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РУМСКА ОПШТИНА НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Исплата субвенција при крају
Ми смо ово замислили као
пилот пројекат, али сада
је сасвим јасно да ћемо са
овом мером наставити и
следеће године. Наш задатак је да помажемо нашим
пољопривредницима и
свакако да ћемо наставити са том подршком и
наредних година. Свесни
смо чињенице да је ово
пољопривредни крај и да
заједно са републичким и
покрајинским институцијама морамо да олакшамо
нашим пољопривредницима, каже Александра Ћирић председница
општине Рума
Општина Рума је и ове године
издвојила значајна средства из буџета за помоћ пољопривредницима на
том подручју. Поред досадашњих
мера помоћи као што је субвенционисање камате на кредите, премије осигурања и бесплатну анализу
земљишта, општина Рума је обезбедила и по 30 хиљада динара као
помоћ газдинствима за набавку
репроматеријала за пролећну сетву.
Исплата је при крају кажу у општини,
уз напомену да се за ову врсту помоћи пријавило 1100 регистрованих
газдинстава.
Овогодишња пролећна сетва је,
кажу пољопривредници у односу на
лањску скупља за педесет посто.
Управо због тога локална самоуправа у Руми је одлучила да помогне
пољопривредницима са по 30 хиљада динара за набавку семена, ђубрива и горива. Исплата пољопривредницима који су тражили ова сред-

Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

Александра Ћирић

ства је при крају, каже председница
општине Рума Александра Ћирић.
– Исплата се обавља планираном
динамиком и сви који су конкурисали
добиће новац тако да смо што се тога
тиче при крају. Веома смо задовољни
интересовањем пољопривредника за
ову меру за коју се од нешто више три
хиљаде регистрованих газдинстава
пријавило 1100 пољопривредника.
Мислим да је ова мера дошла у право време јер су цене репроматеријала за сетву ове у односу на претходну
значајно повећане, каже Александра
Ћирић председница општине Рума.
Ова врста помоћи ове године је
представљала пилот пројекат, али
како је заинтересованост пољопривредника велика, сада се са сигурношћу може рећи да ће ово постати
обавезна мера подршке румским паорима.
– Ми смо ово замислили као пилот
пројекат, али сада је сасвим јасно

Противградне ракете
Као и сваке године, тако је и ове
општина Рума је обезбедила набавку противградних ракета које су
дистрибуиране радарском центру на
Фрушкој гори. За куповину 34 противградне ракете Општина Рума
је издвојила 1.489.200 динара са
пдв-ом. Купљене су високо дометне ракете „Траyал“ и то 17 ракета
домета 7.300 - 7.900 метара и 17

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

ракета домета 6.100 метара, које ће
МУП накнадно дистрибуирати противградним станицама у Општини
Рума., Подсетимо у румској општини
је у склопу пројекта модернизације
девет противградних станица аутоматизовано, а локална самоуправа
сваке године издваја и додатна новчана средства за стимулацију противградних стрелаца.

да ћемо са овом мером наставити
и следеће године. Наш задатак је
да помажемо нашим пољопривредницима и свакако да ћемо наставити са том подршком и наредних
година. Свесни смо чињенице да је
ово пољопривредни крај и да заједно са републичким и покрајинским
институцијама морамо да олакшамо
нашим пољопривредницима, додаје Александра Ћирић председница
општине Рума.
Свему овоме додајмо и податак да
општина Рума на разне начине помаже пољопривредне произвођаче имајући у виду чињеницу да је у питању
пољопривредни крај у коме значајан
део становника живи искључиво од
пољопривреде. Због тога ту су и субвенције за камате на кредите, осигурање усева за чега је био расписан
јавни позив којим се субвенционишу
трошкови осигурања усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника и
животиња у износу 40 посто од укупног износа обрачунате премије осигурања, а највише до 200.000 динара
али и могућност бесплатне анализе
земљишта за коју је ове године из
буџета општине Рума издвојено пет
милиона динара. Могућност бесплатне анализе земљишта планирана је
за 2200 узорака, а заинтересованост
пољопривредника као и сваке године
је изузетно добра, кажу у акредитованој лабораторији Пољопривредне
стручне службе у Руми.
З. Марковиновић

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
066/643-73-53.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Чудо Божије
и велика радост
„Имали смо раскол са нашом браћом
из Македоније који је трајао 55 година.
И та рана је била дубока и болела је. С
том раном смо размишљали, с њом
легали и устајали у ишчекивању и
чежњи да се она зацели. Али као што
не постоји ништа што ми људи сами
собом, из себе, можемо исцелити, тако
и нарочито на телу Христовом не може
се само нашим силама и моћима учи
нити да она буде исцељена. Зато и
кажем да је то чудо Божије, то је дар
Божји. Наша радост је неизмерна, изо
билна, јер је то радост љубави Божије,
радост благодати Божије”, рекао је
српски патријарх Порфирије у беседи
након литургије са архиепископом и
осталим поглаварима Македонске пра
вославне цркве.
Тај дивни и, срећом, спретни, човек
нетом је схватио да ће одлука Васе
љенскг сабора о канонизацији Маке
донске православне цркве изазвати
посрнуће љубави између Срба и
Македонаца ако се СПЦ буде само
молила и држала по страни. Македон
ци би, наиме, с правом могли да кажу:
ето, Васељенски сабор нас прима у
канонско јединство, а СПЦ не прима.
Народ који је, и без канонског једин
ства, почео да бива добар пријатељ
Срба не треба кушати црквеним иза
зовима и потхрањивати му поновно
удаљавање од ватрице пријатељства.
Зли језици, чак и српски, коментари
шу да је Синод СПЦ пожурио да при
ми МПЦ у канонско јединство како би
ускочио у воз који је већ кренуо одлу
ком Васељенског сабора. Знајући
мудрост и спретност српског патријар
ха, пре ће бити да је СПЦ сачекала
одлуку Васељенске патријаршије, ако
је није тајно и погурала, па својом
одлуком потврдила исту, коју је иначе
и сама намеравала да донесе.
У политици, а ово је, бесумње, поли
тика, неко би на месту српског патри
јарха пожурио да Македонцима дарује
канонско јединство и тако буде први у

реду за њихову захвалност. Српски
патријарх је сачек ао да канонско
јединство стигне Македонцима нај
пре из Цариграда, јер би дручкије
било гурање прста у око Васељенској
патријаршији, па тек онда да рашири
раније спремљени загрљај за браћу
из МПЦ.
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

Грлећи се са патријар
хом у радости неизмерној
и Божијем чуду, македон
ски архиепископ Стефан
није пропустио прилику
да изрази наду у скору
аутокефалност, која за 55
година раскола узалудне
звоњаве самопроглаше
не аутокефалности није
могла да стигне ни од кога
осим од мајке цркве, од
српске цркве
простор, загрлио их је под именом
Македонска православна црква –
Охридска архиепископија.
Дао је више, а од Фанара, истамбул
ске четврти у којој столује Васељен
ски патријарх, није направио неприја
теља.
Чак је тиме уважио и Бугарску пра
вославну цркву која се такође залага
ла за пријем МПЦ у канонско једин
ство, али је умела да 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
твоју аутокефалност, али то не вреди
без сагласности твоје права мајке,
српске цркве.
Ми, недовршени верници, застидели
смо се што нисмо осетили силину Пор
фиријеве радости, што смо узалуд тра
жили у сећању да смо легали и будили
се са болом због нејединства у моли
тви. Легали смо са другим бригама и
будили се са њима, осим у случају
македонског признања Косова и Мето
хије, а и то наше разочарење болело је
довољно кратко да не мути нашу
љубав према, не баш превртљивој да
би била баш превртљива, Македонији.
Порфирије, тај обожени и спретни
човек, уважио је и Бугарску право
славну цркву, и Васељенску патријар
шију, и Македонску православну
цркву. Мало ли је за Србију која се рве
са оскудицом пријатељства међу
суседима и са множењем непријате
ља?
Грлећи се са патријархом у радости
неизмерној и Божијем чуду, македон
ски архиепископ Стефан није пропу
стио прилику да изрази наду у скору
аутокефалност, која за 55 година
раскола узалудне звоњаве самопро
глашене аутокефалности није могла
да стигне ни од кога осим од мајке
цркве, од српске цркве.
Ова нада у скору аутокефалност
није толико била сенка на великој
радости и Божијем чуду колико напо
мена македонских црквених отаца да
радост јединствене литургије није оно
што ће задовољити македонску држа
ву. Македонски црквени оци нису
ништа урадили ако македонским
политичким вођама не ставе у руке
оно најважније. Тек када им у наручју
заплаче перспективно чедо аутоке
фалности почеће истинска провера
Божијег чуда и велике заједничке
радости.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бесплатна
ауто – седишта
за априлске бебе

У четвртак 19. маја су подељена
бесплатна ауто – седишта за бебе
које су рођене током априла месеца.
Реч је о 43 ауто – седишта, која сва
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
је потребно да се јаве у Градску упра
ву за опште и заједничке послове и
имовину, ради остварења права.
А. П.

ЗАВРШНИЦА КВИЗА
„СИРМИЈУМ ЦАРСКИ ГРАД“

Најбољи ђаци
„Поповићеве“
школе
Библиотека „Глигорије Возаревић“
у сарадњи са Установом за неговање
културе „Срем“, Заводом за заштиту
споменика културе и градском Тури
стичком организацијом је организова
ла квиз „Сирмијум царски град“ за
основце. Најуспешнији учесници су
добили једнодневни излет у Келтско
село у Инђији 28. маја. Сви остали
који су се надметали у квизу добили
су једногодишње чланске карте Дечи
јег одељења библиотеке. То је била
прилика да ђаци покажу колико позна
ју историју свога града. Прво место у
знању екипно су заузели ђаци Основ
не школе „Јован Поповић“ из Сремске
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 Основне школе „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. маја у градској библиотеци.
M. Н.
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МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Јавни позив
за добављаче

Град Сремска Митровица у циљу
унапређења енергетске ефикасности и
рационалнијег коришћења обновљивих
извора енергије је на последњој одржа
ној седници Скупштине града донела
одлуку о финансијској подршци дома
ћинствима. Први корак ка реализацији је
расписивање јавног позива за привред
не субјекте који ће реализовати послове.
– Комисија за спровођење енергетске
ефикасности Града Сремска Митрови
ца је расписала јавни позив 19. маја за
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
више мера у односу на прошлогодишњи,
осим једне мере која није обухваћена,
а односи се на уградњу соларних пане
ла. Тај јавни позив ће бити расписан у
наредном периоду. Сви јавни позиви ће
бити доступни са званичном сајту Града
Сремска Митровица, где се може преу
зети документација за пријаву, изјавио је
Милош Мишковић председник Комисије
за реализацију мера енергетске санаци
је Града Сремска Митровица. Рок за при
јаву на овај јавни позив је 3. јун.
А. П.
Фото: Б. Т.

Милош Мишковић

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

У току конкурс за младе
пољопривреднике

Агенција за рурални раз
вој града Сремска Митрови
ца расписала је конкурс
намењен младим пољопри
вредницима 18. маја. Уку
пан износ средстава који ће
бити додељен износи 6
милиона динара.
– На конкурс се могу при
јавити пољопривредници
који имају до 40 година, за
инвестиције у физичку имо
вину, вредности до 200.000
динара. За пољопривредни
ке чија је делатност прера
да меса и млека предвиђе
но је да могу добити сред
ства у максималном износу
од 250.000 динара, изјавила
је Душица Павловић дирек
торица Агенције за рурални
развој.
Конкурс је отворен до
првог јуна, а све информа
ције и помоћ пољопривред
ници могу добити у просто
ријама Агенције за рурални
развој, где се подносе и
пријаве на конкурс.

Душица Павловић

M NOVINE

25. MAJ 2022.

НОВИ САД: ОТВОРЕН 89. ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ

Мађарска овогодишњи
партнер Сајма

Александар Вучић и Виктор Орбан обилазе штандове

Отварајући сајам, председник Александар Вучић рекао
је да је Мађарска била седма земља Европске уније по
трговинској размени са Србијом, а сада је на другом
месту, додајући да ће та размена још расти
У суботу 21. маја је отворен 89. Пољо
привредни сајам у Новом Саду. Отвори
ли су га председник Србије Александар
Вучић и мађарски премијер Виктор
Орбан. Међународни пољопривредни
сајам, чији је овогодишњи партнер
Мађарска биће отворен до 27. маја.
Представиће се укупно 1.100 излагача из
21 земље.
Отварајући сајам, председник Алек
сандар Вучић рекао је да је Мађарска
била седма земља Европске уније по
трговинској размени са Србијом, а сада
је на другом месту, додајући да ће та
размена још расти.
– Невероватан је напредак наших
односа у пољопривредно – прехрамбе
ној индустрији. Прелазимо две стотине
милиона евра размене. То ће ићи даље
и напредоваће још брже. Много тешка
зима чека цео свет и знам да људи то
овде не виде и не очекују. Суштински се
криза у овом тренутку не види, рекао је
председник Србије Александар Вучић.

Изложба механизације

Дан земље партнера – Мађарске, на
сајму је био 23. мај. Та земља се у окви
ру сајма представила на три локације, а
осим привреде, биће приказане и кул
турно – историјске вредности и гастроно
мија. Мађарски премијер Виктор Орбан
је обилазећи излагаче рекао да су Срби
ја и Мађарска јаки партнери у области
пољопривреде.
– Имамо галопирајућу инфлацију, раст
цена, на многим местима у свету избија
глад. Имамо ратни сукоб у Украјини.
Међутим, на основу претходних разгово
ра са Александром Вучићем, имамо
добре вести, Мађарска може да рачуна
на Србију и обратно, изјавио је Виктор
Орбан.
У оквиру пратећег програма сајма
посетиоци су од отварања до понедељка
могли присуствовати јавном оцењивању
говеда, коња и оваца. Највећа атракција
био је бик Велиша od 1.700 килограма, у
власништву газдинства Јеремић из
Салаша Црнобарског, а најскупља маши
на – комбајн вредан 450.000
евра, који се налази на
штанду компаније ИТН Гро
уп.
Пољопривредну механи
зацију излажу и компаније
из Италије, Турске, Аустри
је, Словеније, Шпаније,
Румуније, Бугарске и Чешке.
Отварању сајма су прису
ствовали и министар пољо
привреде, шумарства и
водопривреде Бранислав
Недим ов ић,
минис тар
финансија Синиша Мали,
покрајински премијер Игор
Мировић као и други много
бројни званичници.
А. П.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА У ПРИЈЕДОРУ

Неговање
братских односа
Делегација општине Инђија прису
ствовала је свечаној академији и кул
турно -  уметничком програму пово
дом обележавања Дана града Прије
дора. Градоначелник Слободан
Јавор уприличио је и пријем на којем
је разговарано о продубљивању
односа започетих пре неколико годи
на а који су прошле године формали
зовани у Повељи о братимљењу две
локалне самоуправе.
Према речима шефа Кабинета
председника општине Инђија Нема
ње Милојевића, суштина братских
односа два града је спајање њених
грађана кроз различите активности.
Он је подсетио да је неколико спорт
ских екипа гостовало на турнирима и
припремама у Приједору, као и да су
почетком године, школу скијања на
Козару, прошли ђаци основних школа
са територије општине Инђија.
– За неколико недеља у Инђији
очекујемо посету ђака из Приједора.
Трудимо се да свим братским општи
нама и градовима негујемо добре
односе и на то смо веома поносни,
рекао је Милојевић.
М. Ђ.

ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ О БОМБАМА
У ШКОЛАМА СРЕМА

Деца на онлајн
настави
У петак 20. маја у раним јутарњим
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
неће имати наставу тог дана у школи,
већ онлајн. У Сремској Митровици су
дојаве стигле у основне школе у гра
ду и у поједине сеоске. Градоначел
ница Светлана Миловановић је оби
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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ЛОКАЛИТЕТ АЏИНЕ ЊИВЕ КОД КЛЕНКА

Место које сведочи
о 8000 година дугој историји

Обилазак ископавања

На самом локалитету су потврђени налази из безмало свих епоха људског живота
на нашем простору. Истражене су целине из млађег каменог доба, бакарног и гвозде
ног доба, келтске и римске цивилизације, словенских племена, средњевековних
држава, све до данашњих дана
Поводом значајних археол ошких
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
новинаре на којој је било речи о изу
зетном значају овог локалитета. Потом
су новинари у пратњи археолога и
обишли овај велики и важан локали
тет. Реч је о ископавањима која се
врше у оквиру заштитних археолошких
радова на траси будућег ауто - пута, а
у сарадњи Коридора Србије, компани
је АзВирт Србија, Археолошког Инсти
тута у Београду, Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митрови
ца и Завичајног музеја Рума.
Ово је једно од највећих ископавања
у историји српске археологије, до сада
је истражено чак 56.000 квадратних
метара уз фасцинантне, а у неким слу
чајевима и јединствене налазе – како
се чуло на конференцији за новинаре.
– На самом локалитету су потврђени
налази из безмало свих епоха људског
живота на нашем простору. Истражене
су целине из млађег каменог доба,
бакарног и гвозденог доба, келтске и
римске цивилизације, словенских пле

мена, средњевековних држава, све до
данашњих дана. Међу најзанимљиви
је налазе спадају кошнице који припа
дају старчевачкој култури, која је цве
тала између 6300. и 5350. године пре
наше ере. Ово указује на то да је Срем
био једна од колевки пчеларства још
пре 8.000 година, рекао је др Драган
Милановића, руководилац истражива
ња.
Такође, пронађени су остаци бројних
кућа из периода винчанске културе, са

Конференција за новинаре у Кленку

остацима пећи и остацима покретних
решетки за печење. Око кућа је детек
тован огроман одбрамбени ров који је
чувао насеље, што указује да су и у том
периоду људи живели у страху од напа
да непријатеља. У кућама су пронађе
ни сјајни примерци уметничких дела
као што су фигурине бојене минерал
ним пигментима, као и лампе у облику
људског тела.
– Оно што овај локалитет чини изу
зетно значајним су управо физички
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остаци људи – пет неолитских сахрана
винчанске културе који су откривени на
локалитету. Аџине Њиве постају трећи
локалитет са највећом мистеријом срп
ске археологије – винчанским некропо
лама. О богатству ове регије сведочи и
то да се други локалитет са људским
остацима винчанске популације налази
на истој тој греди, удаљен свега пет
километара, а то је локалитет од изу
зетног значаја, Гомолава код Хрткова
ца, истиче др Милановић.
Оно што је још податак који фасцини
ра је да та је та неолитска варошица са
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
које су се смењивале хиљадама година
дугог и континуираног живота поред
Саве. Као куриозитети се издваја налаз
одсечене људске глава из бакарног
доба која је ритуално закопана, налази
келтске културе и јединствене пећи за
керамику. Значајан је и налаз три олов
не иконе подунавског коњаника нађене
у примарним контекстима, што их чини
јединственим, нађени новац, оруђе и
оружје... Све то сведочи о значају лока
литета у близини Кленка.
Др Миомир Кораћ, директор Архео

Председница Општине Александра Ћирић у обиласку локалитета

Најсавременије
методе истраживања
На локалитету Аџине Њиве се при
мењују најсавременије методе архео
лошког истраживања.
– То су од неинвазивних метода сни
мања које је Археолошки институт
годинама развијао на локалитету
Виминацијум, преко најмодернијих
технологија употребе 3Д скенирања
дроновима, фотограметријском доку
ментацијом и дигиталном базом пода
така, чиме све ископано остаје сачува

Део пронађених предмета
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но и доступно за будућа истраживања,
докле год постоји човечанство.
Аџине Њиве Брајково 2 тиме постаје
локалитет који ће непроцењиво обога
тити културно -  туристичку понуду
Срема. Ово је један од три локалитета
у Србији где су нађене винчанске
сахране – први је Ботош, потом Гомо
лава и сада овај локалитет са ископа
них пет скелета, рекао је др Мирослав
Кочић.

лошког института је указао да се ова
квим великим пројектима стварају нови
велики стручњаци који израстају у изу
зетне археологе.
– Важно је што више од пронађеног
сачувати, колико дозвољавају и радови
на новој саобраћајници, каже др Кораћ.
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.
– Румска општина је једина општина
у Србији која има три археолошка лока
литета од изузетног значаја. То су Гомо
лава код Хртковаца, Басијана код
Доњих Петроваца и овај новооткривени
Аџине њиве Брајково 2 надомак Клен
ка, за која сам обавештена да ће бити
проглашен за локалитет од изузетног
значаја. Ми ћемо финансијски подржа
ти конзервацију пронађених предмета,
како би што боље приказали 8.000
година историје и румској публици и
научно -  истраживачким круговима из
земље и читавог света. Желимо да про
мовишемо овај локалитет, да он буде
важан део културно - туристичке пону
де наше општине, рекла је Александра
Ћирић.
Истовремено, представник Коридора
Србије је рекао да археолошко откриће
и радови на ископавањима неће успо
рити радове на изградњи ауто - пута, те
да се у сарадњи са Археолошким
институтом истовремено одвијају радо
ви на „спајању путева прошлости и
будућности“ и очувању националног
блага наше земље.
С. Џакула
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„СВИЊАРСКО ПОВЕЧЕРЈЕ“ – МАНИФЕСТАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ЖИВОТУ
НЕКАДАШЊИХ СРЕМСКИХ СВИЊАРА

Памтимо ко су нам били
преци и како су живели

Већ традиционално, обе
лежавање Дана општине
Пећинци затвара „Свињар
ско повечерје“ – манифеста
ција посвећена животу нека
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
чували свиње.
Манифестацију је 22. маја
отворио председник општине
Пећинци Синиша Ђокић, који
је рекао да нас ова манифе
стација окупља да се сети
мо ко смо, шта смо и одакле

Награђени
Нају к ус ниј а
сремс ка
свињарска тарана: УЖ
„Сурчинк е“ Сурчин, УЖ
„Рузмарин“ Голубинци. УЖ
„Шимановчанке“ Шиманов
ци.
Најукуснији салчић: УЖ
„Мајка Ангелина“ Купиново,
УЖ „Огарчанке“ Огар, УЖ
„Тифани“ Добринци.
Најоригиналнији штанд:
УЖ „Шимановчанке“ Шима
новци, УЖ „Перла“ Бољев
ци, УЖ „Јаковке“ Јаково.
Најлепши ручни рад: УЖ
„Црнобарке“ Црна Бара, УЖ
„Сремица“ Пећинци, УЖ
„Лепота Ашање“ Ашања.
Најлепши ручно рађен
употребни предмет: УЖ
„Колевка Срема“ Пећинци,
УЖ „Попинчанке“ Попинци,
УЖ „Веселице“ Деч.

Председник општине Синиша Ђокић са женама из удружења „Сунчев цвет“

смо, ко су нам били преци и
како су живели.
– 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
председник Ђокић.
Организатор манифеста
ције је Удружење жена „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
удружења из пећиначке, 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
налним рецептима.
Жене из „Сунчевог цве
та“ демонстрирале су како
се припрема још један спе
цијалитет – сремски чварци
топљени у оранији, а гости су
могли да уживају у дегуста
цији свежих чварака.
У оквиру манифестаци

је одржано је и такмичење у
спремању таране – традици
оналног јела сремских сви
њара, а одржана је и демон
страција
старе
вештине
пуцања свињарским бичем.
У културно -  уметничком
делу програма наступило је
Фолклорно друштво „Извор
Доњи Товарник“ са три коре
ографије, Тамара Милићевић
која је говорила своју песму
„Срем“, Иван Милићевић
који је извео две нумере на
хармоници, Певачка група
„Свитац“ из Деча која је изве
ла сплет сремских песама и
Рада Томаш која је говори
ла стихове из збирке „Дечу с
љубављу“.
Д. С.

ОЛИМПИЈАДА ПРЕДШКОЛАЦА

Љубав према спорту од најранијег узраста

Председник општине Пећинци Сини
ша Ђокић и начелница Одељења за
друштвене делатности Зорица Лукач
уручили су 19. маја медаље учесници
ма Олимпијаде предшколаца, коју су у
склопу обележавања Дана општине
Пећинци организовали Спортски савез
„Развој спортова“ и Предшколска уста
нова „Влада Обрадовић Камени“, док је
пећиначка локална самоуправа покро
витељ манифестације.
Олимпијада предшколаца се у општи

ни Пећинци организује од 2015. године,
а како је рекао председник Ђокић запо
чета је са идејом да се код деце од нај
ранијег узраста развија љубав према
спорт и према здравом начину живота.
–Традиција је да сви учесници Олим
пијаде предшколаца добију медаље,
јер сама чињеница да су савладали
полигон са препрекама и да су дали све
од себе значи да су победници, рекао је
Ђокић.
Након олимпијаде, за близу 200

малишана из свих 15 насеља пећинач
ке општине, организован је излет у
оквиру којег су посетили неке од најзна
чајнијих историјских и туристичких
локалитета – Свињарску колебу у
Доњем Товарнику, Аксентијев кућерак у
Огару и Етно кућу Путник у Купинову,
где су уз помоћ запослених у Туристич
кој организацији општине Пећинци има
ли прилику да се упознају са историјом
и традицијом своје општине.
С. Ђ.
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ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА НАКНАДА ОД 40.000 ДИНАРА ЗА „ПРОЛЕЋНЕ“ БЕБЕ

Добродошлица
за 19 новорођенчади

Синиша Ђокић код породице Крњучац у Брестачу

Једнократна новчана накнада за поро
дице са новорођенчадима, у износу од
40.000 динара, ових дана стиже на кућне
адресе 19 породица из општине Пећин
ци које су бебу пријавиле у периоду од
16. марта до 16. маја.
Председник општине Синиша Ђокић
уручио је накнаду породици Крњулац из
Брестача. Двомесечна Дуња је друго
дете Сузане и Николе Крњулац. Старија

кћерка Мила има три и по године, а како
нам је рекла мајка Сузана, накнада коју
Општина исплаћује може доста да
помогне при куповини основних ствари
за бебу.
Ђокић је истакао да је новчана накна
да најзначајнија мера подршке породици
коју спроводи локална самоуправа, али
не и једина.
–Трудимо се да накнада што пре стиг

не до родитеља, јер желимо да знају да
могу да рачунају на нашу подршку.
Општина финансира и бесплатан вртић
за једно од деце у породицама са бли
занцима, а за треће и четврто дете у
породици боравак у вртићу је такође
бесплатан. Све породице са наше тери
торије добијају и бесплатне хигијенске
пакете за новорођенче, поручио је први
човек пећиначке општине.
С. Ђ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ШИМАНОВЦИ – ДЕЧ – ПРЕКА КАЛДРМА – АШАЊА – СПОМЕНИК

Најлошији пут постаће најквалитетнији
Председник општине Пећинци
Синиша Ђокић, у пратњи дирек
тора Јавног комуналног преду
зећа „Путеви општине Пећинци“
Мирослава Петровића, обишао
је у уторак, 17. маја, радове на
реконструкацији пута Шиманов
ци – Деч – Прека калдрма – Аша
ња – Споменик, где су у току
радови на асфалтирању деони
це од Преке калдрме до Деча. Он
је том приликом још једном иста
као да је реч о најлошијој део
ници пута у пећиначкој општини
и подсетио да је реконструкци
ја почела захваљујући личном
ангажовању председника Репу
блике Александра Вучића.
– Стигли смо до асфалтира
ња деонице од Преке калдрме

до Деча, а јуче су почели и радо
ви на асфалтирању деонице од
Преке калдрме према Ашањи,
тако да се надамо да ће у најско
рије време бити завршен цео пут
од Шимановаца до Ашање и до
Споменика. Пут се и проширује,
а биће највишег ранга носиво
сти, тако да ће до сада најлошији
пут у нашој општини постати нај
квалитетнији, изјавио је председ
ник Ђокић.
Он је додао да се новим путем
не решавају само проблеми гра
ђана насеља кроз која пут прола
зи, већ многих грађана из оста
лих насеља пећиначке општине
који овим путем одлазе на посао
у индустријску зону Шимановци
или у Београд.
С. Ђ.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ
ПЕЋИНЦИ СВЕТОГ НИКОЛЕ ЛЕТЊЕГ

ЂОКИЋ: Досадашњи резултати
смерница и подстицај
да радимо још више

Сви досадашњи резултати морају нам бити смерница и подстицај да радимо још
више. Да свако од нас у домену свога рада да свој максимум. Да све оно што ствара
мо данас, буде темељ на којем ће генерације које долазе градити бољу будућност за
себе и генерације које долазе после њих, поручио је први човек пећиначке општине
Свечана седница Скупштине општине
Пећинци одржана је у петак, 20. маја,
поводом Дана општине Пећинци Светог
Николе Летњег, 22. маја, у присуству
одборника пећиначког парламента, већни
ка, привредника, свештенства, угледних

Света литургија
Председник општине Пећинци Сини
ша Ђокић и његов заменик Зоран Вој
кић присуствовали су 22. маја светој
литургији у пећиначком храму, пово
дом празника преноса моштију Светог
оца Николаја, која је уједно храмовна
слава и слава општине Пећинци. У
присуству бројних верника и кумова
храма, свету литургију су служили про
тојереј ставрофор Миле Јокић парох
бусијски, протојереј ставрофор Влади
мир Дмитрић парох у Мачванском Мет
ковићу и протонаменсник Предраг
Антонијевић парох новопазовачки,
заједно са архијерејским намесником
пећиначким јерејем Бојаном Мијанови
ћем.

гостију из других средина и представника
културног и јавног живота општине.
Седницом је председавала председни
ца Скупштине општине Пећинци Дубравка
Ковачевић Суботички, која је том прили
ком рекла да се овогодишњом свечаношћу

обележава 62 године постојања општине
Пећинци.
„Циљ привредног развоја је стварање
бољег живота за наше грађане и за будућа
поколења. Привредни развој нам пружа
могућност да развијамо наша насеља, да

M NOVINE

25. MAJ 2022.

у њима стварамо све боље услове за
живот, за заснивање и одгајање породице.
Да свакоме ко жели да ради омогућимо да
пронађе запослење и да од свог рада
издржава породицу. Да деци створимо
боље услове за одрастање и образовање.
Да младима који су завршили школовање
омогућимо да се врате у средину из које су
потекли и да у једном од бројних привред
них субјеката започну успешну пословну
каријеру“ – рекла је Ковачевић Суботички.
Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић, нагласио је приликом свог обраћа
ња да је основни услов за напредовање
стабилност, а општина Пећинци је, како је
рекао, стабилнија него икад.
„Не желим да ово обраћање претворим
у хвалоспев, нити је моја порука да сада
можемо мирно да спавамо на ловорикама.
Напротив, пред нама је још много посла и
много изазова. Сви досадашњи резултати
морају нам бити смерница и подстицај да
радимо још више. Да свако од нас у доме
ну свога рада да свој максимум. Да све
оно што стварамо данас, буде темељ на
којем ће генерације које долазе градити
бољу будућност за себе и генерације које
долазе после њих“ – поручио је први човек

пећиначке општине.
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
литета живота у пећиначкој општини.
Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић уручио је плакете за хуманост ком
панији „Пери оплате“ за вишегодишње
организовање акција добровољног дава
ња крви у својим погонима, Александру
Николићу из Пећинаца за 52 добровољна
давања крви и Основној школи „Слободан
Бајић Паја“ из Пећинаца за учешће у хума
нитарној акцији Слатки караван у оквиру
које су прикупљани пакетићи за децу са
Косова и Метохије.
Признања за друштвену одговорност
уручио је заменик председника општине
Пећинци Зоран Војкић, а овогодишњи лау
реати су Фондација Новак Ђоковић, која је
ове године донирала осам милиона дина
ра за опремање новоизграђеног вртића у
Шимановцима, компанија Континентал
Тобако (Continental Tobacco) која је обра
зовним установама са територије пећинач
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ке општине донирала интерактивне табле,
пројекторе и лаптоп рачунаре у вредности
преко 20 хиљада евра и компанија КЛП
која је у више наврата донирала рачунар
ску опрему намењену образовним устано
вама на територији пећиначке општине.
Овогодишњи добитници Захвалница за
успешну сарадњу су Сремске новине,
Архијерејско намесништво пећиначко и
Удружење жена „Сунчев цвет“ из Доњег
Товарника, а захвалнице је уручила начел
ница Општинске управе општине Пећинци
Драгана Крстић.
У име награђених захвалио се директор
компаније Континентал Тобако Марко
Деврња, који је рекао да је ова компаније
прва Мађарска фирма која инвестира у
општину Пећинци, а да је основ за инве
стирање био идеалан географски положај,
инфраструктура и развијеност индустрије.
– Наша донација је од срца дата, у
скромном износу, али за школе и за младе,
јер желимо да ова општина настави да се
развија, да деца буду едукована, образо
вана и да остану у својој општини, рекао је
Деврња.
Посебну ноту свечаној седници дали су
извођачи својим наступима. Доајен срп
ског глумишта Лепомир Ивковић и његов
млади колега Душан Симић одиграли су
драмски игроказ „Два вожда“, поводом 205
година од смрти Карађорђа Петровића.
Глумац Иван Вучковић, који је у серијалу
„Српски јунаци средњег века“ својом глу
мом оживео лик Вука Гргуревића Бранко
вића, легендарног Змаја Огњеног Вука,
српског деспота који је у 15. веку тврђаву
Купиник, надомак Купинова, учинио срп
ском престоницом, данас је говорио бесе
ду Владике Николаја Велимировића „О
највећем српском греху“.
Хор Свети Серафим Саровски је музич
ки обојио свечаност химном Боже правде,
народном песмом Играле се делије и
нумером Ово је Србија, док су византиј
ским напевом Агиос о Теос (Свети Боже)
који је написао Исаиа Србин у 15. веку –
првим напевом чији се аутор потписао као
Србин, дали посебну драматичност насту
пу глумца Ивана Вучковића.
Д. С.
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МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Руми средства за уклањање
дивљих депонија
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
ство заштите животне средине  
је на два јавна конкурса   одо
брило средства за уклањање
дивљих депонија у 34 локалне
самоуправе, као и за пројекте
заштите земљишта у 14 градо
ва и општина.
– Неодговорно и неадекват
но одлагање отпада утиче
на загађење ваздуха, воде и
земљишта и зато је изузетно
важно да подижемо свест гра
ђана, јер једино заједно може
мо да се изборимо са овим
великим проблемом и да буду
ћим генерацијама оставимо
чисту и здраву Србију, поручи
ла је том приликом министарка
Вујовић.

Александра Ћирић и Ирена Вујовић

Поред 80 милиона динара
за уклањање дивљих депони
ја обезбеђено је и 20 милиона
за постављање видео надзора.
Поред уклањања дивљих депо
нија Министарство је опреде
лило и 100 милиона динара за
пројекте санације девастира
ног земљишта на којем су биле
депоније, ерозивног земљишта
или клизишта.
Међу представницима 34
локалне самоуправе у Палати
Србије је уговор потписала и
Александра Ћирић, председ
ница румске општине, која је
указала на одличну сарадњу
са Министарством заштите
животне средине и министар
ком Иреном Вујовић.
– Потписала сам уговоре 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, рекла је председни
ца Ћирић.
С. Џакула

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТА РУМА – ПУТИНЦИ

Завршена деоница до Жарковца

У марту су започели радови на рехаби
литацији пута Рума – Путинци који је био
у изузетно лошем стању. Инвеститор је
ЈП „Путеви Србије“, а извођач радова је
„Сремпут“ ад Рума.
– На овај начин ће се повећати безбед
ност свих учесника у саобраћају, посеб
но житеља румске општине који доста
користе овај пут. Ово је једна од највећих
инвестиција у текућој години у румској
општини. Уједно смо и одговорили на апе
ле житеља овог дела наше општине да се
пут уреди, а ми смо успели да, у догово
ру са ЈП „Путеви Србије“, обезбедимо да
се у рехабилитацију овог важног путног
правца и крене, истакла је Александра
Ћирић, председница Општине приликом
почетка радова.
На деоници овог пута од Руме до Жар
ковца је завршено асфалтирање и поста
вљена је саобраћајна сигнализација.
– Путеви су жила куцавица сваке зајед
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. Имали смо велики проблем са овим
путем који је заиста био у јако лошем ста
њу, па је било и доста примедби грађана.

Пут кроз Жарковац

Успели смо да се договоримо са ЈП „Путе
ви Србије“ како би се ревитализовала ова
деоница пута, каже Стеван Ковачевић,
председник СО Рума.
После уређења пута до Жарковца кре
нули су и даљи радови на рехабилитацији
државног пута другог А реда број 126 на
деоници од Жарковца до Путинаца.
ЈП „Путеви Србије“ зато обавештава

возаче да ће се до 15. јуна, у току светлог
дела дана изводити радови, а да ће се у
зони тих радова саобраћај одвијати наиз
меничним пропуштањем возила и биће
регулисан семафорском сигнализацијом
или ручно.
Зато и апел возачима да поштују сао
браћајну сигнализацију и прилагоде брзи
ну кретања условима на путу.
С. Џ.
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ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА

Чувари традиције
и културне баштине
„Дани словенске писмености и културе“, која афирмише савремено стваралаштво
словенских народа, свечано је, по 12. пут, отворена 20. маја у румском Културном
центру, а програми ће бити реализовани до 27. маја

Отварање 12. Дана словенске писмености

Традиционална манифестација „Дани
словенске писмености и културе“, која
афирмише савремено стваралаштво
словенских народа, свечано је, по 12.
пут, отворена 20. маја у румском Култур
ном центру, а програми ће бити реализо
вани до 27. маја, када се манифестација
и затвара. Организатор „Дана словенске
писмености и културе“ је Градска библи
отека „Атанасија Стојковић“, а манифе
стација се ове године реализује онако
како је и замишљена, у контакту са број
ном публиком, а не као 2020. године
када је комплетно била онлајн или про
шле године у неком мешовитом форма
ту.
– Припремили смо богат и поучан
садржај, а ту су и наши предавачи.
Имамо богат садржај, од пројекције
филмова до предавања, једном светло
сном брзином ћемо да започнемо од
Светог Саве, вратићемо се у 1175. годи
ну када је, према историјским списима
Свети Сава, први српски архиепископ и
просветитељ рођен, па ћемо сукцесив
ним путем доћи до Вука Стефановића
Караџића, Николе Тесле, као и Атанасија
Стојковића, чије име носи наша библио
тека. Биће заиста добар и интересантан
програм и позивам људе да дођу, рекао
је директор Дамир Васиљевић Тоскић.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је указао да је ово једна од мани
фестација по којима је Рума позната.

– „Дани словенске писмености и култу
ре“ је манифестација која је посвећена
неговању традиције, културног наслеђа
словенских народа, али и савремених
достигнућа словенске духовности и траје
седам дана. Широм словенског света
манифестација траје један дан, ми смо
се определили да се не базирамо само
на историјској димензији словенске
духовности. Определили смо се да сло
венску духовност посматрамо комплек
сно кроз све облике уметничког ствара
лаштва кроз које се словенски дух испо
љава, каже Стеван Ковачевић што под
разумева не само књижевне вечери и
историјска предавања, већ и ликовне
изложбе, пројекције филмова и музичке
програме.
– Управо „Дани словенске писмености
и културе“ сведоче о богатству словен
ске традиције и културне баштине где је
значајан допринос дао и наш народ.
Чувати и неговати своју традицију, исто
рију и културу важан је задатак свих нас,
јер уколико заборавимо нашу прошлост
ми губимо сопствени идентитет, каже
Александра Ћирић, председница Општи
не и додаје да су управо зато овакве
манифестације изузетно важне.
На свечаном отварању 12. „Дана сло
венске писмености и културе“ говорио је
и Сретен Лазаревић, архијерејски наме
сник румски.
– Радосни смо што и ове године у

нашем животу имамо „Дане словенске
писмености и културе“ у којима налази
мо личности и садржаје вредне сусрета,
својеврсне настављаче дела свете бра
ће Ћирили и Методија, истакао је Сретен
Лазаревић.
Свечаном отварању манифестације је
присуствовао и Андреј Буравов, други
секретар амбасаде Руске федерације у
Републици Србији, док су у програму
учествовали АНИП „Бранко Радичевић“,
група „Врело“ и солиста на хармоници
Стефан Бодирожа.
У оквиру програма, 21. маја је одржана
пројекција филма „Племићко гнездо“ , а
наредног дана и пројекција филма „Моја
умиљата и нежна звер“. У читаоници
Градске библиотеке 23. маја је проф. др
Павле Ботић одржао предавање „Здра
воумље архимандрита Рафаила Карели
на“ , а наредног дана о „Светосавском
светлу у словенским земљама“ је гово
рила проф. др Станк а Стјепановић.
Током манифестације 25. маја ће бити
одржано предавање „Милош Црњански и
словенство“ о чему ће говорити проф. др
Јелена Панић Мараш, а 26. маја проф др
Предраг Милосављевић ће говорити о
„Начелу склада у српској култури – исто
рија једне идеје“.
Последњи дан овогодишње манифе
стације ће бити намењен теми „Пансла
визам и музика“ а о томе говори проф.
др Бојан Јовановић.
С. Џакула

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

14

M NOVINE

ОПШТИНА ИНЂИЈА

25. MAJ 2022.

ПОКАРЈИНСКИ СЕКРЕТАР НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ У ИНЂИЈИ

Отворена изложба
посвећену Ивану Бекјареву

Изложбу посвећену глумцу
Ивану Бекјареву у четвртак,
19. маја у Галерији „Адлигат“
у Инђији, отворили су покра
јински секретар за привреду
и туризам др Ненад Ивани
шевић, шеф Кабинета пред
седника општине Инђија
Немања Милојевић и дирек
тор Туристичке организације
општине Инђија Милан Бого
јевић. Отварању изложбе
присуствовала је и супруга
Ивана Бекјарева, Микица.
Секретар
Иванишевић
истакао је да је легат Ивана
Бекјарева од изузетног зна
чаја за јачање свести о дели
ма и доприносу појединаца у
друштву, као и наслеђе које
се оставља младим нарашта
јима на чување.
– Данас отварамо изло
жбу човека кога сви волимо и
чијим делима и заоставштини
се дивимо, истакао је Ивани
шевић и додао да је Инђија
тренутно најсветлији пример
напредовања у туризму на
територији АП Војводине.
– За то су, пре свега, заслу
жни људи који воде општину
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

Свечано отварање изложбе посвећене Ивану Бекјареву

стичке организације општине
Инђија значајна грађа Ивана
Бекјарева посебно је инте
ресантна јер се у оквиру ње
налазе и ретке плакате, доку
ментација, архивска грађа и
оригинални костими и рекви
зити са представа.
– Изузетно ми је драго што
отварању присуствује госпо
ђа Бекјарев а поготово што јој
се допада изложба, истакао
је Богојевић и додао:
– Ивана Бекјарева обожа
вале су и обожавају и данас
генерације које су пратиле
серије у којима је глумио. Наш
музеј је ту да то, неко, прошло
време, отргне од носталгије и
да подсећа на нашу велику,

славну историју, посебно на
део који је везан за културу.
Шеф Кабинета председни
ка општине Инђија Немања
Милојевић изразио је велико
задовољство што поменути
сремски град има прилику
да прикаже живот једног од
великана српског позоришта
и филма.
– У Галерији „Адлигат“
ћемо приказати живот и рад
значајних личности из култу
ре Србије, односно показаће
мо колико су сви они значај
ни за наше друштво, рекао
је Милојевић и захвалио се
покрајинском секретару за
привреду и туризам који даје
подршку убрзаном развоју

туризма у општини Инђија.
– Ценимо све што је до сада
покрајински секретаријат ура
дио за нашу општину. Имамо
сјајну сарадњу и надам се да
ћемо наставити у том смеру,
а наша локална самоупра
ва у сваком моменту имаће
спремне пројекте које зајед
нички можемо реализовати,
додао је Милојевић.
Након отварања изложбе,
секретар Иванишевић оби
шао је туристички комплекс
„Келтско село“ који је сво
ју туристичку сезону запо
чео већ 7. маја и већ бележи
велики број посетилаца из
земље и иностранства.
М. Ђ.

ПРОМОЦИЈА ОРАЛНОГ ЗДРАВЉА У ЦЕНТРУ ИНЂИЈЕ

Здрави зуби – добро здравље
Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ у окви
ру обележавања Недеље оралног здравља у четвр
так, 19. маја организовао је промоцију здравља уста
и зуба у центру Инђије. Стоматолози су разговарали
са грађанима о овој важној теми и делили информа
торе, четкице и пасте за зубе. На промоцији је истак
нуто да је орално здравље важан сегмент општег
здравственог стања. Штанд Дома здравља посетили
су и деца из вртића којима су стоматолози говорили
о важности стицања здравих навика у најранијем
животном добу ради спречавања стварања хронич
них болести. Обољења уста и зуба има здравствени,
социјални и економски значај те је неопх одно редов
но долазити код стоматолога и одржавати оралну
хигијену, порука је са промоције одржане у центру
Инђије.
М. Ђ.

Промоција оралног здравља у центру Инђије

25. MAJ 2022.
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ВРДНИК: ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „TOUR DE FRUŠKA“

Постављање традиције у
брдима прелепе Фрушке горе

Прву манифестацију „Tour de Fruška“ je отворио наш прослављени кошаркаш Жељ
ко Ребрача који је изразио наду да ће она бити један од будућих симбола Војводине

Игор Мировић на старту трке

„Tour de Fruška“ је назив манифестаци
је која је, по први пут, одржана од 20. до
22. маја на Фрушкој гори, уз подршку
Покрајинске владе, а која је окупила пре
ко 700 такмичара. Реч је о манифестаци
ји намењеној љубитељима бициклизма,
рекреације и боравка у природи, а 20.
маја је одржана и конференција за нови
наре у Врднику на којој је био и Игор
Мировић, председник Покрајинске вла
де, али и иницијатор и председник Орга
низационог одбора манифестације. У
организацију овако велике манифеста
ције су били укључени Национални парк

„Фрушка гора“, Градска управа Новог
Сада, Општина Ириг, Туристичка органи
зација Војводине, комуналне и све друге
службе потребне за њено безбедно и
успешно одржавање. „Tour de Fruška“
као основни циљ има развој бициклизма
и спорта уопште, али и целокупног тури
зма на Фрушкој гори, уз учешће како про
фесионалних такмичара, тако још у
већем броју рекреативаца.
– Ово ће представљати почетак новог
пута за Врдник и овај део Војводине.
Свест о здравом животу и значају спорта
треба да буде производ нашег заједнич

Велика награда
Врдника
Последњег дана манифестације
одржан је МТБ маратон уз три верзије
стазе по тежини, од 15, 38 и 58 кило
метара коју је отворио Игор Мировић.
Прве две су намењене рекреативци
ма, док је трећа стаза дуга и знатно
тежа, па је била за углавном, лицен
циране возаче. Била је организована
и трка електричних бицикала „Велика
награда Врдника“, што је прва трка тог
типа у Србији. Такмичари који немају
електрични бицикл могли су унапред
да га резервишу или на лицу места
изнајме.

Тихомир Стојаковић са сарадницима

ког рада и ове манифестације, која ће,
верујем, у будућности постати традицио
нална, поручио је Игор Мировић.
Он је подсетио да је Покрајинска вла
да у минулом периоду реконструис ала
преко 50 километара путева на Фрушкој
гори, која је тако постала доступнија
туристима.
Иван Арпаш, директор манифестације
„Tour de Fruška“ је истакао да су органи
затори покушали да споје екологију,
спорт и привреду, јер је организован и
Ноћни базар где је излагало преко 100
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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 члан Организационог
одбора ове манифестације. Он је изра
зиозадовољствоштосеједнатаковели
ка и значајна манифестација одржава у
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
ЖељкоРебрачакојијеизразионадуда
ће она бити један од будућих симбола
Војводине.
Следећег дана стартовала је „Трејл
трка“,зачијесутакмичареорганизатори
припремили шумску стазу дугу 15 кило
метара, којом се до сада није трчало и
на неким деоницама је захтевна, али
толико да могу да је заврше и они који
имајуосновнуфизичкуспремност.Потом
јеупоподневнимсатимаодржана„Ели
минатор трка“ на стандардним планин
скимбициклима,којајезамишљенакао
кружнатркаудужиниод665метара,за
шта је такмичарима потребно око три
минута. Стартовало је по четири такми
чараивозилосе„наиспадање“.Органи
заторисуводилирачунаиосвимаони
макојиуживајуубициклизму,анежеле
да се такмиче, па је истог дана одржан
друмскиизазов„Поповчот“,којисевозио
у дужини од 48 километара, у пратњи
полиције, по најлепшим деловима Фру
шкегоре.
Организованесуидветркезанајмла
ђе: дечја трка гуралица и дечји полигон
спретности.
С. Џакула
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НОЋНИ БАЗАР У ВРДНИКУ

За сваког по нешто
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, на почетку сам али сам задовољ
на.Одскорасампочеладаизлажемна
Новосадском ноћном базару, сада сам
првипутуВрднику.Задовољнисуикуп
ци, видим да доста људи воли домаће,
кад виде моје производе, сви се одуше
ве. Тренутно у понуди имам резанце за
супу и широке резанце за паприкаше и
насуво од белог брашна и домаћих јаја,
алиимамиинтегралнутестенину.Томи
је тренутно у понуди, а овај базар ми је

ипромоцијапроизвода,реклајезанаше
новинеМаријаСтипетић.
УВрдникусубилииКатаринаиАлек
сандар Томић, брачни пар који већ 13
година води Пољопривредно газдинство
„Александар Томић“ из Водња код Сме
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
и тако смо дошли и у Врдник. Контакти
ралисунасизорганизацијеНовосадски
ноћнибазарипланирамоидаљедаиде
монаоваквеманифестације,јержелимо
да проширимо наш пласман, каже Ката
ринаТомић.
С. Џакула

Како брзо везати пертле?
УОШ„ДоситејОбрадовић“уИригује
по први пут организовано такмичење у
брзом везивању пертли у априлу, када
је исто такво такмичење одржано и у
ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња“ у
Врднику.
Општинско такмичење у брзом вези
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
од првих вештина које би један школа
рац требало да савлада, али у пракси
то не полази баш сваком за руком. То
онда постаје ноћна мора, прво за дете
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.
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ЏУДО У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Оснивање клуба

На иницијативу Микана Велиновића,
бившег председника рвачке Федерације
Србије, светски ас Александар Kукољ,
обишаојеопштинуСтараПазоватераз
говараосапредседникомЂорђемРади
новићем о популаризацији џудоа у
општини. Александар Kукољ освајач је
златнемедаљезасрпскиџудонаЕвроп
скомпрвенствууВаршави2017.године
и освајач сребрне медаље на Светском
првенству у Будимпешти 2021. године.
Председник општине Ђорђе Радиновић
захвалио се на посети и истакао да је
Kукољ много урадио на популаризацији
џудоаунашојземљи,теданесумњада
ће тако бити и на територији општине
СтараПазова.Додаоједапостојимогућ
ностформирањановог,старопазовачког
џудо клуба, поред секција које држи
ЦрвенаЗвезда.
Д. Г.

ДАН ПОРОДИЦЕ

Трибина за
средњошколце

Здрава породица пресудни је фактор
застварањездравогпојединца,аондаи
здравогдруштва,истакнутојенатриби
ни средњошколцима коју су заједно
поводом 15.маја, Међународног дана
породице организовали Канцеларија за
младеопштинеСтараПазоваиЕконом
ско – трговинска и Техничк а 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 је део пројекта „Социјал
на сигурност кроз економску стабил
ност“, који се реализује уз подршку
Министарства за бригу о породици и
Д. Г.
демографију.

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА
РЕЦИТАТОРА

Петар и Лора
заблистали
Петар Бабић, ученик ОШ „Растко
Немањић Свети Сава“ из Нове Пазове,
представник Општине Стара Пазова у
категорији млађих рецитатора на репу
бличкој смотри „Песниче народа мог“,
освојиојетрећеместо,докјеЛораМер
шаккојајенаступилаукатегоријиодра
слих испред KУДа „Бранко Радичевић“
изСтареПазове,завршила као четврти
рецитаторСрбије.
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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,
финансијско  рачуноводственог и прав
нопословногтехничара.
Д. Г.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Усвојен извештај
Центра за
социјални рад

Републичко такмичење казивача лепе
речи,52.пореду,одржаноједругогмај
ског викенда у Ваљеву. Прва смотра је
организована1968.године,астаропазо
вачкаопштинавећдеценијамаимаква
литетне рецитаторе, који су увек били
високо пласирани и налазили се у врху
рецитаторства.
Д. Г.

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.

НОВИ СМЕРОВИ У
ЕKОНОМСKОЈ ШKОЛИ

Kувар и туристички
техничар
Дуално образовање је оно чему теже
стручне школе, јер се ученици оспосо
бљавају за рад одмах након завршене
средње школе. Овак ав 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

Одборницисудонелиолукуоизмени
и изради Плана детаљне регулације
Централнераднезоненапотезуузауто
– пут између петљи Нови Бановци –
Батајница и Стара Пазова – Стари
Бановци.Усвојенисупредлозиоразре
шењу старих и именовању нових пред
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
Улици Бошка Бухе, док су нека питања
Д. Г.
предатауписанојформи.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Матуранти плесали

КАМПАЊА „НА МАТУРУ БЕЗ АУТОМОБИЛА“

Симулације судара и превртања

Циљ кампање је скретање пажње матурантима да на предстојећим матурским вече
рима не користе сопствена возила и да се обавезно придржавају саобраћајних пра
вила, изјавио је в.д. начелника Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекциј
ске послове Витомир Обренчевић
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
кроз два симулатора чеоног
судара и 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.
начелник а Градске управе
за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове Вито
мирОбренчевић.
Кампања „На матуру без
аутомобила“ је настала
2014. године када су мату
рантиизКрагујевцавраћају
ћи се са прославе матурске
вечери настрадали у сао
браћајној незгоди, док су
билиподутицајемалкохола.
Тада су три млада живота
угашена. На тргу су будући
матуранти имали прилику и
да у контролисаним услови
мадоживесимулираноиску
ствосудараипревртања.
– Симулатор чеоног суда
ра нам показује колика је
сила којом сигурносни појас

делујенателоприбрзиниод
само шест километара на
сат. На тај начин матуранти
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

Витомир Обренчевић
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Изложба
скулптура

Снежана Коњевић

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
композицију из опере „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

Ива Алимпић

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
образовање Сремска Митро
вица.
Ђацисуовутрадицијупри
хватили,реакцијесупозитив
неизгодинеугодину,акажу
даихсадачекамногообаве
за.Сложилисуседајепери
одсредњешколебиоњихово
најлепшедоба.
– Памтићу средњу школу
по професорима, љубавима,
првимбежањимасачасова...

Андреј Мушонг

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.

У Музеју Срема је у петак
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.

БИБЛИОТЕКА

Вече поезије
У Библиотеци „Глигорије
Возаровић“ прошле недеље
је одржано вече поезије и
ауторскемузике.Збиркапое
зије аутора Игора Садри
је, „Док ходаш у сну“ за тему
има углавном љубав а она

прилик у да присуствују
његовимтрибинама.
–Крозпричуосаобраћај
ној незгоди коју сам прежи
вео, младима објашњавам
са колико озбиљних после
дицасемогусуочитиаконе
поштујусаобраћајнепропи
се.Циљмојихколегаимене

није да их уплашимо, него
да их охрабримо да се
понашају одговорно у сао
браћају. Причамо им о зна
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. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

спадаунајважнијефеномене
људског постојања. Тако
важна, а опет тако недокучи
ва и кроз векове неисцрпна
тема и надахнуће уметника.
У музичком делу програма
учествовали су Игор Садрија
иВладаДамјановић.Стихове
је говорио новинар и песник
Мирос лав Бата Нинк о
вић. Модератор програма
МоравкаТодић.
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ПРИПРЕМА МАТУРАНТА ЗА ВЕЛИКО ВЕЧЕ

Важнији добар провод,
од скупе хаљине

Када питате матуранте и
родитеље колико ће новца
да потроше за матурско
вече, одговори су разноли
ки. Родитељи су спремни да
за изглед малог матуранта
плате до 10.000 динара, за
комплетну припрему, а ста
рији матуранти захтевају
мало више. Међутим, тренд
скупих хаљина као да је ове
године остао у сенци. Мату
ранти кажу, важније им је да
се добро проведу и да то
вече дуго памте.
–Такав догађај је велика
инвестиција за све нас, али
смо заиста срећни јер нам
локална самоуправа излази
у сусрет и ове године ће нам
платити то вече, односно
вечеру и комплетан боравак.
Тако је скинут терет нама и
нашим родитељ им а са
рамена. Ја ћу обући вечер
њу хаљину, коју сам носила
само једном, за прославу
пунолетства, тако да не
морам да трошим додатни
новац. Уштедела сам на
томе, али је свакако ту још и
фризер, маникир и све оста
ло што нама девојкама зна
чи, каже матуранткиња Тео
дора Прокић, из Средње тех
ничке школе „Никола Тесла“
у Сремској Митровици.
То није усамљен случај да
младе матуранткиње воде
рачуна да не оптерете кућни
буџет.
– Када се спрема девојка
за матуру, то је много ску
пље него када је у питању
момак, по мом мишљењу.
Потребна нам је матурска

Теодора Прокић

Тијана Газибарић

Што је скупо,
не мора бити и лепо
У сремс ком ит ровачк им
бутицима хаљине за мату
ранткиње се могу наћи већ
од 4.000 динара, па навише.
У ексклузивнијим бутицима
то може бити и до 20.000
динара. Један од локала
прод авао
је
такоз ван е
„хаљине са грешком“ за
само 1.500 динара. Сандале
су нешто повољније, па они
једноставнији модели, који
су најчешће и најпродавани
ји, могу се купити и за 3.000
динара. Шминкање, маникир
и фризура коштају између
5.000 и 10.000 динара укуп
но, у зависности да ли се

Овако су изгледали прошлогодишњи матуранти

одлуче за улепшавање код
оних који раде „на црно“ или
у салонима. Кошуље за
дечаке и панталоне коштају
минимално две или три
хиљаде динара, мада су то
често и фармерице. Оно што
тврде матуранти јесте да се
мали број њих одлучује за
куповину у Сремској Митро
вици и да ће радије посетити
Београд, Нови Сад или
Шабац у потрази за оним
што су замислили. Претежно
се тамо упућују због већег
избора брендираних патика,
које су врло популарне код
дечака и момака.

хаљина, па добре сандале,
фризура, маникир... Моје
припреме су при крају, све
сам већ заказала што се
тиче тог велик ог дана.
Хаљина ми за сада није
спремна, јер је шијем. С
обзиром на то да је доста
повољније, одлучила сам да
ћу хаљину да правим по
својој вољи. У прилог томе
иде и моја грађа, спадам у
оне мршавије девојке којима
је теже пронаћи одговарају
ћу величину, па ће бити и
прикладније да хаљина буде
по мојим мерама. Не обра
ћам пажњу на то да буде
прескупо, него лепо, обја
снила је гимназијалка Тија
на Газибарић.
Још једна матуранткиња
из техничке школе каже да
су се и она и школске друга
рице потрудиле да тоалете
набаве доста раније, како не
би одједном имале велике
трошкове.
– То је само једно вече у
нашим животима, у коме је
много важније да се добро
проведемо, него колик о
ћемо новца дати на изглед,
поручила је млада Ива
Алимпић.
Средњошколци ће добити
на поклон од Града Сремска
Митровица бесплатну про
славу матуре, као што је то
било и прошле године у лет
њој башти хотела Срем.
Мали матуранти ће матуру
славити у Дому ученика, а
њихови родитељи су такође
ослобођени трошкова.
А. П.
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Изложба „Чувари темеља“
Овогодишња манифестација „Музеји
за 10“ започела је 14. и трајала до 20.
маја. У њу се, као и свих претходних
година, укључио и Завичајни музеј Рума
са програмом „Чувари темеља“. У оквиру
овог програма је прво одржана културноисторијска шетња Главном румском ули
цом, док је 17. маја отворена етнолошка
изложба „Чувари темеља“ у Културном
центру, имајући у виду радове на рекон
струкцији Завичајног музеја.
Реч је о изложби фотографија народ
них ношњи из фундуса Завичајног музеја
и АНИП „Бранко Радичевић“, као и фото
графија обичаја „Вијање Божића“ и „Кра
љице“.
Ауторка изложбе је Јелена Арсеновић,
виши кустос етнолог Завичајног музеја и
док је млада Румљанка Јована Ђурко
вић ауторка изузетних фотографија. На
тим фотографијама, са занимљивом
композицијом, могу се видети поменути
обичаји, али и сва лепота и разновр
сност ношњи које на себи носе млади
људи. Јелена Арсеновић је истакла да је
Завичајни музеј Рума од самог почетка
учесник манифестације и да, поред свих
радова у Музеју, нису желели да одуста
ну од свог учешћа и ове године.
– Јована и ја смо почели сарадњу у
пројекту да један сремачки обичај, „Вија
ње Божића“ убележимо у национални
регистар нематеријалног култ урног
наслеђа. Већ тада смо имале идеју о јед
ној лепој изложби фотографија, а да у то
укључимо и АНИП „Бранко Радичевић“ и

Отварање изложбе

представимо костиме из њиховог богатог
фундуса. Тако смо учествовали на мани
фестацији, сарађујемо са још једном
установом културе, Културним центром,
а једној младој уметници смо пружили
шансу за даљу афирмацију, рекла је
Јелена Арсеновић.
Јована Ђурковић је рекла да је сарад
ња била одлична.
–Све нам је било доступно, сви су се
трудили да нам помогну. Фотографије су
настале у једној старој сремачкој кући у
Улици Августа Шеное у граду. Првобитно
сам мислила да фотографије буду црно
-  беле. Међутим, тада се не би видела
лепота, боје и разноврсност која је при
сутна на тим ношњама, истиче Јована.
Она се захвалила члановима АНИП
„Бранко Радичевић“ што су јој помогли

да визуелно представи историјске вред
ности фолклора, као и румским Чувари
ма традиције што су је позвали да забе
лежи тренутке обичаја „Вијања Божића“.
Наравно, и Завичајном музеју што ју је
позвао да буде један од учесника ове
манифестације.
Отварање изложбе почело је наступом
певачке групе Средње стручне школе
„Бранко Радичевић“ Рума. Директорка
Завичајног музеја Рума Бранислава
Коњевић је доделила и захвалнице сви
ма који су учествовали у реализацији
изложбе „Чувари темеља“. Она је дода
ла да су реализоване и планиране ради
онице, као трећи сегмент активности на
којима су се ученици упознали са био
графијом барона Марк а Пејачевића,
оснивача Нове Руме.
С. Џакула

ГОДИШЊИ КОНКЦЕРТ ГТО „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Тамбураши свирајте ми мало

ГТО „Бранко Радичевић“ Рума одржао
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.

Агота Виткаи Кучера и Смиљана Јанчић

У преко пет деценија дугом постојању,
ГТО „Бранко Радичевић“ је био култур
ни амбасадор како своје Руме, тако и
Војводине и Србије. Његови наступи су
награђени бројним вредним наградама,
а 2019. године румски тамбураши су има
ли и више концерата у далекој Кини.
На репертоару су била дела класич

не музике, али и дела изворне, народне
литературе. Заједно са румским там
бурашким оркестром су наступили као
гости, Агота Виткаи Kучера, редовна
професорка на АУ у Новом Саду и Дани
ца Kрстић, студенткиња ФМУ у Београду,
Вељко Љуштина, солиста на хармоници
и студент АУ у Новом Саду, као и Хор
Храма Светог Саве. Диригент и уметнич
ки руководилац бројним наградама овен
чаног Градског тамбурашког оркестра је
Смиљана Јанчић.
Целовечерњи годишњи концерт је тра
диција ГТО „Бранко Радичевић“ који се
својим суграђанима тада представља
новим репертоаром, а започео је насту
пом Дечијег оркестра „Плави чуперак“
под руководством Милоша Аврамовића.
То је расадник за нове чланове ГТО, а у
знак сећања на предани рад са децом у
оквиру школе тамбуре које је водио пре
минули Недељко Патковић, овај орке
стар од 2019. године носи назив „Недељ
кова школа тамбуре Плави чуперак“.
Покровитељ целовечерњег концерта
ГТО „Бранко Радичевић“ је била Општи
на Рума, а реализован је захваљујући и
подршци бројних спонзора.
С. Џакула
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МАЛА ЛАЋАРКУША ПРОСЛАВИЛА СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ

Леини цртежи путују светом
Повезана сам са вршњацима, а и другарима из целог света, те захваљујући ТикТоку
могу да им испуњавам жеље, што ме посебно весели, каже Леа
У цртежима тринаестогодишње Лее
Миљић уживају деца и тинејџери широм
света захваљујући друштвеним мрежа
ма и апликацији ТикТок. Ћерка чувеног
колористе светски познатих стрипова
Десимира Миљића, вудеркинд Леа црта
и боји од треће године.
– Све ово је очекивано, како би друга
чије и могло бити. Наша Леа одрасла је
и прве кораке направила у очевом ате
љеу, уз мирисе боја, окружена његовим
цртежима, оловкама, фломастерима,
бојама. Није ни проходала, 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
цртању од малих ногу, али и касније се
образујући путем друштвених мрежа и
јутјуба
– Повезана сам са вршњацима, а и
другарима из целог света, те захваљују
ћи ТикТоку могу да им испуњавам жеље,
што ме посебно весели. Када је крену
ла корона сва деца света делила су исту
судбину, многи нису ишли у школу, оста
јали су код куће за компјутерима и уз
своје телефоне. Ми смо тада били при
вилеговани, јер живимо у кући, имамо
пространо двориште пуно мојих љуби
маца, куца и маца. Сретна сам неописи
во што су свој деци света, мојим вирту
елним другарима моји цртежи у изолаци
ји улепшали дане, прича Леа, показујући
нам цртеже, који су путем друштвених
мрежа отпутовали у домове малишана
широм света.
Њени пратиоци и пријатељи са ТикТо
ка траже да им нацрта различите моти
ве, животиње, девојке, симболе, цветне
призоре, дружења на журкама, укратко
весеље и радост живота.
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
оно што Леу издваја од друге
талентоване њена целокупна
личност коју она преноси на
папир. Изузетно је интелигент
на, темељна, има свој став и
веома је брижна према други
ма. Схвата да је њена ликов
ност део ње и да свој унутра
шњи свет треба да прикаже
онако како га она види, описују
девојчицу њени наставници.
Већи део живота Леа је са
родитељима провела у Бања
Луци, где је похађала сликар
ску школу у атељеу познатог
сликара, да би касније добила

Радост живота Лее Мијић путује светом

и понуду за сарадњу са тамо
шњим часописом за децу. 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
уметности рецитовање и глума
су њена друга велика љубав.
Лауреат је покрајинских и репу
бличких признања за интерпре
тацију, а и велики заљубљеник
у „даске које живот значе“, јер
по сопственим речима ниједну
представу у митровачком позо
ришту није пропустила.
Нарциса Божић
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ЛАНА ХОДОБА ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ МЕЂУ ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ МЛАДИХ
УМЕТНИКА У СРБИЈИ У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВАЦА

Кад се споје таленат и труд ...
Лана Ходоба је
била једини пред
ставник Сремске
Митровице, али и
Војводине, на
„Вуковом сабору“
у Тршићу када је
у питању ликовна
уметност. Тамо је
сврстана међу
десет најбољих
младих уметника
у Србији у катего
рији основаца.
Иначе је и пола
зница Едукатив
ног центра „Кар
даш арт“

Лана Ходоба

Лана Ходоба је ученица седмог раз
реда Основне школе „Јован Поповић“,
а била је једини представник Сремске
Митровице, али и Војводине, на „Вуко
вом сабору“ у Тршићу када је у питању
ликовна уметност. Тамо је сврстана
међу десет најбољих младих уметни
ка у Србији у категорији основаца.
Иначе је и полазница Едукативног
центра „Кардаш арт“ где је препозната
њена специфичност и таленат за ком
биновану ликовну технику.
– Волим све што је везано за умет
ност. Поред љубави према ликовним
уметностима и рецимо гитари када је
у питању музика, допада ми се и
хеклање. То сам недавно испробала.
Волим све оно што могу да створим
својим рукама. У томе се проналазим.
Моја наставница у школи, Љубица
Рикић, познајући мој рад и стил црта
ња, сматрала је да ћу добро проћи у
Тршићу. За веома кратко време мора
ла сам да припремим пет ликовних
радова, међутим ипак сам се нашла
тамо. То ми много значи, јер је тешко
у околини пронаћи људе сличне мени,
односно оне који ме схватају. Некад
ми буде тешко због тога. Одласком у
Тршић сам схватила да нас има много
таквих. И у нашем креативном центру
сам наишла на потпуно разумевање.
У Тршићу смо размењивали искуства,
показали смо оно у чему смо најбољи.
То је једно ново сазнање о људима и
младим уметницима. Иако сам још

увек дете, могла сам схватим колико
знам у односу на остале и задовољна
сам. Многи од присутних у Тршићу су
били старији од мене, па и не могу да
поред радове, јер свако од нас има
другачији стил, испричала је Лана
Ходоба по повратку из Тршића.
С обзиром на то да ће већ наредне
године морати да се одлучи за упис у

Милан Кардаш

Уметност кроз очи детета

средњу школу, наша млада саговор
ница је истакла да је интересује архи
тектура и графички дизајн. Њен мен
тор у креативном центру, Милан Кар
даш, за Лану има само речи хвале.
– Лана је дивно дете које је у креа
тивном центру већ дуже од пет годи
на. За њу се још увек није чуло у јав
ности, с обзиром на њене године. До
сада је на свим такмичењима насту
пала у групама, а ово је први пут да је
њене радове неко видео индивидуал
но. То је велики скок, који сада пред
ставља почетак њене каријере. Виде
ли смо збир досадашњег дечјег иску
ства и сабирања знања, а сада идемо
даље. Ово је класичан спој љубави и
талента који је откривен у другом раз
реду. Њен пут показује и шта је био
циљ оснивања креативног центра.
Дакле, да кроз игру, учење и занатску
надоградњу знања, дође до овакве
ерупције креативног стварања. Школа
цртања и сликања је место где деца
управо долазе због тога. Да се забаве,
цртају и сликају. А онда кроз две или
три године се препозна ко може тиме
озбиљније да се бави. Међу њима је и
Лана, објаснио је Кардаш.
Лана ће убудуће радити на усавр
шавању свог талента и занатске при
мене знања, а добри резултати у
Тршићу су мотив да настави са прија
вама за такмичења, а касније и коло
није.
А. Плавшић
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У СУСРЕТ 67. СТЕРИЈИНОМ ПОЗОРЈУ

Како сам освојио Стеријину награду
и зашто мислим да није заслужено?

Изгледа да је све у вези са овогодишњим Стеријиним позорјем остало у кући, да се
не расипа. Нека га међу зидовима лепог салонца у Змај Јовиној улици у Новом Саду
где организација и установа Стеријино позорје обитава, понекад и вегетира

Ј

есте ли приметили да 26. маја почи
ње Стеријино позорје, највећи
фестивал националног театра и
националног драмског текста? Јесте
ли? Јесте ли запазили објаву репертоа
ра која се деси уобичајено крајем мар
та, почетком априла? Да ли сте? Изгле
да да је све у вези са овогодишњим
Стеријиним позорјем остало у кући, да
се не расипа. Нека га међу зидовима
лепог салонца у Змај Јовиној улици у
Новом Саду где организација и устано
ва Стеријино позорје обитава, понекад
и вегетира. Међутим, није ово само
бољка Стеријиног позорја, бољка је то
читавог драмско -  уметничког естабли
шмента, јер се ситно -  сопственички
интереси уграђују од глумачких свеча
ности у Раброву до доделе Оскара. Што
се тиче организације Стеријиног позор
ја, организатори нису криви, они читаву
организацију само једног фестивала
пажљиво припремају од „Липе“ у Миле
тићевој до „Опере“ у Исе Бајића, а своје
интересе уграђују други, селектор,
жири, критичари, учесници, директори
позоришних кућа. Јер важно је бити на
Стеријином позорју, да се код куће
похвалиш, али није толико важно да
заиста неким гестом допринесеш наци
оналној позоришној култури. Ах, да, па
само њихово постојање јесте национал
на позоришна култура, забога.
Али како сам ја као студент драматур
гије на новосадској Академији уметно
сти постао лауреат Стеријиног позорја?
Е то је права анегдота и срамота. Ја и
још стотине гледалаца који су тих дана
посетили Стеријино позорје и погледа
ли неке заиста добре, међутим и не
тако добре представе. Тада још увек
Стеријино позорје није било враћено на
фабричка подешавања као фестивал
националне драме и драмског писца, па
смо тако гледали мјузикл „Виолиниста
на крову“ који је одлична забава, али не
и фестивалска представа. На округлом
столу након представе, Игор Бурић, кри
тичар „Дневника“ је питао зашто ова

Фото: Википедија

Десио се коју годину касније када је покојни професор
са Факултета драмских уметности Бошко Милин селек
товао искључиво представе ван Београда и Новог Сада
и показао да у Србији и те како има довољно представа
по домаћем драмском тексту. Крем као крем, није то
могао баш да поднесе, па је професор Милин уместо
две сезоне селектовао само једну
српско -  мађарска копродукција нема
превод на мађарски да „представу разу
меју обе публике“. Моје наивно студент
ско питање је било „а од када у позори
шту постоје две и више публика“. Најбо
љи је тада био редитељ представе,
румунски Мађар, који је седео на самом
ћошку дугачког стола и све нас бело
гледао, иако је направио баш гледљив
мјузикл. Не сме се заборавити да је ту
био и Кокан Младеновић, а где је Кокан

Стеријино позорје је после овог скандалчића поново
постало фестивал националног драмског писца и позо
ришта, па ће ове године на скуповима и округлим столо
вима бити поновљено да су нашим позориштима потреб
ни млади и нови аутори, али их нема. Док то буду изго
варали, ми млади и нови аутори ћемо се згледати и
одлучити да се не јавимо, јер нас ти људи и не желе.
Њима је Нушић скроз океј. И јесте, јер је то Нушић, а
плус мртав ништа не кошта

ту је песимизам, рат, нагота на сцени и
заиста добра представа „На Дрини
ћуприја“. Ко је гледао ту представу схва
та да је то једини начин да се капитално
дело нобеловца само тако као хроника
може пренети на поље дијалога, драм
ске радње која мора да тече до климак
са. То је занатски и зналачки урађено,
па је Младеновић имао потпуно право
да иступи против одлуке жирија која је
уследила. Од додатних догађаја може
се истаћи лепо време, па смо могли да
се дружимо на великој тераси Српског
народног позоришта, добра храна на
коктелима у вип салону и оговарања
Ивана Меденице по кулоарима ново
садских позоришта да је „Душко Коваче
вић бивши писац“.
Селекторк а Стеријиног позорја је
била докторка уметности Марина Мили
војевић Мађарев, моја професорка на
Академији уметности, теоретичарк а
драме и позоришта, драмска аналити
чарка, колумнисткиња „Времена“, која је
урадила свој посао највише могуће
добро и која је из вечери у вече, образо
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ванија и са више легитимитета од при
сутних позоришних радник а, гутала
све већу и већу жабу. На крају је прогу
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. Петоро људи је плаћено
да десет дана седи у позоришту и да
не уради свој посао до краја, а камоли
ваљано. Моја професорка је стала иза
своје селекције, бојажљиво је стала и
организација Стеријиног позорја, али и
сада се питам, зашто нису оборили
одлуку жирија, мени и осталим гледао
цима одузели награду и као уредни
штво доделили награде коме припада
ју. Када је жири објављивао одлуку на
Сцени „Пера Добриновић“ Српског
народног позоришта, Гордана Ђурђе
вић Димић је гласно негодовала и вео
ма срчано стала у одбрану свих глума
ца, а поготово оних млађих, а неколико
младих глумаца је публику те вечери
дочекало са ајнцерима, као конобари,
указујући на своју примарну улогу међу
културним естаблишментом – студент
и конобар да преживи док се неко не
умили да им да улогу. Међутим, све се
то завршило и заборавило, добре
представе и добри глумци су оштеће
ни, а селекторка и организатори ни
криви ни дужни наружени. Селектори
су се мењали, а највећи мали удар на
феуд новосадских и београдских позо
ришта којим располажу на Стеријином
позорју, десио се коју годину касније
када је покојни професор са Факултета
драмских уметности Бошко Милин
селектовао искључиво представе ван
Београда и Новог Сада и показао да у
Србији и те како има довољно предста
ва по домаћем драмском тексту. Крем
као крем, није то могао баш да подне
се, па је професор Милин уместо две
сезоне селектовао само једну, а онда у
години када је због ковида проглашено
ванредно стање, селектор је био пен
зионисани драматург СНП-а Свети
слав Јованов. Јованову је било јако
забавно, па је то и рекао да је ето он
био селектор и у ратном стању 1999. и
тада 2020. године. Урнебесно забавно,
зар не.
тако дођосмо до тога да у добу
када су вести лако доступе, ми
не баш и не знамо шта ћемо
видети на Стеријином позорју. Са толи
ко могућности да се вест пласира,
морамо мало да копамо шта то тамо
можемо да видимо. Али ако се чорба
лоше закува, па покипи као што је ред,
знаћемо први. Стеријино позорје је
после овог скандалчића поново поста
ло фестивал националног драмског
писца и позоришта, па ће ове године на
скуповима и округлим столовима бити
поновљено да су нашим позориштима
потребни млади и нови аутори, али их
нема. Док то буду изговарали, ми мла
ди и нови аутори ћемо се згледати и
одлучити да се не јавимо, јер нас ти
људи и не желе. Њима је Нушић скроз
океј. И јесте, јер је то Нушић, а плус
мртав ништа не кошта.
Стефан Тајбл
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Дан отворених врата

Дан отворених врата

Поводом обележавања 60 година
постојања Висока школа струковних сту
дија за васпитаче и пословне информа
тичаре протекле седмице је одржала
низ активности. У четвртак 19. маја је
одржан „Дан отворених врата“ и том
приликом заинтересовани млади су
имали прилику да се распитају о начину
рада ове школе.
– Отворили смо врата за све наше
будуће студенте. То је увертира у нашу
годишњицу оснивања, која се обележа
ва 26. маја. Поред тога што се код нас
образују васпитачи и пословни инфор
матичари, постоји и веома важан трећи
студијски програм, а то је струковна
медицинска сестра. Предвидели смо у
наредним данима одржавање активно
сти у облику педагошких радионица које
ће бити усмерене на децу из Предшкол
ске установе „Пчелица“. Приватне ком
паније ће презентовати производе   на
којима смо заједно радили, изјавио је
директор школе Дејан Савичевић.
„Дан отворених врата“ је био прилика
да се говори о партнерском пројекту
школе и Канцеларије за младе.
– Пројекат „Информатичка писменост
младих у Сремској Митровици“ је подр
жан од стране Покрајинског секретарија

Дејан Савичевић

та за спорт и омладину. Предвидели смо
да обуке почну у јуну, па након летње
паузе да се наставе у октобру и новем
бру. Укупно 45 младих ће моћи да уче
ствује, рекла је Биљана Матић коорди
наторка Канцеларије за младе.
Полазнике поменутих обука ће поду
чавати запослени у ВШССВПИ „Сирми
јум“ где ће се настава и одвијати.
– Пројекат подразумева стицање зна
ња из области основне информатичке
писмености. Састоји се из три радиони
це, основни информатички алати, фото
шоп и интернет програмирање. У оквиру
прве радионице радићемо са алатима
за обраду текста, табеларну обраду
података, за презентације и претражи
вање интернета. У оквиру друге радио
нице ћемо учити у најпопуларнијем про
граму за обраду слике, затим ћемо учи
ти о припреми за штампу или интернет
приказ. Трећа радионица предвиђа уче
ње основних језика за интернет програ
мирање, објаснио је Здравко Иванковић
професор информатичке групе предме
та.
По завршетку обуке полазници ће
добити сертификате о стеченом знању и
вештинама.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

Биљана Матић

Здравко Иванковић
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ЉИЉАНА И ЈЕЛЕНА НЕДЕЉКОВИЋ ПОДЕЛИЛЕ СВОЈ РЕЦЕПТ ЗА СОК ОД ЗОВЕ

Зова као народни еликсир

Те сокове дајем својој деци, зато желимо за њих све најбоље и најздравије што
можемо да обезбедимо, објашњава Јелена, док свекрва каже да се конзумирање сока
од зове препоручује и због лековитих својстава, а често га називају и народним елик
сиром здравља
Сезону цветања зове осим пријатног
мириса у околини карактерише и актив
но брање цветова, за припрему сока.
Домаћице имају и тајне рецепте, али и
оне за које сви знају. Осим што је здрави
је користити природне сокове, кажу да их
њихова деца више воле.
Љиљана и Јелена Недељковић из
Гргуреваца, свекрва и снаја, сваке годи
не праве сок од зове, а према Јелениним
речима, то је научила када се удала пре
11 година.
– Тек када сам се удала почела сам да
правим домаће сокове, углавном уз моју
свекрву. Најчешће правимо сок од зове,
кајсије, вишања и јагода. Углавном коли
чина зависи од родне године, али све
што фали увек се може лако докупити. И
у свом селу Нештину сам запамтила ту
традицију прављења домаћих сокова,
међутим ми смо углавном правили у
домаћинству сок од вишања, испричала
је Јелена Недељковић.
Недељковићи имају у свом дворишту
зову, али кажу да домаћице могу да је
пронађу и у атарима и шумама. Препору
ка је да се цветови беру на местима где
није вршено хемијско третирање усева,
а ево и разлога.
– 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
због прашине која пада у тим случајеви
ма директно на цвет. Добро је и то што се
на таквим местима не врше прскања
ратарских усева, онда смо сигурнији да
ће зова бити здравија. Те сокове дајем
својој деци, зато желимо за њих све нај
боље и најздравије што можемо да обез
бедимо, објашњава Јелена, док свекрва
каже да се конзумирање сока од зове
препоручује и због лековитих својстава,
а често га називају и народним еликси
ром здравља.
А. Плавшић

Проверен
рецепт
Љиљана је нагласила да је важно при
државати се рецепта и да до сада никада
нису погрешиле, сок је увек био укусан и
омиљен међу укућанима и гостима.
– Ове године смо ставиле 70 цветова
зове у пет литара воде. Потопљене цве
тове зове је потребно оставити до сутра
дан, када је потребно процедити смесу.
На ту количину стављамо четири кило
грама шећера и пет лимунтуса. Ми стави
мо и два лимуна, да мало обогатимо
укус. Рецепт је једноставан и лако се
памти, објаснила је домаћица.

Снаја и свекрва: Јелена и Љиљана Недељковић из Гргуреваца

А, може ли без шећера?
У продавницама су се многобројне
домаћице у претходних неколико дана
сусреле са чињеницом да им трговкиње
кажу да шећера за продају нема, или
уколико има, могу купити килограм или
два. Код породице Недељковић је ситуа
ција ипак мало другачија.
– С обзиром да смо ми, како се то каже

у народу, домаћинска кућа, увек имамо у
залихама таквих намирница, односно
снабдевамо се на време. Ускоро ће бити
зреле и вишње и кајсије, па нас очекује
спремање слатког и џемова. Ко има
вишечлану породицу, не сме да дозволи
да му у кући нешто фали, објаснила је
Јелена Недељковић из Гргуреваца.
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КУЋЕ ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ

Данијела и Мирослав
сад живе у Лугу
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КОНКУРС РУМСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ

„Људски додир“
најбољи
Добитник награде „Атанасије Стој
ковић“ за протеклу годину је Саша
Гавриловић, аутор романа „Људски
додир“. Наиме, Градска библиотека
„Атанасије Стојковић“ Рума расписује
овај конкурс за први, до сада необја
вљиван роман на српском језику, а
право учешћа на конкурсу имају ауто
ри из Србије и расејања. Чланови
жирија у саставу проф. др Слађана
Миленк овић, Ђока Филиповић и
Тодор Бјелкић су донели одлуку да за
најбољи роман буде проглашен „Људ
ски додир“ аутора Саше Гавриловића
из Смедерева. Најбољи рукопис по
оцени жирија Градска библиотека ће
наградити објављивањем романа о
свом трошку, у тиражу од 500 приме
рака. Такође, већ по традицији, по
објављивању романа биће организо
вано његово представљање, као и
аутора пред румском публиком у чита
оници Градске библиотеке.
Подсетимо, 28. јула прошле године
представљенје роман „Семе пропасти
или дванаести дрон“ Румљанина
Бранка Јовичића који је био победник
конкурса „Атанасије Стојковић“ у
2019. години, с обзиром да 2020. годи
не конкурс није одржан.

Апел за помоћ
Момчилу Вукотићу
Јелена Шушак, Мирослав Бађонски и Danijela Mudroch

У Палати „Србија“ у Београду, у оквиру
реализације Програма доделе беспо
вратних средстава за куповину сеоских
кућа са окућницом на територији Репу
блике Србије, 11. Маја су потписани уго
вори са корисницима и представницима
лок алних самоуправа. Брачном пару
Danijeli Mudroch и Мирославу Бађонском

из Луга, одобрена су средства у висини
од 1.180.000 динара за куповину сеоске
куће у Лугу. У име општине Беочин уго
вор је потписала Јелена Шушак, помоћ
ница председника општине Беочин. На
основу Уредбе Владе Републике Србије
овај Програм спроводи Министарство за
бригу о селу.

СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ РУМА

Лажне дојаве о бомбама

На мејл адресе основних школа у
Сремском округу у раним јутарњим сати
ма   20. маја послате су лажне дојаве о
подметнутим бомбама. Реаговало се
брзо, ученици су пребачени на онлајн
наставу, а полиција је изашла на терен и
утврдила да је реч о лажним дојавама.
Тако је било и у румској општини, где
су ови мејлови прво стигли у четири
градске основне школе, а потом и оне у
селима.
О томе је било речи и на седници Шта
ба за ванредне ситуације Рума.
–  Екипе полиције су одмах изашле на
терен,   обавиле су детаљне прегледе у
свим школама где се утврдило, на сву
срећу, да су дојаве биле лажне. Деца су
данас на онлајн настави из превентив

них разлога. Рума није била јединствен
случај, јер је таквих дојава било и у дру
гим општинама и градовима и претход
них дана. Данас су на територији Срем
ског округа добијене лажне дојаве о
постављању бомби, углавном у школ
ским објектима. Предузели смо све из
наше надлежности, деца данас нису у
школама и надам се да ће убудуће ситу
ација бити у реду. Такође, до завршетка
изградње објекта Коцкица 2, имамо
неколико објеката вртића „Полетарца“
који се налазе у непосредној близини
школа, како у граду, тако и у неким сели
ма. Из превентивних разлога и ти објек
ти нису данас радили – рекла је Алек
сандра Ћирић, командант Штаба за ван
редне ситуације Рума.
С. Џакула

У румској општини је реализовано
више хуманитарних акција у циљу
прикупљања помоћи младом Румља
нину Момчилу Вукотићу (1993.)
У прикупљање помоћи се укључило
и Удружење жена „Румњанке“ којима
су хуманитарне активности одређене
статутом Удружења. Како сазнајемо,
„Румњанке“ су сакупиле 70.000 дина
ра које су уплатиле на име помоћи
Момчилу. Хуманитарна фондација
„Буди хуман -  Александар Шапић“,
која организује хуманитарну помоћ за
велики број лица којима је та помоћ
потребна, такође апелује да се Мом
чилу помогне. Можда је за грађане
најлакше, слањем 1268 на 3030, а тим
позивом се донира 200 динара за
његово лечење.
Момчилу Вукотићу је у јануару 2020.
године утврђено да болује од хронич
не бубрежне инсуфицијенције и да је
болест достигла трећи, од пет стадију
ма. Момчило иде на дијализе и то три
пута недељно, а свака дијализа траје
по четири сата. С обзиром да му роди
тељи не могу донирати бубрег због
болести, то је решење транспланта
ција у иностранству, што породица не
може сама да финансира. Средства
су му потребна за лечење, трансплан
тацију бубрега, контролне прегледе,
лекове, као и путне трошкове и сме
штај.
С. Џ.
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ВЕЛИКИ БРОЈ РУМСКИХ ПАОРА РАДИ АНАЛИЗУ ЗЕМЉИШТА КОЈУ ПЛАЋА ОПШТИНА

Корисна ствар која штеди ђубриво

Веома је важно поштовати препоруке
које добијемо од пољопривредних струч
њака. Ја се придржавам онога што су ми
препоручили, а мислим да је то сада још
важније, јер су минерална ђубрива због
све ове ситуације веома скупа, па их не
треба бацати узалуд, каже Душан Нинко
вић
Већ неколико година уна
зад пољопривредници у
Општини Рума користе
могућност бесплатне ана
лизе земљишта. И ове
године локална самоупра
ва је обезбедила пет мили
она динара за анализу 2200
узорака земљишта, а инте
ресовање пољопривредни
ка је велико. Велики број
румских паора ради редов
но анализу земљишта
поштујући препоруке струч
њака о количини потребних
минералних ђубрива, а
посебно ове године када су
вештачка ђубрива скупа.
Добре пољопривредне
производње нема без пуне
агротехнике, а самим тим и
анализе земљишта. У рум
ској лабораторији свак е
године се бесплатно уради
2.200 узорака што финан
сира локална самоуправа.
Највећи део румских пољо
привредника анализу ради
редовно, а међу њима је и
Душан Нинковић пољопри
вредник из Стејановаца.
– Радио сам анализу пре
три године, тако да ћу поно
во да радим када додје вре
ме. Добро је то, треба иско

ристити ту могућност, а ми
имамо ту предност што је
анализа основне плодно
сти земљишта бесплатна,
каже Душан Нинковић .
Анализа земљишта је
најбитнији, почетни процес
пре сваког заснивања сетве
на одређеној парцели.
Важно је знати и када је
прави момент узорковања
земљишта, а то је после
скидања биљне врсте која
је била на тој парцели. Ана
лиза земљишта показује:
пХ вредност, тј. киселост
земљишта, калцијум карбо
нате, хумус, фосфор, кали
јум и азот у земљишту. На
основу тога лице задужено
за тај посао зна да одреди
најпогоднију комбинацију
ђубрива потребних земљи
шту. По урађеној анализи
земљишта добијају се
подаци колико хранива има
тренутно у земљишту. Из
тих податак а се може
закључ ит и
које
мере
поправке треба даље омо
гућити да би биљка имала
све што је потребно за раст
и развиће, као и доношење
висок ог приноса доброг
квалитета. Анализом се

Душан Нинковић из Стејановаца

Анализа земљишта
биће обавезна
Анализа земљишта је
веома важна јер добро је
познато да су и вишак, али
и
мањак
минер алн их
ђубрива лимитирајући фак
тор за квалитет, али коли
чину приноса гајене биљне

врсте. Управо због тога
анализа је обавезна, а убу
дуће они пољопривредни
ци који редовно не буду
радили анализу неће моћи
да региструју своје газдин
ство.

добијају информације о
правилном ђубрењу у сми
слу врсте и количине ђубри
ва, као и времена њихове
примене. Ова мера доводи
до значајне рационалније
употребе ђубрива. Наш
саговорник каже да је вео
ма важно поштовати препо
руке које се добију од
пољопривредних стручња
ка, а посебно сада када је
евид ент ан
недос тат ак
минералних ђубрива, али и

њихова виша цена у односу
на прошлогодишњу.
– Веома је важно пошто
вати препоруке које добије
мо од пољопривредних
стручњака. Ја се придржа
вам онога што су ми препо
ручили, а мислим да је то
сада још важније, јер су
минерална ђубрива због
све ове ситуације веома
скупа, па их не треба баца
ти узалуд, додаје Нинковић.
З. Марковиновић
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PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

’Ајде шта се
пренемажеш,
ништа то
не боли
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ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Одржан концерт
оперских арија
У понедељак 18. маја у Галерији
„Лазар Возаревић“ у Сремској Митрови
ци је одржан „Концерт оперских арија“.
Наступили су сопран Љиљана Лишко
вић у клавирској пратњи Страхиње
Ђокића. Оба уметника су и раније има
ли контакт са сремскомитровачком
публиком.

Особу ћемо звати М. П., као што
то чине у новинама када објављу
ју вести о пљачкашима, убицама и
силоватељима. Можда грубо делу
је, али због онога што сам ја дожи
вела, са неколико капљица крви
касније, сматрам то потпуно при
кладним

К

ако сам већ писала, имала сам
озбиљне гинеколошке проблеме
пре две године и на моју срећу,
несрећним поводом додуше, прегледао
ме је скоро сваки гинеколог у нашем гра
ду. А, затим и једно пет, шест у Београду
- али ово о чему вам пишем данас никад
нисам доживела.
Ишла сам на своју редовну контро
лу у Сремску Каменицу и мој изабрани
лекар, односно гинеколог онколог, није
био ту. Мењала га је колегиница чије
име сам ја лично први пут чула, али мно
ге жене у чекаоници када им је речено
ко ради -  су једноставно отишле кући.
Одмахнуле би главом и уз мрмљање
‘она је опасна’ и ‘код ње сам била јед
ном и више никад’.
Требало је још тада да одем, али онда
се питам - шта то толико лоше може да
уради на редовном прегледу.
Испоставило се да свашта.
Одлучила сам да уђем у ординацију
и поглед преко спуштених наочара док
су ме очи пратиле од главе до пете је
други знак да је требало да изађем ода
тле. С обзиром на то да ми је тешко да
добијем слободне дане како бих отишла
на контролу (о томе бих могла књигу
да напишем), одлучих ипак да останем
на прегледу. Непријатног обраћања, не
персирања и одмеравања сам се нагле
дала у животу. Толико да ми је малте не
чудно када те неко заиста поздрави са
осмехом или једноставно без неке спе
цифичне реакције.
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
онога што сам ја доживела, са неколико
капљица крви касније, сматрам потпуно
прикладним.
Даље уследило њено препуцавање са
мном иако се нисам пецала, прозивање
мене да сам незаинтересована за своје

здравље, јер сам јој поставила потпуно
једно нормално питање које пацијент
може да постави свом лекару - али ‘две
године након своје операције’. Пошто
нисам мерила густину костију редов
но, јер ни један једини пут за то нисам
добила ни предлог лекара нити упут, а
осећам костобољу, названа сам неин
формисаном.
„По свему судећи ви већ имате осте
опорозу, јер две године нисте мерили
густину костију, што ми је потпуно сулу
до.” И ту се није зауставила: „људи као
ви, које не интересује њихово здравље
нити раде све потребне анализе да би
били здрави, заврше у колицима”, рекла
је то тако директно, ноншалантно док
торка којој то уопште није специјалност.
А, чак и да јесте, такав начин обра
ћања било ком пацијенту не само да је
некултурно, непрофесионално, него је и
изузетно нехумано.
не, нисам преосетљива, само не
желим да будем толико експли
цитна и описујем сам преглед као
такав и даљи разговор, јер желим и себе
и вас да поштедим још једног текста који
делује као хроника - а то заправо није.
Не знам да ли сте ви, али ја сам небро
јано пута чула од многих жена да, колико
год им је можда непријатно, толико им
је драже да иду код мушкарца гинеколо
га, и углавном јер су ‘нежнији’. С обзи
ром на то да сам била код довољног
броја лекара оба пола, то могу донекле
и потврдити. Да ли је то зато што жене
сматрају да ‘све ми то можемо издржа
ти’, ‘шта сте се стегли, кад имате секс
онда није тако, ајде опустите се’ и ‘ајде
шта се пренемажеш ништа то не боли’?
Или је можда једноставно знају какав је
осећај и није их баш брига како ће се то
одразити на пацијенте који те прегледе
не подносе као оне лично?
Или ће жена жени вук бити заувек и то
само треба да прихватимо?

И

Љиљана Лишковић
и Страхиња Ђокић

– Припремили смо најлепше арије за
сопран Ђузепеа Вердија, Ђакома Пучи
нија, Волфганга Амадеуса Моцарта. То
је један разноврстан програм. Критери
јуми за репертоар су такође разновр
сни. Понекад постоји задата тема, то су
такозвани концепт концерти поводом
неке годишњице, али овог пута смо
желели да направимо низ концерата са
аријама које ја волим. Добар део про
грама певам први пут у овом низу кон
церата и тиме дајем прилику себи да
испробам нов репертоар. У питању је
неколико концерата по Војводини, изја
вила је Љиљана Лишковић, коју очекују
и наступи у Италији, по завршетку ове
турнеје.
А. П.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“

Фестивал пијанизма
У Сремској Митровици ће од 26. до
29. маја бити одржана осми Фестивал
пијанизма. Фестивал организује Музич
ка школа „Петар Кранчевић“ у сарадњи
са Уметничким удружењем „Кранчевић“.
Отварање је предвиђено за четвртак
26. мај у 20 сати у Галерији „Лазар Воза
ревић“ у којој ће бити одржани сви кон
церти у оквиру Фестивала.
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СКЕЛА БЕОЧИН – ФУТОГ ПРЕВОЗИ ПУТНИКЕ СКОРО ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ

„Драже ми је прећи преко воде
скелом, него возити се кроз гужву“

Скела на Дунаву

Прелаз на другу страну обале није само потреба, већ пружа и посебан угођај. С
обзиром на то да је крајолик леп, нарочито када је ведро и сунчано, може се видети
плаветнило Дунава и зеленило обале. За децу је то углавном права авантура, а одра
сли могу да предахну и у околним чардама
Скела Беочин – Футог посто
ји скоро две деценије. Ова
веза функционише редовно
још од 2003. године, од доба
када ниједан мост није повези
вао Нови Сад са сремском
обалом. Скела представља
велико олакшање за мештане
Беочина и околних места, који
на другу страну стигну за све
га петнаестак минута, уместо
да се возе још додатних пола
сата друмским путем. Скела
превози и пешаке и возила. У
влас ниш тву је пород ице
Михајловић. Поред два скеле
џије, ту су запослена још два
помоћник а који навигирају
возила приликом укрцавања,
привезују скелу при доласку
на обалу и наплаћују превоз.
Редовни путници потврђују да
је сатница полазака одавно
иста. Поласци из Беочина су
на пун сан, а из Футога на
половину сата. Током лета је
радно време дуже, од 6:30 до
20:30, а током зиме од 7:00 до
16:00. По једној тури може се
превести петнаестак аутомо
била, мада ту буде често и
пољопривредних машина и
камиона.
–  Драже ми је прећи преко
воде скелом, него возити се

Радован Јовановић

кроз гужву. Много је лакше и
због терета који превозим,
када путујем камионом. Ја сам
иначе из Раковца, који је тако
ђе на Дунаву, па туристички
познајем Дунав добро. Скела
је добра ствар, штеди време,
рекао је Радован Јовановић,
возач, кога смо затекли док је
чекао наредну туру преко
реке.
Прелаз на другу страну оба
ле није само потреба, већ пру
жа и посебан угођај. С обзиром
на то да је крајолик леп, наро

Бошко Шаренац

чито када је ведро и 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
широк око један километар.
– Скела је врло добра вари
јанта превоза. Рецимо, фирма
ми се налази са ове стране и
само пређем скелом за десе
так минута, уместо да се
возам по читавом граду.
Повољније је и брже. Тури

стички не знам колико је инте
ресантно, али гледајући тран
спортно, ово нам свима олак
шава живот. Не смета нам што
морамо да чекамо скелу, јер
сви већ добро знамо у колико
сати су поласци. Све то има
смисла и економски и времен
ски, објаснио је Бошко Шаре
нац.
Један од скелеџија, Живко
Михајловић, каже да скела
мора да ради како радним
данима, тако и викендом, јер
уколико не би функционисала,
то би било као да не функцио
нише аутобуски превоз. Пут
ници у сваком тренутку рачу
нају на скелу.
Скеле на Дунаву опеване су
у многим тамбурашким песма
ма, а лепа плажа са сремске
стране је често мотив онима
„преко пута“, да прелазе током
лета. Ипак, бити скелеџија
није лак посао, јер је потребно
понекад бити и мајстор, када
се нешто поквари. Иако су
мостови повезали обале, ске
леџије су махом истиснуте из
посла, али ова скела не оду
стаје, све док има оних којима
је значајна.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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ЗОРАН ПОШАРАЦ, ЈЕДИНИ САРАЧ У РУМИ

Посла има све више

Тржиште за Зоранове производе полако оживљава. Све више људи се у последњих
неколико година бави коњарством, па тако и румски сарач има све више посла А од
како је дошло време да због короне румског вашара више нема него што има, Зоран
је успешно развио и интернет продају, што је мало и необично, с обзиром на то да се
ради о производима старог заната
Израда опреме за коње у нашој
земљи некада је био веома исплатив
посао. Данас је сарача веома мало то је
свима познато, а према неким подаци
ма у Србији их има само троје. Један од
њих прави опрему за коње у срцу Сре
ма, у Руми. Зоран Пошарац из Руме
један је од тројице сарача у нашој
земљи који се баве овим занатом, који
са развојем коњарства, поново почиње
да живи. То се да приметити по поруџ
бинама и количини посла, каже Зоран
који је тим занатом почео да се бави не
као породичном традицијом, што је
углавном случај, већ због губитка посла.
Наиме, пре двадесетак година Зоран је
био проглашен за технолошки вишак у
тадашњој румској Кожари. Тада га је
каже „мука натерала“ да се окрене зана
ту, за шта данас тврди да је био можда
и најбољи избор у животу. Сада је он
зачетник те породичне традиције коју ће
наставити и његов двадесетрогодишњи
син Недељко.
– Овим занатом се бавим већ дваде
сетак година. Занат сам наследио од
старих мајстора са којима сам радио, са
мајсторима са којима нисам у сродству,
али су ми били добри пријатељи и коле
ге, један из Обреновца, а један из Сом
бора. Ја сам започео ту традицију и
прва сам генерација која се бави тиме,
а наставља и мој двадесетрогодишњи
син. Хоће да ради, научио је много тога,
остало је још да савлада неке финесе,
али могу рећи да ће бити добар мајстор.
Тако да се радујем што ће наставити,
јер ипак је најбоље бити свој газда, при
ча Зоран Пошарац, сарач из Руме.
Искуство из румске фабрике кожа
помогло му је да добро упозна кожу, која
му је сада основни материјал за рад.
Зато сада зна, чему и сина учи, како се
кроји и како најбоље искористити сиро
вину за рад.
Тржиште за Зоранове производе
полако оживљава. Све више људи се у
последњих неколик о година бави
коњарством, па тако и румски сарач има
све више посла А од како је дошло вре
ме да због короне румског вашара више
нема него што има, Зоран је успешно
развио и интернет продају, што је мало
и необично, с обзиром на то да се ради

Зоран Пошарац у својој радњи

о производима старог заната.
– До сад сам радио на вашару, ишао
сам свуда, сада како је дошло ово ста
ње, а све је више младих коњара који се
добро сналазе са друштвеним мрежа
ма, ја све више продајем путем интер
нета. Долазе ми и на кућу по робу. Про
дајем по целој Србији, али сам радио и

Сам направио алате
А каква би то занатска радионица
била да се у њој не могу видети зани
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 за шивење старе 120 година.
За њу Зоран каже да, иако мало спори
ја, ради непогрешиво боље него било
која нова.

за Израел, Босну и Херцеговину, Хрват
ску, додаје Зоран Пошарац.
Оно што изађе из Зоранове радиони
це лако се препозна на било којој мани
фестацији када су коњи у питању. Каже
доста је опреме из увоза, али упитног
квалитета, па ко се озбиљно бави
коњарством, на крају ипак заврши у
правој радионици попут Зоранове.
Зоран још једном, подвлачи да му је
одлука да се бави овим занатом најбо
ља у животу, а најважније је, додаје , да
од овог заната може пристојно да се
живи. Син улази у занат, супруга Биља
на помаже кад затреба па цела породи
ца од овог посла може солидно да живи.
Златко Марковиновић
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (3) ЖУПАНИЦА АНА СУПРУГА СТЕФАНА НЕМАЊЕ

Добра супруга
и пожртвована мајка
Пише: др Снежана Булат

Ана је Стефану Немањи подарила
три сина, Вукана, Стефана и Раст
ка. Податке о Аниним кћеркама
нуди Новаковићев родослов. Наи
ме, реч је двема кћеркама, Вуки и
Деви. Међутим, на родословном
стаблу Немањића, у припрати Пећ
ке патријаршије, поред Вукана је
насликана женска особа, по имену
Јефимија, те се јављају претпо
ставке да је постојала и трећа кћер

П

орекло жупанице Ане,
супруге оснивача дина
стије Немањић, Стефа
на Немање, изазива велике
недоумице. Доментијан је
казивао да је Ана била велика
кнегиња, кћер цариградског
императора Романа. Мавро
Орбин наводи да је била кћер
ка босанског бана, а Рајић се
надовезује на Орбинову тврд
њу истичући да је Ана била
кћер босанског бана, Стефана
Борића. Мандић, пак, с дубо
ким уверењем говори о Ани
ном византијском роду, јер
само укључивање у хијерархи
ју светог царства, као што је
било византијско, и орођавање
с њим, Немањи је могло да
донесе изузетан углед и да му
да легитимитет власти. Да је
Ана била кћерка Ђорђа Боди
новића, зетског краља, кази
вао је Срећковић. Међутим,
постоји податак и о Анином
француском порек лу, који
доноси летописац манастира
Троноша. Ову легенду доноси
мо у целости. Када се Немања
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 краља францу
ског, свог таста, а након изве
сног времена, добио је два
сина, Стефана и Вукана. Иза
сланство француских велика
ша молило је француског кра

ља за Немању слободу. Тада
се краљ сажали и пусти Нема
њу и два његова сина, које
назва при растанку два крина
своја. Ова легенда се лако
може довести у везу са грбом
Немањића, јер се на њему
налазе поменути кринови.
Не зна се поуздано када је
склопљен брак између Нема
ње и Ане. Али, оно о чему се
са сигурношћу може говорити
јесте да је њихов брак зрачио
огромном љубављу и срећом.
Како наводи Доментијан у
Житију Светог Саве, жупан
Немања је самодржавно царе
вао свом српском земљом и
Поморском и Диоклитијом и
Далмацијом и Травунијом, са
Богом дарованом њему супру
гом, са благочастивом Аном.
Теодосије, о врлинама Стефа
на Немање, казивао је: „Тај
споменути муж, благочестив,
богобојажљив, ништељубив,
храброшћу и војном вештином
сјајан као нико други, свима
добрима на земљи у срећи
веома изобилан, а уз то врли
ном, безлобношћу и правдом,
милошћу и кротошћу украшен
– узе, по закону, себи жену по
имену Ану“. Другу жену, према
записима, жупан никада није
имао.
Ана је Стефану Немањи
подарила три сина, Вук ана,
Стефана и Растка. Податке о
Аниним кћеркама нуди Нова
ковићев родослов. Наиме, реч
је двема кћерк ама, Вуки и
Деви. Међутим, на родослов

Анa Немањић

ном стаблу Немањића, у при
прати Пећк е патријаршије,
поред Вук ана је наслик ана
женска особа, по имену Јефи
мија, те се јављају претпостав
ке да је постојала и трећа
кћер.
тефан Првовенчани у
Житију Светог Симе
нона о својој мајци гово
ри са великим поштовањем,
као о часној, добродушној и
послушној жени. Сликовито
описујући мајчину доброту и
бригу са свог мужа, изрекао јој
низ похвала: „И украсив га сви
ма правима црквеним, устано
ви у њему чрначки збор са
часним и благољубивим под
ружјем својим, по имену Аном.
И предаде јој храм Пресвете,
да се стара о њему по сваком
делу и о чрницама које устано
ви у том манастиру светом. А
она слушаше са сваком послу
шношћу и добродушноћшу,

С

чувајући храм пресвете Бого
родице, предани јој овим
нашим светим господином.
Часна жена у дому мужа своје
га више вреди од бисера и
драгог камена. Земаљски
мисле о бисеру и камењу. Тро
шни су камен и бисери, а про
рок милси на онога који је пун
добрих дела, као бисера и дру
гог камења. На то се она и
угледа, творећи угодна дела
пред Господом у дому мужа
својега“. Помињујући навод из
Прича Соломонових Стефан
Првовенчани истиче како је
жупаница, својим добрим
делима, за свог мужа значила
много више него све, трошне и
пропадиве драгоцености. Сем
тога што је Ана заједно са
Немањом била ктиторка мана
стира пресвете Богородице,
овај брачни пар је заједно
подигао и два манастира у гор
њем крају Топлице.
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Када се Немања спасао од браће,
помоћу св. Ђорђа, побеже преко
мора. Тада га прими француски
краљ и због његовог часног држа
ња, мудрости и мужевства, даде му
своју прелепу кћер Ану за жену.
Живео је дуго на двору краља фран
цуског, свог таста, а након извесног
времена, добио је два сина, Стефа
на и Вукана. Изасланство францу
ских великаша молило је францу
ског краља за Немању слободу.
Тада се краљ сажали и пусти Нема
њу и два његова сина, које назва
при растанку два крина своја
Теодосије, такође, лик Анин
украшава многим врлинама и
наглашава да ова благочасти
ва владарка није ни по чему
заостајала за својим супругом.
Из Теодосијевог литерарног
пера, проистекао је податак о
Аниним молитвама упућеним
Господу - да јој подари још јед
но мушко дете. Изрек авши
заклетву, брачни пар је био
спреман да живи у целомудрју
уколико им Господ услиши
молитве: „И дајемо ти зајед
ничке обете, од зачећа детета
од природне законите љубави
и од постеље одлучићемо се, и
свако за себе у чистоти тела
све до краја живота сачуваће
мо се“. У позним годинама
живота, Ана је на свет донела
жељено дете, по имену Раст
ко, дете које је одиграло веома
значајну улогу у духовном

животу своје државе и испуни
ло своје отачаство богољуб
ним доброверијем.
акле, обликовање лик а
краљице Ане у историји,
али и свим средњовеков
ним литерарним списима све
тло је и позитивно. Сем тога
што је представљена као
добра и вољена супруга, Ана
је била брижна и пожртвована
мајка. Овом приликом, згодно
је поменути епизоду о Растко
вом изненадном одласку на
Свету гору. Наиме, након оче
вог допуштења да оде у лов,
Растко је пошао код мајке Ане,
а мати, као и свака мати, загр
ливши га и целиваше га с
љубављу, на крају га пустила с
миром. Након сазнања да им
је син нестао, мајчино срце од
жалости умало није препукло
и на све могуће начине је поку

Д

Остаци манастира Пресвете Богородице код
Куршумлије у ком се жупаница Ана замонашила

Стефан Немања

шавала да врати своје дете.
Неутешна мајка, није успевала
да разуме речи свога супруга:
„Будите храбри, нећемо се
жалостити од овога. Неће про
пасти син мој. Бог који ми га је
мирне наде дао, удостојиће ме
да га видим и да се наситим
љубави његове“.
Упркос томе што не постоје
поуздани подаци о Анином
школовању, Теодосијево кази
вање нам може потврдити да
је била итекако образована.
Према његовим речима, своје
кћери и синове је од малих
ногу непрестано учила да воле
и поштују књиге.
На Благовести, 25. марта
1195. године краљица Ана се
замонашила, налик свим вели
ким светим царицама, које су
оставиле земаљска царства.
Монашки чин је примила зајед
но са својим супругом Нема
њом, рекавши: „Да, не би ли
ме човекољубиви Бог удосто
јио да будем заједно у збору са
вољеним чедом мојим у цар
ству небеском“. Свети образ
Ана и Немања су примили од
рашког епископа Калиник а.
Дакле, један од разлога због
ког је жупаница донела овакву
одлуку, била је жеља да се
уподоби своме сину, који је
пошао за Христом и показао
пример својим родитељима.
Свети Сава о родитељском
монашењу казивао је: „Раздав
све имање своје убогима и

растаде се од државе своје и
деце своје, и жене своје, богом
данога правога венца, јер он
не би учесник другога брака, и
учини себе удеоничарем неис
казаног и часног и светоанђео
ског лика, малог и великог, и
дано му би име господин
Симеон. У исти дан и богом
дана му супруга, пређе госпо
ђа све српске земље, Ана, и
она прими свој свети лик. И
дано јој би име госпођа Ана
стасија“. Монашко име краљи
це Ане, Анастасија, има корен
у грчкој речи aнастатис, што
значи васкрсење.
ивот монахиње, Ана
стасија је отпочела у
манастиру Пресвете
Богородице код Куршумлије.
Мајка једне од најзнаменитијих
личности, задужене за про
цват српске хришћанске култу
ре и цивилизације, умрла је 21.
јуна 1199. године, само четири
месеца нак он смрти свог
супруга. Сахрањена је у при
прати Богородичине цркве у
Студеници. До данашњих
дана, сачувана је фреска
изнад гроба, на којој је ослика
на монахиња Анастасија како
клечи пред ликом Богородице.
Натпис изнад фреске гласи:
„Пресвјатја дјево и бога насего
мати, прими мољеније рабје
својој монахињи Анастасији“.
(У следећем броју:
Евдокија, супруга краља
Стефана Првовенчаног)

Ж

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и владарке кроз историју“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, инфор
мисање и односе с верски заједицама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СПОРТСКО РУКОМЕТНО УДРУЖЕЊЕ ЛСК ИЗ ЛАЋАРКА

Пионирке најбоље у Војводини
Након убедљивих наступа у Првој женској рукометној лиги Војводине, пионирке
Спортског рукометног удружења ЛСК из Лаћарка на недавно одржаном завршном
турниру лиге постале су првакиње Војводине, тако што су „за копље“ су биле боље
од свих конкуренткиња. Све младе играчице које од првих рукометних корака стаса
вају под стручном палицом некадашњег рукометаша и интернационалног тренера
Милана - Миће Вулетића, ученице су Основне школе „Трива Витасовић Лебарник“ из
Лаћарка. Један од циљева управе и стручног штаба је да кроз неколико година офор
ме квалитетну екипу за наступ у сениорским такмичењима.

Тим који побеђује: Рукометашице и тренер ЛСК а из Лаћарка

Причу о успешној сезони женског
рукометног спорта на подручју Града
Сремске Митровице не можемо заокру
жити без осврта на сјајан резултат пио
нирки Спортског рукометног удружења
ЛСК из Лаћарка. Оне су након убедљи
вих наступа у Првој женској рукометној
лиги Војводине (Лиги млађих катего
рија), на недавно одржаном завршном
турниру лиге постале првакиње Вој
водине у конкуренцији пионирки до 12
година (Ж12). Посебан куриозитет везан
за младе лаћарачке рукометашице даје
податак да је овај тим протекле сезо
не „за копље“ био бољи од својих кон
куренткиња током читаве сезоне, при
чему се морају поменути чињенице да
се иста екипа ових девојчица такмичи
ла и у старијој узрасној категорији до 14
година (Ж14), те да екипу „ЛСК“-а чине
искључиво младе играчице из Лаћарка.
Оне су ученице Основне школе „Трива
Витасовић Лебарник“. Рукометашица

„ЛСК“-а Ања Дураћ убедљиво је најбо
љи стрелац Прве војвођанске рукомет
не лиге. Са неколико својих саиграчица
већ је одабрана у репрезентацију Вој
водине. Лаћарачке девојчице играчки
стасавају под стручном палицом нека
дашњег рукометног играча, касније и
интернационалног тренера Милана - 
Миће Вулетића.
У прошлом броју „Митровачких
новина“ известили смо о фантастич
ном резултату са завршног турнира у
Жабљу, где су пред пиониркама ЛСК-а
поклекле најпре играчице „Јабуке“ а
потом и квалитетан тим „Халас Јоже
фа“ из Аде. Крајњи резултат меча био
је 20:11. У првом полувремену финал
ног сусрета било је чак 15:1 у корист
лаћарачке екипе, па је тренер Вулетић
одлучио да пружи шансу и другој поста
ви свог тима. Овакав расплет догађа
ја наговестили су претходни лигашки
резултати, где је екипа из Лаћарка у

такмичарској Б групи од шест рукомет
них селекција била најдоминатнија и
обезбедила пласман на турнир нај
бољих екипа у покрајини. Слично је
било и прошле године кад је ова еки
па играла у баражу за улаз у пионирску
рукометну Суперлигу. Наредне сезоне,
у комплетном садашњем саставу пио
нирке ЛСК-а прелазе у виши узрасни

Победнички тим
За победнички пионирски тим ЛС“
током ове сезоне играле су:
Ања Дураћ, Дајана Гавриловић Еми
лија Милер, Јелена Мандић, Анђела
Павловић, Симона Грујин, Андреја Вук
мир, Лара Дураћ, Милица Мајсторовић,
Теодора Михајловић, Милица Бабић,
Јована Зајац, Дејана Кнежевић и Анђе
ла Илић.

M NOVINE

25. MAJ 2022.

35

Заслужиле
смо титулу

Леви бек Анђела Павловић је капи
тен пионирске екипе ЛСК-а. Одлична
је ученица седмог разреда лаћарачке
основне школе.
– 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 смо мало посустајали али смо на
крају постигле успех. Сматрам да смо
заслужено освојиле титулу. На завр
шном турниру јесте било мало треме
пред прву утакмицу, али смо успеле
да добрим играма савладамо прилич
но јаке противнике, рекла је Анђела
Павловић, додајући да има подршку у
школи и међу вршњацима.
Обавезе на рукометним тренинзима
не падају јој тешко. Жели да остане
у клубу и настави са вредним радом
и успесима. У овом тренутку Анђела
ужива у рукомету и не жели да се опте
рећује размишљањима о даљој будућ
ности и својим играчким плановима.
ниво такмичења до 14 година, где ће,
иако годину дана млађе, очигледно
важити за фавориткиње (Ж14) лиге. На
тај начин, девојчице које су своје прве
рукометне кораке и потезе начиниле
пре четири године, напредују постепе
но. Циљем управе и стручног штаба је
да кроз неколико година оформи квали
тетну сениорску екипу. Такав тим био би
успех и продукт аутентичне лаћарачке
рукометне школе.
Иза Рукометног клуба ЛСК је вишего
дишња спортска традиција. На жалост,
мушка и женска селекција клуба нису
опстале и пре неколико година се уга
шене. Оснивање спортског удруже
ња први је степеник ка оживљавању
популарног спорта у највећем сеоском
насељу у Србији. На срећу љубитеља
градског и лаћарачког спорта дошло је
време да се убиру плодови успешног
рада са данашњим девојчицама и изве
сним бројем дечака који су се пре чети
ри године одазвали позиву да крену у
школу рукомета. Заслуга за то припада
Мићи Вулетићу као координатору свих
селекција и лиценцираном тренеру
клуба, односно петочланој управи коју
чине људи из рукомета на челу са пред
седницом клуба Снежаном Новоселац.
Корацима актуелне женске селекције
која напредује ка кадетској и сениорској
конкуренцији од наредне године кре
нуће и нова млада екипа девојчица до
12 година. У саставу ЛСК-а егзистира и
школа мини рукомета у којој су девојчи
це и дечаци узраста од пете године.
Из ЛСК-а најављују нове акције попу
ларизације овог спорта а једна од тра
диционалних манифестација која траје
већ четири године јесте „Фестивал руко
мета“ који се одржава крајем јула а који
би ове године могао бити још квалитет
нији и имати интернационални карак
тер, најављују његови организатори.
Дејан Мостарлић

Капитен Анђела Павловић са медаљом и својим саиграчицама
које држе трофеј најбоље војвођанске пионирске екипе

ТРЕНЕР МИЋА ВУЛЕТИЋ:

За мене је Лаћарак јако битан
Милан Вулетић, кога се многи Лаћарци
и Митровчани сећају по надимку „Вути“ у
рукомету је готово пола века. Целокупну
играчку каријеру дугу 14 година провео
је у ЛСК-  у а потом као тренеру многим
клубовима у земљи и иностранству. Попу
ларни рукометни средњи бек био је спе
цифичан и по томе што је у своје време
истовремено био активан играч фудбала,
кошарке и рукомета. Остварио је изузет
ну интернационалну тренерску каријеру
и једини је тренер са подручја Сремске
Митровице који је био екипни првак Евро
пе. Престижну титулу на Chalenge купу у
женском рукомету освојио је 2006. године
са тада успешним румунским клубом. Као
тренер освајао је многа првенства попут
оних у Грчкој и Украјини. Једно време
водио је стручни штаб „ЛСКА“-а у мушком
рукомету. Бирајући између многих могућ
ности и прилика које су му се у животу и
каријери „отварале“, као сам каже, Мића
Вулетић одлучио је да остане у Лаћарку и
своје знање и искуство пренесе младим
рукометашицама.
– За мене је Лаћарак јако битан и могу
рећи да овде уживам у раду са децом.
Формирали смо 2018. године спортско
удружење и направили план да од деце
најмлађег узраста оформимо озбиљ
ну сениорску екипу ЛСК-а и мислим да
смо на добром путу да остваримо. Није

мала ствар за ово кратко време постати
првак Војводине и дати неколико играча
у репрезентативну селекцију покрајине са
децом која до тада нису била у рукомет
ном спорту. У овом тренутку немамо игра
чице старијег узраста од петог или шестог
разреда и активно радимо са најмлађима.
Ми се на неки начин још век играмо, јер
ипак то су деца и она траже одговарају
ћи приступ. Одушевљени су рукометом и
радо долазе на тренинге. Без неких вели
ких оптерећења ја их постепено упозна
јем са основним елементима овог спорта
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
тренинга и утакмица увек остане времена
за шалу, али договор и обавезе на терену
морају се испоштовати како би се нави
кле на дисциплину и професионализам.
Водимо рачуна и о њиховом школском
успеху и другим обавезама које су такође
веома важне, каже тренер Вулетић који
истиче да је ЛСК бесплатна школа руко
мета и да значајну подршку клубу пружају
првенствено родитељи али и поједини и
спонзори, премда се у Лаћарку као среди
ни и Сремској Митровици све више пре
познају и цене резултати младог рукомет
ног колектива.
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КАДЕТКИЊЕ „СРЕМА“ - ПРВАКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ ПРИПРЕМАЈУ СЕ ЗА ЗАВРШНИЦУ
ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ

Спремне за турнир у Шапцу

ПРВАКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ: Кадеткиње „Срема“ са тренером
Сашом Којовићем и председником клуба Драганом Крстићем

Кадеткиње Женског рукометног клуба
„Срем“ из Сремске Митровице недавно
су постале првакиње Војводине у конку
ренцији играчица до 16 година (Ж 16).
Захваљујући одличном резултату обез
бедиле су пласман на завршни турнир
кадетског државног Првенства Срби
је који ће се одиграти од 3. до 6. јуна
у Шапцу. На овом такмичењу за титулу
најбољег тима у Србији бориће се 12
екипа распоређених у четири групе.
Како се такмичења у различитим реги
онима још завршавају, списак потенци
јалних противника још увек је непознат.
Успех кадеткиња „Срема“ надовезује
се на одлична издања сениорског тима

у Супер Б лиги, због чега смо председ
ника клуба Драгана Крстића замолили
да сумира досадашње утиске проте
кле сезоне. Он је изразио задовољство
постигнутим резултатима кадеткиња и
чињеницом да је сениорски тим „Сре
ма“ био на корак до уласка у Супер А
лигу.
– Све наше кадеткиње већ су део
првог тима „Срема“ и искусиле су игра
ње у најјачој конкуренцији. Постигле су
одличан резултат као првакиње Вој
водине и реално је очекивати да уђу
у полуфинале државног првенства.
Након тога све је могуће а много тога
ће зависити од расплета у свим група

ма и противника кога ћемо добити, каже
председник Крстић, који је последњих
дана са стручним штабом клуба активан
у разговору са садашњим играчицама
сениорског тима, како би се процениле
могућности и потребе за евентуалним
појачањима за наступајућу сезону.
У разговору са првим човеком „Сре
ма“ сазнајемо да ће наредно сениорско
лигашко такмичење бити посебно тешко
јер из Супер А лиге испадају четири еки
пе, што повлачи и две екипе из Супер Б
лиге, због чега ће се у јачој конкуренци
ји и са већом мотивацијом екипа водити
борба за првенствене бодове.
Д. Мостарлић

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Победа ФК „Инђија“ у сремском дербију
ФК „Инђија“ – ФК „Раднички“ Сремска Митровица 2:0 (1:0)
ФК „Инђија“: Чупић, Недељковић (Алек
сић 90′), Вукајловић (Србијанац 90′), Ризнић
(Ковачевић 63′), Ђурић, Десанчић (К),
Ђокић (Кукољ 63′), Бађи (Ракић 66′), Бојо
вић, Рађен, Игњатовић. Тренер: нема
ФК „Раднички“: Опарница, Јосимов,
Абубакар, Гајић, Илић (К) (Ђукановић 87′),
Чарапић (Ратковић 66′), Видић, Крижан (Ли
Донг 79′), Петровић (Новић 46′), Пејовић,
Шкорић. Тренер: Дејан Николић
Фудбалери „Инђије“ и „Радничког“ из
Сремске Митровице састали су се у оквиру
37. кола Прве лиге Србије на Градском ста
диону „Тојо тајерс арена“ у Инђији.
Од почетка утакмице водила се равно
правна борба за бодове који нису били од
превеликог значаја за обе екипе. Тим из
Инђије до првог гола стиже у 36. минуту
меча. Вукајловић је сјајно прошао по левој
стани , пронашао је усамљеног Ризнића,
који шутира из прве и постиже гол за 1: 0.
Тек пред сам крај сусрета виђен је и други
гол на мечу, за предност зелено - белих од
2:0.

Победа „Инђије“ у сремском дербију
Вукајловић се најбоље снашао после
изведеног корнера и прецизним ударцем,
по други пут, матира митровачког голмана,
Опарницу. Поменутим резултатом заврше
на је и последња утакмица у минулој сезони.

Иначе, Фудбалски клуб „Инђија“ није
успео да се избори за бараж за улазак у
виши ранг, а сремскомитровачки „Раднички“
завршава сезону међу осам најбољих екипа
у Првој лиги Србије.
М. Ђ.
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АТЛЕТИЧАРИ „СРЕМА“ ПЕТИ НА ЕКИПНОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

Медаље и лични рекорди
Атлетичарке АК „Срем“ освојиле су
пето место на екипном првенству Србије
за млађе јуниорке на ком је учествовало
је 15 екипа. Најуспешнија је била Мила
на Симић која је освојила друго место у
бацању копља (500г) резултатом 34,80м
и била четвртопласирана у скоку у даљ
са 5,34м.
Одлична је била и Тара Жарић осво
јивши четврто место у трци на 1500м са
новим личним рекордом 5:27,73. Лични
рекорд оборила је и Ива Бежановић у
дисциплини скок у вис и он сада изно
си 1,55м. Мила Миљковић је била седма
у бацању кугле (3кг) са 9,60м. Теодора
Чонић је била осма у трци на 100м са
препонама (16,47) док је 100м трчала
за 13,66 што је било довољно за девето
место.
Милица Вуковић је у борби са много
искуснијим тркачицама изборила девето
место на 800м са 2:46,41 док је Милица
Лакетић трку на 400м завршила као четр
наеста. Штафета 4x100м је резултатом
52,54 била осма.
Сремицама је фалило врло мало,
само 171 бодова, до треће позиције што
не би било нереално јер је било неколи
ко непланирано лошијих резултата.
Код млађих јуниора који су завршили
испод седмог места истакао се Миливој
Ћирић који је победио у бацању копља
(700г) бацивши лични рекорд 58,44м,
док је у бацању кугле (5кг) био четврти
са 12,22м. Солидан је био и Михајло Вук
Комленић који је у трци на 3000м био
четвртопласирани са 11:16,06.
Млађе пионирке су завршиле као десе
топласиране од шеснаест екипа иако су
наступиле у изузетно младом саставу:
Катарина Шкорић (даљ из зоне), Јулија
Филиповић (вортекс), Дуња Савић (скок у

Александра Костадиновић, Јована Шубатлија и Мирјана Миловановић

вис), Невена Божић (60м препоне), Јана
Поповић (кугла 2кг), Јана Гајић (800м) и
Елена Радосављевић (60м).
На Трејл планинској трци на 15км одр
жаној на Фрушкој гори у женској конку
ренцији на постоље су се попеле три

представнице АК „Срем“. Победила је
Александра Костадиновић, друга је била
Јована Шубатлија а трећепласирана
Мирјана Миловановић. У трци је учество
вало 63 такмичарке.

Извор АК „Срем“

ОДБОЈКАШИЦА „СРЕМА“ ДУЊА ГРАБИЋ СА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈОМ СРБИЈЕ
ОБЕЗБЕДИЛА УЧЕШЋЕ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ

Дуња, европска а наша

Играчица ГЖОК „Срем“ Дуња Грабић
позвана је на припреме млађих сениорки
одбојкашке репрезентације Србије (игра
чице до 21 године, рођене 2002. и млађе)
које су организоване у Хали спортова на
Убу. Том приликом Дуња је учествовала у
освајању турнира А групе квалификација
за премијерно Првенство Европе 2022.
које ће се одиграти у Италији од 12. до 17.
јула 2022. године. Српска репрезентација
била је у групи са Данском и Летонијом.
Након победе над Данском у финалном
мечу савладана је екипа Летоније мак
сималним резултатом 3:0. Поред Дуње у
штабу репрезентације као помоћни тре
нер Маријане Боричић је и бивша играчи
ца „Срема“ Николина Лукић.
–Пошто ми је ово био први наступ у
репрезентацији Србије постојала је мала
трема али је атмосфера била одлична
и имала сам јаку подршку у екипи. Прву

утакмицу одиграла сам против репрезен
тације Данске коју смо победили са 3:0.
Иако противник није био захтеван, мора
ли смо обратити потребну пажњу и бити
довољно концентрисане. Ушла сам на
половини утакмице јер је већина играчи
ца добила шансу да заигра на овом тур
ниру. Задовољна сам својим учинком али
се надам да ће моје игре бити још боље,
рекла је за „Митровачке новине“ репре
зентативни примач Дуња Грабић најављу
јући ново окупљање националне селекци
је за 6. јун. То ће бити финалне припреме
за одлазак на Европско првенство.
У квалификацијама је учествовало 15
репрезентација подељених у 4 групе, а
пласман на ЕП изборило је 7 најбољих
репрезентација. Пласман на Европски
шампионат поред наше селекције избори
ли су и Пољска, Аустрија, Турска, Данска,
Украјина и Израел. 
Д. Мостарлић

Дуња Грабић
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КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Нове медаље на школској олимпијади

„Сремови“ карате олимпијци са тренером Ивом Винковић

На деветој Спортској олим
пијади школске омладине
Војводине која је у периоду
од 19 – 22. маја 2022. годи
не у организацији Савеза за
школски спорт Србије одр
жана у Зрењанину уз учешће
око 6000 ученика, такмичара,
тренера и других лица, кара
тисти Карате клуба „Срем“ из

Сремске Митровице освојили
су златну медаљу у такмиче
њу у катама.
Најсјајније одличје припало
је Дуњи Бережни из Основ
не школе „Јован Поповић“
у конкуренцији ђака првог и
другог разреда, Ирени Груја
нић из ОШ „Јован Јовановић
Змај“ у конкуренцији ученика

трећег и четвртог разреда и
Анђели Перовић из „Змајеве“
школе у конкуренцији учени
ка петог и шестог разреда.
Сребрну медаљу освојила је
Миона Мурић, ученица „Зма
јеве“ школе у конкуренцији
ђака петог и шестог разре
да. Бронза је припала Јовани
Бенак, такође ученици „Зма

јеве“ основне школе у конку
ренцији ђака првог и другог
разреда и Елени Милошевић
из „Поповићеве“ школе у кон
куренцији ученика седмог и
осмог разреда. На такмичењу
је под менторством тренера
Иве Винковић учествовало
осам такмичара Карате клуба
„Срем“.
Д. М.

КАРАТЕ КЛУБ „СИРМИУМ“

Три медаље са школске олимпијаде
Сребрну медаљу су освојили Лука Петровић и Михајло Томић док је бронзану
медаљу освојио Александар Сикин
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“
наступила су три такмичара -  из основ
них школа двоје каратиста и један сред
њошколски такмичар. Ученици шефа
стручног штаба Станислава Раковића
и његових сарадника   освојили су две
сребрне медаље и једну бронзану меда
љу. Сребрну медаљу су освојили Лука
Петровић и Михајло Томић док је брон
зану медаљу освојио Александар Сикин.
Тако је прва такмичарска сезона у 2022
години за овај клуб завршена успешно
са 183 златне медаље, 96 сребрних и 39
бронзаних медаља.
Из клуба се захваљују такмичарима за
овакав успех и кажу да је то било могу
ће остварити само уз велика одрицања
каратиста и њихов упоран рад под кон
тролом и уз предан рад тренера Марије
Милановић, Љиљане Маричић, Гордане
Павловић и Драгана Паровић.
Д. М.

Станислав Раковић са освајачима медаља
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КК „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАРБАСКЕТ“

Сребро за пионире

Пионири инђијског КК „Железничар Стар
баскет“ освојили су сребрну медаљу на
недавно одржаном завршном турниру Вој
водине за кошаркаше одржаном у Панче

ву. Инђијски кошаркаши су одиграли крајње
неизвесну утакмицу изгубивши резултатом
74:64 од екипе „Виртус“ из Панчева.
Најефикаснији у екипи КК „Железничар

Старбаскет“ био је Јавор са 21 поеном,
Барањ 13, Митровић 15, Ковачевић два,
Мартић један, Дражић три и Бежановић са
четири поена.
М. Ђ.

МЛАДИ КИК-БОКСЕР ДУШАН ЖЕРАВИЋ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

Злато за Душана
На Првенству Србије у кик-  боксу
(дисциплини лоу -  кик) које је протеклог
викенда 21 и 22. маја 2022. године у орга
низацији Кик - бокс савеза Србије и бори
лачког клуба из Бора одржано у Бору
такмичар сремскомитровичког ММА и Jiu
Jitsu клуба „Безбедност“ Душан Жера
вић освојио је злато у конкуренцији каде
та -  категорији до 54 килограма. Млади
талентовани борац о коме су „Митровач
ке новине“ у више наврата писале још
једном је потврдио доминацију у овој
дисциплини и у финалном мечу тријум
фовао је после прекида у другој рунди.
На такмичењу у Бору наступило је око
240 такмичара из Србије и Босне и Хер
цеговине у свим узрасним категорија
ма кадета, млађих и старијих јуниора и
сениора А и Б класе. Такмичењем у бору
завршава се циклус овогодишњих дисци
плина у рингу.
Д. М.

Шампион Србије Душан Жеравић са тренером Браниславом Стојаковићем

ЖРК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ИНЂИЈА

Победа у првој
полуфиналној утакмици
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
завршници сусрета.
Иначе, играчице „Железничара“ напра
виле су велико изненађење у полуфина

лу када су елиминисале актуелног прва
ка „Јагодину“.
– Јако сам срећан и поносан на девој
ке и цео клуб, јер је наш улазак у фина
ле резултат вишегодишњег рада. Целе
сезоне смо сјајно играли, у свакој утакми
ци смо ишли на победу, нисмо калкули
сали ни у једном мечу, истакао је тренер
Влада Шимичић и додао:

– Није тајна да је „Бекамент“ апсолут
ни фаворит у нашим дуелима. Ми нема
мо шта да изгубимо, зато смо и у овом
сусрету ишли на победу и на крају је и
остварили. И у следећи сусрет улазимо
са истим ставом.
Реванш утакмица се игра идуће неде
ље, 29. маја у Инђији, са почетком у
19:30 часова.
М. Ђ.
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ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА: РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊE ТЕКСТИЛАЦА

Веште руке и добре идеје
Румска ССШ „Бранко Радичевић“ била
је домаћин 26. Републичког такмичење
текстилних и кожарских школа Србије
које је одржано од 19. до 21. маја. После
активности у школи, везаних за избор
комисије 19. маја је такмичење званично
отворено у Културном центру, а после
краћег програма уследила је и модна
ревија учесника такмичења.
Рума је пре 25 година била по први пут
домаћин овог републичког такмичења на
којем се надметала 21 школа текстилне
и кожарске струке, од тога једна из Сара
јева.
– Основни циљ такмичења је да деца
која на овом надметању освоје неко од
прва три места, ако желе да наставе
школовање из текстилства и кожарства,
добијају одређен број додатних бодова с
обзиром да је реч о републичком такми
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
Рума је поздравио учеснике републичког
такмичења и истакао да је стратешко
опредељење подизање капацитета
локалне заједнице и њен развој, као и
подизање привредних активности на
виши ниво.
– Ми смо свесни да је за то неопх одна
успешна сарадња локалне заједнице са
образовним установама, јер сваки инве
ститор размишља да ли у одређеној сре
дини постоји стручна радна снага. Зато
је важно да локална самоуправа заједно
са образовним установама ради на ства

Стеван Ковачевић

Припреме за модну ревију

рању образовних профила који су одго
вор захтевима савременог тржишта. То
нас обавезује да улажемо не само у
кадрове, зграде и школску опрему, него и
да подстичемо мобилност и креативност
школских колектива и ученика, поручио
је Ковачевић.
Мехо Цамовић је председник Удруже
ња кожарских и текстилних школа Срби
је, али и директор Текстилне школе из
Новог Пазара чији су ученици такође,
учесници Републичког такмичења.
– 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. Ја сам тридесетак година

у просвети и знам ученике који су се
почетком деведесетих година такмичили
и дан данас се сретну и помињу прија
тељства која су тада стекли, рекао је
Цамовић и додао да је изузетно задово
љан начином организовања такмичења,
али и пријемом и исказаним пријатељ
ством у Руми.
Следећи дан је био такмичарски, а док
су се ученици такмичили била су органи
зована и стручна предавања за њихове
наставнике. Сва предавања су била
везана за производњу одеће и текстила,
као и технолошким иновацијама у овој
области. То је била и прилика за промо
цију виших школа и факултета за заинте
ресоване ученике пред уписе на факул
тете и високе струковне школе.
С. Џ.

Резултати такмичења

Награђени такмичари

Последњег дана проглашени су резул
тати такмичења, најбољи такмичари у
четири категорије су добили пехаре,
захвалнице су додељење за представни
ке 21 школе која је учествовала на такми
чењу, а похвале су уручене наставници
ма –менторима најбољих такмичара.

У категорији текстилни материјали зла
тан пехар је освојила Дуња Гвозденовић
из Текстилне школе „Милева Марић Ајн
штајн“ из Новог Сада, у категорији изра
да одевног предмета од текстилног мате
ријала најбоља је била Анита Халиловић
из Школе за дизајн текстила и коже из

Новог Пазара, у конструкцији и модели
рању одеће златан пехар је добила Ное
ми Папуга из Текстилне школе „Милева
Марић Ајншајн“ из Новог Сада и у катего
рији кожарски материјали победница је
Ана Габриел, из Техничке школе за
дизајн коже из Београда.
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Т

е 2018. године, која нам се сада
чини толико далеко с обзиром на то
шта се све десило у међувремену,
Путин и Меркелова су освојили нове
мандате на изборима. Трамп се састао
са братом Кимом из Северне Кореје, док
је у исто време послао војску на границу
са Мексиком.  Људи су коначно схватили
да их Фејсбук шпијунира, а Меган Маркл
се умувала у британску краљевску поро
дицу. И да, Рамос је сломио раме Сала
ху, тада најбољем играчу Ливерпула, на
врхунцу форме, у финалу Лиге шампио
на.
Оно што је уследило на том мечу, био
је потоп Клопове екипе. На крају, 3:1 за
Реал Мадрид уз неке комичне интервен
ције рахметли Каријуса на голу редса. Да
не бих био схваћен погрешно, дотични је
и даље жив, али је те вечери фудбалски
био са’рањен.
Морам признати да ми је у том финалу
срце било уз Ливерпул. Једна лепа и
здрава прича која се котрљала још од
2015. године и доласка Јиргена Клопа на
клупу енглеског тима, кулминирала је
пласманом у финале најелитнијег европ
ског фудбалског такмичења.
Мо Салах је доведен годину дана
раније из Роме, а оно што је омалени
Египћанин направио у првој сезони,
ушло је у анале. Доминирао је у готово
свим такмичењима и уваљао укупно 44
гола. А онда је на сцену ступио Серхио
Рамос и једном класичном полугом изба

цио из игре најбољег играча Ливерпула.
Нису дуго навијачи Ливерпула чекали
на трофеје. Већ следеће године, Јирген
Клоп је са својим пуленима узео Лигу
шампиона, избацивши у полуфиналу
фаворизовану Барсу после невероват
ног преокрета и победе од 4:0 у реваншу.
У финалу је фасовао Тотенхем. Годину
дана касније, на ред је дошла и дуго оче
кивана титула у Премијер лиги.
Што се Реал Мадрида тиче, та титула
из 2018. године им је била трећа уза
стопна.   Добро су дрмали европским
фудбалом тих година, а како и не би,
када су у својим редовима имали чудо
виште у људском облику – Кристијана
Роналда. Финале и победа против
Ливерпула било је и круна његове кари
јере у којој је освојио скоро све што се
освојити може. И то неколико пута. Исте
године, кренуо је ка заласку фудбалског
сунца, у правцу Торина.
Данас, пред ново финале и нови окр
шај између ова два тима, може се рећи
да је ситуација много другачија. Барем
на папиру, Ливерпул је фаворит против
шпанског тима којег је ова криза поште
но уздрмала. Суочени са многим одла
сцима, Мадриђани су принуђени да се
ослоне на стару гарду, уз додатак неко
лико тамнопутих клинаца са бразилских
плажа. Што је најлуђе од свега, то уоп
ште не изгледа лоше, а Карло Анћелоти,
њушка на клупи краљевског клуба,
изгледа да је пронашао добитну комби
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нацију.
Са друге стране, фудбал који игра
Ливерпул последњих година, јасно ста
вља чету Јиргена Клопа у позицију фаво
рита. Немац је направио подмазану
машину која ради као сат. Ако је и некад
енглеска екипа имала слабости, Клоп је
попунио све рупе и подебљао сваку
позицију на терену са барем два врхун
ска играча. Треба напоменути и да је
новац рационално трошен, што је за сва
ку похвалу.
аравно да се пред недељно фина
ле кроз ваздух пролама једна реч
– освета. Јасно је да је џукачки
потез Серхиа Рамоса пре четири године
у великој мери утицао на исход тог
финалног меча. Ливерпул је из свега
тога изашао још јачи. Уследило је осваја
ње трофеја у Европи и Енглеској и сигур
но набријани чекају окршај са старим
знанцима.
Међутим, немачки стратег на клупи
енглеског тима мора да надмаши себе у
овом спектаклу. Насупрот њему, седи
премазани Италијан који и те како зна
како се освајају велики трофеји. Ако
томе додамо и чињеницу да Реал игра
крајње чудну сезону у Лиги шампиона, и
да се већ неколико пута дизао из пепе
ла, јасно је да ће припрема овог меча на
психолошком плану бити кључна за оба
тренера. Клоп је велики мотиватор, али
мора да пази да његовом тиму не прего
ри лицна у недељу.    

Н

ИРИГ: ПРИЈЕМ ЗА ЖЕЉКА ПАВЛОВИЋА, ПОБЕДНИКА ФРУШКОГОРСКОГ МАРАТОНА

Промоција спорта и Фрушке горе

Фрушкогорски маратон је спортско так
мичарско -  рекреативна манифестација
међународног карактера који је први пут
организован у мају далеке 1987. године.
Овогодишњи, 45. Фрушкогорски маратон
је одржан 7. и 8. маја. Општина Ириг је
13. маја организовала пријем за побед
ника Фрушкогорског маратона Жељка
Павловића у најтежој дисциплини Ultra
extreme Trail. Дужина ове стазе је 134
километра, а Жељко ју је савладао за 21
сат и 56 минута.
– Идеја нам је да подстакнемо и моти
вишемо младе да уђу у свет спорта, а
оне који су већ у спорту да постижу још
боље резултате. Наша општина ће и
даље улагати средства како би се обез
бедила боља спортска инфраструктура
и како би талентовани млади људи има
ли квалитетније услове за даљи спорт
ски и лични развој, истакао је на пријему
Тихомир Стојаковић, први човек иришке
општине.
Пријему су присуствовали и заменик
председника Миодраг Бебић и секретар
СО Ириг Драган Стојић. Занимљив је
податак да је Жељко Павловић, побед
ник 45. Фрушкогорског маратона, родом

Драган Стојић, Миодраг Бебић, Жељко Павловић и Тихомир Стојаковић

из Мале Ремете. Живео је десет година
у Америци, а потом се вратио у Србију.
Додајмо, за овогодишњи Фрушкогорски
маратон је било припремљено 19 стаза,
различите дужине и висинских разлика.
Стазе такмичарског карактера су серти
фиковане од стране ИТРА (International

Trail Runnig Asosiation) и квалификацио
не су за Трку око Мон Блана. Десет стаза
су биле рекреативног карактера и имају
за циљ промоцију здравог стила живље
ња и очувања природе, као и културног и
историјског наслеђа.
С. Џакула
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ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“ ДОМАЋИН 15. РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА У СПОРТУ
ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

У фокусу дружење, а не резултати
Школа за основно и сред
ње васпитање „Радивој Попо
вић“ из Сремске Митровице је
била домаћин 15. републич
ког такмичења у спорту за
децу са сметњама у развоју
и инвалидитетом, које је одр
жано на Атлетском стадиону
у петак 20. маја. Учествовало
је 142 деце из укупно 15 гра
дова.
– Мени је част и задовољ
ство што је наша школа иза
брана да буде домаћин. Так
мичење је на републичком
нивоу и подразумева спортска
такмичења. Мото нашег дога
ђаја је да би дружење треба
ло да буде важније од победе,
изјавио је директор ШОСО
„Радивој Поповић“ Негован
Николић.
Гости су похвалили органи
зацију такмичења у Сремској
Митровици, а неки од њих су
повели и подршку.
– Дошли смо са екипама
основне и средње школе да
бисмо се такмичили у атле
тици. Немамо много ученика,
али је ово прилика да се они
друже с децом из других гра
дова. Да размене искуства и

Лепа Петровић

Детаљ са такмичења

одмере снаге. Током читаве
године се спремају и живе за
овај дан. Радују се и њихове
породице и другари. Довели
смо чак и навијаче да бодре
ученике, рекла је Душица
Цокић професорка физичког
васпитања из Школе за основ
но и средње образовање
„Видовдан“ из Бора.
Циљ оваквих догађаја је да

Зоран Мишчевић

Негован Николић

се деца са сметњама у развоју
и инвалидитетом подстакну на
активности које им олакшавају
живот у друштвеној заједници.
– Прилагодили смо такми
чења њиховим могућностима,
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
за оштећене слухом „Стефан
Дечански“.

СБК „РУМА“

Душица Цокић

Град Сремска Митровица
је пружио подршку овом дога
ђају којем су присуствовали и
представници локалне самоу
праве.
– Драго ми је да се у Срем
ској
Митровици
одржава
овакво такмичење. Послали
смо позитивне вибрације из
нашег града, изјавио је Зоран
Мишчевић заменик начелни
ка Градске управе за културу
и спорт.
А. П.

Седам медаља са Првенства Војводине

Чланови СБК „Рума“ поново
су доказали свој таленат и
освојили седам медаља на
Првенству Војводине у асо
саватеу које је половином маја
одржано у Сенти. Златно су
изборили Анастасија Иковић у
категорији до 60 кг, Марко Вида
ковић у категорији +85 и Давид
Пил у категорији +75 кг.
Сребрно одличје је отишло у
руке Јоване Зубер, Луке
Србљанина и Александра
Дикића, док је бронзу освојио
Вук Србљанин.
С. Џ.

Румски савате боксери у Сенти
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ПОСЛОВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ПИНКИ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Полицајци Срема
одмерили снаге у спорту

Акција „Спорт у полицији“
у организацији Министарства
унутрашњих послова Србије и  
Спортског савеза Србије одр
жана је у Сремској Митрови
ци у уторак 17. маја. Домаћи
ни такмичења за припаднике
Полицијске управе Сремске
Митровице су Градска управа
за културу и спорт, а организа
тор је био Спортски савез Гра
да Сремска Митровица.
Такмичења су организована
на нивоу Полицијске управе
Сремска Митровица, одно
сно екипе су дошле из Руме,
Инђије, Шида, Ирига и Старе
Пазове, као и града домаћи
на.
– Спортски савез Гра
да Сремска Митровица и
Полицијска управа Сремска
Митровица домаћини су другу
годину заредом акције „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
вљено је шест екипа, 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

Полицијада

Војводине у Суботицу, рекао
је Немања Црнић, генерални
секретар Градског спортског
савеза.
Прошле године је екипа
из Сремске Митровице била
првак Сремског округа и првак
Војводине. Учествовали су
и на завршном такмичењу
Полицијаде Србије.
– Прошле године смо
остварили добар успех, били
смо први на овом спортском
такмичењу, отишли смо даље
на такмичење у Суботицу, где
смо такође остварили добар
успех и изборили пласман на
државно првенство. Ове годи
не очекујемо да ћемо такође
остварити добре резултате,

Немања Црнић

изјавио је Милош Петровић,
припадник Полицијске управе
Сремска Митровица, који се
такмичио у фудбалу.
Историја се поновила, па
ће извојеваном победом у
финалу против Пазовчана,

Милош Петровић

Митровчани и ове године
бити представници Сремаца
у Суботици. У баскету су нај
успешнији били полицајци из
Старе Пазове. 
А. П.
Фото: Б. Т.

РЕПУБЛИЧКО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ

Успех румских основаца

Републичко школско такмичење
у атлетици одржано је на атлет
ском стадиону у Краљеву, у орга
низацији Атлетског и Савеза за
школски спорт Србије и Спортског
савеза Краљева. На републичком
школском такмичењу надметало
се око 600 основаца и средњошко
лаца који су остварили најбоље
резултате на претходно одржаним
међуокружним такмичењима.
Румски ученици су на овом так
мичењу остварили добре резул
тате, а ОШ „Душан Јерковић“ је
у екипној конкуренцији освојила
одлично 2. место.
Атлетску екипу ове школе
ду чинили Јована Докмановић
(кугла), Уна Ђуричић (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
Љиљана Орловић, која је и сама
у више наврата проглашавана за
најбољег наставника физичке кул
туре румске општине у категорији
основне школе. У својим узрасним
категоријама, односно од првог
до шестог разреда у тзв „малој
атлетици“ Румљани су освојили
четири медаље: злато су освојили
Новак Срдановић у трци на 300 м
и Марко Зец у скоку у даљ из ОШ
„Душан Јерковић“, док је сребрну
медаљу из Краљева донео Нема
ња Веселиновић у скоку у вис, а
бронзу Марко Тополић у трци на
600 метара – обојица су ученици
ОШ „Змај Јова Јовановић“.
С. Џ.

Румљани на такмичењу у Краљеву
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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
нез ав ис нос ти
Аргент ин е,
мада је независност формал
но проглашена у јулу 1816.
1895. Британски писац Оскар
Вајлд осуђен на две године
робије због хомосексуали
зма.
26. мај
1521. Римско-немачки цар
Карло V, као извршилац пап
ске екскомуникације, донео је
Вормски едикт којим су Мар
тин Лутер, оснивач проте
стантизма у Немачкој и њего
ви следбеници прогнани из
земље.
27. мај
1703. Руски цар Петар Велики
основао је нову престоницу
Русије на ушћу реке Неве у
Балтичко море, Санкт Петер
бург.
1868. У Мостару је рођен срп
ски песник Алекса Шантић.
1937. У Сан Франциску је
пуштен у саобраћај “Голден
гејт”, један од највећих мосто
ва у свету.
28. маја
1987. Деветнаестогодишњи
Западни Немац Матијас Руст
прелетео је спортским авио
ном “Цесна” од Хелсинкија до
Москве и спустио се на цен
трални Црвени трг у главном
град у
СССР,
прош авш и
непримећено кроз совјетски
ваздушни простор.
29. мај
1985. На стадиону “Хејсел” у
Бриселу, у нередима пред
финални меч европског Купа
шампиона између италијан
ског првак а “Јувентуса” и
енглеског “Ливерпула”, поги
нуло је 39 и повређено више
од 400 људи, углавном итали
јанских навијача.
30. мај
1431. У Руану спаљена на
ломачи француска нацио
налн а
хер ои н а
Јованк а
Орлеанка, након што је по
налогу Енглеза пред цркве
ним судом оптужена да је
јеретик и вештица. Рехабили
тована је на ревизији проце
са 1456, а одлуком папе
Бенедикта XV 1920. прогла
шена је за светицу.
31. мај
1859. Почео је да ради велики
сат Биг Бен на кули британ
ског парламента у Лондону.
1970. У земљотресу јачине
7,9 Рихтерове скале у Перуу
погинуло је више од 70.000, а
600.000 људи остало је без
домова.

25. MAJ 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Доносите низ
важних одлука и делу
јете одлучно у својим
нам ер ам а
пред
сарадницима. Преостаје вам да
спроведете у дело све оно што
сте уговарали у протеклом перио
ду. Нема потребе да се распра
вљате са неистомишљеницима и
да губите време на неке споредне
ситуације. Имате добар осећај а
љубавни догађаји које наслућује
те најављују срећан расплет.

ВАГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на сво
јим идејама, јер имате врло поу
здане пок азатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.

БИК: Делујете пози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да
пренесете стваралачки импулс и
креативну енергију на своју око
лину што вам олакшава остваре
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
ских особа.

ШКОРПИЈА: Имате
добар предосећај и
успех вам се налази
на дохват руке. Најви
ше ће вас обрадовати финансиј
ско побољшање и бољи матери
јални стандард. Не само да имате
добре пословне процене већ
добијате и нови број присталица
тако да у већини ситуација прола
зите лакше и боље од других.
Осећате да се налазите на емо
тивној прекретници и радо при
хватате разне изазове.

БЛИЗАНЦИ: Прола
зите кроз различите
фазе ствар ал ачк ог
расположења и стало
вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Понекад не желите
да прихватите коментаре које
доживљавате као оштру критику.
У односу са љубавним партнером
често преузимате активну улогу и
спремни сте да промените зајед
ничке навике које вас спутавају.
РАК: Потребно је да
осмислите добар план
и да останете дослед
ни у свакој фази спро
вођења, посебно када се налази
те пред сарадницима када вас
оспоравају. Након дужег послов
ног убеђивања ситуација ће се
променити у вашу корист. Пре
плављени сте различитим мисли
ма и емоцијама тако да пажљиво
одмеравате добру прилику у којој
можете да изразите своје жеље.
ЛАВ: Све корисне
информације могу да
вам олакшају успе
шно решавање неких
пословних питања која имате.
Обратите пажњу на сугестије које
вам даје једна искусна особа,
нема разлога да одбацујете неке
идеје само зато што вам звуче
сувише апстрактно.   Ако вам је
стало да побољшате однос са
вољеном особом онда покажите
више разумевања за критеријуме
које користи друга страна.
ДЕВИЦА: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и
поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потрудите
се да правилно дозирате свој
стваралачки импулс. Пролазите
кроз фазу осцилација, склони сте
честим променама у понашању и
расположењу. Повремено вам је
тешко да правилно ускладите свој
љубавни ритам у односу са бли
ском особом.

СТРЕЛАЦ: Неко вам
даје корисне сугестије
које лако можете да
примените приликом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима как о
бисте на најбољи начин усклади
ли разлике које постоје у мишље
њу или искуству. Имате утисак да
вам партнер ускраћује одређене
информације из вама потпуно
непознатих разлога.
ЈАРАЦ: Делујете вео
ма опрезно и не жели
те превише да ризику
јете у пословно-фи
нансијским преговорима. Ипак,
мораћете да се суочите са неким
изазовима који нису по вашој
вољи или укусу. Затражите на
време добар савет од једне ста
рије особе На крају ће се све
решити у вашу корист. Прижељку
јете више разумевања и нежности
у љубавном односу.
ВОДОЛИЈА: Обратите
пажњу на нове профе
сионалне могућности,
како бисте проширили
сазнање и побољшали своју укуп
ну позицију. Ако препустите да
ствари саме иду својим током неко
други изненада може да вас пред
ухитри. Свет око себе посматрате
другачијим очима или у ведрим
тоновима осећате се задовољно и
срећно уз вољену особу.
РИБЕ: Ослањате се
на своје преговарачке
манире јер да без
добре припреме пла
на и 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
мат ер ијалн у
сат исф акц ију.
Пажња и разумевање које доби
јате у кругу своје породице делу
је врло подстицајно.

Crkveni
kalendar
Среда, 25. (12) мај
Св.Епифеније; Св.Герман Цари
градски; Св. Никодим Српски
(Оданије Преполовљења)
Четвртак, 26. (13) мај
Света мученица Гликерија
Петак, 27. (14) мај
Свети мученик Исидор Хиоски;
Свети мученик Максим
Субота, 28. (15) мај
Преподобни Пахомије Велики;
Свети Ахилије, Епископ лариски
Недеља, 29. (16) мај
Преп. Теодор; Св.свештмуч.
Теодор Вршачки; Св.муч. Вука
шин; Св.Виконтије и Св. муч.
Сурдолички
Понедељак, 30. (17) мај
Свети апостол Андроник и Све
та Јунија
Уторак, 31. (18) мај
Свети мученик Теодот Анкирски
и седам мученица

Месни ролат
Штефани
Састојци: јунеће млевено
месо, кромпир, црни лук, бели
лук, першун, јаја, презле, пара
дајз сок, млеко, путер

Припрема: Лук исећи што сит
није. Бели и црни лук се додаје у
млевено месо. Першун се исецка
са стабљикама, јер се у њима
налазе витамини и арома, па се
дода у смесу са млевеним месом.
Након тога, у смесу додати и јед
но цело јаје и бибер и со. Смеса
се уједначи. У смесу се могу дода
ти и презле како би покупиле
вишак влаге. Смеса меса се
поставља на фолију и преко њега
се поређају јаја сечена на пола.
Све се то урола и замота у фоли
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
пире и парадајз сок.

• Све већи циркус, све
мање смешно.
• После десет ракија, све
су степенице покретне.
• Опрезан је онај ко пре
грмљавине опере косу
шампоном од коприве.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Плеј оф група: Црвена Зве
зда – Вождовац 3:1; Партизан
– Раднички Ниш 2:0; ТСЦ – Вој
водина 0:2; Чукарички – Напре
дак 0:0.
Плеј аут група: Младост –
Спартак ЖК 2:1; Пролетер –
Нови Пазар 0:2; Раднички 1923
– Металац 1:2; Радник – Колу
бара 3:0.

Плеј оф група: Инђија – Рад
нички СМ 2:0; Јавор Матис –
Лозница 1:0; Младост НС –
ИМТ 2:3; Железничар – ОФК
Жарково 1:0.
Плеј аут група:Будућност –
Рад 2:1; Златибор – ОФК Бачка
2:1; Тимок 1919 – Кабел 5:0;
Мачва – Графичар 1:1.

Путинци: ПСК – Срем (нео
диграно); Буђановци: Младост
– Полет 4:2; Чортановци: ЧСК
– Рудар 5:2; Огар: Шумар – Кру
шедол 1:3; Шимановци: Хајдук
1932 – Граничар (О) 2:0; Жар
ковац: Напредак – Јединство
1:1; Фрушкогорац је био слобо
дан.

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

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

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

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

32
31
15
12
13
13
13
10
12
14
12
12
10
9
8
8

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

1
1
7
10
14
15
18
19
10
19
16
17
16
20
21
20

95:19
85:13
54:34
40:39
48:45
51:56
44:51
31:51
37:37
42:65
46:52
45:60
39:54
34:60
25:57
42:65

100

98
60
51
49
48
42
38
51
46
45
44
41
35
32
30

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

21
19
20
19
19
14
13
12
15
13
12
12
11
11
8
2

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

7
6
9
8
11
16
15
16
16
15
13
14
14
18
14
28

48:24
56:30
53:36
69:37
55:38
40:41
42:45
31:38
62:48
40:41
33:45
38:44
40:49
38:43
30:43
15:89

72
69
68
67
64
49
48
45
51
48
48
47
45
40
39
11

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Нови Бановци: Омладинац
– Раднички 1912 5:0; Сакуле:
Борац (Са) – ОФК Вршац 5:1;
Бечеј: Бечеј 1918 – Први Мај
2:4; Кикинда: ОФК Кикинда –
Феникс 1995 2:0; Стара Пазо
ва: Јединство – Раднички (З)
2:2; Бачка Паланка: Стари
Град – Динамо 1945 2:1; Кула:
Хајдук 1912 – Текстилац 2:1;
Шајкаш: Борац (Ш) – Тиса 2:1.

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

18
14
13
13
13
13
12
11
12
11
11
10
10
9
8
8

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

5
8
8
9
10
12
10
9
11
12
13
14
15
15
17
18

60:33
35:20
29:29
54:31
48:50
47:33
33:30
51:36
35:37
54:47
38:43
32:47
46:56
34:55
35:56
24:52

59
48
46
45
44
42
42
41
41
38
37
34
33
31
27
26

46:22
50:25
29:20
41:32
40:27
38:29
35:43
45:40
30:31
30:30
35:40
22:45
37:52
28:36
28:50
37:49

58
49
48
46
44
42
38
37
37
35
34
34
33
31
30
29

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Темерин: Слога (Т) – Индекс
2:1; Шид: Раднички (Ш) – Слога
(Е) 2:0; Салаш Ноћајски:
Будућност – Ветерник 4:1; Ста
ри Бановци: Дунав – Доњи
Срем 2015 3:2; Белегиш: Поду
навац – РФК Н.С. 1921 3:1;
Дивош: Хајдук – Раднички (НП)
1:2; Доњи Товарник: Слобода
– Цемент 0:1; Руменка: Једин
ство – Младост 1:2.

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

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

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

4
5
8
10
8
10
12
13
13
11
14
14
13
13
14
15

СРЕМСКА ЛИГА
Витојевци: Партизан – Хај
дук 4:3; Рума: Словен – Борац
(К) 9:0; Добринци: Сремац (До)
– Напредак 1:3; Вогањ: Слога
(В) – Железничар 0:6; Ириг:
Раднички (И) – Сремац (В) 4:2;
Манђелос: Фрушкогорац – Сре
мац (Дч) 3:1; Мартинци: Борац
(М) – Јадран 3:0; Љуково:
Љуково – Подриње 1:6.

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
27
28
28
28

22
23
15
14
14
12
13
11
12
10
11
9
8
6
5
5

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

1
3
8
10
12
10
12
12
14
10
14
12
15
16
20
21

82:10
79:19
59:34
64:41
48:56
55:44
52:48
49:48
43:45
36:40
45:56
38:45
35:56
31:59
34:74
37:112

71
71
50
46
44
42
42
38
38
37
36
34
28
24
18
17

22
22
22
22
22
23
22
22
22
22
22
22
23

20
18
12
11
10
10
9
9
9
9
7
7
0

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

1
3
9
9
9
10
9
10
11
11
12
14
23

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

68:10
66:21
62:36
54:45
48:35
45:38
37:40
61:51
34:38
36:42
18:39
28:68

61
55
37
35
33
33
31
30
29
29
24
22
16:110 0

Бачинци: ОФК Бачинци –
ОФК Бикић 0:3; Рума: Фрушка
Гора – Змај 6:0; Бешеново:
БСК – Хајдук 2:0; Адашевци:
Граничар (А) – Срем 3:1;
Кузмин: Граничар (К) – ЛСК 6:1;
Рума: Јединство – Ердевик
2017 5:0; Равње: Зека Буљуба
ша – Обилић 1993 4:3.
01. Хајдук
02. Гранич. (К)
03. Обилић
04. Зека Буљ.
05. Јединство
06. ОФК Бикић
07. ЛСК
08. БСК
09. Гранич. (А)
10. Ердевик
11. Змај
12. ОФК Бачин.
13. Срем
14. Ф. Гора

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
18
16
17
17
13
9
8
8
7
8
7
4
3

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

4
3
2
5
5
8
14
13
14
13
16
16
20
21

78:13
60:19
53:24
61:23
50:17
47:29
30:47
46:70
35:55
26:57
44:63
35:67
18:52
24:71

58
57
54
53
53
42
28
27
26
25
24
22
12
9

ОФЛ ШИД
Сот: Братство – Јединство
(М) 0:6; Илинци: Борац – Јед
нота 4:0; Љуба: Јединство (Љ)
– Напредак 0:4; Бингула: ОФК
Бингула – Омладинац 4:3;
Јамена: Граничар – Синђелић
0:0.

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

16 15 1 0 60:5 46
16 13 2 1 61:12 41
16 7 3 6 40:33 24
16 8 0 8 32:47 24
16 6 4 6 39:21 22
16 6 1 9 25:43 19
16 5 3 8 27:36 18
16 5 2 9 25:40 17
15 4 2 9 21:42 14
15 1 0 14 15:66 3

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Карловчић: Ловац – ОФК
Брестач 0:3; Сибач: Словен –
Купиново 3:0; Суботиште:
Витез – Младост 1935 1:4;
Камени је био слободан.

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

Камени
ОФК Брестач
Купиново
Словен
Младост
Ловац
Витез

11 10 0 1 34:13 30
11 9 0 2 44:10 27
11 6 0 5 36:19 18
10 4 1 5 16:23 13
11 4 0 7 21:38 12
10 2 1 7 12:31 7
12 1 2 9 10:39 5

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Ривица: Планинац – Војво
дина 3:0; Нови Сланкамен:
Дунав – Борац 3:0; Марадик:
Слога (М) – Цар Урош 1:3;
Крњешевци: Слога (К) – 27.
Октобар 2:7.

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

19
19
19
19
19
19
19
19

15
12
11
10
8
5
4
1

2
4
1
1
4
2
3
3

2
3
7
8
7
12
12
15

46:18
48:21
50:34
38:28
38:35
27:41
38:72
21:57

47
40
34
31
26
17
14
4

ОФЛ РУМА
Доњ и Пет ровц и: Доњи
Петровци – Јединство 9:2; Сте
јановци: Борац (С) – Фрушкого
рац 3:3; Никинци: Полет – Хрт
ковци 4:3.

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

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

19 17 1 1 66:17 52
19 11 3 5 51:35 36
19 9 3 7 48:47 30
19 9 1 9 53:40 28
19 5 1 13 32:61 16
19 1 1 17 29:79 4

25. MAJ 2022.

ХРОНИКА

M NOVINE

47

ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ЗБОГ УБИСТВА У БЕШКИ

„Сви су знали, а нико ми није рекао“

Виши суд у Сремској Митровици,
потврдио је оптужницу ВЈТ које је поди
гло против Золике Холика (50) из Бешке,
због кривичног дела тешко убиство,
потврђено је у овом суду. Холик је окри
вљен да је у септембру прошле године
у раним јутарњим сатима прво аутомо
билом усмртио бившу супругу Јасмину
Холик (47), а затим њено беживотно тело
однео у своју кућу. Када ће се одржати
припремно рочиште тај датум одредиће
судија Никола Радановић који ће водити
овај судски процес.
Злочин који је потресао родбину, при
јатеље, комшије, када се пронела вест
да је Золика усмртио Јасмину, која га  је
две година пре злочина напустила, иза
звао је празнину и бол, код њених нај
милијих. Они ни после осам месеци не
могу да поверују шта се десило несрећ
ној жени.
– Све се зна шта је и како било, нажа
лост моју ћерку не могу вратити међу
живе. Повређен сам што су сви знали,
да је он њој претио, а нико ми ништа није
рекао. Наравно, да то не бих дозволио,
причао бих са њим, каже за наш лист

Злочин због
љубоморе
Сви они који су познавали овај брач
ни пар, тврде да је мотив ове трагедије
љубомора и посесивност, јер Золика
није могао да се помири са тим, да
Јасмина не жели више да се мири са
њим.

Улица у којој се десио злочин

Драгољуб Марков отац убијене Јасмине,
који званично није био чуо да је потврђе
на оптужница против бившег зета.
– Ни наслутио нисам да тако нешто
може да се деси. Чуо сам то јутро када
се ћерка спремала на посао, једва је
дочекала да почне да ради, јер је била
три недеље у болници од короне боле
сна. А онда јој је он одузео живот, присе
тио се отац Драгољуб, који са супругом
Божицом утеху тражи у унуку, унуки и
њеној породици.
Тог јутра када је Јасмина у уобичаје
но време кренула на посао, у улици где
је живела код мајке и оца, у колима је
сачекао Золика а онда аутомобилом
налетео на њу, изашао из возила, жену
ставио на сувозачево место и одвезао је
својој кући у Улицу Бранка Радичевића.

Жртва: Јасмина Холик

Тада је позвао ташту Божицу и рекао јој
да је убио Јасмину, након чега је несрећ
на жена позвала полицију, која је њено
беживотно тело затекла у лежећем
положају на брачном кревету.
Неколико сати после трагедије, Јасми
нина мајка за наш лист је рекла, да је
њена ћерка годинама трпила малтрети
рање од Золике.
- Вређао је, прогањао је, пратио. Сва
шта је моја ћерка трпила, зарад мира у
кући и мира у породицама да се не би
међусобно свађале. – рекла је тада очај
на мајка убијене жене, не кријући да је
Јасмина неколико пута давала шансу
Золики када би се помирили, али би он
био опет онај исти и веома гадне нарави
када попије.
С. Костић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Број: 350-150/2022-VI  
Дана: 20.05.2022. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица у складу са
чланом 45а Закона о планирању и изградњи  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-др. закон, 9/2020
и 52/2021), и чланом 40 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), излаже на

РАНИ ЈАВНИ УВИД

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕЛИНЕ 5
- ИНДУСТРИЈСКО-ПРОИЗВОДНА ЗОНА „ЈУГОИСТОК”, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РАНИ ЈАВНИ УВИД ће се обављати у холу зграде
Градске куће Града Сремска Митровица, у Сремској
Митровици, улица Светог Димитрија број 13 и трајаће 15
дана и то од  25. маја до 09. јуна 2022. године.
Увид у материјал за израду плана генералне регулације
може се остварити на званичној интернет страници једи
нице локалне самоуправе - www.sremskamitrovica.rs.
У току трајања раног јавног увида заинтересована
правна и физичка лица имају право упознавања са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим решењи
ма за урбану обнову и ефектима планирања.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јав
на предузећа који су овлашћени   да утврђују услове за
заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају
мишљење у погледу услова и неопх одног обима и степе
на утицаја на животну средину.
Заинтересована правна и физичка лица могу доставити
примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи
за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица, улица Светог Димитрија број
13 у Сремској Митровици.
НАЧЕЛНИК
Весна Вујановић, дипл. правник
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Кажи Марко
на коме је царство

С

рбија је на клацкалици. Са два ока
разрока са радозналошћу посма
тра шарени свет и чуди се. Шта ће
бити, кад ће бити, питају се грађани. Они
нису разроки. Заправо, фиксирају непо
грешиво. Питање је коју тачку. Али, иде
мо редом. Прво је председник рекао да
нећемо бити гладни. Има уља, има сар
дина, има пиринча. Медитеранска исхра
на, рекло би се, нам не гине. Има и гра
шка и пасуља. Онда се министар пољо
привреде изјаснио у прилог председни
кове изјаве поткрепљене фотографијама
препуних складишта. Онда је председ
ник рекао да министар није у праву и да
му (председнику) дође да скочи кроз
прозор кад чује да ће бити хране. Јер
хране неће бити. И биће хладно и гадно.
А ви само идите на море овог лета па
ћете после видети шта ће бити. А биће
најгоре још од 1944. године. Најавио
председник.
Како је било пре осамдесет година
председник сигурно не зна, о министру
пољопривреде да не говорим. Не знам ни
ја, а баш сам матора. Елем, нико не зна
за то како беше пре 80 година, али зато
сви знамо, или добар део нас, како је
било пре 30 година. Зашто председник
није поменуо деведесете као подсетник
на економску кризу, не могу да докучим.
Али, ни не морам, није важно на шта се
председник реферира, важно је да је он
поручио да смо надрљали. А надрљали
смо и због тога што нећемо да уведемо
санкције Русији.
Док је важило да умиљато јагње две
овце сиса, било је добро. Сад се овце
узјогуниле, па нас одбијају од сисе.
Последњи пут кад смо одбијени од сисе
било је богами гадно. Те 1992. године
када нам је Запад увео ничим изазване
санкције кочоперили смо се да ћемо
„јести коријење“ али нећемо попустити. И
јели смо.
Али, не брините се децо, ви који немате
представу шта значи живот под санкција
ма, све се може преживети. Јер, живот
под санкцијама буди у човеку креативност
и то је оно што је добро, заправо одлично.
Самоуслуге су биле празне, али су зато
пијаце биле пуне. На пумпама није било
горива, али се оно продавало у флашама
од киселе воде на сваком кораку. Девиза
није било у банкама (мењачнице нису ни
постојале) али се на сваком ћошку могло
чути „д’визе, д’визе“. Значи, било је свега.
Шверцовало се из Мађарске, вајкрем и
кобасице, улошци и чоколаде, фарбе за
косу и шта ти ја знам шта све не.
Није било кредита, ни стамбених ни
потрошачких, јер су банке потпуно пропа
ле. Нису се куповала нова кола ни стано
ви, к’о данас, ал’ нисмо били ни задужени
к’о данас. Друштвене фирме (ако се сад
више ико сећа сто су биле друштвене
фирме) су постојале, али нису могле да
раде. Радници су ипак долазили на посао,

Зими је знало да буде
прилично неугодно, да
не кажем гадно.
Рестрикције струје по
неколико сати, а кад
нема струје, нема ни
грејања у становима
јер пумпе не могу да
раде. Па ћутиш, увијен
у деку четири, пет
некад и више сати, док
не засветли, а кад
засветли, сав утрнуо
жмиркаш док се не
привикнеш на толику
количину светлости.
Онда трчиш ко ненор
малан (пардон, ненор
мална) да опереш веш,
скуваш ручак, испе
глаш, усисаш док
поново не искључе

али нису добијали плату. А опет се некако
живело. Било је около и ратова, избегли
ца, инфлације, сиротиње.
Лети још и некако, ал’ зими је знало да
буде прилично неугодно, да не кажем гад
но. Рестрикције струје по неколико сати, а
кад нема струје, нема ни грејања у стано
вима јер пумпе не могу да раде. Па
ћутиш, увијен у деку четири, пет некад и
више сати, док не засветли, а кад засве
тли, сав утрнуо жмиркаш док 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. И тако су пролазили дани, али
навикне се човек. А нарочито жена. Кад
си жена, навикавање ти је занимање. На
брзину да се сетим бисера женске инвен
тивности. На пример „домаћи детерџент“
који се у недостатку прашка за машинско
прање веша правио од домаћег сапуна и
прашка за ручно прање „биљана“ (којег је
неким чудом било). То ко није радио, тај
нема појма о чему причам и како изгледа
„домаћи детерџент“, какве је конзистен
ције, пре свега. Боље да не знате, ви који
сте навикли само на „персил“ и „ариел“.
Ако неком буде требало, имам рецепт,
али не знам где бих данас нашла домаћи
сапун, онај жути, квргави, што помало
смрдуцка, али скида флеке гарантовано.
Нарочито на пеленама, оним памучним
што се искувавају и пеглају. То више нико
не памти, јер децу данас одгајају у „пам
персима“ и осталим „пуфисима“. Међу
тим, питајте, ви младе мајке, своје бабе и
маме, шта су то памучне пелене, јер ко
зна можда вам то знање затреба.
имам рецепт и за „ембарго колач“,
оно са пола јајета, две кашике воде
и двеста грама ничега. Па кад се
испече, а он леп, леп, у три лепе ... Било
је свакаквих цака да извараш сам себе и
убедиш се да можеш живети од ваздуха.
Јер, плата није било, бар не у данашњем
смислу.
Србија се сагињати неће, тако је гласи
ла порука тада владајуће партије, дивна,
романтична порука. Пуна пркоса и наде.
Нисмо се сагињали, били смо своји на
свом. Нисмо могли нигде да путујемо без
виза. Додуше, тад смо имали море, црно
горско. Али,   бар се могло до Будве,
данас више ни тамо без пасоша не
можеш, а сутра можда ни без визе. О
Халкидикују ћете можда само да сањате.
Кажем можда, јер то зависи на коју страну
ће се наш председник нагнути. Коју ће
страну изабрати, кад дође да се бира.
Можда никад и не дође, не знам, али
данас баш не изгледа да ћемо да се изву
чемо. Знате ону   народну песму кад се
Мрњавчевићи гањају око беле Самодре
же цркве и на крају траже од Краљевића
Марка да каже „на коме је царство“? Е,
тако нешто, чини ми се чека нашег пред
седника и све нас заједно.

А

РУМСКА ОПШТИНА НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Исплата субвенција при крају
Ми смо ово замислили као
пилот пројекат, али сада
је сасвим јасно да ћемо са
овом мером наставити и
следеће године. Наш задатак је да помажемо нашим
пољопривредницима и
свакако да ћемо наставити са том подршком и
наредних година. Свесни
смо чињенице да је ово
пољопривредни крај и да
заједно са републичким и
покрајинским институцијама морамо да олакшамо
нашим пољопривредницима, каже Александра Ћирић председница
општине Рума
Општина Рума је и ове године
издвојила значајна средства из буџета за помоћ пољопривредницима на
том подручју. Поред досадашњих
мера помоћи као што је субвенционисање камате на кредите, премије осигурања и бесплатну анализу
земљишта, општина Рума је обезбедила и по 30 хиљада динара као
помоћ газдинствима за набавку
репроматеријала за пролећну сетву.
Исплата је при крају кажу у општини,
уз напомену да се за ову врсту помоћи пријавило 1100 регистрованих
газдинстава.
Овогодишња пролећна сетва је,
кажу пољопривредници у односу на
лањску скупља за педесет посто.
Управо због тога локална самоуправа у Руми је одлучила да помогне
пољопривредницима са по 30 хиљада динара за набавку семена, ђубрива и горива. Исплата пољопривредницима који су тражили ова сред-
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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

Александра Ћирић

ства је при крају, каже председница
општине Рума Александра Ћирић.
– Исплата се обавља планираном
динамиком и сви који су конкурисали
добиће новац тако да смо што се тога
тиче при крају. Веома смо задовољни
интересовањем пољопривредника за
ову меру за коју се од нешто више три
хиљаде регистрованих газдинстава
пријавило 1100 пољопривредника.
Мислим да је ова мера дошла у право време јер су цене репроматеријала за сетву ове у односу на претходну
значајно повећане, каже Александра
Ћирић председница општине Рума.
Ова врста помоћи ове године је
представљала пилот пројекат, али
како је заинтересованост пољопривредника велика, сада се са сигурношћу може рећи да ће ово постати
обавезна мера подршке румским паорима.
– Ми смо ово замислили као пилот
пројекат, али сада је сасвим јасно

Противградне ракете
Као и сваке године, тако је и ове
општина Рума је обезбедила набавку противградних ракета које су
дистрибуиране радарском центру на
Фрушкој гори. За куповину 34 противградне ракете Општина Рума
је издвојила 1.489.200 динара са
пдв-ом. Купљене су високо дометне ракете „Траyал“ и то 17 ракета
домета 7.300 - 7.900 метара и 17

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

ракета домета 6.100 метара, које ће
МУП накнадно дистрибуирати противградним станицама у Општини
Рума., Подсетимо у румској општини
је у склопу пројекта модернизације
девет противградних станица аутоматизовано, а локална самоуправа
сваке године издваја и додатна новчана средства за стимулацију противградних стрелаца.

да ћемо са овом мером наставити
и следеће године. Наш задатак је
да помажемо нашим пољопривредницима и свакако да ћемо наставити са том подршком и наредних
година. Свесни смо чињенице да је
ово пољопривредни крај и да заједно са републичким и покрајинским
институцијама морамо да олакшамо
нашим пољопривредницима, додаје Александра Ћирић председница
општине Рума.
Свему овоме додајмо и податак да
општина Рума на разне начине помаже пољопривредне произвођаче имајући у виду чињеницу да је у питању
пољопривредни крај у коме значајан
део становника живи искључиво од
пољопривреде. Због тога ту су и субвенције за камате на кредите, осигурање усева за чега је био расписан
јавни позив којим се субвенционишу
трошкови осигурања усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника и
животиња у износу 40 посто од укупног износа обрачунате премије осигурања, а највише до 200.000 динара
али и могућност бесплатне анализе
земљишта за коју је ове године из
буџета општине Рума издвојено пет
милиона динара. Могућност бесплатне анализе земљишта планирана је
за 2200 узорака, а заинтересованост
пољопривредника као и сваке године
је изузетно добра, кажу у акредитованој лабораторији Пољопривредне
стручне службе у Руми.
З. Марковиновић

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
066/643-73-53.

