ауторка изузетнихфотографија. На
тим фотографијама, са занимљивом
композицијом,могу севидетипоменути
обичаји, али и сва лепота и разновр
сност ношњи које на себи носе млади
људи.ЈеленаАрсеновићјеистакладаје
Завичајни музеј Рума од самог почетка
учесникманифестацијеида,поредсвих
радовауМузеју,нисужелелидаодуста
нуодсвогучешћаиовегодине.
– Јована и ја смо почели сарадњу у

пројектудаједансремачкиобичај,„Вија
ње Божића“ убележимо у национални
регистар нематеријалног културног
наслеђа.Већтадасмоималеидејуојед
нојлепојизложбифотографија,адауто
укључимоиАНИП„БранкоРадичевић“и

представимокостимеизњиховогбогатог
фундуса.Такосмоучествовалинамани
фестацији, сарађујемо са још једном
установомкултуре,Културнимцентром,
а једној младој уметници смо пружили
шансу за даљу афирмацију, рекла је
ЈеленаАрсеновић.
ЈованаЂурковићјерекладајесарад

њабилаодлична.
–Свенам јебилодоступно,свисусе

трудилиданампомогну.Фотографијесу
насталеу једнојстаројсремачкојкућиу
УлициАвгустаШеноеуграду.Првобитно
саммислиладафотографијебудуцрно
 беле.Међутим, тада се не би видела
лепота,бојеиразноврсносткоја јепри
сутнанатимношњама,истичеЈована.
Она се захвалила члановима АНИП

„Бранко Радичевић“ што су јој помогли

давизуелнопредставиисторијскевред
ностифолклора,каоирумскимЧувари
матрадицијештосујепозвалидазабе
лежитренуткеобичаја„ВијањаБожића“.
Наравно, и Завичајноммузејушто ју је
позвао да буде један од учесника ове
манифестације.
Отварањеизложбепочелојенаступом

певачке групе Средње стручне школе
„Бранко Радичевић“ Рума. Директорка
Завичајног музеја Рума Бранислава
Коњевићједоделилаизахвалницесви
ма који су учествовали у реализацији
изложбе„Чуваритемеља“.Она једода
ладасуреализованеипланиранеради
онице,каотрећисегментактивностина
којима су се ученици упознали са био
графијом барона Марка Пејачевића,
оснивачаНовеРуме. С. Џаку ла

Отва ра ње изло жбе
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МАЛА ЛАЋАР КУ ША ПРО СЛА ВИ ЛА СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ 

Леи ни црте жи путу ју све том
Пове за на сам са вршња ци ма, а и дру га ри ма из целог све та, те захва љу ју ћи Тик То ку 

могу да им испу ња вам жеље, што ме посеб но весе ли, каже Леа
У цртежима тринаестогодишње Лее

Миљићуживајудецаитинејџериширом
света захваљујући друштвеним мрежа
маиапликацијиТикТок.Ћеркачувеног
колористе светски познатих стрипова
ДесимираМиљића,вудеркиндЛеацрта
ибојиодтрећегодине.
–Свеовојеочекивано,какобидруга

чијеимоглобити.НашаЛеаодраслаје
ипрвекоракенаправилауочевомате
љеу,узмирисебоја,окруженањеговим
цртежима, оловкама, фломастерима,
бојама.Није нипроходала, а већ су јој
омиљене играчке биле бојице. Одмах
смо видели да је будућа сликарка на
помолу, са поносом прича Леина мајка
Бранкица, дугогодишњи ТВ и радијски
новинар.
Играјући се и пажљиво посматрајући

оца у раду Леа се учила сликарству и
цртањуодмалихногу,алиикаснијесе
образујући путем друштвених мрежа и
јутјуба
– Повезана сам са вршњацима, а и

другаримаизцелогсвета,тезахваљују
ћиТикТокумогудаимиспуњавамжеље,
штоме посебно весели. Када је крену
лакоронасвадецасветаделиласуисту
судбину,многинисуишлиушколу,оста
јали су код куће за компјутерима и уз
својетелефоне.Мисмотадабилипри
вилеговани, јер живимо у кући, имамо
пространо двориште пуно мојих љуби
маца,куцаимаца.Сретнасамнеописи
воштосусвојдецисвета,мојимвирту
елнимдругаримамојицртежиуизолаци
јиулепшалидане,причаЛеа,показујући
нам цртеже, који су путем друштвених
мрежа отпутовали у домове малишана
широмсвета.
ЊенипратиоциипријатељисаТикТо

катражедаимнацртаразличитемоти
ве,животиње,девојке,симболе,цветне
призоре, дружења на журкама, укратко
весељеирадостживота.
Леа похађа шести разред Основне

школе „Трива Витасовић  Лебарник“
у Лаћарку са свим петицама, а међу
ученицима је омиљена по
цртању и поклањању ориги
налних рођенданских честит
ки. Наставници указују да је
оношто Леу издваја од друге
талентоване њена целокупна
личност коју она преноси на
папир.Изузетнојеинтелигент
на, темељна, има свој став и
веома јебрижнапремадруги
ма. Схвата да је њена ликов
ностдеоњеидасвој унутра
шњи свет треба да прикаже
онакокакогаонавиди,описују
девојчицуњенинаставници.
Већи део живота Леа је са

родитељима провела у Бања
Луци, где је похађала сликар
ску школу у атељеу познатог
сликара,дабикасниједобила

ипонуду за сарадњуса тамо
шњимчасописомзадецу.Још
док је била малена девојчи
ца Леини родитељи слали су
њене цртеже и карикатуре на
конкурсе познатих часописа
за децу у региону, на којима
је редовно освајала награде
и признања. Осим ликовних
уметностирецитовањеиглума
су њена друга велика љубав.
Лауреатјепокрајинскихирепу
бличкихпризнањазаинтерпре
тацију,аивеликизаљубљеник
у „даскекојеживотзначе“, јер
посопственимречиманиједну
представуумитровачкомпозо
риштунијепропустила.

Нар ци са Божић

Радост живо та Лее Мијић путу је све том



2325. MAJ 2022.  M NOVINE

ЛАНА ХОДО БА ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ МЕЂУ ДЕСЕТ НАЈ БО ЉИХ МЛА ДИХ
УМЕТ НИ КА У СРБИ ЈИ У КАТЕ ГО РИ ЈИ ОСНО ВА ЦА

Кад се спо је тале нат и труд ...
Лана Ходо ба је 

била једи ни пред
став ник Срем ске 

Митро ви це, али и 
Вој во ди не, на 

„Вуко вом сабо ру“ 
у Трши ћу када је 

у пита њу ликов на 
умет ност. Тамо је 

свр ста на међу 
десет нај бо љих 

мла дих умет ни ка 
у Срби ји у кате го

ри ји осно ва ца. 
Ина че је и пола
зни ца Еду ка тив
ног цен тра „Кар

даш арт“

ЛанаХодобајеученицаседмограз
редаОсновнешколе„ЈованПоповић“,
абилајејединипредставникСремске
Митровице,алииВојводине,на„Вуко
вомсабору“уТршићукадајеупитању
ликовна уметност. Тамо је сврстана
међудесетнајбољихмладихуметни
ка у Србији у категорији основаца.
Иначе је и полазница Едукативног
центра„Кардашарт“гдејепрепозната
њенаспецифичноститаленатзаком
биновануликовнутехнику.
–Волимсвештојевезанозаумет

ност.Поредљубави према ликовним
уметностимаирецимогитарикадаје
у питању музика, допада ми се и
хеклање.То самнедавноиспробала.
Волим све оношто могу да створим
својимрукама.Утомесепроналазим.
Моја наставница у школи, Љубица
Рикић,познајућимојрадистилцрта
ња,сматрала једаћудобропроћиу
Тршићу.Завеомакратковремемора
ла сам да припремим пет ликовних
радова, међутим ипак сам се нашла
тамо.Томимногозначи,јерјетешко
уоколинипронаћиљудесличнемени,
односно оне који ме схватају. Некад
мибудетешкозбогтога.Одласкому
Тршићсамсхватиладанасимамного
таквих.Иунашемкреативномцентру
сам наишла на потпуно разумевање.
УТршићусморазмењивалиискуства,
показалисмооноучемусмонајбољи.
Тојеједноновосазнањеољудимаи
младим уметницима. Иако сам још

увек дете,могла сам схватим колико
знамуодносунаосталеизадовољна
сам.МногиодприсутнихуТршићусу
билистаријиодмене,паинемогуда
поред радове, јер свако од нас има
другачији стил, испричала је Лана
ХодобапоповраткуизТршића.
Собзиромнатодаћевећнаредне

годинеморатидасеодлучизаупису

средњу школу, наша млада саговор
ницајеистакладајеинтересујеархи
тектураи графичкидизајн.Њенмен
торукреативномцентру,МиланКар
даш,заЛануимасаморечихвале.
–Ланаједивнодетекојејеукреа

тивномцентрувећдужеодпет годи
на.Зањусејошувекнијечулоујав
ности,собзиромнањенегодине.До
сада је на свим такмичењима насту
палаугрупама,аовојепрвипутдаје
њенерадовенековидеоиндивидуал
но.То јевеликискок,којисадапред
стављапочетакњенекаријере.Виде
лисмозбирдосадашњегдечјегиску
стваисабирањазнања,асадаидемо
даље.Овојекласичанспојљубавии
талентакојијеоткривенудругомраз
реду.Њен пут показује и шта је био
циљ оснивања креативног центра.
Дакле,дакрозигру,учењеизанатску
надоградњу знања, дође до овакве
ерупцијекреативногстварања.Школа
цртања и сликања јеместо где деца
управодолазезбогтога.Дасезабаве,
цртајуисликају.Аондакроздвеили
тригодинесепрепознакоможетиме
озбиљниједасебави.Међуњимајеи
Лана,објасниојеКардаш.
Лана ће убудуће радити на усавр

шавањусвогталентаизанатскепри
мене знања, а добри резултати у
Тршићусумотивданастависаприја
вамазатакмичења,акаснијеиколо
није.

А. Плав шић

Лана Ходо ба

Милан Кар даш

Умет ност кроз очи дете та
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У СУСРЕТ 67. СТЕ РИ ЈИ НОМ ПОЗОР ЈУ

Како сам осво јио Сте ри ји ну награ ду 
и зашто мислим да није заслу же но?

Изгле да да је све у вези са ово го ди шњим Сте ри ји ним позор јем оста ло у кући, да се 
не раси па. Нека га међу зидо ви ма лепог салон ца у Змај Јови ној ули ци у Новом Саду 
где орга ни за ци ја и уста но ва Сте ри ји но позор је оби та ва, поне кад и веге ти ра

Јестелиприметилида26.мајапочи
ње Стеријино позорје, највећи
фестивал националног театра и

националног драмског текста? Јесте
ли?Јестелизапазилиобјавурепертоа
ракојаседесиуобичајенокрајеммар
та,почеткомаприла?Далисте?Изгле
да да је све у вези са овогодишњим
Стеријинимпозорјемосталоу кући,да
се не расипа. Нека га међу зидовима
лепог салонца у Змај Јовиној улици у
НовомСадугдеорганизацијаиустано
ваСтеријинопозорје обитава, понекад
и вегетира. Међутим, није ово само
бољкаСтеријиног позорја, бољка је то
читавог драмско  уметничког естабли
шмента, јер се ситно  сопственички
интереси уграђују од глумачких свеча
ностиуРабровудододелеОскара.Што
сетичеорганизацијеСтеријиногпозор
ја,организаторинисукриви,оничитаву
организацију само једног фестивала
пажљивоприпремајуод„Липе“уМиле
тићевојдо„Опере“уИсеБајића,асвоје
интересе уграђују други, селектор,
жири, критичари, учесници, директори
позоришнихкућа.Јерважно јебитина
Стеријином позорју, да се код куће
похвалиш, али није толико важно да
заистанекимгестомдопринесешнаци
оналнојпозоришној култури.Ах,да,па
самоњиховопостојањејестенационал
напозоришнакултура,забога.
Аликакосамјакаостудентдраматур

гије на новосадској Академији уметно
стипостаолауреатСтеријиногпозорја?
Ето јеправаанегдотаисрамота.Јаи
јошстотинегледалацакојисутихдана
посетилиСтеријино позорје и погледа
ли неке заиста добре, међутим и не
тако добре представе. Тада још увек
Стеријинопозорјенијебиловраћенона
фабричка подешавања као фестивал
националнедрамеидрамскогписца,па
смо тако гледали мјузикл „Виолиниста
накрову“којијеодличназабава,алине
ифестивалскапредстава.Наокруглом
столунаконпредставе,ИгорБурић,кри
тичар „Дневника“ је питао зашто ова

српско  мађарска копродукција нема
преводнамађарскида„представуразу
мејуобепублике“.Мојенаивностудент
скопитањејебило„аодкадаупозори
штупостоједвеивишепублика“.Најбо
љи је тада био редитељ представе,
румунскиМађар,којијеседеонасамом
ћошку дугачког стола и све нас бело
гледао,иако јенаправиобаш гледљив
мјузикл.Несмесезаборавитида јету
биоиКоканМладеновић,агдејеКокан

тујепесимизам,рат,наготанасцении
заиста добра представа „На Дрини
ћуприја“.Којегледаотупредставусхва
тадајетоједининачиндасекапитално
делонобеловцасамотакокаохроника
можепренетинапољедијалога,драм
скерадњекојаморадатечедоклимак
са. То је занатски и зналачки урађено,
па јеМладеновић имао потпуно право
даиступипротиводлукежирија која је
уследила. Од додатних догађаја може
сеистаћилеповреме,пасмомоглида
се дружимо на великој терасиСрпског
народног позоришта, добра храна на
коктелима у вип салону и оговарања
Ивана Меденице по кулоарима ново
садскихпозориштадаје„ДушкоКоваче
вићбившиписац“.
Селекторка Стеријиног позорја је

биладокторкауметностиМаринаМили
војевић Мађарев, моја професорка на
Академији уметности, теоретичарка
драме и позоришта, драмска аналити
чарка,колумнисткиња„Времена“,којаје
урадила свој посао највише могуће
доброикојајеизвечериувече,образо

Десио се коју годи ну касни је када је покој ни про фе сор 
са Факул те та драм ских умет но сти Бошко Милин селек
то вао искљу чи во пред ста ве ван Бео гра да и Новог Сада 
и пока зао да у Срби ји и те како има довољ но пред ста ва 
по дома ћем драм ском тек сту. Крем као крем, није то 
могао баш да под не се, па је про фе сор Милин уме сто 
две сезо не селек то вао само јед ну

Сте ри ји но позор је је после овог скан дал чи ћа поно во 
поста ло фести вал наци о нал ног драм ског писца и позо
ри шта, па ће ове годи не на ску по ви ма и окру глим сто ло
ви ма бити поно вље но да су нашим позо ри шти ма потреб
ни мла ди и нови ауто ри, али их нема. Док то буду изго
ва ра ли, ми мла ди и нови ауто ри ћемо се згле да ти и 
одлу чи ти да се не јави мо, јер нас ти људи и не желе. 
Њима је Нушић скроз океј. И јесте, јер је то Нушић, а 
плус мртав ништа не кошта

Фото: Вики пе ди ја
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ВИСО КА ШКО ЛА СТРУ КОВ НИХ СТУ ДИ ЈА ЗА ВАС ПИ ТА ЧЕ 
И ПОСЛОВ НЕ ИНФОР МА ТИ ЧА РЕ „СИР МИ ЈУМ“

Дан отво ре них вра та

Поводом обележавања 60 година
постојањаВисокашколаструковнихсту
дијазаваспитачеипословнеинформа
тичаре протекле седмице је одржала
низ активности. У четвртак 19. маја је
одржан „Дан отворених врата“ и том
приликом заинтересовани млади су
ималиприликудасераспитајуоначину
радаовешколе.
– Отворили смо врата за све наше

будућестуденте.То јеувертираунашу
годишњицуоснивања, којасеобележа
ва26.маја.Поредтогаштосе коднас
образују васпитачи и пословни инфор
матичари,постојиивеомаважантрећи
студијски програм, а то је струковна
медицинска сестра. Предвидели смо у
наредним данима одржавање активно
стиуобликупедагошкихрадионицакоје
ћебитиусмерененадецуизПредшкол
ске установе „Пчелица“. Приватне ком
паније ће презентовати производе  на
којима смо заједно радили, изјавио је
директоршколеДејанСавичевић.
„Данотворенихврата“јебиоприлика

да се говори о партнерском пројекту
школеиКанцеларијезамладе.
–Пројекат„Информатичкаписменост

младихуСремскојМитровици“ јеподр
жанодстранеПокрајинскогсекретарија

тазаспортиомладину.Предвиделисмо
да обуке почну у јуну, па након летње
паузедасенаставеуоктобруиновем
бру.Укупно45младихћемоћидауче
ствује, рекла јеБиљанаМатић коорди
наторкаКанцеларијезамладе.
Полазнике поменутих обука ће поду

чаватизапослениуВШССВПИ„Сирми
јум“гдећесенаставаиодвијати.
–Пројекатподразумевастицањезна

ња из области основне информатичке
писмености.Састојисеизтрирадиони
це,основниинформатичкиалати,фото
шопиинтернетпрограмирање.Уоквиру
прве радионице радићемо са алатима
за обраду текста, табеларну обраду
података, за презентације и претражи
вањеинтернета.Уоквирудругерадио
ницећемоучитиунајпопуларнијемпро
грамузаобрадуслике,затимћемоучи
тиоприпремизаштампуилиинтернет
приказ.Трећарадионицапредвиђауче
њеосновнихјезиказаинтернетпрогра
мирање,објасниојеЗдравкоИванковић
професоринформатичкегрупепредме
та.
По завршетку обуке полазници ће

добитисертификатеостеченомзнањуи
вештинама. А. Плав шић

Фото: Б. Туца ко вић

Дан отво ре них вра та

 Дејан Сави че вић Биља на Матић Здрав ко Иван ко вић

ванијаисавишелегитимитетаодпри
сутних позоришних радника, гутала
свевећуивећужабу.Накрајујепрогу
тала крокодила и није ми јасно како.
Питао је јесам, али одговор је био:
„Ето, колега, све је могуће. Када је
почео рат, Хрвати су одбили да дођу,
пола селекције је отказано.Све се то
дешава“, а не рече да се ово никада
није десило. Петорољуди је плаћено
дадесетдана седи у позоришту ида
неурадисвојпосаодокраја,акамоли
ваљано.Мојапрофесоркајесталаиза
своје селекције, бојажљиво је сталаи
организацијаСтеријиногпозорја,алии
сада се питам, зашто нису оборили
одлукужирија,менииосталимгледао
цима одузели награду и као уредни
штвододелилинаградекомеприпада
ју.Кадајежириобјављиваоодлукуна
Сцени „Пера Добриновић“ Српског
народног позоришта, Гордана Ђурђе
вићДимићјегласнонегодовалаивео
масрчаносталауодбранусвихглума
ца,апоготовоонихмлађих,анеколико
младих глумаца је публику те вечери
дочекалосаајнцерима, као конобари,
указујућинасвојупримарнуулогумеђу
културним естаблишментом – студент
и конобар да преживи док се неко не
умилидаимдаулогу.Међутим,свесе
то завршило и заборавило, добре
представеидобри глумци су оштеће
ни, а селекторка и организатори ни
криви ни дужни наружени. Селектори
сусемењали,анајвећималиударна
феудновосадскихибеоградскихпозо
риштакојимрасполажунаСтеријином
позорју, десио се коју годину касније
кадајепокојнипрофесорсаФакултета
драмских уметности Бошко Милин
селектовао искључиво представе ван
БеоградаиНовогСадаипоказаодау
Србијиитекакоимадовољнопредста
ваподомаћемдрамскомтексту.Крем
каокрем,нијетомогаобашдаподне
се, па јепрофесорМилинуместодве
сезонеселектоваосамоједну,аондау
годиникадајезбогковидапроглашено
ванредно стање, селектор је био пен
зионисани драматург СНПа Свети
слав Јованов. Јованову је било јако
забавно,па је тоирекаода јеетоон
биоселекториуратномстању1999.и
тада2020.године.Урнебеснозабавно,
зарне.

Итако дођосмо до тога да у добукада су вести лако доступе, ми
не баш и не знамо шта ћемо

видетинаСтеријиномпозорју.Сатоли
ко могућности да се вест пласира,
морамо мало да копамо шта то тамо
можемода видимо.Али ако се чорба
лошезакува,папокипикаоштојеред,
знаћемо први. Стеријино позорје је
послеовогскандалчићапоновопоста
ло фестивал националног драмског
писцаипозоришта,паћеовегодинена
скуповимаиокруглимстоловимабити
поновљенодасунашимпозориштима
потребнимладииновиаутори,алиих
нема.Доктобудуизговарали,мимла
ди и нови аутори ћемо се згледати и
одлучити да се не јавимо, јер нас ти
људиинежеле.ЊимајеНушићскроз
океј. И јесте, јер је то Нушић, а плус
мртавништанекошта.

Сте фан Тајбл
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ЉИЉА НА И ЈЕЛЕ НА НЕДЕЉ КО ВИЋ ПОДЕ ЛИ ЛЕ СВОЈ РЕЦЕПТ ЗА СОК ОД ЗОВЕ

Зова као народ ни елик сир
Те соко ве дајем сво јој деци, зато жели мо за њих све нај бо ље и нај здра ви је што 

може мо да обез бе ди мо, обја шња ва Јеле на, док све кр ва каже да се кон зу ми ра ње сока 
од зове пре по ру чу је и због леко ви тих свој ста ва, а често га нази ва ју и народ ним елик
си ром здра вља
Сезону цветања зове осим пријатног

мирисауоколиникарактеришеиактив
но брање цветова, за припрему сока.
Домаћице имају и тајне рецепте, али и
онезакојесвизнају.Осимштојездрави
јекориститиприроднесокове,кажудаих
њиховадецавишеволе.
Љиљана и Јелена Недељковић из

Гргуреваца,свекрваиснаја,свакегоди
неправесокодзове,апремаЈелениним
речима,тојенаучилакадасеудалапре
11година.
–Теккадасамсеудалапочеласамда

правимдомаћесокове,углавномузмоју
свекрву.Најчешћеправимосокодзове,
кајсије,вишањаијагода.Углавномколи
чина зависи од родне године, али све
штофалиувексеможелакодокупити.И
усвомселуНештинусамзапамтилату
традицију прављења домаћих сокова,
међутим ми смо углавном правили у
домаћинствусокодвишања,испричала
јеЈеленаНедељковић.
Недељковићи имају у свом дворишту

зову, али кажу да домаћице могу да је
пронађуиуатаримаишумама.Препору
каједасецветовиберунаместимагде
није вршено хемијско третирање усева,
аевоиразлога.
– С обзиром на то да живимо на

обронцима Фрушке горе волимо да се
прошетамо до шуме и да беремо зову
тамо где нема саобраћаја, првенствено
збогпрашинекојападаутимслучајеви
мадиректнонацвет.Добројеитоштосе
на таквим местима не врше прскања
ратарских усева, онда смо сигурнијида
ће зова бити здравија. Те сокове дајем
својојдеци,затожелимозањихсвенај
бољеинајздравијештоможемодаобез
бедимо,објашњаваЈелена,доксвекрва
каже да се конзумирање сока од зове
препоручујеи збоглековитихсвојстава,
а често га називају и народнимеликси
ромздравља.

А. Плав шић

У продавницама су се многобројне
домаћице у претходних неколико дана
сусрелесачињеницомдаимтрговкиње
кажу да шећера за продају нема, или
уколико има, могу купити килограм или
два.КодпородицеНедељковићјеситуа
цијаипакмалодругачија.
–Собзиромдасмоми,какосетокаже

ународу,домаћинскакућа,увекимамоу
залихама таквих намирница, односно
снабдевамосенавреме.Ускороћебити
зрелеивишњеикајсије,панасочекује
спремање слатког и џемова. Ко има
вишечланупородицу,несмедадозволи
даму у кући нештофали, објаснила је
ЈеленаНедељковићизГргуреваца.

Љиљанајенагласиладајеважнопри
државатисерецептаидадосаданикада
нисупогрешиле,сокјеувекбиоукусани
омиљенмеђуукућанимаигостима.
–Ове године смо ставиле70цветова

зовеупетлитараводе.Потопљенецве
товезовејепотребнооставитидосутра
дан, када је потребно процедити смесу.
На ту количину стављамо четири кило
грамашећераипетлимунтуса.Мистави
мо и два лимуна, да мало обогатимо
укус. Рецепт је једноставан и лако се
памти,објаснилаједомаћица.

А, може ли без шеће ра?

Про ве рен 
рецепт

Снаја и свекрва: Јеле на и Љиља на Недељ ко вић из Гргуреваца
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КОН КУРС РУМ СКЕ
БИБЛИ О ТЕ КЕ

„Људ ски додир“ 
нај бо љи 
Добитник награде „Атанасије Стој

ковић“ за протеклу годину је Саша
Гавриловић, аутор романа „Људски
додир“. Наиме, Градска библиотека
„АтанасијеСтојковић“Румарасписује
овајконкурсзапрви,досаданеобја
вљиван роман на српском језику, а
правоучешћанаконкурсуимајуауто
ри из Србије и расејања. Чланови
жирија у саставу проф. др Слађана
Миленковић, Ђока Филиповић и
ТодорБјелкићсудонелиодлукудаза
најбољироманбудепроглашен„Људ
скидодир“аутораСашеГавриловића
из Смедерева. Најбољи рукопис по
оцени жирија Градска библиотека ће
наградити објављивањем романа о
свомтрошку,утиражуод500приме
рака. Такође, већ по традицији, по
објављивању романа биће организо
вано његово представљање, као и
ауторапредрумскомпубликомучита
онициГрадскебиблиотеке.
Подсетимо,28. јулапрошлегодине

представљенјероман„Семепропасти
или дванаести дрон“ Румљанина
БранкаЈовичићакојијебиопобедник
конкурса „Атанасије Стојковић“ у
2019.години,собзиромда2020.годи
неконкурснијеодржан.

Апел за помоћ 
Мом чи лу Вуко ти ћу
У румској општини је реализовано

више хуманитарних акција у циљу
прикупљањапомоћимладомРумља
нинуМомчилуВукотићу(1993.)
Уприкупљањепомоћисеукључило

иУдружењежена „Румњанке“ којима
сухуманитарнеактивностиодређене
статутом Удружења. Како сазнајемо,
„Румњанке“сусакупиле70.000дина
ра које су уплатиле на име помоћи
Момчилу. Хуманитарна фондација
„Буди хуман  Александар Шапић“,
којаорганизујехуманитарнупомоћза
велики број лица којима је та помоћ
потребна, такођеапелуједасеМом
чилу помогне. Можда је за грађане
најлакше,слањем1268на3030,атим
позивом се донира 200 динара за
његоволечење.
МомчилуВукотићујеујануару2020.

годинеутврђенодаболујеодхронич
небубрежнеинсуфицијенцијеида је
болестдостиглатрећи,одпетстадију
ма.Момчилоиденадијализеитотри
путанедељно,асвакадијализатраје
почетирисата.Собзиромдамуроди
тељи не могу донирати бубрег због
болести, то је решење транспланта
цијауиностранству,штопородицане
може сама да финансира. Средства
сумупотребназалечење,трансплан
тацију бубрега, контролне прегледе,
лекове, каои путне трошковеи сме
штај.

С. Џ.

КУ ЋЕ ЗА МЛА ДЕ БРАЧ НЕ ПА РО ВЕ

Да ни је ла и Ми ро слав 
сад жи ве у Лу гу

УПалати„Србија“уБеограду,уоквиру
реализације Програма доделе беспо
вратних средстава за куповину сеоских
кућа са окућницом на територији Репу
бликеСрбије,11.Мајасупотписаниуго
ворисакорисницимаипредставницима
локалних самоуправа. Брачном пару
DanijeliMudrochиМирославуБађонском

изЛуга,одобренасусредстваувисини
од1.180.000динаразакуповинусеоске
кућеуЛугу.УимеопштинеБеочинуго
вор јепотписалаЈеленаШушак,помоћ
ница председника општине Беочин. На
основуУредбеВладеРепубликеСрбије
овајПрограмспроводиМинистарствоза
бригуоселу.

Је ле на Шу шак, Ми ро слав Ба ђон ски и Da ni je la Mu droch

СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ РУМА

Лажне доја ве о бом ба ма
На мејл адресе основних школа у

Сремскомокругууранимјутарњимсати
ма 20.мајапослатесулажнедојавео
подметнутим бомбама. Реаговало се
брзо, ученици су пребачени на онлајн
наставу,аполицијајеизашланатерени
утврдиладајеречолажнимдојавама.
Тако јебилоиурумскојопштини,где

су ови мејлови прво стигли у четири
градскеосновнешколе,апотомионеу
селима.
ОтомејебилоречиинаседнициШта

базаванреднеситуацијеРума.
–Екипеполицијесуодмахизашлена

терен, обавилесудетаљнепрегледеу
свим школама где се утврдило, на сву
срећу,дасудојавебилелажне.Децасу
данас на онлајн настави из превентив

нихразлога.Руманијебила јединствен
случај,јерјетаквихдојавабилоиудру
гимопштинама и градовима и претход
нихдана.ДанассунатериторијиСрем
ског округа добијене лажне дојаве о
постављању бомби, углавном у школ
ским објектима. Предузели смо све из
наше надлежности, деца данас нису у
школамаинадамседаћеубудућеситу
ацијабитиуреду.Такође,дозавршетка
изградње објекта Коцкица 2, имамо
неколико објеката вртића „Полетарца“
који се налазе у непосредној близини
школа,какоуграду,такоиунекимсели
ма.Изпревентивнихразлогаитиобјек
ти нису данас радили – рекла је Алек
сандраЋирић,командантШтабазаван
реднеситуацијеРума. С. Џаку ла
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ВЕЛИ КИ БРОЈ РУМ СКИХ ПАО РА РАДИ АНА ЛИ ЗУ ЗЕМЉИ ШТА КОЈУ ПЛА ЋА ОПШТИ НА 

Корис на ствар која ште ди ђубри во
Вео ма је важно пошто ва ти пре по ру ке 

које доби је мо од пољо при вред них струч
ња ка. Ја се при др жа вам оно га што су ми 
пре по ру чи ли, а мислим да је то сада још 
важни је, јер су мине рал на ђубри ва због 
све ове ситу а ци је вео ма ску па, па их не 
тре ба баца ти уза луд, каже Душан Нин ко
вић
Већнеколикогодинауна

зад пољопривредници у
Општини Рума користе
могућност бесплатне ана
лизе земљишта. И ове
године локална самоупра
вајеобезбедилапетмили
онадинаразаанализу2200
узораказемљишта,аинте
ресовање пољопривредни
ка је велико. Велики број
румскихпаорарадиредов
но анализу земљишта
поштујућипрепорукеструч
њакаоколичинипотребних
минералних ђубрива, а
посебноовегодинекадасу
вештачкађубриваскупа.
Добре пољопривредне

производњенемабезпуне
агротехнике,асамимтими
анализе земљишта.Урум
ској лабораторији сваке
годинесебесплатноуради
2.200 узорака што финан
сира локална самоуправа.
Највећидеорумскихпољо
привредника анализу ради
редовно,амеђуњима јеи
ДушанНинковићпољопри
вредникизСтејановаца.
–Радиосаманализупре

тригодине,такодаћупоно
водарадимкададодјевре
ме.Добројето,требаиско

ристити тумогућност, ами
имамо ту предност што је
анализа основне плодно
сти земљишта бесплатна,
кажеДушанНинковић.
Анализа земљишта је

најбитнији, почетни процес
пресвакогзаснивањасетве
на одређеној парцели.
Важно је знати и када је
прави момент узорковања
земљишта, а то је после
скидања биљне врсте која
јебиланатојпарцели.Ана
лиза земљишта показује:
пХ вредност, тј. киселост
земљишта,калцијумкарбо
нате,хумус,фосфор,кали
јум и азот у земљишту.На
основутогалицезадужено
затајпосаознадаодреди
најпогоднију комбинацију
ђубривапотребних земљи
шту. По урађеној анализи
земљишта добијају се
подациколикохраниваима
тренутно у земљишту. Из
тих података се може
закључити које мере
поправке треба даљеомо
гућити да би биљка имала
свештојепотребнозараст
иразвиће,каоидоношење
високог приноса доброг
квалитета. Анализом се

добијају информације о
правилномђубрењуусми
слуврстеиколичинеђубри
ва, као и времена њихове
примене.Овамерадоводи
до значајне рационалније
употребе ђубрива. Наш
саговорник кажеда је вео
маважнопоштоватипрепо
руке које се добију од
пољопривредних стручња
ка, а посебно сада када је
евидентан недостатак
минералнихђубрива,алии

њиховавишаценауодносу
напрошлогодишњу.
–Веома јеважнопошто

ватипрепорукекоједобије
мо од пољопривредних
стручњака. Ја се придржа
вамоногаштосумипрепо
ручили, а мислим да је то
сада још важније, јер су
минерална ђубрива због
све ове ситуације веома
скупа,паихнетребабаца
тиузалуд,додајеНинковић.

З. Мар ко ви но вић

Анализа земљишта је
веома важна јер добро је
познатодасуивишак,али
и мањак минералних
ђубривалимитирајућифак
тор за квалитет, али коли
чинуприносагајенебиљне

врсте. Управо због тога
анализајеобавезна,аубу
дуће они пољопривредни
ци који редовно не буду
радилианализунећемоћи
дарегиструју своје газдин
ство.

Ана ли за земљи шта 
биће оба ве зна

Душан Нин ко вић из Сте ја но ва ца
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PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

’Ајде шта се 
пре не ма жеш, 
ништа то
не боли

Како сам већ писала, имала сам
озбиљне гинеколошке проблеме
пре две године и на моју срећу,

несрећнимповодомдодуше,прегледао
мејескоросвакигинекологунашемгра
ду.А,затимиједнопет,шестуБеограду
алиовоочемувампишемданасникад
нисамдоживела.
Ишла сам на своју редовну контро

лууСремскуКаменицуимојизабрани
лекар, односно гинеколог онколог, није
био ту. Мењала га је колегиница чије
имесамјаличнопрвипутчула,алимно
геженеучекаоницикадаим јеречено
ко ради  су једноставно отишле кући.
Одмахнуле би главом и уз мрмљање
‘она је опасна’ и ‘кодњесамбила јед
номивишеникад’.
Требалојејоштададаодем,алионда

сепитамштатотоликолошеможеда
урадинаредовномпрегледу.
Испоставилоседасвашта.
Одлучила сам да уђем у ординацију

и поглед преко спуштених наочара док
су ме очи пратиле од главе до пете је
другизнакдајетребалодаизађемода
тле.Собзиромнатодамијетешкода
добијемслободнеданекакобихотишла
на контролу (о томе бих могла књигу
данапишем),одлучихипакдаостанем
напрегледу.Непријатногобраћања,не
персирањаиодмеравањасамсенагле
далауживоту.Толикодамијемалтене
чудно када тенеко заистапоздрависа
осмехомили једноставнобезнекеспе
цифичнереакције.
Особу ћемо звати М. П., као што то

чине у новинама када објављују вести
о пљачкашима, убицама и силовате
љима. Можда грубо делује, али због
оногаштосамјадоживела,санеколико
капљицакрвикасније,сматрампотпуно
прикладним.
Даљеуследилоњенопрепуцавањеса

мномиакосенисампецала,прозивање
менедасамнезаинтересованазасвоје

здравље, јерсамјојпоставилапотпуно
једно нормално питање које пацијент
можедапостависвомлекаруали‘две
године након своје операције’. Пошто
нисам мерила густину костију редов
но, јерни један јединипутзатонисам
добиланипредлоглекаранитиупут, а
осећам костобољу, названа сам неин
формисаном.
„Посвемусудећививећиматеосте

опорозу, јер две године нисте мерили
густинукостију,штомијепотпуносулу
до.”Итусенијезауставила:„људикао
ви,којенеинтересујењиховоздравље
нитираде свепотребнеанализедаби
билиздрави,завршеуколицима”,рекла
је то тако директно, ноншалантно док
торкакојојтоуопштенијеспецијалност.
А, чак и да јесте, такав начин обра

ћањабилокомпацијентунесамодаје
некултурно,непрофесионално,негојеи
изузетнонехумано.

Ине, нисам преосетљива, само не
желим да будем толико експли
цитнаиописујемсампрегледкао

такавидаљиразговор,јержелимисебе
ивасдапоштедимјошједногтекстакоји
делујекаохроникаатозаправоније.
Незнамдалистеви,алијасамнебро

јанопутачулаодмногихженада,колико
год им јеможда непријатно, толико им
једражедаидукодмушкарцагинеколо
га, и углавном јер су ‘нежнији’.Собзи
ром на то да сам била код довољног
бројалекараобапола,томогудонекле
ипотврдити.Далијетозатоштожене
сматрајуда ‘свемитоможемоиздржа
ти’, ‘шта сте се стегли, кад имате секс
онданијетако,ајдеопуститесе’и‘ајде
штасепренемажешништатонеболи’?
Илијемождаједноставнознајукакавје
осећајинијеихбашбригакакоћесето
одразитинапацијентекојитепрегледе
неподносекаоонелично?
Илићеженаженивукбитизаувекито

самотребадаприхватимо?

Осо бу ћемо зва ти М. П., као што 
то чине у нови на ма када обја вљу
ју вести о пљач ка ши ма, уби ца ма и 
сило ва те љи ма. Можда гру бо делу
је, али због оно га што сам ја дожи
ве ла, са неко ли ко капљи ца крви 
касни је, сма трам то пот пу но при
клад ним

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“ 
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Одр жан кон церт 
опер ских ари ја
У понедељак 18. маја у Галерији

„ЛазарВозаревић“уСремскојМитрови
ци јеодржан„Концертоперскихарија“.
Наступили су сопранЉиљана Лишко
вић у клавирској пратњи Страхиње
Ђокића.Обауметникасуиранијеима
ли контакт са сремскомитровачком
публиком.

–Припремилисмонајлепшеаријеза
сопранЂузепеаВердија,ЂакомаПучи
нија,ВолфгангаАмадеусаМоцарта.То
јеједанразноврстанпрограм.Критери
јуми за репертоар су такође разновр
сни.Понекадпостојизадататема,тосу
такозвани концепт концерти поводом
неке годишњице, али овог пута смо
желелиданаправимонизконцератаса
аријама које ја волим. Добар део про
грамапевампрвипутуовомнизукон
церата и тиме дајем прилику себи да
испробам нов репертоар. У питању је
неколикоконцератапоВојводини,изја
вилајеЉиљанаЛишковић,којуочекују
инаступиуИталији, по завршеткуове
турнеје. А. П.

МУЗИЧ КА ШКО ЛА
„ПЕТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“

Фести вал пија ни зма
У Сремској Митровици ће од 26. до

29. маја бити одржана осми Фестивал
пијанизма.ФестивалорганизујеМузич
кашкола„ПетарКранчевић“усарадњи
саУметничкимудружењем„Кранчевић“.
Отварање је предвиђено за четвртак
26.мају20сатиуГалерији„ЛазарВоза
ревић“укојојћебитиодржанисвикон
цертиуоквируФестивала.

Љиља на Лишко вић
и Стра хи ња Ђокић
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СКЕ ЛА БЕО ЧИН – ФУТОГ ПРЕ ВО ЗИ ПУТ НИ КЕ СКО РО ДВЕ ДЕЦЕ НИ ЈЕ

„Дра же ми је пре ћи пре ко воде 
ске лом, него вози ти се кроз гужву“

Пре лаз на дру гу стра ну оба ле није само потре ба, већ пру жа и посе бан уго ђај. С 
обзи ром на то да је кра јо лик леп, наро чи то када је ведро и сун ча но, може се виде ти 
пла вет ни ло Дуна ва и зеле ни ло оба ле. За децу је то углав ном пра ва аван ту ра, а одра
сли могу да пре дах ну и у окол ним чар да ма
СкелаБеочин–Футогпосто

ји скоро две деценије. Ова
веза функционише редовно
још од 2003. године, од доба
каданиједанмостнијеповези
вао Нови Сад са сремском
обалом. Скела представља
великоолакшањезамештане
Беочинаиоколнихместа,који
надругустранустигнузасве
га петнаестак минута, уместо
дасевозе јошдодатнихпола
сата друмским путем. Скела
превозиипешакеивозила.У
власништву је породице
Михајловић.Пореддваскеле
џије, ту су запослена јошдва
помоћника који навигирају
возила приликом укрцавања,
привезују скелу при доласку
на обалу и наплаћују превоз.
Редовнипутниципотврђујуда
је сатница полазака одавно
иста. Поласци из Беочина су
на пун сан, а из Футога на
половину сата. Током лета је
радновремедуже,од6:30до
20:30,атокомзимеод7:00до
16:00.По једној туриможесе
превести петнаестак аутомо
била, мада ту буде често и
пољопривредних машина и
камиона.
–Дражеми јепрећипреко

воде скелом, него возити се

кроз гужву. Много је лакше и
због терета који превозим,
кадапутујемкамионом.Јасам
иначеизРаковца,којијетако
ђе на Дунаву, па туристички
познајем Дунав добро. Скела
је добра ствар,штеди време,
рекао је Радован Јовановић,
возач,когасмозатеклидок је
чекао наредну туру преко
реке.
Прелазнадругустрануоба

ленијесамопотреба,већпру
жаипосебанугођај.Собзиром
натодајекрајоликлеп,наро

чито када је ведрои сунчано,
може се видети плаветнило
Дунава и зеленило обале. За
децу је то углавном права
авантура, а одрасли могу да
предахну и у околним чарда
ма. Дунав је на том месту
ширококоједанкилометар.
–Скелајеврлодобравари

јантапревоза.Рецимо,фирма
мисеналазисаовестранеи
самопређем скелом задесе
так минута, уместо да се
возам по читавом граду.
Повољније је и брже. Тури

стичкинезнамколикојеинте
ресантно,алигледајућитран
спортно,овонамсвимаолак
шаваживот.Несметанамшто
морамо да чекамо скелу, јер
свивећдобрознамоуколико
сати су поласци. Све то има
смислаиекономскиивремен
ски, објаснио је БошкоШаре
нац.
Један од скелеџија, Живко

Михајловић, каже да скела
мора да ради како радним
данима, тако и викендом, јер
уколиконебифункционисала,
тобибилокаоданефункцио
нише аутобуски превоз. Пут
ници у сваком тренутку рачу
најунаскелу.
СкеленаДунавуопеванесу

умногимтамбурашкимпесма
ма, а лепа плажа са сремске
стране је често мотив онима
„прекопута“,дапрелазетоком
лета. Ипак, бити скелеџија
нијелакпосао,јерјепотребно
понекад бити и мајстор, када
се нешто поквари. Иако су
мостовиповезалиобале, ске
леџије сумахомистиснутеиз
посла, али ова скела не оду
стаје,сведокимаонихкојима
језначајна.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Радо ван Јова но вић Бошко Шаре нац

Ске ла на Дуна ву
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ЗОРАН ПОША РАЦ, ЈЕДИ НИ САРАЧ У РУМИ

Посла има све више
Тржи ште за Зора но ве про из во де пола ко ожи вља ва. Све више људи се у послед њих 

неко ли ко годи на бави коњар ством, па тако и рум ски сарач има све више посла А од 
како је дошло вре ме да због коро не рум ског ваша ра више нема него што има, Зоран 
је успе шно раз вио и интер нет про да ју, што је мало и нео бич но, с обзи ром на то да се 
ради о про из во ди ма ста рог зана та
Израда опреме за коње у нашој

земљи некада је био веома исплатив
посао.Данасјесарачавеомамалотоје
свимапознато, а преманекимподаци
мауСрбијиихимасамотроје.Једанод
њихправиопремузакоњеусрцуСре
ма, у Руми. Зоран Пошарац из Руме
један је од тројице сарача у нашој
земљикојисебавеовимзанатом,који
саразвојемкоњарства,поновопочиње
даживи.Тоседаприметитипопоруџ
бинама и количини посла, каже Зоран
којијетимзанатомпочеодасебавине
као породичном традицијом, што је
углавномслучај,већзбоггубиткапосла.
Наиме,предвадесетакгодинаЗоранје
биопроглашен за технолошки вишак у
тадашњој румској Кожари. Тада га је
каже„муканатерала“дасеокренезана
ту,заштаданастврдидајебиоможда
и најбољи избор у животу. Сада је он
зачетниктепородичнетрадицијекојуће
наставитиињеговдвадесетрогодишњи
синНедељко.
–Овимзанатомсебавимвећдваде

сетак година. Занат сам наследио од
старихмајсторасакојимасамрадио,са
мајсторимасакојиманисамусродству,
алисумибилидобрипријатељииколе
ге,једанизОбреновца,аједанизСом
бора. Ја сам започео ту традицију и
првасамгенерацијакојасебавитиме,
а наставља и мој двадесетрогодишњи
син.Хоћедаради,научиојемноготога,
остало је јошдасавладанекефинесе,
алимогурећидаћебитидобармајстор.
Тако да се радујем што ће наставити,
јерипакјенајбољебитисвојгазда,при
чаЗоранПошарац,сарачизРуме.
Искуство из румске фабрике кожа

помогломуједадоброупознакожу,која
му је сада основни материјал за рад.
Затосадазна,чемуисинаучи,какосе
кројиикаконајбољеискориститисиро
винузарад.
Тржиште за Зоранове производе

полакооживљава.Свевишељудисеу
последњих неколико година бави
коњарством,патакоирумскисарачима
свевишепослаАодкакоједошловре
медазбогкоронерумскогвашаравише
нема него што има, Зоран је успешно
развиоиинтернетпродају,штојемало
инеобично,собзиромнатодасеради

опроизводимастарогзаната.
–Досадсамрадионавашару,ишао

самсвуда,садакакоједошлоовоста
ње,асвејевишемладихкоњаракојисе
добро сналазе са друштвеним мрежа
ма, ја свевишепродајемпутеминтер
нета.Долаземиинакућупоробу.Про
дајемпоцелојСрбији,алисамрадиои

заИзраел,БоснуиХерцеговину,Хрват
ску,додајеЗоранПошарац.
ОноштоизађеизЗорановерадиони

целакосепрепознанабилокојојмани
фестацијикадасукоњиупитању.Каже
доста је опреме из увоза, али упитног
квалитета, па ко се озбиљно бави
коњарством, на крају ипак заврши у
правојрадиониципопутЗоранове.
Зоран још једном,подвлачидаму је

одлукадасебавиовимзанатомнајбо
љауживоту,анајважнијеје,додаје,да
од овог заната може пристојно да се
живи.Синулазиузанат,супругаБиља
напомажекадзатребапацелапороди
цаодовогпосламожесолиднодаживи.

Злат ко Мар ко ви но вић

А каква би то занатска радионица
биладасеуњојнемогувидетизани
мљиве алатке и машине. Код Зорана
се тако могу наћи алатке које је сам
правио, као што је ресло, али и неке

старе машине, попут Ленчестерке,
машине зашивење старе 120 година.
ЗањуЗоранкажеда,иакомалоспори
ја,радинепогрешивобољенегобило
којанова.

Сам напр авио ала те

Зоран Поша рац у сво јој рад њи
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (3) ЖУ ПА НИ ЦА АНА СУ ПРУ ГА СТЕ ФА НА НЕ МА ЊЕ 

До бра су пру га
и по жр тво ва на мај ка

Пише: др Сне жа на Булат

Порекло жупанице Ане,
супруге оснивача дина
стије Немањић, Стефа

на Немање, изазива велике
недоумице. Доментијан је
казиваодајеАнабилавелика
кнегиња, кћер цариградског
императора Романа. Мавро
Орбиннаводидајебилакћер
ка босанског бана, а Рајић се
надовезује наОрбинову тврд
њу истичући да је Ана била
кћербосанскогбана,Стефана
Борића. Мандић, пак, с дубо
ким уверењем говори о Ани
ном византијском роду, јер
самоукључивањеухијерархи
ју светог царства, као што је
биловизантијско,иорођавање
с њим, Немањи је могло да
донесеизузетанугледидаму
да легитимитет власти. Да је
АнабилакћеркаЂорђаБоди
новића, зетског краља, кази
вао је Срећковић. Међутим,
постоји податак и о Анином
француском пореклу, који
доноси летописац манастира
Троноша.Овулегендудоноси
моуцелости.КадасеНемања
спасао од браће, помоћу св.
Ђорђа, побеже преко мора.
Тада га прими француски
краљ и због његовог часног
држања, мудрости и мужев
ства, даде му своју прелепу
кћер Ану за жену. Живео је
дуго на двору краљафранцу
ског, свог таста, анаконизве
сног времена, добио је два
сина,СтефанаиВукана.Иза
сланство француских велика
шамолило јефранцускогкра

ља за Немању слободу. Тада
секраљсажалиипустиНема
њу и два његова сина, које
назва при растанкудва крина
своја. Ова легенда се лако
можедовестиувезуса грбом
Немањића, јер се на њему
налазепоменутикринови.
Не зна се поуздано када је

склопљен брак између Нема
њеиАне.Али,оноочемусе
са сигурношћу може говорити
јестеда јењиховбракзрачио
огромномљубављуи срећом.
Како наводи Доментијан у
Житију Светог Саве, жупан
Немањајесамодржавноцаре
вао свом српском земљом и
Поморском и Диоклитијом и
Далмацијом и Травунијом, са
Богомдарованомњемусупру
гом, са благочастивом Аном.
Теодосије,оврлинамаСтефа
на Немање, казивао је: „Тај
споменути муж, благочестив,
богобојажљив, ништељубив,
храброшћуивојномвештином
сјајан као нико други, свима
добрима на земљи у срећи
веомаизобилан,аузтоврли
ном, безлобношћу и правдом,
милошћу и кротошћу украшен
–узе,позакону,себиженупо
именуАну“.Другужену,према
записима, жупан никада није
имао.
Ана је Стефану Немањи

подарила три сина, Вукана,
Стефана и Растка. Податке о
Аниним кћеркама нуди Нова
ковићевродослов.Наиме,реч
је двема кћеркама, Вуки и
Деви. Међутим, на родослов

ном стаблуНемањића, у при
прати Пећке патријаршије,
поред Вукана је насликана
женскаособа,поименуЈефи
мија,тесејављајупретпостав
ке да је постојала и трећа
кћер.

Стефан Првовенчани у
Житију Светог Симе
нонаосвојојмајцигово

ри са великим поштовањем,
као о часној, добродушној и
послушној жени. Сликовито
описујући мајчину доброту и
бригусасвогмужа,изрекаојој
низпохвала:„Иукрасивгасви
маправимацрквеним,устано
ви у њему чрначки збор са
часним и благољубивим под
ружјемсвојим,поименуАном.
И предаде јој храм Пресвете,
дасестараоњемупосваком
делуиочрницамакојеустано
ви у томманастиру светом.А
онаслушашесасвакомпослу
шношћу и добродушноћшу,

чувајући храм пресвете Бого
родице, предани јој овим
нашим светим господином.
Часнаженаудомумужасвоје
га више вреди од бисера и
драгог камена. Земаљски
мислеобисеруикамењу.Тро
шнисукаменибисери,апро
рокмилсинаоногакоји јепун
добрихдела,каобисераидру
гог камења. На то се она и
угледа, творећи угодна дела
пред Господом у дому мужа
својега“.Помињујућинаводиз
Прича Соломонових Стефан
Првовенчани истиче како је
жупаница, својим добрим
делима,засвогмужазначила
многовишенегосве,трошнеи
пропадиве драгоцености. Сем
тога што је Ана заједно са
Немањомбилактиторкамана
стира пресвете Богородице,
овај брачни пар је заједно
подигаоидваманастираугор
њемкрајуТоплице.

Ана је Сте фа ну Не ма њи по да ри ла 
три си на, Ву ка на, Сте фа на и Раст
ка. По дат ке о Ани ним кћер ка ма 
ну ди Но ва ко ви ћев ро до слов. На и
ме, реч је две ма кћер ка ма, Ву ки и 
Де ви. Ме ђу тим, на ро до слов ном 
ста блу Не ма њи ћа, у при пра ти Пећ
ке па три јар ши је, по ред Ву ка на је 
на сли ка на жен ска осо ба, по име ну 
Је фи ми ја, те се ја вља ју прет по
став ке да је по сто ја ла и тре ћа кћер

Анa Не ма њић
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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.

Теодосије, такође,ликАнин
украшава многим врлинама и
наглашавадаоваблагочасти
ва владарка није ни по чему
заостајалазасвојимсупругом.
Из Теодосијевог литерарног
пера, проистекао је податак о
Аниним молитвама упућеним
Господудајојподаријошјед
но мушко дете. Изрекавши
заклетву, брачни пар је био
спремандаживиуцеломудрју
уколико им Господ услиши
молитве: „И дајемо ти зајед
ничкеобете,одзачећадетета
одприроднезаконитељубави
иодпостељеодлучићемосе,и
свако за себе у чистоти тела
сведокрајаживотасачуваће
мо се“. У позним годинама
живота,Ана јенасветдонела
жељено дете, по имену Раст
ко,детекојејеодиграловеома
значајну улогу у духовном

животусвоједржавеииспуни
лосвојеотачаствобогољуб
нимдоброверијем.

Дакле, обликовање лика
краљицеАне у историји,
алиисвимсредњовеков

нимлитерарнимсписимасве
тло је и позитивно. Сем тога
што је представљена као
добра и вољена супруга, Ана
јебилабрижнаипожртвована
мајка. Овом приликом, згодно
јепоменутиепизодуоРастко
вом изненадном одласку на
Свету гору.Наиме,наконоче
вог допуштења да оде у лов,
РасткојепошаокодмајкеАне,
амати,каоисвакамати,загр
ливши га и целиваше га с
љубављу,накрајугапустилас
миром. Након сазнања да им
јесиннестао,мајчиносрцеод
жалости умало није препукло
инасвемогућеначинејепоку

шавала да врати своје дете.
Неутешнамајка,нијеуспевала
даразумеречисвога супруга:
„Будите храбри, нећемо се
жалоститиодовога.Нећепро
пастисинмој.Богкојимигаје
мирненадедао,удостојићеме
да га видим и да се наситим
љубавињегове“.
Упркос томешто не постоје

поуздани подаци о Анином
школовању, Теодосијево кази
вање нам може потврдити да
је била итекако образована.
Премањеговим речима, своје
кћери и синове је од малих
ногунепрестаноучиладаволе
ипоштујукњиге.
На Благовести, 25. марта

1195. године краљица Ана се
замонашила,наликсвимвели
ким светим царицама, које су
оставиле земаљска царства.
Монашкичинјепримилазајед
но са својим супругом Нема
њом, рекавши: „Да, не би ли
ме човекољубиви Бог удосто
јиодабудемзаједноузборуса
вољеним чедом мојим у цар
ству небеском“. Свети образ
АнаиНемањасупримилиод
рашког епископа Калиника.
Дакле, један од разлога због
когјежупаницадонелаовакву
одлуку, била је жеља да се
уподоби своме сину, који је
пошао за Христом и показао
пример својим родитељима.
Свети Сава о родитељском
монашењуказиваоје:„Раздав
све имање своје убогима и

растаде се од државе своје и
децесвоје,иженесвоје,богом
данога правога венца, јер он
небиучесникдругогабрака,и
учинисебеудеоничаремнеис
казаногичасногисветоанђео
ског лика, малог и великог, и
дано му би име господин
Симеон. У исти дан и богом
данаму супруга, пређе госпо
ђа све српске земље, Ана, и
она прими свој свети лик. И
дано јој би име госпођа Ана
стасија“.Монашкоимекраљи
цеАне,Анастасија,имакорен
у грчкој речиaнастатис,што
значиваскрсење.

Живот монахиње, Ана
стасија је отпочела у
манастиру Пресвете

Богородице код Куршумлије.
Мајкаједнеоднајзнаменитијих
личности, задужене за про
цватсрпскехришћанскекулту
реицивилизације,умрлаје21.
јуна1199.године,самочетири
месеца након смрти свог
супруга. Сахрањена је у при
прати Богородичине цркве у
Студеници. До данашњих
дана, сачувана је фреска
изнадгроба,накојојјеослика
на монахиња Анастасија како
клечипредликомБогородице.
Натпис изнад фреске гласи:
„Пресвјатјадјевоибоганасего
мати, прими мољеније рабје
својојмонахињиАнастасији“.

(У сле де ћем бро ју:
Ев до ки ја, су пру га кра ља
Сте фа на Пр во вен ча ног)

Ка да се Не ма ња спа сао од бра ће, 
по мо ћу св. Ђор ђа, по бе же пре ко 
мо ра. Та да га при ми фран цу ски 
краљ и због ње го вог ча сног др жа
ња, му дро сти и му жев ства, да де му 
сво ју пре ле пу кћер Ану за же ну. 
Жи вео је ду го на дво ру кра ља фран
цу ског, свог та ста, а на кон из ве сног 
вре ме на, до био је два си на, Сте фа
на и Ву ка на. Иза слан ство фран цу
ских ве ли ка ша мо ли ло је фран цу
ског кра ља за Не ма њу сло бо ду. 
Та да се краљ са жа ли и пу сти Не ма
њу и два ње го ва си на, ко је на зва 
при ра стан ку два кри на сво ја

Сте фан Не ма ња 

Оста ци ма на сти ра Пре све те Бо го ро ди це код
Кур шу мли је у ком се жу па ни ца Ана за мо на ши ла
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СПОРТ СКО РУКО МЕТ НО УДРУ ЖЕ ЊЕ ЛСК ИЗ ЛАЋАР КА 

Пио нир ке нај бо ље у Вој во ди ни
Након убе дљи вих насту па у Првој жен ској руко мет ној лиги Вој во ди не, пио нир ке 

Спорт ског руко мет ног удру же ња ЛСК из Лаћар ка на недав но одр жа ном завр шном 
тур ни ру лиге поста ле су прва ки ње Вој во ди не, тако што су „за копље“ су биле боље 
од свих кон ку рент ки ња. Све мла де игра чи це које од првих руко мет них кора ка ста са
ва ју под струч ном пали цом нека да шњег руко ме та ша и интер на ци о нал ног тре не ра 
Мила на  Миће Вуле ти ћа, уче ни це су Основ не шко ле „Три ва Вита со вић Лебар ник“ из 
Лаћар ка. Један од циље ва упра ве и струч ног шта ба је да кроз неко ли ко годи на офор
ме ква ли тет ну еки пу за наступ у сени ор ским так ми че њи ма.

Причу о успешној сезони женског
рукометног спорта на подручју Града
СремскеМитровиценеможемозаокру
житибезосвртанасјајанрезултатпио
нирки Спортског рукометног удружења
ЛСКизЛаћарка.Онесунаконубедљи
вихнаступауПрвојженскојрукометној
лиги Војводине (Лиги млађих катего
рија), на недавно одржаном завршном
турниру лиге постале првакиње Вој
водине у конкуренцији пиониркидо 12
година(Ж12).Посебанкуриозитетвезан
замладелаћарачкерукометашицедаје
податак да је овај тим протекле сезо
не„закопље“биобољиодсвојихкон
куренткиња током читаве сезоне, при
чемусеморајупоменутичињеницеда
сеистаекипаовихдевојчицатакмичи
лаиустаријојузраснојкатегоријидо14
година(Ж14),тедаекипу„ЛСК“ачине
искључивомладеиграчицеизЛаћарка.
ОнесуученицеОсновнешколе„Трива
Витасовић Лебарник“. Рукометашица

„ЛСК“аАњаДураћубедљивојенајбо
љистрелацПрвевојвођанскерукомет
нелиге.Санеколикосвојихсаиграчица
већ је одабрана у репрезентацију Вој
водине. Лаћарачке девојчице играчки
стасавају под стручном палицом нека
дашњег рукометног играча, касније и
интернационалног тренера Милана 
МићеВулетића.
У прошлом броју „Митровачких

новина“ известили смо о фантастич
ном резултату са завршног турнира у
Жабљу,гдесупредпиониркамаЛСКа
поклекле најпре играчице „Јабуке“ а
потом и квалитетан тим „Халас Јоже
фа“изАде.Крајњирезултатмечабио
је 20:11.Упрвомполувременуфинал
ног сусрета било је чак 15:1 у корист
лаћарачкеекипе,пајетренерВулетић
одлучиодапружишансуидругојпоста
ви свог тима. Овакав расплет догађа
ја наговестили су претходни лигашки
резултати, где је екипа из Лаћарка у

такмичарскојБгрупиодшеструкомет
них селекција била најдоминатнија и
обезбедила пласман на турнир нај
бољих екипа у покрајини. Слично је
било и прошле године кад је ова еки
паигралаубаражузаулазупионирску
рукометнуСуперлигу.Наредне сезоне,
у комплетном садашњем саставу пио
нирке ЛСКа прелазе у виши узрасни

Тим који побе ђу је: Руко ме та ши це и тре нер ЛСК а из Лаћар ка

Побед нич ки тим
За победнички пионирски тим ЛС“

токомовесезонеигралесу:
АњаДураћ,ДајанаГавриловићЕми

лија Милер, Јелена Мандић, Анђела
Павловић,СимонаГрујин,АндрејаВук
мир,ЛараДураћ,МилицаМајсторовић,
Теодора Михајловић, Милица Бабић,
ЈованаЗајац,ДејанаКнежевићиАнђе
лаИлић.
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ниво такмичења до 14 година, где ће,
иако годину дана млађе, очигледно
важитизафавориткиње(Ж14)лиге.На
тајначин,девојчицекојесусвојепрве
рукометне кораке и потезе начиниле
пре четири године, напредују постепе
но.Циљемуправеистручногштаба је
дакрознеколикогодинаоформиквали
тетнусениорскуекипу.Такавтимбиоби
успех и продукт аутентичне лаћарачке
рукометнешколе.
ИзаРукометногклубаЛСКјевишего

дишњаспортскатрадиција.Нажалост,
мушка и женска селекција клуба нису
опсталеипренеколико годинасеуга
шене. Оснивање спортског удруже
ња први је степеник ка оживљавању
популарног спортаунајвећемсеоском
насељууСрбији.Насрећуљубитеља
градскогилаћарачкогспортадошлоје
време да се убиру плодови успешног
радасаданашњимдевојчицамаиизве
снимбројемдечакакојисусепречети
ри године одазвали позиву да крену у
школурукомета.Заслугазатоприпада
МићиВулетићу као координатору свих
селекција и лиценцираном тренеру
клуба, односно петочланој управи коју
чинељудиизрукометаначелусапред
седницомклубаСнежаномНовоселац.
Корацима актуелне женске селекције
којанапредујекакадетскојисениорској
конкуренцији од наредне године кре
нућеиновамладаекипадевојчицадо
12година.УсаставуЛСКаегзистираи
школаминирукометаукојојсудевојчи
цеидечациузрастаодпетегодине.
ИзЛСКанајављујуновеакцијепопу

ларизацијеовогспортаа једнаодтра
диционалнихманифестацијакојатраје
већчетиригодинејесте„Фестивалруко
мета“којисеодржавакрајемјулаакоји
биовегодинемогаобитијошквалитет
нији и имати интернационални карак
тер,најављујуњеговиорганизатори.

Дејан Мостар лић

ТРЕ НЕР МИЋА ВУЛЕ ТИЋ:

За мене је Лаћа рак јако битан
МиланВулетић,когасемногиЛаћарци

иМитровчанисећајупонадимку„Вути“у
рукомету јеготовополавека.Целокупну
играчку каријеру дугу 14 година провео
је уЛСК у а потом као тренерумногим
клубовимауземљиииностранству.Попу
ларнирукометнисредњибекбио јеспе
цифичанипотомешто јеусвојевреме
истовременобиоактиваниграчфудбала,
кошаркеирукомета.Оствариојеизузет
ну интернационалну тренерску каријеру
и једини је тренер са подручја Сремске
МитровицекојијебиоекипнипрвакЕвро
пе.ПрестижнутитулунаChalengeкупуу
женскомрукометуосвојиоје2006.године
сатадауспешнимрумунскимклубом.Као
тренеросвајао јемногапрвенствапопут
оних у Грчкој и Украјини. Једно време
водиојестручништаб„ЛСКА“аумушком
рукомету.Бирајућиизмеђумногихмогућ
ностииприликакојесумусеуживотуи
каријери„отварале“,каосамкаже,Мића
ВулетићодлучиоједаостанеуЛаћаркуи
своје знањеиискуствопренесемладим
рукометашицама.
–ЗаменејеЛаћаракјакобитанимогу

рећи да овде уживам у раду са децом.
Формирали смо 2018. године спортско
удружењеинаправилипландаоддеце
најмлађег узраста оформимо озбиљ
ну сениорску екипу ЛСКа и мислим да
смо на добром путу да остваримо.Није

маластварзаовократковремепостати
првакВојводинеидатинеколикоиграча
урепрезентативнуселекцијупокрајинеса
децомкојадотаданисубилаурукомет
номспорту.Уовомтренуткунемамоигра
чицестаријегузрастаодпетогилишестог
разредаиактивнорадимосанајмлађима.
Мисенанекиначин јошвекиграмо, јер
ипактосудецаионатражеодговарају
ћиприступ.Одушевљенисурукометоми
радодолазенатренинге.Безнекихвели
кихоптерећења ја их постепено упозна
јемсаосновнимелементимаовогспорта
које пажљиво осмишљавам у складу са
њиховим узрастом.Морам да кажем да
је приступ наше деце професионалан и
за сваку похвалу. Прихватају тренерове
захтеве и комбинаторику. После наших
тренингаиутакмицаувекостаневремена
зашалу,алидоговориобавезенатерену
морају сеиспоштовати какоби сенави
кле на дисциплину и професионализам.
Водимо рачуна и о њиховом школском
успехуидругимобавезамакојесутакође
веома важне, каже тренер Вулетић који
истичеда јеЛСКбесплатнашколаруко
метаидазначајнуподршкуклубупружају
првенственородитељиалиипојединии
спонзори,премдасеуЛаћаркукаосреди
нииСремскојМитровицисвевишепре
познајуиценерезултатимладогрукомет
ногколектива.

Заслу жи ле 
смо титу лу
Леви бекАнђелаПавловић је капи

тен пионирске екипе ЛСКа. Одлична
је ученица седмог разреда лаћарачке
основнешколе.
– Рукомет сам почела да трени

рам пре две и по године. Задовољна
сам својим напретком али и начином
на који је моја екипа играла током
целе сезоне. Било је неких утакмица
где смомало посустајали али смо на
крајупостиглеуспех.Сматрамдасмо
заслужено освојиле титулу. На завр
шном турниру јесте биломало треме
пред прву утакмицу, али смо успеле
дадобримиграмасавладамоприлич
но јаке противнике, рекла је Анђела
Павловић,додајућидаимаподршкуу
школиимеђувршњацима.
Обавезенарукометнимтренинзима

не падају јој тешко. Жели да остане
у клубу и настави са вредним радом
и успесима. У овом тренутку Анђела
уживаурукометуинежелидасеопте
рећујеразмишљањимаодаљојбудућ
ностиисвојимиграчкимплановима.

Капи тен Анђе ла Павло вић са меда љом и сво јим саи гра чи ца ма
 које држе тро феј нај бо ље вој во ђан ске пио нир ске еки пе
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ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Побе да ФК „Инђи ја“ у срем ском дер би ју
ФК „Инђи ја“ – ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца 2:0 (1:0)

ФК „Инђи ја“:Чупић,Недељковић(Алек
сић90′),Вукајловић(Србијанац90′),Ризнић
(Ковачевић 63′), Ђурић, Десанчић (К),
Ђокић (Кукољ 63′), Бађи (Ракић 66′), Бојо
вић,Рађен,Игњатовић.Тренер:нема

ФК „Рад нич ки“: Опарница, Јосимов,
Абубакар, Гајић,Илић (К) (Ђукановић 87′),
Чарапић(Ратковић66′),Видић,Крижан(Ли
Донг 79′), Петровић (Новић 46′), Пејовић,
Шкорић.Тренер:ДејанНиколић
Фудбалери „Инђије“ и „Радничког“ из

СремскеМитровицесасталисусеуоквиру
37.колаПрвелигеСрбијенаГрадскомста
диону„Тојотајерсарена“уИнђији.
Од почетка утакмице водила се равно

правнаборбазабодовекојинисубилиод
превеликог значаја за обе екипе. Тим из
Инђије до првог гола стиже у 36. минуту
меча.Вукајловић јесјајнопрошаополевој
стани , пронашао је усамљеног Ризнића,
којишутираизпрвеипостиже голза1:0.
Текпредсамкрајсусретавиђен јеидруги
голнамечу,запредностзеленобелиход
2:0.

Вукајловић се најбоље снашао после
изведеног корнера и прецизним ударцем,
подругипут,матирамитровачког голмана,
Опарницу. Поменутим резултатом заврше
најеипоследњаутакмицауминулојсезони.

Иначе, Фудбалски клуб „Инђија“ није
успео да се избори за бараж за улазак у
виширанг,асремскомитровачки„Раднички“
завршавасезонумеђуосамнајбољихекипа
уПрвојлигиСрбије. М. Ђ.

Побе да „Инђи је“ у срем ском дер би ју

КАДЕТ КИ ЊЕ „СРЕ МА“  ПРВА КИ ЊЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ ПРИ ПРЕ МА ЈУ СЕ ЗА ЗАВР ШНИ ЦУ 
ДРЖАВ НОГ ПРВЕН СТВА СРБИ ЈЕ

Спрем не за тур нир у Шап цу

КадеткињеЖенскогрукометногклуба
„Срем“изСремскеМитровиценедавно
супосталепрвакињеВојводинеуконку
ренцијииграчицадо16 година (Ж16).
Захваљујућиодличномрезултатуобез
бедилесупласманназавршнитурнир
кадетског државног Првенства Срби
је који ће се одиграти од 3. до 6. јуна
уШапцу.Наовомтакмичењузатитулу
најбољег тима у Србији бориће се 12
екипа распоређених у четири групе.
Какосетакмичењауразличитимреги
онимајошзавршавају,списакпотенци
јалнихпротивникајошувекјенепознат.
Успех кадеткиња „Срема“надовезује

сенаодличнаиздањасениорскогтима

уСуперБлиги,збогчегасмопредсед
ника клубаДрагана Крстића замолили
да сумира досадашње утиске проте
клесезоне.Онјеизразиозадовољство
постигнутим резултатима кадеткиња и
чињеницом да је сениорски тим „Сре
ма“биона коракдо уласка уСуперА
лигу.
– Све наше кадеткиње већ су део

првогтима„Срема“иискусилесуигра
њеунајјачојконкуренцији.Постиглесу
одличан резултат као првакиње Вој
водине и реално је очекивати да уђу
у полуфинале државног првенства.
Након тога све је могуће а много тога
ћезависитиодрасплетаусвимгрупа

маипротивникакогаћемодобити,каже
председник Крстић, који је последњих
данасастручнимштабомклубаактиван
у разговору са садашњим играчицама
сениорскогтима,какобисепроцениле
могућности и потребе за евентуалним
појачањимазанаступајућусезону.
Уразговору са првимчовеком „Сре

ма“сазнајемодаћенаредносениорско
лигашкотакмичењебитипосебнотешко
јеризСуперАлигеиспадајучетириеки
пе,штоповлачиидвеекипеизСуперБ
лиге,збогчегаћесеујачојконкуренци
јиисавећоммотивацијомекипаводити
борбазапрвенственебодове.

Д. Мостар лић

ПРВА КИ ЊЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Кадет ки ње „Сре ма“ са тре не ром
Сашом Којо ви ћем и пред сед ни ком клу ба Дра га ном Крсти ћем
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АТЛЕ ТИ ЧА РИ „СРЕ МА“ ПЕТИ НА ЕКИП НОМ ПРВЕН СТВУ СРБИ ЈЕ

Меда ље и лич ни рекор ди
Атлетичарке АК „Срем“ освојиле су

петоместонаекипномпрвенствуСрбије
замлађејуниоркенакомјеучествовало
је15екипа.НајуспешнијајебилаМила
наСимићкојајеосвојиладругоместоу
бацањукопља(500г)резултатом34,80м
ибилачетвртопласиранаускокуудаљ
са5,34м.
Одлична је билаиТараЖарићосво

јившичетвртоместоутрцина1500мса
новим личним рекордом 5:27,73. Лични
рекорд оборила је и Ива Бежановић у
дисциплини скок у вис и он сада изно
си1,55м.МилаМиљковићјебиласедма
у бацању кугле (3кг) са 9,60м. Теодора
Чонић је била осма у трци на 100м са
препонама (16,47) док је 100м трчала
за13,66штојебилодовољнозадевето
место.
Милица Вуковић је у борби са много

искуснијимтркачицамаизбориладевето
местона800мса2:46,41докјеМилица
Лакетићтркуна400мзавршилакаочетр
наеста. Штафета 4x100м је резултатом
52,54билаосма.
Сремицама је фалило врло мало,

само171бодова,дотрећепозицијешто
небибилонереалнојерјебилонеколи
конепланиранолошијихрезултата.
Кодмлађих јуниора који су завршили

исподседмогместаистакаосеМиливој
Ћирић који је победио у бацању копља
(700г) бацивши лични рекорд 58,44м,
док је у бацању кугле (5кг) био четврти
са12,22м.СолиданјебиоиМихајлоВук
Комленић који је у трци на 3000м био
четвртопласираниса11:16,06.
Млађепиониркесузавршилекаодесе

топласиранеодшеснаестекипаиакосу
наступиле у изузетно младом саставу:
КатаринаШкорић (даљиз зоне), Јулија
Филиповић(вортекс),ДуњаСавић(скоку

вис),НевенаБожић(60мпрепоне),Јана
Поповић(кугла2кг),ЈанаГајић(800м)и
ЕленаРадосављевић(60м).
НаТрејлпланинскојтрцина15кмодр

жаној на Фрушкој гори у женској конку
ренцији на постоље су се попеле три

представнице АК „Срем“. Победила је
АлександраКостадиновић,другајебила
Јована Шубатлија а трећепласирана
МирјанаМиловановић.Утрцијеучество
вало63такмичарке.
 Извор АК „Срем“

Алек сан дра Коста ди но вић, Јова на Шуба тли ја и Мир ја на Мило ва но вић

ОДБОЈ КА ШИ ЦА „СРЕ МА“ ДУЊА ГРА БИЋ СА РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈОМ СРБИ ЈЕ 
ОБЕЗ БЕ ДИ ЛА УЧЕ ШЋЕ НА ЕВРОП СКОМ ПРВЕН СТВУ 

Дуња, европ ска а наша
Играчица ГЖОК „Срем“ Дуња Грабић

позванајенаприпремемлађихсениорки
одбојкашкерепрезентацијеСрбије (игра
чицедо21године,рођене2002.имлађе)
којесуорганизованеуХалиспортована
Убу.ТомприликомДуњајеучествовалау
освајањутурнираАгрупеквалификација
за премијерно Првенство Европе 2022.
којећесеодигратиуИталијиод12.до17.
јула2022.године.Српскарепрезентација
била је у групи саДанскомиЛетонијом.
Након победе над Данском у финалном
мечу савладана је екипа Летоније мак
сималнимрезултатом3:0.ПоредДуњеу
штабу репрезентације као помоћни тре
нерМаријанеБоричићјеибившаиграчи
ца„Срема“НиколинаЛукић.
–Пошто ми је ово био први наступ у

репрезентацијиСрбијепостојала јемала
трема али је атмосфера била одлична
иимала сам јаку подршку у екипи.Прву

утакмицуодиграласампротиврепрезен
тације Данске коју смо победили са 3:0.
Иакопротивникнијебиозахтеван,мора
лисмообратитипотребнупажњуибити
довољно концентрисане. Ушла сам на
половиниутакмице јер јевећинаиграчи
цадобилашансудазаигранаовомтур
ниру.Задовољнасамсвојимучинкомали
сенадамдаћемојеигребитијошбоље,
рекла је за „Митровачке новине“ репре
зентативнипримачДуњаГрабићнајављу
јућиновоокупљањенационалнеселекци
језа6.јун.Тоћебитифиналнеприпреме
заодлазакнаЕвропскопрвенство.
У квалификацијама је учествовало 15

репрезентација подељених у 4 групе, а
пласман на ЕП изборило је 7 најбољих
репрезентација. Пласман на Европски
шампионатпореднашеселекцијеизбори
лисуиПољска,Аустрија,Турска,Данска,
УкрајинаиИзраел. Д. Мостар лић Дуња Гра бић
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КАРА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Нове меда ље на школ ској олим пи ја ди

НадеветојСпортскојолим
пијади школске омладине
Војводине која је у периоду
од 19 – 22. маја 2022. годи
не у организацији Савеза за
школски спорт Србије одр
жанауЗрењанинуузучешће
око6000ученика,такмичара,
тренераидругихлица,кара
тистиКаратеклуба„Срем“из

СремскеМитровицеосвојили
сузлатнумедаљуутакмиче
њуукатама.
Најсјајнијеодличјеприпало

је Дуњи Бережни из Основ
не школе „Јован Поповић“
у конкуренцији ђака првог и
другог разреда, Ирени Груја
нићизОШ„ЈованЈовановић
Змај“у конкуренцијиученика

трећег и четвртог разреда и
АнђелиПеровићиз„Змајеве“
школе у конкуренцији учени
ка петог и шестог разреда.
Сребрнумедаљуосвојила је
МионаМурић,ученица „Зма
јеве“ школе у конкуренцији
ђака петог и шестог разре
да.БронзајеприпалаЈовани
Бенак, такође ученици „Зма

јеве“основнешколеу конку
ренцији ђака првог и другог
разредаиЕлениМилошевић
из„Поповићеве“школеукон
куренцији ученика седмог и
осмогразреда.Натакмичењу
је под менторством тренера
Иве Винковић учествовало
осамтакмичараКаратеклуба
„Срем“. Д. М.

„Сре мо ви“ кара те олим пиј ци са тре не ром Ивом Вин ко вић

КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ УМ“

Три меда ље са школ ске олим пи ја де

Такмичари Карате клуба „Сирмиум“
из Сремске Митровице учествовали су
у недељу 22. маја на  Спортској олим
пијади школске омладине Војводине у
каратеу. Манифестација је одржана у
Зрењанину. Из карате клуба „Сирмиум“
наступиласу три такмичара  изоснов
нихшколадвојекаратистаиједансред
њошколски такмичар. Ученици шефа
стручног штаба Станислава Раковића
и његових сарадника  освојили су две
сребрнемедаљеиједнубронзанумеда
љу. Сребрну медаљу су освојили Лука
ПетровићиМихајлоТомићдок јеброн
занумедаљуосвојиоАлександарСикин.
Тако јепрватакмичарскасезонау2022
години за овај клуб завршена успешно
са183златнемедаље,96сребрнихи39
бронзанихмедаља.
Изклубасезахваљујутакмичаримаза

овакавуспехикажуда јетобиломогу
ћеостварити само уз велика одрицања
каратистаињиховупоранрадпод кон
троломиузпреданрадтренераМарије
Милановић,ЉиљанеМаричић,Гордане
ПавловићиДраганаПаровић. Д. М.

Ста ни слав Рако вић са осва ја чи ма меда ља

Сре бр ну меда љу су осво ји ли Лука Петро вић и Михај ло Томић док је брон за ну 
меда љу осво јио Алек сан дар Сикин
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МЛА ДИ КИКБОК СЕР ДУШАН ЖЕРА ВИЋ НАЈ БО ЉИ У СРБИ ЈИ

Зла то за Душа на
На Првенству Србије у кик боксу

(дисциплинилоукик)које јепротеклог
викенда21и22.маја2022.годинеуорга
низацијиКикбокссавезаСрбијеибори
лачког клуба из Бора одржано у Бору
такмичарсремскомитровичкогММАиJiu
Jitsu клуба „Безбедност“ Душан Жера
вићосвојиојезлатоуконкуренцијикаде
та  категоријидо54 килограма.Млади
талентованиборацокомесу„Митровач
ке новине“ у више наврата писале још
једном је потврдио доминацију у овој
дисциплинии уфиналноммечу тријум
фовао је после прекида у другој рунди.
На такмичењу у Бору наступило је око
240такмичараизСрбијеиБоснеиХер
цеговине у свим узрасним категорија
ма кадета,млађихи старијих јуниораи
сениораАиБкласе.Такмичењемубору
завршавасециклусовогодишњихдисци
плинаурингу. Д. М. Шам пи он Срби је Душан Жера вић са тре не ром Бра ни сла вом Сто ја ко ви ћем

КК „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР СТАР БА СКЕТ“

Сре бро за пио ни ре

ПионириинђијскогКК„ЖелезничарСтар
баскет“ освојили су сребрну медаљу на
недавно одржаном завршном турниру Вој
водине за кошаркаше одржаном у Панче

ву.Инђијскикошаркашисуодиграликрајње
неизвесну утакмицу изгубивши резултатом
74:64одекипе„Виртус“изПанчева.
Најефикаснији у екипи КК „Железничар

Старбаскет“ био је Јавор са 21 поеном,
Барањ 13, Митровић 15, Ковачевић два,
Мартић један,ДражићтрииБежановићса
четирипоена. М. Ђ.

ЖРК „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИНЂИ ЈА

Побе да у првој
полу фи нал ној утак ми ци
Рукометашице инђијског „Железнича

ра“ победиле су „Бекамент“ у Аранђе
ловцу у првој финалној утакмици плеј
офа Аркус лиге Србије. Инђијске руко
меташице савладале су домаћу екипу
резултатом 24:25 (13:12) у узбудљивој
завршницисусрета.
Иначе,играчице„Железничара“напра

вилесувеликоизненађењеуполуфина

лукадасуелиминисалеактуелногпрва
ка„Јагодину“.
–Јакосамсрећанипоносаннадевој

кеицеоклуб,јерјенашулазакуфина
ле резултат вишегодишњег рада. Целе
сезонесмосјајноиграли,усвакојутакми
цисмоишлинапобеду,нисмокалкули
салиниуједноммечу,истакаојетренер
ВладаШимичићидодао:

–Нијетајнадаје„Бекамент“апсолут
нифаворитунашимдуелима.Минема
моштадаизгубимо, затосмоиуовом
сусрету ишли на победу и на крају је и
остварили.Иуследећисусретулазимо
саистимставом.
Реваншутакмицасеиграидућенеде

ље, 29. маја у Инђији, са почетком у
19:30часова. М. Ђ.
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА: РЕПУ БЛИЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊE ТЕКСТИЛАЦА

Веште руке и добре иде је
РумскаССШ„БранкоРадичевић“била

је домаћин 26. Републичког такмичење
текстилних и кожарских школа Србије
којејеодржаноод19.до21.маја.После
активности у школи, везаних за избор
комисије19.мајајетакмичењезванично
отворено у Културном центру, а после
краћег програма уследила је и модна
ревијаучесникатакмичења.
Румајепре25годинабилапопрвипут

домаћиновогрепубличкогтакмичењана
којемсенадметала21школатекстилне
икожарскеструке,одтогаједнаизСара
јева.
–Основнициљтакмичењаједадеца

која на овомнадметању освоје неко од
прва три места, ако желе да наставе
школовањеизтекстилстваикожарства,
добијајуодређенбројдодатнихбодовас
обзиромдајеречорепубличкомтакми
чењу. Што се тиче нас, ово је свакако
промоција не само наше школе већ и
нашег града, пошто је ово такмичење
окупило преко 150 људи, каже Мирко
Зрнић, директор ССШ „Бранко Радиче
вић“.
Стеван Ковачевић, председник СО

Румајепоздравиоучесникерепубличког
такмичења и истакао да је стратешко
опредељење подизање капацитета
локалне заједнице и њен развој, као и
подизање привредних активности на
вишиниво.
–Мисмосвеснидајезатонеопходна

успешнасарадњалокалнезаједницеса
образовнимустановама,јерсвакиинве
ститорразмишљадалиуодређенојсре
дини постоји стручна радна снага. Зато
јеважнодалокалнасамоуправазаједно
саобразовнимустановамарадинаства

рањуобразовнихпрофилакојисуодго
вор захтевима савременог тржишта. То
нас обавезује да улажемо не само у
кадрове,зградеишколскуопрему,негои
даподстичемомобилностикреативност
школских колектива и ученика, поручио
јеКовачевић.
МехоЦамовић јепредседникУдруже

њакожарскихитекстилнихшколаСрби
је, али и директор Текстилне школе из
Новог Пазара чији су ученици такође,
учеснициРепубличкогтакмичења.
– Ове године се такмичимо у четири

дисциплине, три су теоријске и једна је
практична, три у области текстилства и
једна у области кожарства. Такмичења
значе једно лепо искуство, дружење,
пријатељство.Јасамтридесетакгодина

у просвети и знам ученике који су се
почеткомдеведесетихгодинатакмичили
и дан данас се сретну и помињу прија
тељства која су тада стекли, рекао је
Цамовићидодаодајеизузетнозадово
љанначиноморганизовањатакмичења,
али и пријемом и исказаним пријатељ
ствомуРуми.
Следећиданјебиотакмичарски,адок

сусеученицитакмичилибиласуоргани
зованаистручнапредавањазањихове
наставнике. Сва предавања су била
везаназапроизводњуодећеитекстила,
као и технолошким иновацијама у овој
области.Тојебилаиприликазапромо
цијувишихшколаифакултетазазаинте
ресованеученикепредуписенафакул
тетеивисокеструковнешколе. С. Џ.

Последњегданапроглашенисурезул
тати такмичења, најбољи такмичари у
четири категорије су добили пехаре,
захвалницесудодељењезапредставни
ке21школекојајеучествоваланатакми
чењу,апохвалесууручененаставници
ма–менториманајбољихтакмичара.

Укатегоријитекстилниматеријализла
танпехарјеосвојилаДуњаГвозденовић
изТекстилнешколе„МилеваМарићАјн
штајн“изНовогСада,укатегоријиизра
даодевногпредметаодтекстилногмате
ријаланајбољајебилаАнитаХалиловић
из Школе за дизајн текстила и коже из

НовогПазара, у конструкцијиимодели
рањуодећезлатанпехарједобилаНое
миПапуга изТекстилнешколе „Милева
МарићАјншајн“изНовогСадаиукатего
рији кожарски материјали победница је
Ана Габриел, из Техничке школе за
дизајнкожеизБеограда.

Резул та ти так ми че ња

Сте ван Кова че вић При пре ме за мод ну реви ју

Награ ђе ни так ми ча ри
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Осве та
Те 2018. године, која нам се сада

чинитоликодалекособзиромнато
штасесведесилоумеђувремену,

Путин и Меркелова су освојили нове
мандате на изборима. Трамп се састао
сабратомКимомизСевернеКореје,док
јеуистовремепослаовојскунаграницу
саМексиком.Људисуконачносхватили
даихФејсбукшпијунира,аМеганМаркл
сеумувалаубританскукраљевскупоро
дицу.Ида,РамосјесломиорамеСала
ху,таданајбољемиграчуЛиверпула,на
врхунцуформе,уфиналуЛигешампио
на.
Оноштојеуследилонатоммечу,био

јепотопКлоповеекипе.Накрају,3:1за
РеалМадридузнекекомичнеинтервен
цијерахметлиКаријусанаголуредса.Да
небихбиосхваћенпогрешно,дотичније
идаљежив,алијетевечерифудбалски
биоса’рањен.
Морампризнатидамијеутомфиналу

срце било уз Ливерпул. Једна лепа и
здрава прича која се котрљала још од
2015.годинеидоласкаЈиргенаКлопана
клупу енглеског тима, кулминирала је
пласманомуфиналенајелитнијегевроп
скогфудбалскогтакмичења.
Мо Салах је доведен годину дана

раније из Роме, а оно што је омалени
Египћанин направио у првој сезони,
ушло јеуанале.Доминирао јеу готово
свим такмичењимаи уваљао укупно 44
гола.Аонда јенасценуступиоСерхио
Рамосиједномкласичномполугомизба

циоизигренајбољегиграчаЛиверпула.
НисудугонавијачиЛиверпулачекали

натрофеје.Већследећегодине,Јирген
Клоп је са својим пуленима узео Лигу
шампиона, избацивши у полуфиналу
фаворизовану Барсу после невероват
ногпреокретаипобедеод4:0уреваншу.
Уфиналу јефасовао Тотенхем. Годину
данакасније,наредједошлаидугооче
киванатитулауПремијерлиги.
ШтосеРеалМадридатиче,татитула

из 2018. године им је била трећа уза
стопна.  Добро су дрмали европским
фудбалом тих година, а како и не би,
кадасуу својимредовимаималичудо
виште у људском облику – Кристијана
Роналда. Финале и победа против
Ливерпулабилојеикрунањеговекари
јере у којој је освојио скоро свешто се
освојитиможе.Итонеколикопута.Исте
године,кренуојеказаласкуфудбалског
сунца,управцуТорина.
Данас,предновофиналеиновиокр

шајизмеђуовадватима,можесерећи
да је ситуација много другачија. Барем
на папиру, Ливерпул јефаворит против
шпанскогтимакојег јеовакризапоште
но уздрмала. Суочени са многим одла
сцима, Мадриђани су принуђени да се
ослоненастару гарду,уздодатакнеко
ликотамнопутихклинацасабразилских
плажа.Што је најлуђеод свега, то уоп
штенеизгледалоше,аКарлоАнћелоти,
њушка на клупи краљевског клуба,
изгледада јепронашаодобитнукомби

нацију.
Са друге стране, фудбал који игра

Ливерпул последњих година, јасно ста
вљачетуЈиргенаКлопаупозицијуфаво
рита. Немац је направио подмазану
машинукојарадикаосат.Акојеинекад
енглескаекипаималаслабости,Клопје
попунио све рупе и подебљао сваку
позицијунатеренусабаремдваврхун
ска играча. Треба напоменути и да је
новацрационалнотрошен,штојезасва
купохвалу.

Наравнодасепреднедељнофина
ле крозваздухпролама једнареч
– освета. Јасно је да је џукачки

потезСерхиаРамосапречетиригодине
у великој мери утицао на исход тог
финалног меча. Ливерпул је из свега
тогаизашаојошјачи.Уследилојеосваја
њетрофејауЕвропииЕнглескојисигур
но набријани чекају окршај са старим
знанцима.
Међутим, немачки стратег на клупи

енглескогтимамораданадмашисебеу
овом спектаклу. Насупрот њему, седи
премазани Италијан који и те како зна
како се освајају велики трофеји. Ако
томедодамои чињеницудаРеалигра
крајњечуднусезонууЛигишампиона,и
дасевећнеколикопутадизаоизпепе
ла,јасноједаћеприпремаовогмечана
психолошкомпланубитикључназаоба
тренера.Клопјевеликимотиватор,али
морадапазидањеговомтимунепрего
рилицнаунедељу.

ИРИГ: ПРИ ЈЕМ ЗА ЖЕЉ КА ПАВЛО ВИ ЋА, ПОБЕД НИ КА ФРУ ШКО ГОР СКОГ МАРА ТО НА

Про мо ци ја спор та и Фрушке горе
Фрушкогорскимаратонјеспортскотак

мичарско  рекреативна манифестација
међународногкарактеракојијепрвипут
организованумајудалеке1987.године.
Овогодишњи,45.Фрушкогорскимаратон
јеодржан7.и8.маја.ОпштинаИриг је
13.маја организовала пријем за побед
ника Фрушкогорског маратона Жељка
Павловића у најтежој дисциплини Ultra
extreme Trail. Дужина ове стазе је 134
километра,аЖељкојујесавладаоза21
сати56минута.
–Идејанамједаподстакнемоимоти

вишемо младе да уђу у свет спорта, а
онекојисувећуспортудапостижујош
боље резултате. Наша општина ће и
даљеулагатисредствакакобисеобез
бедила боља спортска инфраструктура
икакобиталентованимладиљудиима
ли квалитетније услове за даљи спорт
скииличниразвој,истакаојенапријему
ТихомирСтојаковић,првичовекиришке
општине.
Пријему су присуствовали и заменик

председникаМиодрагБебићисекретар
СО Ириг Драган Стојић. Занимљив је
податак да јеЖељкоПавловић, побед
ник45.Фрушкогорскогмаратона,родом

изМалеРемете.Живео једесетгодина
уАмерици,апотомсевратиоуСрбију.
Додајмо,заовогодишњиФрушкогорски

маратонјебилоприпремљено19стаза,
различитедужинеи висинскихразлика.
Стазетакмичарскогкарактерасусерти
фиковане од стране ИТРА (International

TrailRunnigAsosiation)иквалификацио
несузаТркуокоМонБлана.Десетстаза
субилерекреативногкарактераиимају
зациљпромоцијуздравогстилаживље
њаиочувањаприроде,каоикултурноги
историјскогнаслеђа.

С. Џаку ла

Драган Стојић, Миодраг Бебић, Жељко Павловић и Тихомир Стојаковић
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ШОСО „РАДИ ВОЈ ПОПО ВИЋ“ ДОМА ЋИН 15. РЕПУ БЛИЧ КОГ ТАК МИ ЧЕ ЊА У СПОР ТУ 
ЗА ДЕЦУ СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ И ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

У фоку су дру же ње, а не резул та ти
Школа за основно и сред

њеваспитање„РадивојПопо
вић“изСремскеМитровицеје
била домаћин 15. републич
ког такмичења у спорту за
децу са сметњама у развоју
иинвалидитетом,које јеодр
жано на Атлетском стадиону
упетак20.маја.Учествовало
је142децеизукупно15гра
дова.
–Мени је част и задовољ

ствошто је нашашкола иза
брана да буде домаћин. Так
мичење је на републичком
нивоуиподразумеваспортска
такмичења.Мотонашегдога
ђаја једабидружењетреба
лодабудеважнијеодпобеде,
изјавио је директор ШОСО
„Радивој Поповић“ Негован
Николић.
Гостисупохвалилиоргани

зацију такмичења у Сремској
Митровици,анекиодњихсу
повелииподршку.
– Дошли смо са екипама

основне и средње школе да
бисмо се такмичили у атле
тици.Немамомного ученика,
али јеовоприликадасеони
дружесдецомиздругих гра
дова. Да размене искуства и

одмере снаге. Током читаве
годинесеспремајуиживеза
овај дан. Радују се ињихове
породице и другари. Довели
смо чак и навијаче да бодре
ученике, рекла је Душица
Цокић професорка физичког
васпитањаизШколезаоснов
но и средње образовање
„Видовдан“изБора.
Циљоваквихдогађајаједа

седецасасметњамауразвоју
иинвалидитетомподстакнуна
активностикојеимолакшавају
животудруштвенојзаједници.
– Прилагодили смо такми

чењањиховиммогућностима,
а веома је значајно за децу
да се баве спортским актив
ностима као и вршњаци у
другим школама, истакла је
Лепа Петровић директорица
београдске Основне школе
заоштећене слухом „Стефан
Дечански“.

Град Сремска Митровица
јепружиоподршкуовомдога
ђајукојемсуприсуствовалии
представницилокалнесамоу
праве.
–ДрагомиједасеуСрем

ској Митровици одржава
овакво такмичење. Послали
смо позитивне вибрације из
нашегграда,изјавиојеЗоран
Мишчевић заменик начелни
ка Градске управе за културу
испорт.

А. П.

Детаљ са так ми че ња

Него ван Нико лић Души ца Цокић

Лепа Петро вић Зоран Мишче вић

Чланови СБК „Рума“ поново
су доказали свој таленат и
освојили седам медаља на
Првенству Војводине у асо
саватеукоје јеполовиноммаја
одржано у Сенти. Златно су
изборили Анастасија Иковић у
категоријидо60кг,МаркоВида
ковићукатегорији+85иДавид
Пилукатегорији+75кг.
Сребрноодличјејеотишлоу

руке Јоване Зубер, Луке
Србљанина и Александра
Дикића, док је бронзу освојио
ВукСрбљанин.

С. Џ.
Рум ски сава те бок се ри у Сен ти

СБК „РУМА“

Седам меда ља са Првен ства Вој во ди не
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ПОСЛОВ НО СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР „ПИН КИ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Поли цај ци Сре ма
одме ри ли сна ге у спор ту
Акција „Спорт у полицији“

у организацијиМинистарства
унутрашњихпословаСрбијеи
СпортскогсавезаСрбијеодр
жана је у СремскојМитрови
циууторак17.маја.Домаћи
ни такмичења за припаднике
Полицијске управе Сремске
МитровицесуГрадскауправа
закултуруиспорт,аорганиза
торјебиоСпортскисавезГра
даСремскаМитровица.
Такмичењасуорганизована

на нивоу Полицијске управе
Сремска Митровица, одно
сноекипесудошлеизРуме,
Инђије,Шида,ИригаиСтаре
Пазове, као и града домаћи
на.
– Спортски савез Гра

да Сремска Митровица и
Полицијска управа Сремска
Митровицадомаћинисудругу
годинузаредомакције„Спорт
у полицији”. То су игре за
полицију на територији целе
Републике Србије. На Атлет
ском стадиону организовано
је такмичење у атлетици, у
Пословно спортском цен
тру „Пинки” играју се баскет
и фудбал. У фудбалу, као
најмасовнијем спорту прија
вљенојешестекипа,односно
шест полицијских станица са
територије Сремског округа.
На основу резултата такми
чења, одређује се екипа која
ће ићи на регионално такми
чење, односно на Првенство

Војводине у Суботицу, рекао
јеНемањаЦрнић, генерални
секретар Градског спортског
савеза.
Прошле године је екипа

из Сремске Митровице била
првакСремскогокругаипрвак
Војводине. Учествовали су
и на завршном такмичењу
ПолицијадеСрбије.
– Прошле године смо

остварилидобаруспех,били
смо први на овом спортском
такмичењу,отишлисмодаље
натакмичењеуСуботицу,где
смо такође остварили добар
успехиизборилипласманна
државнопрвенство.Овегоди
не очекујемода ћемо такође
остварити добре резултате,

изјавио је Милош Петровић,
припадникПолицијскеуправе
Сремска Митровица, који се
такмичиоуфудбалу.
Историја се поновила, па

ће извојеваном победом у
финалу против Пазовчана,

Митровчани и ове године
бити представници Сремаца
уСуботици.Убаскетусунај
успешнијибилиполицајцииз
СтареПазове.

А. П.
Фото: Б. Т. 

Нема ња Црнић Милош Петро вић

Поли ци ја да

РЕПУ БЛИЧ КО ШКОЛ СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

Успех рум ских осно ва ца
Републичкошколскотакмичење

у атлетици одржано је на атлет
скомстадионууКраљеву,уорга
низацији Атлетског и Савеза за
школскиспортСрбијеиСпортског
савезаКраљева.Нарепубличком
школском такмичењу надметало
сеоко600основацаисредњошко
лаца који су остварили најбоље
резултатенапретходноодржаним
међуокружнимтакмичењима.
Румскиученицисунаовомтак

мичењу остварили добре резул
тате, а ОШ „Душан Јерковић“ је
у екипној конкуренцији освојила
одлично2.место.
Атлетску екипу ове школе

ду чинили Јована Докмановић
(кугла),УнаЂуричић(даљ),Даја
на Ђапић (100 метара), Јелена
Самарџија (300 метара), Вери
ца Косановић (600 метара), Јана

Божић (вис), штафета 4х100
метара: Самарџија, Докмановић,
Ђуричић,Ђапић.
Екипу је водила наставница

ЉиљанаОрловић, која је и сама
у вишенаврата проглашавана за
најбољегнаставникафизичкекул
турерумскеопштинеукатегорији
основнешколе.Усвојимузрасним
категоријама, односно од првог
до шестог разреда у тзв „малој
атлетици“ Румљани су освојили
четиримедаље:златосуосвојили
НовакСрдановићутрцина300м
иМаркоЗецускокуудаљизОШ
„ДушанЈерковић“,док јесребрну
медаљуизКраљевадонеоНема
ња Веселиновић у скоку у вис, а
бронзу Марко Тополић у трци на
600метара– обојица су ученици
ОШ„ЗмајЈоваЈовановић“.

С. Џ.
Румља ни на так ми че њу у Кра ље ву
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ОВАН: Доносите низ
важниходлукаиделу
јете одлучно у својим
намерама пред

сарадницима. Преостаје вам да
спроведете у дело све оно што
стеуговаралиупротекломперио
ду. Нема потребе да се распра
вљатесанеистомишљеницимаи
дагубитевременанекеспоредне
ситуације. Имате добар осећај а
љубавнидогађајикојенаслућује
тенајављујусрећанрасплет.

БИК: Делујете пози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да

пренесете стваралачки импулс и
креативну енергију на своју око
линуштовамолакшаваостваре
ње многих планова које имате.
Нема потребе да се упуштате у
неке новчане ризике или да се
задужујете.Пажљивије ослушкуј
те поруке које добијате од бли
скихособа.

БЛИ ЗАН ЦИ: Прола
зите кроз различите
фазе стваралачког
расположењаистало

вам је да себи обезбедите опти
малнеуслове.Понекаднежелите
да прихватите коментаре које
доживљавате као оштру критику.
Уодносусаљубавнимпартнером
честопреузиматеактивнуулогуи
спремнистедапроменитезајед
ничкенавикекојевасспутавају.

РАК: Потребно је да
осмислитедобарплан
идаостанетедослед
ниусвакојфазиспро

вођења,посебнокадасеналази
те пред сарадницима када вас
оспоравају. Након дужег послов
ног убеђивања ситуација ће се
променити у вашу корист. Пре
плављенистеразличитиммисли
маиемоцијаматакодапажљиво
одмераватедобруприликуукојој
можетедаизразитесвојежеље.

ЛАВ: Све корисне
информације могу да
вам олакшају успе
шно решавање неких

пословних питања која имате.
Обратитепажњунасугестијекоје
вам даје једна искусна особа,
немаразлогадаодбацујетенеке
идеје само зато што вам звуче
сувише апстрактно.  Ако вам је
стало да побољшате однос са
вољеном особом онда покажите
вишеразумевањазакритеријуме
којекористидругастрана.

ДЕ ВИ ЦА: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословнеафирмације.Потрудите
се да правилно дозирате свој
стваралачки импулс. Пролазите
крозфазуосцилација,склонисте
честимпроменамаупонашањуи
расположењу. Повремено вам је
тешкодаправилноускладитесвој
љубавни ритам у односу са бли
скомособом.

ВА ГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад

ницима како бисте побољшали
своју пословнупозицију.Слобод
номожетедаинсистиратенасво
јим идејама, јер имате врло поу
здане показатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.

ШКОР ПИ ЈА: Имате
добар предосећај и
успех вам се налази
надохватруке.Најви

ше ће вас обрадоватифинансиј
ско побољшање и бољиматери
јалнистандард.Несамодаимате
добре пословне процене већ
добијате и нови број присталица
такодаувећиниситуацијапрола
зите лакше и боље од других.
Осећате да се налазите на емо
тивној прекретници и радо при
хвататеразнеизазове.

СТРЕ ЛАЦ: Неко вам
дајекориснесугестије
које лако можете да
примените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима како
бистенанајбољиначинусклади
лиразликекојепостојеумишље
њуилиискуству.Иматеутисакда
вам партнер ускраћује одређене
информације из вама потпуно
непознатихразлога.

ЈА РАЦ: Делујете вео
маопрезноинежели
тепревишедаризику
јете у пословнофи

нансијским преговорима. Ипак,
мораћетедасесуочитесанеким
изазовима који нису по вашој
вољи или укусу. Затражите на
време добар савет од једне ста
рије особе На крају ће се све
решитиувашукорист.Прижељку
јетевишеразумевањаинежности
уљубавномодносу.

ВО ДО ЛИ ЈА:Обратите
пажњунановепрофе
сионалне могућности,
какобистепроширили

сазнањеипобољшалисвојуукуп
ну позицију. Ако препустите да
стварисамеидусвојимтокомнеко
другиизненадаможедаваспред
ухитри.Светокосебепосматрате
другачијим очима или у ведрим
тоновимаосећатесезадовољнои
срећноузвољенуособу.

РИ БЕ: Ослањате се
насвојепреговарачке
манире јер да без
добреприпремепла

наи процене нема ни значајног
пословног успеха. Потребно је
да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
материјалну сатисфакцију.
Пажњаиразумевањекоједоби
јатеукругусвојепородицеделу
јеврлоподстицајно.

VREMEPLOV
25. мај

1810. У Рио де ла Плати у
Аргентини почела побуна
против шпанског колонијал
ног режима, а власт је преу
зела привремена влада. Тај
дан се прославља као Дан
независности Аргентине,
мадајенезависностформал
нопроглашенаујулу1816.
1895.БританскиписацОскар
Вајлд осуђен на две године
робије због хомосексуали
зма.

26. мај
1521. Римсконемачки цар
КарлоV, каоизвршилацпап
скеекскомуникације,донеоје
Вормски едикт којим суМар
тин Лутер, оснивач проте
стантизмауНемачкојињего
ви следбеници прогнани из
земље.

27. мај
1703.РускицарПетарВелики
основао је нову престоницу
Русије на ушћу реке Неве у
Балтичкоморе,СанктПетер
бург.
1868.УМостарујерођенсрп
скипесникАлексаШантић.
1937. У Сан Франциску је
пуштен у саобраћај “Голден
гејт”,једаноднајвећихмосто
ваусвету.

28. ма ја
1987. Деветнаестогодишњи
ЗападниНемацМатијасРуст
прелетео је спортским авио
ном“Цесна”одХелсинкијадо
Москве и спустио се на цен
тралниЦрвенитргу главном
граду СССР, прошавши
непримећено кроз совјетски
ваздушнипростор.

29. мај
1985. На стадиону “Хејсел” у
Бриселу, у нередима пред
финалнимеч европског Купа
шампиона између италијан
ског првака “Јувентуса” и
енглеског “Ливерпула”, поги
нуло је39иповређеновише
од400људи,углавномитали
јанскихнавијача.

30. мај
1431. У Руану спаљена на
ломачи француска нацио
нална хероина Јованка
Орлеанка, након што је по
налогу Енглеза пред цркве
ним судом оптужена да је
јеретикивештица.Рехабили
тована јенаревизијипроце
са 1456, а одлуком папе
Бенедикта XV 1920. прогла
шенајезасветицу.

31. мај
1859.Почеоједарадивелики
сат Биг Бен на кули британ
скогпарламентауЛондону.
1970. У земљотресу јачине
7,9 Рихтерове скале уПеруу
погинулојевишеод70.000,а
600.000 људи остало је без
домова.

HOROSKOP

Сре да, 25. (12) мај 
Св.Епифеније;Св.ГерманЦари
градски; Св. Никодим Српски
(ОданијеПреполовљења)

Че твр так, 26. (13) мај 
СветамученицаГликерија

Пе так, 27. (14) мај 
Свети мученик Исидор Хиоски;
СветимученикМаксим

Су бо та, 28. (15) мај 
Преподобни Пахомије Велики;
СветиАхилије,Епископлариски

Не де ља, 29. (16) мај 
Преп. Теодор; Св.свештмуч.
Теодор Вршачки; Св.муч. Вука
шин; Св.Виконтије и Св. муч.
Сурдолички

По не де љак, 30. (17) мај 
СветиапостолАндроникиСве
таЈунија

Уто рак, 31. (18) мај 
СветимученикТеодотАнкирски
иседаммученица

Crkveni
kalendar

Ме сни ро лат 
Ште фа ни

Са стој ци: јунеће млевено
месо, кромпир, црни лук, бели
лук, першун, јаја, презле, пара
дајзсок,млеко,путер

При пре ма:Лукисећиштосит
није.Белиицрнилукседодајеу
млевеномесо.Першунсеисецка
са стабљикама, јер се у њима
налазе витамини и арома, па се
додаусмесусамлевениммесом.
Наконтога,усмесудодатиијед
ноцело јајеибиберисо.Смеса
сеуједначи.Усмесусемогудода
ти и презле како би покупиле
вишак влаге. Смеса меса се
постављанафолијуипрекоњега
се поређају јаја сечена на пола.
Свесетоуролаизамотауфоли
ју. Крајеви фолије се заврну у
„кобасицу” и убаце у претходно
загрејану рерну на 250 степени.
Након 10 минута температуру
смањити на 150. Сервирати уз
пиреипарадајзсок.

• Све ве ћи цир кус, све 
ма ње сме шно.
• По сле де сет ра кија, све 
су сте пе ни це по крет не.
• Опре зан је онај ко пре 
гр мља ви не опе ре ко су 
шам по ном од ко при ве.
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Плејофгрупа:Инђија–Рад
нички СМ 2:0; Јавор Матис –
Лозница 1:0; Младост НС –
ИМТ 2:3; Железничар – ОФК
Жарково1:0.
Плеј аут група:Будућност –

Рад2:1;Златибор–ОФКБачка
2:1; Тимок 1919 – Кабел 5:0;
Мачва–Графичар1:1.

Но ви Ба нов ци: Омладинац
– Раднички 1912 5:0; Са ку ле:
Борац (Са) – ОФК Вршац 5:1;
Бе чеј: Бечеј 1918 – Први Мај
2:4; Ки кин да: ОФК Кикинда –
Феникс 1995 2:0;Ста раПа зо
ва: Јединство – Раднички (З)
2:2; Бач ка Па лан ка: Стари
Град–Динамо19452:1;Ку ла:
Хајдук 1912 – Текстилац 2:1;
Шај каш:Борац(Ш)–Тиса2:1.

01.ОФКВршац 28 18 5 5 60:33 59
02.Феникс 28 14 6 8 35:20 48
03.Борац(Ш) 28 13 7 8 29:29 46
04.Текстилац 28 13 6 9 54:31 45
05.Бечеј1918 28 13 5 10 48:50 44
06.Омладинац 28 13 3 12 47:33 42
07.ПрвиМај 28 12 6 10 33:30 42
08.Борац(Са) 28 11 8 9 51:36 41
09.Раднички 28 12 5 11 35:37 41
10.Тиса 28 11 5 12 54:47 38
11.Динамо 28 11 4 13 38:43 37
12.Радн.(З) 28 10 4 14 32:47 34
13.Хајдук 28 10 3 15 46:56 33
14.Јединство 28 9 4 15 34:55 31
15.СтариГрад 28 8 3 17 35:56 27
16.ОФККикин. 28 8 2 18 24:52 26

Плеј оф група: Црвена Зве
зда – Вождовац 3:1; Партизан
–РадничкиНиш2:0;ТСЦ–Вој
водина0:2;Чукарички–Напре
дак0:0.
Плеј аут група: Младост –

Спартак ЖК 2:1; Пролетер –
НовиПазар0:2;Раднички1923
–Металац 1:2; Радник – Колу
бара3:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.РФКН.С. 28 17 7 4 46:22 58
02.Хајдук 28 13 10 5 50:25 49
03.Подунавац 28 14 6 8 29:20 48
04.ДоњиСрем 28 14 4 10 41:32 46
05.Слога(Е) 28 12 8 8 40:27 44
06.Радн.(Ш) 28 12 6 10 38:29 42
07.Слога(Т) 28 11 5 12 35:43 38
08.Слобода 28 11 4 13 45:40 37
09.Јединство 28 11 4 13 30:31 37
10.Радн.(НП) 28 9 8 11 30:30 35
11.Индекс 28 10 4 14 35:40 34
12.Дунав 28 10 4 14 22:45 34
13.Ветерник 28 9 6 13 37:52 33
14.Цемент 28 8 7 13 28:36 31
15.Младост 28 8 6 14 28:50 30
16.Будућност 28 8 5 15 37:49 29

01.МладостНС 37 21 9 7 48:24 72
02.Ј.Матис 37 19 12 6 56:30 69
03.Железнич. 37 20 8 9 53:36 68
04.ИМТ 37 19 10 8 69:37 67
05.Инђија 37 19 7 11 55:38 64
06.ОФКЖарк. 37 14 7 16 40:41 49
07.Радн.(СМ) 37 13 9 15 42:45 48
08.Лозница 37 12 9 16 31:38 45
09.Графичар 37 15 6 16 62:48 51
10.Рад 37 13 9 15 40:41 48
11.Мачва 37 12 12 13 33:45 48
12.Златибор 37 12 11 14 38:44 47
13.Будућност 37 11 12 14 40:49 45
14.Тимок 37 11 7 18 38:43 40
15.ОФКБачка 37 8 15 14 30:43 39
16.Кабел 37 2 7 28 15:89 11

01.Ц.Звезда 37 32 4 1 95:19 100
02.Партизан 37 31 5 1 85:13 98
03.Чукарички 37 15 15 7 54:34 60
04.Раднички 37 12 15 10 40:39 51
05.Вождовац 37 13 10 14 48:45 49
06.ТСЦ 37 13 9 15 51:56 48
07.Војводина 37 13 6 18 44:51 42
08.Напредак 37 10 8 19 31:51 38
09.Радник 37 12 15 10 37:37 51
10.Колубара 37 14 4 19 42:65 46
11.Младост 37 12 9 16 46:52 45
12.Спартак 37 12 8 17 45:60 44
13.Н.Пазар 37 10 11 16 39:54 41
14.Раднички 37 9 8 20 34:60 35
15.Про ле тер 37 8 7 21 25:57 32
16.Ме та лац 37 8 9 20 42:65 30

Ба чин ци: ОФК Бачинци –
ОФК Бикић 0:3;Ру ма: Фрушка
Гора – Змај 6:0; Бе ше но во:
БСК – Хајдук 2:0; Ада шев ци:
Граничар (А) – Срем 3:1;
Ку змин:Граничар(К)–ЛСК6:1;
Ру ма: Јединство – Ердевик
20175:0;Рав ње:ЗекаБуљуба
ша–Обилић19934:3.

01.Хајдук 24 19 1 4 78:13 58
02.Гранич.(К) 24 18 3 3 60:19 57
03.Обилић 24 16 6 2 53:24 54
04.ЗекаБуљ. 24 17 2 5 61:23 53
05.Јединство 24 17 2 5 50:17 53
06.ОФКБикић 24 13 3 8 47:29 42
07.ЛСК 24 9 1 14 30:47 28
08.БСК 24 8 3 13 46:70 27
09.Гранич.(А) 24 8 2 14 35:55 26
10.Ердевик 24 7 4 13 26:57 25
11.Змај 24 8 0 16 44:63 24
12.ОФКБачин. 24 7 1 16 35:67 22
13.Срем 24 4 0 20 18:52 12
14.Ф.Гора 24 3 0 21 24:71 9

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Пу тин ци: ПСК – Срем (нео
диграно);Бу ђа нов ци:Младост
–Полет4:2;Чор та нов ци:ЧСК
–Рудар5:2;Огар:Шумар–Кру
шедол1:3;Ши ма нов ци:Хајдук
1932 – Граничар (О) 2:0;Жар
ко вац: Напредак – Јединство
1:1;Фрушкогорацјебиослобо
дан.

01.Срем 22 20 1 1 68:10 61
02.Шумар 22 18 1 3 66:21 55
03.Крушедол 22 12 1 9 62:36 37
04.Полет 22 11 2 9 54:45 35
05.Фрушкогор. 22 10 3 9 48:35 33
06.Напредак 23 10 3 10 45:38 33
07.ЧСК 22 9 4 9 37:40 31
08.Младост 22 9 3 10 61:51 30
09.Гранич.(О) 22 9 2 11 34:38 29
10.Хајдук 22 9 2 11 36:42 29
11.Јединство 22 7 3 12 18:39 24
12.Рудар 22 7 1 14 28:68 22
13.ПСК 23 0 0 23 16:110 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ви то јев ци: Партизан – Хај
дук4:3;Ру ма:Словен–Борац
(К)9:0;До брин ци:Сремац(До)
– Напредак 1:3;Во гањ: Слога
(В) – Железничар 0:6; Ириг:
Раднички(И)–Сремац(В)4:2;
Ман ђе лос:Фрушкогорац–Сре
мац(Дч)3:1;Мар тин ци:Борац
(М) – Јадран 3:0; Љу ко во:
Љуково–Подриње1:6.

01.Словен 28 22 5 1 82:10 71
02.Железнич. 28 23 2 3 79:19 71
03.Јадран 28 15 5 8 59:34 50
04.Хајдук 28 14 4 10 64:41 46
05.Сремац(В) 28 14 2 12 48:56 44
06.Подриње 28 12 6 10 55:44 42
07.Напредак 28 13 3 12 52:48 42
08.Партизан 28 11 5 12 49:48 38
09.Срем.(Дч) 28 12 2 14 43:45 38
10.Слога(В) 27 10 7 10 36:40 37
11.Борац(М) 28 11 3 14 45:56 36
12.Фрушкогор. 28 9 7 12 38:45 34
13.Радн.(И) 27 8 4 15 35:56 28
14.Љуково 28 6 6 16 31:59 24
15.Срем.(До) 28 5 3 20 34:74 18
16.Борац(К) 28 5 2 21 37:112 17

Кар лов чић: Ловац – ОФК
Брестач 0:3; Си бач: Словен –
Купиново 3:0; Су бо ти ште:
Витез – Младост 1935 1:4;
Каменијебиослободан.

1.Камени 11 10 0 1 34:13 30
2.ОФКБрестач 11 9 0 2 44:10 27
3.Купиново 11 6 0 5 36:19 18
4.Словен 10 4 1 5 16:23 13
5.Младост 11 4 0 7 21:38 12
6.Ловац 10 2 1 7 12:31 7
7.Витез 12 1 2 9 10:39 5

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Те ме рин:Слога(Т)–Индекс
2:1;Шид:Раднички(Ш)–Слога
(Е) 2:0; Са лаш Но ћај ски:
Будућност–Ветерник4:1;Ста
ри Ба нов ци: Дунав – Доњи
Срем20153:2;Бе ле гиш:Поду
навац – РФК Н.С. 1921 3:1;
Ди вош:Хајдук–Раднички(НП)
1:2;До њиТо вар ник: Слобода
–Цемент0:1;Ру мен ка: Једин
ство–Младост1:2.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Сот: Братство – Јединство
(М) 0:6;Илин ци: Борац – Јед
нота4:0;Љу ба:Јединство (Љ)
–Напредак 0:4;Бин гу ла:ОФК
Бингула – Омладинац 4:3;
Ја ме на: Граничар – Синђелић
0:0.

01.Напредак 16 15 1 0 60:5 46
02.Једин.(М) 16 13 2 1 61:12 41
03.Синђелић 16 7 3 6 40:33 24
04.Једнота 16 8 0 8 32:47 24
05.Граничар 16 6 4 6 39:21 22
06.Борац 16 6 1 9 25:43 19
07.Једин.(Љ) 16 5 3 8 27:36 18
08.ОФКБинг. 16 5 2 9 25:40 17
09.Омладинац 15 4 2 9 21:42 14
10.Братство 15 1 0 14 15:66 3

ОФЛ ШИД

Ри ви ца: Планинац – Војво
дина 3:0; Но ви Слан ка мен:
Дунав – Борац 3:0; Ма ра дик:
Слога (М) – Цар Урош 1:3;
Кр ње шев ци: Слога (К) – 27.
Октобар2:7.

1.ЦарУрош 19 15 2 2 46:18 47
2.Дунав 19 12 4 3 48:21 40
3.Војводина 19 11 1 7 50:34 34
4.27.Октобар 19 10 1 8 38:28 31
5.Планинац 19 8 4 7 38:35 26
6.Слога(М) 19 5 2 12 27:41 17
7.Слога(К) 19 4 3 12 38:72 14
8.Борац 19 1 3 15 21:57 4

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

До њи Пе тров ци: Доњи
Петровци–Јединство9:2;Сте
ја нов ци:Борац(С)–Фрушкого
рац3:3;Ни кин ци:Полет–Хрт
ковци4:3.

ОФЛ РУМА 

1.Полет 19 17 1 1 66:17 52
2.Хртковци 19 11 3 5 51:35 36
3.Фрушкогор. 19 9 3 7 48:47 30
4.Д.Петровци 19 9 1 9 53:40 28
5.Борац(С) 19 5 1 13 32:61 16
6.Јединство 19 1 1 17 29:79 4
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РЕПУБЛИКАСРБИЈА,АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА,ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА
ГРАДСКАУПРАВАЗАУРБАНИЗАМ,ПРОСТОРНОПЛАНИРАЊЕИИЗГРАДЊУОБЈЕКАТА
Број:350150/2022VI
Дана:20.05.2022.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,9/2020
и52/2021),ичланом40Правилникаосадржини,начинуипоступкуизрадедокуменатапросторногиурбанистичког
планирања(„СлужбенигласникРС“,број32/2019),излажена

РА НИ ЈАВ НИ УВИД
МА ТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗ РА ДУ ПЛАНA ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ ДЕ ЛА ЦЕ ЛИ НЕ 5

 ИН ДУ СТРИЈ СКОПРО ИЗ ВОД НА ЗО НА „ЈУ ГО И СТОК”, ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
РА НИ ЈАВ НИ УВИД  ће се обављати у холу зграде

Градске куће Града Сремска Митровица, у Сремској
Митровици,улицаСветогДимитријаброј13итрајаће15
данаитоод25.мајадо09.јуна2022.године.
Увидуматеријалзаизрадупланагенералнерегулације

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

правна и физичка лица имају право упознавања са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењимазаразвојпросторнецелине,могућимрешењи
мазаурбануобновуиефектимапланирања.

Обавештавајусеипозивајуоргани,организацијеијав
на предузећа који су овлашћени  да утврђују услове за
заштитуиуређењепростораиизградњуобјекатададају
мишљењеупогледуусловаинеопходногобимаистепе
наутицајанаживотнусредину.
Заинтересованаправнаифизичкалицамогудоставити

примедбеисугестијеуписаномобликуГрадској управи
заурбанизам,просторнопланирањеиизградњуобјеката
ГрадаСремскаМитровица,улицаСветогДимитријаброј
13уСремскојМитровици.

НАЧЕЛНИК
ВеснаВујановић,дипл.правник

ПОТВР ЂЕ НА ОПТУ ЖНИ ЦА ЗБОГ УБИ СТВА У БЕШКИ

„Сви су зна ли, а нико ми није рекао“
Виши суд у Сремској Митровици,

потврдиојеоптужницуВЈТкојејеподи
глопротивЗоликеХолика(50)изБешке,
због кривичног дела тешко убиство,
потврђенојеуовомсуду.Холикјеокри
вљенда јеусептембрупрошлегодине
у раним јутарњимсатимапрвоаутомо
билом усмртио бившу супругу Јасмину
Холик(47),азатимњенобеживотнотело
однеоусвоју кућу.Кадаћесеодржати
припремнорочиштетајдатумодредиће
судијаНиколаРадановићкојићеводити
овајсудскипроцес.
Злочинкојијепотресаородбину,при

јатеље, комшије, када се пронела вест
дајеЗоликаусмртиоЈасмину,којагаје
двегодинапрезлочинанапустила,иза
звао је празнину и бол, кодњених нај
милијих.Онинипослеосаммесецине
могудаповерујуштаседесилонесрећ
нојжени.
–Свесезнаштајеикакобило,нажа

лост моју ћерку не могу вратити међу
живе. Повређен самшто су сви знали,
дајеонњојпретио,аникомиништаније
рекао.Наравно,датонебихдозволио,
причао бих са њим, каже за наш лист

ДрагољубМарковотацубијенеЈасмине,
којизваничнонијебиочуодајепотврђе
наоптужницапротивбившегзета.
– Ни наслутио нисам да тако нешто

можедаседеси.Чуосамтојутрокада
се ћерка спремала на посао, једва је
дочекаладапочнедаради, јер јебила
тринедељеуболнициодкоронеболе
сна.Аондајојјеонодузеоживот,присе
тиосеотацДрагољуб,којисасупругом
Божицом утеху тражи у унуку, унуки и
њенојпородици.
Тог јутра када је Јасмина у уобичаје

новремекренуланапосао,уулицигде
је живела кодмајке и оца, у колима је
сачекао Золика а онда аутомобилом
налетеонању,изашаоизвозила,жену
ставионасувозачевоместоиодвезаоје
својојкућиуУлицуБранкаРадичевића.

ТадајепозваоташтуБожицуирекаојој
дајеубиоЈасмину,накончегајенесрећ
наженапозвалаполицију, која јењено
беживотно тело затекла у лежећем
положајунабрачномкревету.
Неколикосатипослетрагедије,Јасми

нина мајка за наш лист је рекла, да је
њенаћеркагодинаматрпиламалтрети
рањеодЗолике.
Вређаоје,прогањаоје,пратио.Сва

штајемојаћеркатрпила,зарадмирау
кућиимираупородицамада сенеби
међусобносвађале.–реклајетадаочај
намајкаубијенежене,некријућида је
Јасмина неколико пута давала шансу
Золикикадабисепомирили,алибион
биоопетонајистиивеомагадненарави
кадапопије.

С. Костић

Свионикојисупознавалиовајбрач
нипар,тврдедајемотивоветрагедије
љубомора и посесивност, јер Золика
није могао да се помири са тим, да
Јасмина нежели вишеда семири са
њим.

Зло чин због 
љубо мо ре

Улица у којој се десио злочин Жртва: Јасмина Холик
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Кажи Мар ко
на коме је цар ство

Србијајенаклацкалици.Садваока
разрока са радозналошћу посма
трашаренисветичудисе.Штаће

бити,кадћебити,питајусеграђани.Они
нисуразроки.Заправо,фиксирајунепо
грешиво.Питањејекојутачку.Али,иде
моредом.Прво јепредседникрекаода
нећемобитигладни.Имауља,имасар
дина,имапиринча.Медитеранскаисхра
на,реклобисе,намнегине.Имаигра
шкаипасуља.Ондасеминистарпољо
привреде изјаснио у прилог председни
ковеизјавепоткрепљенефотографијама
препуних складишта. Онда је председ
никрекаодаминистарнијеуправуида
му (председнику) дође да скочи кроз
прозор кад чује да ће бити хране. Јер
храненећебити.Ибићехладноигадно.
А ви само идите на море овог лета па
ћетепослевидетиштаћебити.Абиће
најгоре још од 1944. године. Најавио
председник.
Како је било пре осамдесет година

председник сигурно не зна, о министру
пољопривредеданеговорим.Незнамни
ја,абашсамматора.Елем,никонезна
затокакобешепре80година,ализато
сви знамо, или добар део нас, како је
било пре 30 година. Зашто председник
није поменуо деведесете као подсетник
наекономску кризу,немогудадокучим.
Али,нинеморам,нијеважнонаштасе
председникреферира, важно једа јеон
поручио да смо надрљали. А надрљали
смо и због тогашто нећемо да уведемо
санкцијеРусији.
Док је важило да умиљато јагње две

овце сиса, било је добро. Сад се овце
узјогуниле, па нас одбијају од сисе.
Последњипут кадсмоодбијениодсисе
било је богами гадно. Те 1992. године
када нам је Запад увео ничим изазване
санкције кочоперили смо се да ћемо
„јестикоријење“алинећемопопустити.И
јелисмо.
Али,небринитеседецо,викојинемате

представуштазначиживотподсанкција
ма, све се може преживети. Јер, живот
подсанкцијамабудиучовекукреативност
итојеоноштоједобро,заправоодлично.
Самоуслугесубилепразне,алисузато

пијацебилепуне.Напумпаманијебило
горива,алисеонопродавалоуфлашама
одкиселеводенасвакомкораку.Девиза
нијебилоубанкама(мењачниценисуни
постојале)алисенасвакомћошкумогло
чути„д’визе,д’визе“.Значи,билојесвега.
Шверцовало се из Мађарске, вајкрем и
кобасице, улошци и чоколаде,фарбе за
косуиштатијазнамштасвене.
Није било кредита, ни стамбених ни

потрошачких,јерсубанкепотпунопропа
ле.Нисусекуповалановаколанистано
ви,к’оданас,ал’нисмобилинизадужени
к’оданас.Друштвенефирме(акосесад
више ико сећа сто су биле друштвене
фирме) су постојале, алинисумогледа
раде.Радницисуипакдолазилинапосао,

алинисудобијалиплату.Аопетсенекако
живело.Билојеоколоиратова,избегли
ца,инфлације,сиротиње.
Летијошинекако,ал’зимијезналода

будеприличнонеугодно,данекажемгад
но.Рестрикцијеструјепонеколикосати,а
каднемаструје,неманигрејањаустано
вима јер пумпе не могу да раде. Па
ћутиш,увијенудекучетири,петнекади
вишесати,докнезасветли,акадзасве
тли, сав утрнуожмиркашдок се не при
викнеш на толику количину светлости.
Онда трчиш ко ненормалан (пардон,
ненормална) да опереш веш, скуваш
ручак, испеглаш, усисаш док поново не
искључе.Итакосупролазилидани,али
навикне се човек.А нарочитожена. Кад
сижена,навикавањетијезанимање.На
брзинудасесетимбисераженскеинвен
тивности.Например„домаћидетерџент“
којисеунедостаткупрашказамашинско
прањевешаправиооддомаћегсапунаи
прашказаручнопрање„биљана“(којегје
некимчудомбило).Токонијерадио,тај
немапојмаочемупричамикакоизгледа
„домаћи детерџент“, какве је конзистен
ције,пресвега.Бољеданезнате,викоји
сте навикли само на „персил“ и „ариел“.
Ако неком буде требало, имам рецепт,
алинезнамгдебихданаснашладомаћи
сапун, онај жути, квргави, што помало
смрдуцка,алискидафлекегарантовано.
Нарочито на пеленама, оним памучним
штосеискувавајуипеглају.Товишенико
непамти, јердецуданасодгајајуу„пам
персима“ и осталим „пуфисима“. Међу
тим,питајте,вимладемајке,својебабеи
маме,шта су то памучне пелене, јер ко
знамождавамтознањезатреба.

Аимамрецептиза „ембаргоколач“,оносаполајајета,двекашикеводе
и двеста грама ничега. Па кад се

испече,аонлеп,леп,утрилепе...Било
јесвакаквихцакадаизварашсамсебеи
убедишседаможешживетиодваздуха.
Јер,платанијебило,барнеуданашњем
смислу.
Србијасесагињатинеће,такојегласи

лапорукатадавладајућепартије,дивна,
романтичнапорука.Пунапркосаинаде.
Нисмо се сагињали, били смо своји на
свом.Нисмомоглинигдедапутујемобез
виза.Додуше,тадсмоималиморе,црно
горско. Али,  бар се могло до Будве,
данас више ни тамо без пасоша не
можеш, а сутра можда ни без визе. О
Халкидикујућетемождасамодасањате.
Кажемможда,јертозависинакојустрану
ће се наш председник нагнути. Коју ће
страну изабрати, кад дође да се бира.
Можда никад и не дође, не знам, али
данасбашнеизгледадаћемодасеизву
чемо. Знате ону  народну песму кад се
Мрњавчевићи гањају окобелеСамодре
жецрквеинакрајутражеодКраљевића
Марка да каже „на коме је царство“? Е,
таконешто,чинимисечеканашегпред
седникаисвенасзаједно.

Зими је зна ло да буде 
при лич но неу год но, да 

не кажем гад но. 
Рестрик ци је стру је по 
неко ли ко сати, а кад 
нема стру је, нема ни 
гре ја ња у ста но ви ма 
јер пум пе не могу да 

раде. Па ћутиш, уви јен 
у деку чети ри, пет 

некад и више сати, док 
не засве тли, а кад 

засве тли, сав утр нуо 
жмир каш док се не 

при вик неш на толи ку 
коли чи ну све тло сти. 

Онда трчиш ко ненор
ма лан (пар дон, ненор
мал на) да опе реш веш, 

ску ваш ручак, испе
глаш, уси саш док 

поно во не искљу че



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 
066/643-73-53.

РУМ СКА ОПШТИ НА НАСТА ВЉА ДА ПОМА ЖЕ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА

Испла та суб вен ци ја при кра ју
Ми смо ово зами сли ли као 

пилот про је кат, али сада 
је сасвим јасно да ћемо са 

овом мером наста ви ти и 
сле де ће годи не. Наш зада-
так је да пома же мо нашим 

пољо при вред ни ци ма и 
сва ка ко да ћемо наста-

ви ти са том подр шком и 
наред них годи на. Све сни 

смо чиње ни це да је ово 
пољо при вред ни крај и да 
зајед но са репу блич ким и 
покра јин ским инсти ту ци-

ја ма мора мо да олак ша мо 
нашим пољо при вред-

ни ци ма, каже Алек сан-
дра Ћирић пред сед ни ца 

општи не Рума

Општи на Рума је и ове годи не 
издво ји ла зна чај на сред ства из буџе-
та за помоћ пољо при вред ни ци ма на 
том под руч ју. Поред доса да шњих 
мера помо ћи као што је суб вен ци о-
ни са ње кама те на кре ди те, пре ми-
је оси гу ра ња и бес плат ну ана ли зу 
земљи шта, општи на Рума је обез-
бе ди ла и по 30 хиља да дина ра као 
помоћ газдин стви ма за набав ку 
репро ма те ри ја ла за про лећ ну сетву. 
Испла та је при кра ју кажу у општи ни, 
уз напо ме ну да се за ову врсту помо-
ћи при ја ви ло 1100 реги стро ва них 
газдин ста ва.

Ово го ди шња про лећ на сетва је, 
кажу пољо при вред ни ци у одно су на 
лањ ску ску пља за педе сет посто. 
Упра во због тога локал на само у пра-
ва у Руми је одлу чи ла да помог не 
пољо при вред ни ци ма са по 30 хиља-
да дина ра за набав ку семе на, ђубри-
ва и гори ва. Испла та пољо при вред-
ни ци ма који су тра жи ли ова сред-

ства је при кра ју, каже пред сед ни ца 
општи не Рума Алек сан дра Ћирић.

– Испла та се оба вља пла ни ра ном 
дина ми ком и сви који су кон ку ри са ли 
доби ће новац тако да смо што се тога 
тиче при кра ју. Вео ма смо задо вољ ни 
инте ре со ва њем пољо при вред ни ка за 
ову меру за коју се од нешто више три 
хиља де реги стро ва них газдин ста ва 
при ја ви ло 1100 пољо при вред ни ка. 
Мислим да је ова мера дошла у пра-
во вре ме јер су цене репро ма те ри ја-
ла за сетву ове у одно су на прет ход ну 
зна чај но пове ћа не, каже Алек сан дра 
Ћирић пред сед ни ца општи не Рума.

Ова врста помо ћи ове годи не је 
пред ста вља ла пилот про је кат, али 
како је заин те ре со ва ност пољо при-
вред ни ка вели ка, сада се са сигур-
но шћу може рећи да ће ово поста ти 
оба ве зна мера подр шке рум ским пао-
ри ма.

– Ми смо ово зами сли ли као пилот 
про је кат, али сада је сасвим јасно 

да ћемо са овом мером наста ви ти 
и сле де ће годи не. Наш зада так је 
да пома же мо нашим пољо при вред-
ни ци ма и сва ка ко да ћемо наста-
ви ти са том подр шком и наред них 
годи на. Све сни смо чиње ни це да је 
ово пољо при вред ни крај и да зајед-
но са репу блич ким и покра јин ским 
инсти ту ци ја ма мора мо да олак ша мо 
нашим пољо при вред ни ци ма, дода-
је Алек сан дра Ћирић пред сед ни ца 
општи не Рума.

Све му ово ме додај мо и пода так да 
општи на Рума на раз не начи не пома-
же пољо при вред не про из во ђа че има-
ју ћи у виду чиње ни цу да је у пита њу 
пољо при вред ни крај у коме зна ча јан 
део ста нов ни ка живи искљу чи во од 
пољо при вре де. Због тога ту су и суб-
вен ци је за кама те на кре ди те, оси гу-
ра ње усе ва за чега је био рас пи сан 
јав ни позив којим се суб вен ци о ни шу 
тро шко ви оси гу ра ња усе ва, пло до ва, 
више го ди шњих заса да, расад ни ка и 
живо ти ња у изно су 40 посто од укуп-
ног изно са обра чу на те пре ми је оси гу-
ра ња, а нај ви ше до 200.000 дина ра 
али и могућ ност бес плат не ана ли зе 
земљи шта за коју је ове годи не из 
буџе та општи не Рума издво је но пет 
мили о на дина ра. Могућ ност бес плат-
не ана ли зе земљи шта пла ни ра на је 
за 2200 узо ра ка, а заин те ре со ва ност 
пољо при вред ни ка као и сва ке годи не 
је изу зет но добра, кажу у акре ди то-
ва ној лабо ра то ри ји Пољо при вред не 
струч не слу жбе у Руми. 

З. Мар ко ви но вић

Алек сан дра Ћирић

Као и сва ке годи не, тако је и ове 
општи на Рума је обез бе ди ла набав-
ку про тив град них раке та које су 
дистри бу и ра не радар ском цен тру на 
Фру шкој гори. За купо ви ну 34 про-
тив град не раке те Општи на Рума 
је издво ји ла 1.489.200 дина ра са 
пдв-ом. Купље не су висо ко домет-
не раке те „Траyал“ и то 17 раке та 
доме та 7.300 - 7.900 мета ра и 17 

раке та доме та 6.100 мета ра, које ће 
МУП накнад но дистри бу и ра ти про-
тив град ним ста ни ца ма у Општи ни 
Рума., Под се ти мо у рум ској општи ни 
је у скло пу про јек та модер ни за ци је 
девет про тив град них ста ни ца ауто-
ма ти зо ва но, а локал на само у пра ва 
сва ке годи не издва ја и додат на нов-
ча на сред ства за сти му ла ци ју про-
тив град них стре ла ца.

Про тив град не раке те


