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Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
066/643-73-53.
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Про тив изла за ка
сун ца на исто ку

Ми, Срби, већ три месе ца 
грца мо у нела год но сти што 
пред сед ни ка Укра ји не не 

дожи вља ва мо како га дожи вља ва 
цео запад ни и декла ри са но демо
крат ски свет. Ми, који смо кроз 
герил ске рато ве про тив мно го 
јачих од себе поно во сти ца ли 
држа ву и сло бо ду, не успе ва мо да 
отво ри мо емпа ти ју пре ма акту ел
ној мега  зве зди јед не декла ри са
не бор бе за сло бо ду. Ми који смо 
се диви ли бор ци ма за неза ви сност 
диљем пла не те и 20. века не успе
ва мо да широм отво ри мо срце за 
бор ца за сло бо ду брат ског укра
јин ског наро да. 

Неко ће овај пара докс појед но
ста вље но обја сни ти бли ско шћу 
Срба са Руси ма који су непла ни ра
но декла ри са ни као агре со ри. Неко 
ће пак духо ви то наћи да је агре сор 
у суко бу у Укра ји ни исто вре ме но и 
борац за свет ску прав ду и јед на
кост међу наро ди ма, и с тога наша 
слу ђе на срца оста ју тек мало 
отшкри ну та за укра јин ску мега  
зве зду бор бе за сло бо ду. 

Иако прет ход не тезе нису за пот
пу но одба ци ва ње, обја шње ње овог 
пара док са је врло при зем но и јед
но став но. Укра јин ско стра да ње, 
наи ме, није спон та но про из ве ло, 
изме ђу мно гих бора ца овог суко ба, 
нај по пу лар ни јег бор ца за сло бо ду 
на пла не ти, и не само у дана шњи
ци. Укра јин ско стра да ње је и иза
зва но да би се про из вео ова кав 
борац про тив источ њач ког мра ка, 
борац који ће уствр ди ти да сун це 
изла зи на запа ду а зала зи у мрак 
исто ка.

Да би срп ска срца и даље оста ла 
за њега једва отшкри ну та, овај пла
не тар но про сла вље ни борац про
тив источ њач ког мра ка импли цит но 

је пред опчи ње ним слу ша о ци ма 
ску па у Даво су суге ри сао да је 
Први свет ски рат иза звао један 
Србин, мла ђа ни Гари ло Прин цип, а 
Дру ги свет ски рат „јед на осо ба којој 
није пру же но довољ но отпо ра”.

Пла не тар но попу лар ни борац 
про тив источ њач ког мра ка са неве
ро ват ном лако ћом изјед на чио је 
Прин ци пов пуцањ на оку па тор ског 
држав ни ка са Хитле ро вом оку па
ци јом Чешке. И за то био награ ђен 
апла у зом свет ске финан сиј ске и 
поли тич ке ели те. 

Да је, уме сто инструк то ра рата, 
питао само мало од себе начи та ни
је Укра јин це, пла не тар но попу лар
ни борац про тив изла за ка сун ца на 
исто ку сазнао би да су Сарај ли је, 
тре ћег дана оку па ци је Југо сла ви је, 
доче ка ли Хитле ро ву вој ску кли ца
њем и сим бо лич ним ски да њем спо
мен  пло че Гаври лу Прин ци пу са 
згра де на оба ли Миљац ке. У позна
тој епи зо ди немач ког видео  жур
на ла спи кер усхи ће но изго ва ра: 
„Овдје је 28. јуна 1914. аустриј ски 

пре сто ло на сљед ник постао жртва 
кука вич ког атен та та срп ског сту
ден та. Ти пуц њи су дали сиг нал за 
свјет ски рат”.

Оно што је и за наци сте било 
само „сиг нал за свјет ски рат”, а сиг
нал је само знак да је вре ме нече
му што је пла ни ра но, за укра јин
ског пред сед ни ка је узрок Првог 
свет ског рата.

Наше емо ци је, расо плу ће не због 
суко ба два ју брат ских наро да, нису 
пре пре ка да при ме ти мо како нешто 
није у реду са пред сед ни ко вим 
нара ста њем у горо ста са уни вер
зал не бор бе за изла зак сун ца на 
запа ду и зала зак на исто ку. Нешто 
није у реду са њего вим тума че њем 
узро ка и после ди ца, нешто није у 
реду са њего вим про ри ца њем ско
ре побе де док му мили о ни укра јин
ских кофе ра на точ ки ће тан др чу по 
европ ским бето ни ма, док му вој ска 
попут пешча ног сата цури у заро
бље ни штво, а домо ви на поста је 
све мања.

Нешто није у реду ако се један 
вели ки народ и вели ка држа
ва жртву ју да би њихов пред

сед ник и мега  зве зда бор бе про
тив мрач ног исто ка добио Нобе ло
ву награ ду за мир.

Ми то види мо, и не пушта мо га у 
сво ја срца, убе ђе ни да су укра јин
ска стра да ња сулу до висо ка цена 
за пла не тар ни апла уз њего вој 
бесе ди про тив изла за ка сун ца на 
исто ку, коју ће уве жба но изго во ри
ти пред Нор ве шким Нобе ло вим 
коми те том у Ослу 10. децем бра 
ове годи не.

Ми зна мо да он, на можда свет ску 
несре ћу, више и не сме да зау ста ви 
рат, јер слу ти да укра јин ски „неру
ски” народ мрзи више од Пути на 
само свог пред сед ни ка. 
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Укра јин ско стра да ње 
није спон та но про из ве
ло нај по пу лар ни јег бор
ца за сло бо ду на пла не
ти, и не само у дана
шњи ци. Укра јин ско стра
да ње је и иза зва но да би 
се про из вео ова кав 
борац про тив источ њач
ког мра ка, борац који ће 
уствр ди ти да сун це 
изла зи на запа ду а зала
зи у мрак исто ка

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ПОЧЕ ТАК ЕВРОП СКЕ ЗЕЛЕ НЕ НЕДЕ ЉЕ 

Сепа ра ци јом кућ ног отпа да 
до већег сте пе на реци кла же
• Циљ Про јек та одва ја ња кућ ног отпа да је пове ћа ње сто пе реци кла же на 15 одсто у 
наред не две годи не. Спро во ди се у 17 општи на и гра до ва Срби је. Подр жа ва га Мини
стар ство зашти те живот не сре ди не уз помоћ Европ ске уни је и држа ве Швед ске

• Захва љу ју ћи Европ ској уни ји Срем ска Митро ви ца је доби ла два вози ла за при ку
пља ње одво је ног отпа да, 7.521 кан ту за дома ћин ства, 133 кон теј не ра за папир, пла
сти ку и метал, као и 112 кон теј не ра за ста кло

У Срем ској Митро ви ци је у 
поне де љак 30. маја при год
ном све ча но шћу и број ним 
актив но сти ма запо че ло обе
ле жа ва ње Европ ске зеле не 
неде ље. Том при ли ком је 
пред ста вљен и про је кат одва
ја ња кућ ног отпа да. Тим пово
дом су у Срем ској Митро ви ци 
бора ви ле мини стар ка зашти
те живот не сре ди не Ире на 
Вујо вић, мини стар ка за 
европ ске инте гра ци је Јадран
ка Јок си мо вић, њего ва ексе
лен ци ја Ема ну е ле Жио фре 
амба са дор и шеф деле га ци је 
Европ ске уни је у Срби ји, као 
и њена ексе лен ци ја Ани ка 
Бен Давид амба са дор ка 
Швед ске. Њих је доче ка ла 
гра до на чел ни ца Срем ске 
Митро ви це Све тла на Мило
ва но вић у Реги о нал ном цен
тру за упра вља ње отпа дом 
„Срем – Мачва“. 

Циљ Про јек та одва ја ња 
кућ ног отпа да је пове ћа ње 
сто пе реци кла же на 15 одсто 

у наред не две годи не. Спро
во ди се у 17 општи на и гра до
ва Срби је. Подр жа ва га Мини
стар ство зашти те живот не 
сре ди не уз помоћ Европ ске 
уни је и држа ве Швед ске. 

– Ово је изу зет но важан 
про је кат за Срби ју и мини
стар ство на чијем сам челу. 
Он обу хва та чети ри реги о на 
где ће бити поде ље но 90.000 
кан ти и кон теј не ра и 24 ауто
сме ћа ра. Пре све га је важна 
еду ка ци ја ста нов ни штва и 
запо сле них у 17 општи на. У 
Реги о нал ном цен тру за упра
вља ње отпа дом „Срем – 
Мачва“ у Срем ској Митро ви ци 
гра ви ти ра ће општи не Шид, 
Шабац, Бога тић и Рума. Зна
чај но ће се попра ви ти ква ли
тет живо та гра ђа на. Пара лел
но са тим убр за но ради мо на 
затва ра њу депо ни ја, одно сно 
укла ња њу мањих дивљих 
депо ни ја. До кра ја лета биће 
укло ње но 700 дивљих депо
ни ја у земљи. Посао ће бити 

неу по ре ди во лак ши сада када 
има те где да одло жи те отпад. 
Има ли смо при ли ку да овде 
види мо модер ну лини ју за 
сепа ра ци ју и реци кла жу отпа

да, а крај њи циљ нам је пове
ћа ње цир ку лар не еко но ми је и 
пове ћа ње сте пе на реци кла
же, рекла је мини стар ка 
зашти те живот не сре ди не 

Оби ла зак Реги о нал ног цен тра „Срем – Мачва“

Мини стар ка Ире на Вујо вић и гра до на чел ни ца на отва ра њу Европ ске зеле не неде ље
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63. ОПШТИН СКО ВЕЋЕ РУМА:
ПРЕД СТО ЈЕ БРОЈ НИ ПРО ЈЕК ТИ

Пре ко 100 мили о на 
дина ра од виших 
нивоа вла сти

После дужег вре ме на, 63. 
сед ни ца Општин ског већа је 
одр жа на уоби ча је но, не теле
фон ским путем, 30. маја, 
буду ћи да је у рум ској општи
ни и уки ну та ван ред на ситу а
ци ја веза на за пан де ми ју 
коро на виру сом.

На овој сед ни ци чла но ви 
Општин ског већа су одлу чи
ва ли о чак 26 тача ка днев ног 
реда, а доста њих се одно си

ло на доно ше ње реше ња о 
упо тре би сред ста ва теку ће 
буџет ске резер ве. Реч је о 
број ним про јек ти ма за које је 
рум ска општи на доби ла сред
ства по кон кур си ма како од 
мини стар ста ва тако и секре
та ри ја та, што зна чи да се 
сред ства нису могла пред ви
де ти прет ход ном одлу ком о 
буџе ту или реба лан сом.

 – Већи на тих про је ка та се 
одно си на очу ва ње и зашти ту 
живот не сре ди не, што смо и 
наја ви ли да ћемо Руму учи ни
ти леп шом и зеле ни јом. Изно
се по кон кур си ма нисмо доби
ли у цели ни, тако да пре о ста
ле изно се ми обез бе ђу је мо у 
нашем буџе ту. То су про јек ти 
сани ра ње и укла ња ње 
дивљих депо ни ја у Кра љев
ци ма и Добрин ци ма, а вред
ност про јек та је око 10,5 
мили о на дина ра и ми уче
ству је мо са пре ко пет мили о
на дина ра. Оба ве за ли смо се 
да депо ни је сани ра мо током 
јуна и јула. Зна ча јан про је кат 
који смо доби ли је и изме шта
ње маги страл ног цево во да 

који је сада у самом цен тру 
гра да – при пре ма ком плет не 
доку мен та ци је – до црп не 
ста ни це Бор ко вац чиме се 
обез бе ђу је ква ли те тан доток 
воде потро ша чи ма, рекла је 
Алек сан дра Ћирић, пред сед
ни ца Општи не Рума.

Зна ча јан је и про је кат „Гра
до ви у фоку су“ Мини стар ства 
кул ту ре и јав ног инфо р ми са
ња где је доби је но седам 

мили о на за заме ну пода и 
седи шта у вели кој дво ра ни 
Кул тур ног цен тра. 

Ту је локал на само у пра ва 
одо бри ла додат них три мили
о на дина ра из теку ће буџет
ске резер ве како би се ти 
радо ви што пре и реа ли зо ва
ли. За ову уста но ву су издво
је на и сред ства за спо ља шње 
опре ма ње објек та, кре че ње, 
фаса ду, чишће ње ста ка ла и 
ту је још додат но, сем оних 
сред ста ва реба лан сом, 
издво је но 300.000 дина ра. 
Тако ђе, сле де и про јек ти 
веза ни за топла ну на гас, 
енер гет ску ефи ка сност, уре
ђе ње Бор ков ца...

Како је на сед ни ци Општин
ског већа иста као Душан 
Љуби шић, начел ник Општин
ске упра ве,  рум ска општи на 
је кон ку ри са ла на вели ком 
бро ју кон кур са и то успе шно, 
тако да је по том пита њу учи
нак више него задо во ља ва ју
ћи, јер је доби је но пре ко 100 
мили о на дина ра за пет месе
ци ове годи не.

С. Џаку ла

После дуже пау зе уоби ча је на сед ни ца Општин ског већа

Ире на Вујо вић.
Ема ну е ле Жио фре на чели 

деле га ци је Европ ске уни је у 
Срби ји и Ани ка Бен Давид 
амба са дор ка Швед ске су се 
сло жи ли да је потреб но зајед
нич ким сна га ма ради ти на 
сма ње њу зага ђе ња, уз пору ку 
да смо „бољи зајед но“, што је 
потвр ди ла и гра до на чел ни ца 
Срем ске Митро ви це.

– Ми ћемо у наред ном 
пери о ду наста ви ти са Јав ним 

кому нал ним пред у зе ћем 
„Кому на ли је“ да еду ку је мо 
гра ђа не, почев ши од оних нај
мла ђих. Кроз про је кат смо 
доби ли и пре ко потреб ну 
опре му за то. Сигур на сам да 
ће наш лепи град Срем ска 
Митро ви ца бити још леп ши и 
тако слу жи ти за при мер оста
лим гра до ви ма у Срби ји, изја
ви ла је Све тла на Мило ва но
вић гра до на чел ни ца Срем ске 
Митро ви це.

Захва љу ју ћи Европ ској уни
ји Срем ска Митро ви ца је 
доби ла два вози ла за при ку
пља ње одво је ног отпа да, 
7.521 кан ту за дома ћин ства, 
133 кон теј не ра за папир, пла
сти ку и метал, као и 112 кон
теј не ра за ста кло.

Пово дом обе ле жа ва ња 
Европ ске зеле не неде ље про
грам је наста вљен на град
ском тргу, цере мо ни јал ним 
уба ци ва њем пла стич них фла
ша и лимен ки у нове кан те и 
кон теј не ре. Одр жа не су еко
ло шке игри це, а про грам је 
упот пу нио наступ дечи јег 
хора, Музич ке шко ле „Петар 
Кран че вић“ , Пред школ ске 
уста но ве „Пче ли ца“ и фол
клор мар ти нач ког Кул тур ног 
цен тра. 

А. Плав шић

Оби ла зе ћи лини ју за сепа
ра ци ју отпа да, мини стар ка за 
европ ске инте гра ци је је иста
кла да је поно сна на то што 
су про јек ти које су издво ји ли 
у мини стар ству, наи шли на 
добре оце не Европ ске уни је.

– Још 2017. годи не смо 
пре по зна ли шта ће бити 
глав не теме буду ћих гене ра

ци ја. Вео ма је важна еду ка
ци ја, јер ово постро је ње неће 
има ти сво ју свр ху уко ли ко 
гра ђа ни не буду актив но при
сту пи ли сепа ра ци ји, почев ши 
од при мар не сепа ра ци је у 
дома ћин стви ма, пору чи ла је 
мини стар ка за европ ске 
инте гра ци је Јадран ка Јок си
мо вић. 

Мора мо се еду ко ва ти

Деч је актив но сти на тргу
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МИНИ СТАР КА ДАРИ ЈА КИСИЋ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ УРУ ЧИ ЛА УГО ВО РЕ
КОРИ СНИ ЦИ МА СУБ ВЕН ЦИ ЈА ЗА САМО ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Нових 88 при вред них субје ка та

Неза по сле на лица су има ла при ли ку да путем јав ног пози ва апли ци ра ју за сред ства 
у виси ни од 300.000 дина ра за отва ра ње пред у зет нич ке рад ње или пред у зе ћа

Фили ја ла Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње у Срем ској Митро ви ци 
је у сре ду 25. маја у Град ској кући 
орга ни зо ва ла све ча ну доде лу уго во ра 
кори сни ци ма суб вен ци ја за само за по
шља ва ње. Све ча но сти је при су ство
ва ла и мини стар ка за рад, запо шља
ва ње, борач ка и соци јал на пита ња 
проф. др Дари ја Кисић, гра до на чел
ни ца Срем ске Митро ви це Све тла на 
Мило ва но вић и дирек тор Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње Зоран Мар
ти но вић. 

– Успех свих нас је то што Срем ски 
округ и посеб но Град Срем ска Митро
ви ца има ју дво стру ко мању сто пу 
неза по сле но сти у одно су на про сек 
земље, а тај број од 4 одсто је нешто 
на шта смо бес крај но поно сни. Један 
од при о ри те та Вла де Репу бли ке 
Срби је и Мини стар ства за рад, запо
шља ва ње, борач ка и соци јал на пита
ња је да сачу ва мо сва ко рад но место 
и да убр за но иде мо ка пове ћа њу сто
пе запо сле но сти, иста кла је мини
стар ка Дари ја Кисић.

Неза по сле на лица су прет ход но 
има ла при ли ку да путем јав ног пози ва 
апли ци ра ју за сред ства у виси ни од 
300.000 дина ра ради отва ра ња пред
у зет нич ке рад ње или пред у зе ћа. 
Доде ље но је 88 суб вен ци ја. Чети ри 
осо бе са инва ли ди те том су тако ђе 
доби ле суб вен ци је, које су за њих је 
нешто више и изно се 330.000 дина ра. 

– Деша ва се широм Срби је да има
мо при ме ре да лице које је у јед ној 

годи ни доби ло суб вен ци ју за раз вој 
соп стве ног бизни са, већ у наред ној 
годи ни под но си зах тев за про гра ме 
запо шља ва ња или обу ка  нових рад
ни ка. Веру јем да ће међу вама сва ка
ко бити и таквих пред у зет ни ка, пору
чио је при сут ни ма Зоран Мар ти но вић 
дирек тор НСЗа.

Дирек тор ка фили ја ле Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње у Срем ској 
Митро ви ци Мари ја на Гра бић је изја
ви ла да је 2020. и 2021. годи ни по 130 
лица је доби ло суб вен ци ју за запо чи
ња ње соп стве ног бизни са. 

– Резул та ти су пока за ли да чак 90 
одсто њих и даље ради, каже Мари ја
на Гра бић. 

Гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва
но вић нагла си ла је да локал на само
у пра ва има одлич ну сарад њу са 
Мини стар ством за рад, запо шља ва
ње, борач ка и соци јал на пита ња, с 
обзи ром на вели ки број зајед нич ких 
актив но сти које су успе шно реа ли зо
ва не.

– Ово је одли чан при мер сарад ње 
Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње 
и локал не само у пра ве са репу блич
ким ниво и ма вла сти. Посеб но је то 
слу чај са Мини стар ством за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња. Дра го ми је што међу кори
сни ци ма суб вен ци ја видим и мно го 
мла дих осо ба, који ма желим пуно 
сре ће у раду,  изја ви ла је гра до на чел
ни ца Све тла на Мило ва но вић.

А. Плав шић

Суб вен ци је ће нам олак ша ти 
почет ни пери од у посло ва њу. Сва ки 
старт је тежак, а ова помоћ допри не
ће нам тако што ћемо моћи да наба
ви мо опре му за рад. Ја се бавим 
фото гра фи са њем и такву рад њу сам 
намен ски и отво рио, рекао је Митров
ча нин Нема ња Ста нић, кори сник суб
вен ци је за покре та ње соп стве ног 
бизни са.

Суб вен ци је
за нову опре му

Кори сни ци суб вен ци ја за само за по шља ва ње

Немања Станић

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица 
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ ПОСЕ ТИ ЛА СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Дого вор око про ду бљи ва ња 
сарад ње

Заме ник гра до на чел ни це Петар Самар
џић, пред сед ник Скуп шти не гра да Вла
ди мир Павло вић и секре тар Скуп шти не 
гра да Милош Мишко вић упри ли чи ли су 
при јем деле га ци је При вре ме ног орга на 
Скуп шти не гра да При шти не. Деле га ци
ју Косо ва и Мето хи је чини ли су пред
сед ник При вре ме ног орга на гра да При
шти не Новак Живић, члан При вре ме ног 
орга на гра да При шти не Мар ко Арсић, 
пред сед ник Скуп шти не општи не Гра ча
ни ца Милан Дими три је вић, заме ник пред
сед ни ка Скуп шти не општи не Гра ча ни ца 
Дејан Јор гић и пред став ник Цен тра за 
кул ту ру, омла ди ну и спорт општи не Гра
ча ни ца Горан Јор гић. Тако ђе, наш град су 
посе ти ла и три уче ни ка Сред ње музич ке 
шко ле „Сте ван Мокра њац“ из Гра ча ни це, 
узев ши уче шће на 8. фести ва лу пија ни
зма. 

Посе та је била при ли ка за дого вор око 

про ду бљи ва ње сарад ње Гра да Срем ска 
Митро ви ца са срп ским мести ма из јужне 
срп ске покра ји не, посеб но у обла сти кул
ту ре и фол клор ног ства ра ла штва. Гости 
су упу ти ли позив дома ћи ну за посе ту на 
Видов дан, што ће Митров ча ни иско ри сти

ти за још јед ну хума ни тар ну миси ју. Након 
при је ма у Град ској кући дома ћи ни и гости 
су у зајед нич кој шет њи посе ти ли Тури
стич ки инфо цен тар, Град ски трг и игра
ли ште „Пар ти зан“ где су се одр жа ва ле 
Спорт ске игре мла дих.

ТОКОМ ЈУНА ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ПЕСТИ ЦИД НОГ ОТПА ДА У СВИМ МИТРО ВАЧ КИМ СЕЛИ МА

Aмбалажа опа сна
по живот ну сре ди ну

И ове годи не на тери то ри ји 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
биће спро ве де на акци ја при
ку пља ња амба ла жног отпа да, 
од сред ста ва за зашти ту 
биља. Акци ју су наја ви ли 
орга ни за то ри Сте ван Сав чић, 
дирек тор Пољо при вред не 
струч не слу жбе у Срем ској 
Митро ви ци и Души ца Павло
вић дирек то ри ца Аген ци ја за 
рурал ни раз вој. Од 7. јуна 
биће поста вље ни кон теј не ри 
за одла га ње амба ла же у 
Кузми ну, Ман ђе ло су и у ста рој 
шеће ра ни. Нео п ход но је да се 
пољо при вред ни ци који желе 
да одло же пести цид ни отпад 
обра те месним зајед ни ца ма 

или Пољо при вред ној струч ној 
слу жби од 8 до 14 часо ва. 
Акци ја ће тра ја ти десет дана.

– 17. јуна дола зи овла шће
ни дистри бу тер и пре у зи ма 
амба ла жу од нас. Овом при
ли ком апе лу јем и пози вам све 
пољо при вред ни ке, иако су 
прет ход них годи на били врло 
амби ци о зни и оста вља ли су 
амба ла жу од сред ста ва за 
зашти ту биља у кон ти ну и те ту, 
да се ода зо ву и да у што 
већем бро ју при ку пи мо амба
ла жу, изја вио је Сте ван Сав
чић.

Циљ ове акци је је да пести
цид на амба ла жа не завр ши у 
кому нал ном отпа ду, на 

дивљим депо ни ја ма или у 
ата ри ма што може бити штет
но по живот ну сре ди ну.

– Похва ли ла бих наше 
пољо при вред ни ке што су се у 
про шлој годи ни ода зва ли у 
вели ком бро ју и позва ла би их 
да и ове годи не учи не исто, па 

и више, како би коли чи на 
пести цид ног отпа да коју ћемо 
при ку пи ти била још већа, 
рекла је Души ца Павло вић 
дирек то ри ца Аген ци је за 
рурал ни раз вој Гра да Срем
ска Митро ви ца.

А. П.

7. јуна врши ће се при ку пља
ње амба ла жног отпа да од 
сред ста ва за зашти ту биља у 
Јар ку од 8 од 10 часо ва, затим 
у Шашин ци ма од 11 до 13 
часо ва. 8. јуна амба ла жа ће се 
при ку пља ти у Срем ској Рачи 
од 8 до 10 часо ва, а у Босу ту 
од 11 до 13 часо ва. Амба ла жа 
ће се при ку пља ти и у Диво шу 
9. јуна од 8 до 10 часо ва, у 
Ста рој Бин гу ли од 8 до 9 часо
ва и у Чал ми, истог дана од 12 
до 14 часо ва.

10. јуна ће пољо при вред ни
ци из Мар ти на ца моћи да 
доне су отпад у пери о ду од 8 
до 10 часо ва, а у Лаћар ку од 
12 до 14 часо ва. Два дана 
касни је, 13. јуна, отпад ће се 
пре у зи ма ти у Шуљ му и Шиша
тов цу од 8 до пола 10, а у Гргу
рев ци ма и Лежи ми ру од 10 до 
12 часо ва. У Беше но вач ком 
прња во ру при ку пља ње ће 

бити орга ни зо ва но 14. јуна у 
пери о ду од 8 до 9 часо ва, а од 
8 до 10 часо ва у Беше но ву. 
Пољо при вред ни ци Вели ких 
Ради на ца ће истог дана моћи 
да пре да ју отпад од 11 до 13 
часо ва. 

У Мачви ће амба ла жни 
отпад бити при ку пљан у свим 
сели ма 15. јуна. Први ће то 
моћи да учи не мешта ни Рав ња 
од 8 до 9 часо ва, затим мешта
ни Заса ви це I од 9 до 10 часо
ва, а мешта ни Заса ви це II од 
10 до 11 часо ва. У Мачван ској 
Митро ви ци акци ја ће се спро
во ди ти од 11 до 12 часо ва, у 
Сала шу Ноћај ском и Раден ко
ви ћу од 12 од 13 часо ва, а у 
Ноћа ју од 13 до 14 часо ва. 
Заин те ре со ва ни пољо при
вред ни ци би прет ход но тре ба
ло да се инфор ми шу у сво јим 
месним зајед ни ца ма о дета
љи ма акци је.

Рас по ред при ку пља ња 
амба ла жног отпа да

Сте ван Сав чић Души ца Павло вић
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ПОМО Ћ ТЕШКО ОБО ЛЕ ЛОЈ 
ДЕЦИ И ТРУД НИ ЦА МА

Поче ле испла те
 

У овој годи ни рум ска општи на је доне ла 
две нове мере соци јал не помо ћи – нов ча ну 
помоћ роди те љи ма чија деца болу ју од 
малиг них и рет ких боле сти, као и јен до
крат ну нов ча ну помоћ свим труд ни ца ма 
чија је труд но ћа изнад 17 неде ља. 

Кон кур си су у току, инте ре со ва ње је 
вели ко, а при ја ве за ове мере се под но се у 
Оде ље њу за дру штве не делат но сти 
Општин ске упра ве. 

– При ја ве су у току и већ су извр ше не 
испла те већи ни који су се при ја ви ли на овај 
кон курс за финан сиј ску помоћ у лече њу 
деце од малиг них и рет ких боле сти. Сви ма 
мак си мал но изла зи мо у сусрет, тако да смо 
од прво би тно издво је них два мили о на 
дина ра за ове наме не, тај износ сада уве
ћа ли на 10 мили о на дина ра. Нарав но, уко
ли ко и даље буде потре бе, ова пози ци ја ће 
се пове ћа ти, како би иза шли у сусрет и 
помо гли роди те љи ма са тешко обо ле лом 
децом, мада би сва ка ко воле ли да таквих 
потре ба уоп ште нема и да су нам сва деца 
здра ва, каже Алек сан дра Ћирић, пред сед
ни ца Општи не.

Боба на Мале тић, шефи ца Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти каже да је еви дент
но зна чај но инте ре со ва ње за ову меру 
помо ћи. 

– Струч на коми си ја је до сада има ла 
чети ри састан ка, а одо бре на је нов ча на 
помоћ за лече ње 18 деце обо ле лих од 
малиг них и рет ких боле сти.  Издво је но је 
3.490.000 дина ра, тако да има мо пре о ста
лих нешто пре ко 6,5 мили о на за оне који ће 
се у међу вре мену јави ти, каже Боба на 
Мале тић и дода је да се заи ста ради ло о 
тешким слу ча је ви ма.

Она под се ћа да је дру га нова мера која је 
усво је на она о помо ћи сва кој труд ни ци са 
пре би ва ли штем на тери то ри ји рум ске 
општи не чија је труд но ћа изнад 17 неде ља. 

– Овом јед но крат ном нов ча ном помо ћи 
сва ка труд ни ца доби ја 20.000 дина ра, а 
ова помоћ је до сада испла ће на за 200 
труд ни ца, без обзи ра да ли су запо сле не 
или не, истиче Боба на Мале тић.

Пра во на нов ча ну помоћ има ју кори сни
ци, деца до 18 годи на ста ро сти, са пре би
ва ли штем на тери то ри ји рум ске општи не 
која су обо ле ла од малиг них или дру гих 
тешких обо ље ња која су дефи ни са на про
пи си ма о здрав стве ној зашти ти. Новац се 
одо бра ва за лече ње у здрав стве ним уста
но ва ма у земљи и ино стран ству, за лече ње 
у кућ ним усло ви ма и усло ви ма соци јал не 
зашти те, за купо ви ну леко ва и пома га ла,  
за тро шко ве пре во за у здрав стве ну уста но
ву, као и у поступ ку реха би ли та ци је.

Ово пра во се може кори сти ти нај ви ше 
два пута у току кален дар ске годи не, а 
износ нов ча не помо ћи се утвр ђу је реше
њем на осно ву струч ног мишље ња Коми си
је.

Зах тев за оства ри ва ње пра ва на нов ча ну 
помоћ се под но си Оде ље њу за дру штве не 
делат но сти Општин ске упра ве, док  реше
ње о одо бре њу сред ста ва доно си пред сед
ник Општи не. Под но си лац зах те ва који је 
оства рио пра во на нов ча ну помоћ је дужан 
да у року од три месе ца од момен та доби
ја ња нов ча не помо ћи, доста ви Оде ље њу 
за дру штве не делат но сти дока зе о намен
ском тро ше њу сред ста ва.

С. Џаку ла

РУМСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Слободно 540 места
У румским средњим школама, 

према коначном плану уписа ученика, 
биће као и претходне године, 
слободно 540 места. Средње школе 
имају понуду смерова као и прошле 
године, једина је разлика у СТШ 
„Миленко Брза Уча“ где ће се уместо 
занимања машински техничар 
моторних возила ученици уписивати 
на нови смер који је школа и тражила, 
а то је техничар друмског саобраћаја. 
Број слободних места је остао исти, 
односно може се на овај нови смер 
уписати 30 ученика.

Гимназија „Стеван Пузић“ по 
традицији и ове године уписује 120 
ученика и то по 60 на друштвено
језичком и на општем смеру.

ССШ „Бранко Радичевић“ по плану 
може уписати укупно 150 ученика: на 
смеру економски техничар 30 и 
правно –пословни техничар 30, потом 
по 30 на смеру фризер и технички 
моделар одеће и по 15 кувара и 
конобара.

ССШ „Стеван Петровић Бриле“ има 

по плану уписа 120 слободних места 
– за смер стоматолошка сестра –
техничар 30, ветеринарски техничар 
30, месар 15 (пет и 10 по дуалном 
образовању) и за пекар 15, док на 
смеру пољопривредни техничар се 
може уписати 30 ученика (15 у 
дуалном образовању). 

СТШ „Миленко Брзак Уча“ ове 
године може уписати 150 ученика: 15 
електричара, 30 електротехничара 
рачунара, 15 сервисера термичких и 
расхладних уређаја, 15 бравара – 
заваривача и 30 машинских техничара 
за компјутерско конструисање. 

Измена је, како смо на почетку 
текста истакли, што је уместо 
машинског техничара моторних 
возила добијен смер који је и тражен, 
а то је техничар друмског саобраћаја 
на којем се може уписати 30 ученика. 
У ову школи се може уписати и 15 
механичара моторних возила – 13 по 
редовном програму и два у дуалном 
систему образовања.

С. Џакула

Фонд за пен зиј ско и инва лид ско оси
гу ра ње Срби је рас пи сао је 5. апри ла 
оглас за при јем зах те ва за упу ћи ва ње 
кори сни ка пен зи ја на реха би ли та ци ју у 
овој годи ни, а оглас је био отво рен до 
21. апри ла. Пра во на бес плат ну реха
би ли та ци ју у тра ја њу од 10 дана, има
ју кори сни ци ста ро сних, инва лид ских 
и поро дич них пен зи ја, који има ју пре
би ва ли ште на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је и чија пен зи ја изно си до 30.978 
дина ра.

Ове при ја ве рум ски пен зи о не ри су 
под но си ли у Општин ском удру же њу 
пен зи о не ра Рума. 

– Код нас је кон ку ри са ло 314 пен зи
о не ра, а њих десе так је било са пен
зи ја ма нешто већим од ове про пи са не 
гра ни це. Од овог бро ја њих 108 је доби
ло бес плат ну реха би ли та ци ју у бања
ма. На пре ли ми нар ну листу је могу ћа 
жал ба закључ но са 2. јуном, после тога 
над ле жна Коми си ја у Срем ској Митро
ви ци ће реша ва ти по тим при го во ри ма. 
Конач ну ранг листу оче ку је мо око 20. 
јуна, каже Све ти слав Дамјан чук, пред
сед ник ОУП Рума.

Рум ски пен зи о не ри су се нај ви ше 
опре де љи ва ли за „Тер мал“ у Врд ни ку, а 
била је могућ ност да наве ду три бање – 
две из Вој во ди не и јед ну из Срби је.

Ко ће доби ти коју бању зави си пре 

све га, од под не те меди цин ске доку мен
та ци је. Одла зак на реха би ли та ци ју ће 
бити на јесен.

Про шле годи не је 105 пен зо не ра из 
рум ске општи не доби ло могућ ност да 
иде на бес плат ну реха би ли та ци ју, ове 
годи не је то њих 108, а четво ро има 
пра во на пра ти о це.

С. Џаку ла

УДРУЖЕЊЕ РУМСКИХ ПЕНЗИОНЕРА

108 пен зи о не ра 
добило бесплатно 
лечење у бањи

Све ти слав Дамјан чук
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ЗАВР ШЕ НИ ДАНИ СЛО ВЕН СКЕ 
ПИСМЕ НО СТИ И КУЛ ТУ РЕ

Ква ли тет на
пре да ва ња и
про јек ци је фил мо ва

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја „Дани 
сло вен ске писме но сти и кул ту ре“, која 
афир ми ше савре ме но ства ра ла штво 
сло вен ских наро да, 12. по реду све ча но 
је отво ре на 20. маја у рум ском Кул тур
ном цен тру, а про гра ми су бити реа ли зо
ва ни до 27. маја, пре да ва њи ма, изло
жба ма и про јек ци ја ма фил мо ва. Орга ни
за тор „Дана сло вен ске писме но сти и 
кул ту ре“ је Град ска библи о те ка „Ата на
си ја Стој ко вић“, уз подр шку локал не 
само у пра ве. У окви ру про гра ма су одр
жа не про јек ци је фил мо ва „Пле мић ко 
гне здо“ и „Моја уми ља та и нежна звер“, 
као и пре да ва ња проф. др Павла Боти ћа 
на тему „Здра во у мље архи ман дри та 
Рафа и ла Каре ли на“, „Све то сав ско све
тло у сло вен ским земља ма“ о чему је 
гово ри ла проф. др Стан ка Стје па но вић, 
„Милош Црњан ски и сло вен ство“ проф. 
др Јеле не Панић Мараш, док је проф. др 
Пре драг Мило са вље вић гово рио о 
„Наче лу скла да у срп ској кул ту ри – исто
ри ја јед не иде је“. 

Послед њи дан ово го ди шње мани фе
ста ци је одр жа но је пре да ва ње „Пан сла
ви зам и музи ка“ о чему је гово рио проф. 
Бојан Јова но вић. Овим пре да ва ње су и 
окон ча ни 12. Дани сло вен ске писме но
сти и кул ту ре. Дирек тор Град ске библи о
те ке Дамир Васи ље вић Тоскић је изра
зио задо вољ ство што је ова мани фе ста
ци ја реа ли зо ва на на изу зет ном нивоу и 
ква ли тет но, те је захва лио локал ној 
само у пра ви на подр шци, као и Кул тур
ном цен тру у којем је део Дана сло вен
ске писме но сти и кул ту ре и реа ли зо ван.

– Што се тиче самих струч них пре да
ва ња, могу да кажем да су била изу зет но 
про пра ће на, била су поуч на и садр жај на. 
Про јек ци је фил мо ва су исто тра ди ци ја. 
Ово су послед њи Дани сло вен ске писме
но сти и кул ту ре који су одр жа ни у овој 
нашој ста рој згра ди. Раду је мо се сле де
ћој годи ни и тру ди ће мо се да се при пре
ми мо мак си мал но и да прва годи на у 
новој згра ди буде још инте ре сант ни ја и 
садр жај ни ја, рекао је Дамир Васи ље вић 
Тоскић. 

Он је додао и да сви они који нису 
могли при су ство ва ти пре да ва њи ма могу 
их послу ша ти на Јутју бу, јер су сва сни
мље на. С. Џ.

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

ВИШЕ СТО ТИ НА ДЕЦЕ И РОДИ ТЕ ЉА ПОВО ДОМ
СВЕТ СКОГ ДАНА ПОРО ДИ ЦЕ

Завр тео се
точак у Руми

Пово дом Свет ског дана поро ди це, који 
се обе ле жа ва 15. маја и пред ста вља 
дан када се посеб на пажња посве ћу је 
поро ди ци, у Руми се већ годи на ма орга
ни зу је мани фе ста ци ја „Завр ти точак“. У 
овој мани фе ста ци ји, одр жа ној 27. маја, 
пошто 15. маја отка за на због лошег вре
ме на, која сла ви поро дич не вред но сти, а 
орга ни зу ју је УПВО „Поле та рац“ и Удру
же ње „Спо рт за све  МОСТ“, уз подр шку 
Општи не Рума, после дво го ди шње пау зе 
је уче ство ва ло више сто ти на мали ша на 
и њихо вих роди те ља. То је била при
ли ка за јед но лепо и весе ло дру же ње и 
то почев ши од нај мла ђих са гура ли ца
ма, пре ко тро ти не та до бици ка ла која 
су вози ла нешто ста ри ја деца. У Глав ној 
ули ци и на Град ском тргу је било изу зет
но весе ло и шаре но, а тој некој гото во 
кар не вал ској атмос фе ри је на руку ишло 
и лепо вре ме.

Ову лепу мани фе ста ци ју је отво ри
ла Алек сан дра Ћирић, пред сед ни ца 
Општи не. 

– Поро ди ца је основ на ћели ја сва ког 
дру штва. Из поро ди це сви поти че мо, у 
поро ди ци се раз ви ја мо као људи, као 
осо бе какве ћемо бити, чиме ћемо се 
бави ти. У поро ди ци сти че мо нај вред ни
је осо би не које нам одре ђу ју како ћемо 
води ти живот и како ћемо се одно си
ти пре ма око ли ни. Сто га је ово вео ма 
важан дан. Посеб но због тога што живи
мо у вре ме ну када има мо мало вре ме на 
јед ни за дру ге, када деца више вре ме на 
про во де у шко ли и днев ном борав ку, а 
мање са роди те љи ма, рекла је Алек сан
дра Ћирић. 

Она је дода ла и да се ова квом мани
фе ста ци јом под се ћа мо коли ко је поро
ди ца важна, шта су пра ве вред но сти и 

коли ко вре ме на тре ба јед но дру ги ма да 
посве ти мо. 

Алек сан дра Ћирић је потом и пре се
кла врп цу пред нај мла ђим уче сни ци ма 
на гура ли ци ма, а било је и коли ца са 
беба ма које су гура ли роди те љи, и тако 
је мани фе ста ци ја „Завр ти точак“ и поче
ла. По успе шно окон ча ној трци, на Град
ском тргу се свим уче сни ци ма обра тио 
Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума, 
који је похва лио мани фе ста ци ју и оце
нио да она сим бо ли зу је вред но сти које 
тре ба да буду у врху при о ри те та сва ко га 
од нас, а то су здра ви сти ло ви живо та, 
међу ге не ра циј ска соли дар ност и поро
дич не вред но сти.

Наде жда Мир ко вић , дирек тор ка УПВО 
„Поле та рац“ је захва ли ла сви ма који су 
вео ма успе шно орга ни зо ва ли „Завр ти 
точак“ ове годи не. 

– Сигур на сам да ћете пре по зна ти зна
чај и вред ност овог пре див ног дру же ња 
са сво јом децом, јер љубав, радост, игра, 
плес и физич ка актив ност чини децу, а и 
нас одра сле истин ски срећ ним, пору чи
ла је дирек тор ка Мир ко вић.

Као и прет ход них годи на акци ји се 
при кљу чио и рум ски Црве ни крст чији 
су волон те ри на Град ском тргу ани ми
ра ли мали ша не, а у мани фе ста ци ји су 
уче ство ва ла и деца из Днев ног борав ка 
за децу и мла де са смет ња ма у раз во
ју. Тако ђе, по тра ди ци ји, за музич ки део 
про гра ма, мало рокер ски, мало дечи ји 
била је заду же на позна та рум ска гру па 
„Фре ди Кру гер“.

Свет ски дан поро ди це се обе ле жа ва 
15. маја од 1994. годи не када га је Гене
рал на скуп шти на УН увр сти ла у кален
дар важних дату ма.

С. Џаку ла

Отва ра ње мани фе ста ци је Завр ти точак
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ССШ „БОРИ СЛАВ
МИХАЈ ЛО ВИЋ МИХИЗ“ ИРИГ

Нема нови на
у пла ну упи са

Нема нови на у пла ну упи са у једи ну 
сред њу шко лу у Ири гу. Наи ме, ССШ 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“ ће у нову 
школ ску 2022/23. годи ну има ти могућ ност 
да упи ше 60 уче ни ка. На сме ру вино гра
дар – винар 30 уче ни ка, 19 у редов ном 
систе му обра зо ва ња и 11 по дуал ном 
систе му. Тако ђе, на сме ру кули нар ски тех
ни чар има 30 сло бод них места. Сред ња 
шко ла у Ири гу је осно ва на 2009. годи не, а 
у шко ли се орга ни зу је доста часо ва прак
тич не наста ве што уче ни ке оспо со бља ва 
за посао одмах по завр ше тку шко ле. 

По пла ну упи са се види да шко ла нуди 
могућ ност дуал ног обра зо ва ња, одно сно 
сти ца ња зна ња како у шко ли, тако и кон
крет ној ком па ни ји, дакле за уче ње кроз 
рад. 

ВРД НИК

Поро дич ни фести вал 
„Фру шко гор ска вила“

У окви ру про јек та „Нови Сад  Европ
ска пре сто ни ца кул ту ре“, про гра ма 
„Херо и не“, од 3. до 5. јуна у Врд ни ку ће 
бити одр жан поро дич ни фести вал „Фру
шко гор ска вила“, који ће оку пи ти европ
ске херо и не умет но сти. Овај фести вал 
ће се одр жа ти у Бањи Врд ник, у хоте лу 
„Фру шке Тер ме Ризорт“. Одр жа ва се у 
Врд ни ку упра во у част вели ке срп ске 
херо и не, песни ки ње, нови нар ке и бор ки
ње Мили це Сто ја ди но вић Срп ки ње. 
Током фести ва ла су пред ви ђе ни бога ти 
музич ки, гастро и дечи ји про грам и то за 
све узра сте, уз сло бо дан при ступ свим 
про гра ми ма. Нај мла ђи посе ти о ци фести
ва ла ће моћи да ужи ва ју у бај ка ма које 
ће за њих чита ти херо и на срп ског глу ми
шта, Ани ца Добра као и чуве на нови нар
ка Ната ша Миљ ко вић. Посе ти о це оче ку
је и био скоп под ведрим небом, биће 
при ка зан један од нај ак ту ел ни јих фил мо
ва „Лето када сам нау чи ла да летим“, као 
и пред ста ва „Прах“, у „теа тру на отво ре
ном“, у којој уло ге тума че Ната ша Нин ко
вић и Зоран Цви ја но вић.

У окви ру музич ког дела фести ва ла 3. 
јуна ће насту пи ти Симон Лам сме, јед не 
од воде ћих вио ли нист ки ња, потом вила 
маке дон ске поп сце не Kалиопи, као и 
Jenny, пева чи ца позна те швед ске поп 
гру пе Аce of Base. Сле де ћег дана насту
па Тар ја Туру нен, као и Ами ра Меду ња
нин у прат њи Вој во ђан ског сим фо ниј ског 
орке стра. Послед њег дана фести ва ла 
„Фру шко гор ска вила“ насту пи ће аме рич
ки инди поп бенд „War pa int“ бенд који 
има чети ри чла ни це а потом и реги о нал
на херо и на Ната ли Диздар. Пла ни ран је 
и реци тал Табее Цимер ман, солист ки ња 
на вио ли ни која важи за јед ну од нај ве
ћих музи чар ки дана шњи це.

У окви ру фести ва ла биће и дечи ји 
кутак који ће обу хва ти ти поли гон спрет
но сти и дру ге зани мљи ве игре за мали
ша не, као и мини базар.

С. Џ.

ИР ИШКА ОПШТИ НА НА БЕО ГРАД СКОМ МАНИ ФЕСТУ

Пред ста ви ли сво је 
потен ци ја ле

Бео град ски мани фест је фести вал који 
нуди при ли ку да се посе ти о ци упо зна ју 
са нај а трак тив ни јим дести на ци ја ма 
Срби је и реги о на, али и њихо вим мани
фе ста ци ја ма и локал но аутен тич ним 
гастро ном ским спе ци ја ли те ти ма. Осми 
по реду фести вал је по први пут одр жан 
на новој лока ци ји, Сава про ме на ди од 
27. до 29. маја, а отво ри ла га је мини
стар ка трго ви не тури зма и теле ко му ни ка
ци ја, Татја на Матић. Ири жа ни су се на 
овом фести ва лу пред ста ви ли 28. маја, а 
пре зен та ци ју су реа ли зо ва ли пред сед ник 
Општи не Ириг Тихо мир Сто ја ко вић и 
Иси до ра Бири њи, дирек тор ка ССШ 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“, док је 
Милан Леђа нац, про фе сор винар ства 
зајед но са ђаци ма ове шко ле посе ти о ци
ма пре зен то вао упа ри ва ња хра не и вина 
у сва ко днев ној исхра ни.

Тихо мир Сто ја ко вић је иста као да је 
упра во тури зам нај пр о фи та бил ни ја при
вред на гра на за раз вој ири шке општи не. 

– Наш пово љан гео граф ски поло жај, 
добро пове за не сао бра ћај ни це, осам 
фру шко гор ских мана сти ра, мно штво спо
ме ни ка кул ту ре, бога та фло ра и фау на, 
здра ва хра на и ква ли тет на вода, тра ди
ци ја вино гра дар ства и винар ства, рела
тив но добра изгра ђе ност и опре мље ност 
про сто ра, три вештач ка језе ра уз богат 
живо тињ ски свет и дуга тра ди ци ја лова, 

тер мал на вода, при ја тан сео ски амби јент 
чине да овај крај, с пра вом може да 
поста не јед на од нај зна чај ни јих тури стич
ких дести на ци ја Срби је, ука зао је Сто ја
ко вић. 

Захва љу ју ћи овим потен ци ја ли ма ири
шка општи на има одлич не усло ве за раз
вој мно гих видо ва тури зма што допри но
си пот пу ни јој тури стич кој пону ди и разно
вр сни јем и дужем борав ку посе ти ла ца. О 
ССШ „Бори слав Михај ло вић Михиз“ и 
обра зов ним про фи ли ма ове шко ле гово
ри ла је њена дирек тор ка Иси до ра Бири
њи.

– Пове зу ју се шко ла и при вред ни ци, а 
од нове школ ске годи не почи ње и дуал но 
обра зо ва ње. Струч но обра зо ва ње је 
усме ре но ка оспо со бља ва њу уче ни ка на 
при ме ну тео риј ских зна ња у прак тич ном 
кон тек сту па уче ни ци прак су оба вља ју у 
школ ском вино гра ду чија је повр ши на 
чети ри хек та ра и у школ ском подру му 
капа ци те та 2.000 лита ра, рекла је дирек
тор ка Бири њи. 

Она је дода ла и да је нео п ход но да се 
струч но обра зо ва ње стал но при ла го ђа ва 
про мен љи вим зах те ви ма тржи шта рада 
и уна пре ђе њу запо шљи во сти свр ше них 
уче ни ка. Зато шко ла у наред ном пери о ду 
пла ни ра оса вре ме њи ва ње винар ске 
опре ме, као и про ши ре ње капа ци те та 
вин ског подру ма. С. Џаку ла

Ириг на Бео град ском мани фе сту

Тихомир Стојаковић говорио о туристичким потенцијалима иришке општине
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Буџет пове ћан више
од пола милијарде дина ра

Буџе т је већи у одно су на прво бит ну одлу ку из децем бра про шле године за 
555.591.985 дина ра, тако да сада укуп но пла ни ра ни при хо ди и при ма ња изно се 
1.187.765.929 дина ра. Од тога је 820 мили о на из буџетских сред ста ва и 367,2 мили о на 
из оста лих сред ста ва буџет ских кори сни ка, рекла је Мир ја на Бабић

Одбор ни ци СО Ириг су јед
но гла сно усво ји ли први реба
ланс општин ског буџе та на 
сво јој сед ни ци која је одр жа на 
25. маја. О раз ло зи ма за реба
ланс гово ри ла је Мир ја на 
Бабић, шеф Слу жбе за финан
си је и буџет. Она је ука за ла да 
се изме на одлу ке о буџе ту за 
ову годи ну доно се због потре
бе пре ра спо де ле сред ста ва, 
пове ћа њем или сма ње њем 
апро при ја ци ја у окви ру сва ког 
кори сни ка, потом због при ли ва 
тран сфер них сред ста ва у 
општин ски буџет са репу блич
ког и покра јин ског нивоа за 
одре ђе не про јек те за које је 
ири шка општи на доби ла сред
ства по кон кур су, уз одре ђе но 
соп стве но уче шће, као и због 
корек ци је рас по ре да нерас по
ре ђе ног вишка при хо да из 
рани јих годи на, пре не тих неу
тро ше них сред ста ва и неу тро
ше них сред ства дона ци ја, 
помо ћи и тран сфе ра из

рани јих годи на. 
– Буџе та је већи у одно су на 

прво бит ну одлу ку из децем бра 
про шле године за 555.591.985 
дина ра, тако да укуп но пла ни
ра ни при хо ди и при ма ња реба
лан сом изно се 1.187.765.929 
дина ра. Од тога је 820 мили о
на из буџетх сред ста ва и 367,2 
мили о на из оста лих сред ста ва 
буџет ских кори сни ка, рекла је 
Мир ја на Бабић.

Гле да но по струк ту ри при хо
да наве шће мо само оне обла
сти где су пове ћа на зна чај ни ја.

Порез на дохо дак, добит и 
кап итал не добит ке је уве ћан 
за 38,7 мили о на дина ра у 
одно су на прво бит на сред ста
ва, јер су при хо ди доста пове
ћа ни у првих три – четири 
месе ца ове у одно су на про
шлу годи ну. 

Порез на имо ви ну је уве ћан 
за 31 мили он, док су тран сфе
ри од дру гих нивоа вла сти уве
ћа ни за чак 455,9 мили о на 
дина ра. 

– То су сред ства уве ћа на на 
осно ву про је ка та које смо 
доби ли по кон кур си ма као што 
је реха би ли та ци ја ули ца у ири

шкој општи ни, про је кат тех нич
ког регу ли са ња сао бра ћа ја на 
држав ним путе ви ма у насе ље
ним мести ма, завр ше так 
изград ње кана ли за ци је у Ири
гу, изра да про јек та тех нич ке 

доку мен та ци је за изград њу 
кана ли за ци о не мре же са пре
чи ста чем кому налних отпад
них вода у Риви ци, завр ше так 
изград ње кана ли за ци је у Врд
ни ку, као и изра да тех нич ке 
доку мен та ци је за изград њу 
канализације отпад них вода у 
Јаску и Малој Реме ти, иста кла 
је Мир ја на Бабић.

Она је ука за ла и на важне 
про јек те веза не за енер гет ску 
сана ци ју, видео над зор у шко
ла ма, пошу мља ва ње, актив но
сти Кан це ла ри је за мла де...

Укуп но пла ни ра ни рас хо ди и 
изда ци реба лан сом су изјед на
че ни са при хо ди ма и при ма њи
ма. Овим првим реба лан сом, 
када је реч о про гра ми ма, 
сред ства су негде пове ћа на, 

негде сма ње на, а неки су про
гра ми оста ли исти. Поме ни мо 
оне про гра ме где су пове ћа ња 
зна чај на. Тако је про грам 
везан за кому нал не делат но
сти пове ћан за 13,8 мили о на и 
сада сред ства изно се 69,6 
мили о на и то за тро шко ве јав
ног осве тље ња, за про грам 
снаб де ва ње водом за пиће 
због изград ње водо вод не мре
же у Врд ни ку, а затим и за 
изград њу и пове зи ва ње буна
ра у Јаску. 

Пове ћа на су знат ни је и 
сред ства у обла сти пољо при
вре де и рурал ног раз во ја за 
28,4 мили о на, про грам соци
јал не и дечи је зашти те, као и 
код про гра ма енер гет ске ефи
ка сно сти и обно вљи вих изво ра 
енер ги је за 10,8 мили о на 
дина ра.

На овој сед ни ци су одбор ни
ци доне ли и две одлу ке о изра
ду ПДР и то за уго сти тељ ски 
ком плекс „Vila Geen Day“ у 
Ири гу и за ком плекс више по
ро дич ног ста но ва ња у Желе
знич кој ули ци у Врд ни ку.

Рас пи сан је и кон курс за 
избор дирек то ра ЈП „Кому на
лац“ у Ири гу и одре ђе ни чла
но ви Коми си је која ће тај кон
курс реа ли зо ва ти, док је за в. 
д. дирек то ра овог Јав ног пред
у зе ћа, док се кон курс не реа
ли зу је, поно во име но ван доса
да шњи в. д. дирек тора Милан 
Нов ко вић. С. Џаку ла

Про грам 4. који се одно си 
на раз вој тури зма је пове ћан 
за чак 249,3 мили о на, што је 
и нај ве ће пове ћа ње и сада 
су пла ни ра на сред ства од 
280 мили о на.

–  Ту су извр ше не корек ци
је код Тури стич ке орга ни за
ци је, има мо про је кат Нова 
Бања Врд ник који је пла ни
ран у изно су 250 мили о на за 
екс про при ја ци ју земљи шта. 
Зна чај но је пове ћа ње и у 
обла сти сао бра ћа ја и сао

бра ћај не инфра струк ту ре 
где је пове ћа ње за 176,9 
мили о на дина ра и сада су 
укуп на сред ства 218,8 мили
о на дина ра. Ту од нових про
је ка та има мо реха би ли та ци ју 
ули ца у насе ље ним мести ма 
Општи не и за те наме не је 
опре де ље но 144,5 мили о на. 
Од Упра ве за капи тал на ула
га ња смо доби ли за то 100 
мили о на дина ра а оста ло је 
наше уче шће, иста кла је 
Мир ја на Бабић.

Више новца за туризам

Мир јана Бабић

Одборници Скупштине општине Ириг

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Пре да ва ња о пре вен ци ји нар ко ма ни је
У сарад њи да Реха би ли та ци о ним цен

тром „Дуга“ из Новог Сада, Кан це ла ри ја 
за мла де Општи не Бео чин је про те кле 
неде ље орга ни зо ва ла низ пре да ва ња о 
пре вен ци ји нар ко ма ни је. Пре да ва ња су 
одр жа на у ОШ „Јован Грчић Милен ко“ у 
Бео чи ну.

– Циљ на гру па били су уче ни ци сед
мог и осмог раз ре да основ не шко ле, јер 
сма тра мо да је важно да у тим годи на ма 

чују нешто о овој теми, па су тако пре да
ва ња и била кон ци пи ра на и при ла го ђе на 
њихо вом узра сту, рекла је коор ди на тор
ка Кан це ла ри је за мла де Тама ра Цре пу
ља.

Он је дода ла да је три би на ма је при су
ство ва ло 250 уче ни ка, који су били поде
ље ни у мање гру пе.

– Заслу ге за успе шно спро ве де ну 
акци ју при пи су је мо сјај ним пре да ва чи ма 

из цен тра „Дуга“, који су, буду ћи да су и 
сами про шли кроз тежак живот и избо ри
ли се са кан џа ма дро ге, успе ли нашим 
уче ни ци ма да ста ве до зна ња да ипак у 
живо ту не тре ба сва вра та да отва ра ју, 
нагла си ла је Тама ра Цре пу ља.

Овим пре да ва њи ма Кан це ла ри ја за 
мла де у Бео чи ну је запо че ла акци ју 
под нази вом „Дро га уби ја, спо рт раз ви
ја“ и циљ је да се ути че нас свест мла
дих сугра ђа на и  скре не пажња на то да 
посто је мно ги аспек ти у живо ту кроз које 
могу да гра де себе као лич но сти, од спо
р та до кул ту ре.

–  Дро га је јед на од ства ри која може 
на том путу да им буде вели ка пре пре
ка коју тре ба да зао би ђу. Циљ нам је да 
кроз ову акци ју про мо ви ше мо и раз ви
је мо здра ве нави ке и ква ли тет но кори
шће ње сло бод ног вре ме на код мла дих. 
С обзи ром на то да је про блем нар ко ма
ни је широ ко рас про стра њен код мла дих, 
сма тра мо да су мере пре вен ци је ите ка
ко потреб не, јер важно је да поста не мо 
данас актив ни и све сни да бисмо убла
жи ли и пред у зе ли пре вен тив не мере 
у одно су на про бле ме који могу да се 
поја ве сутра или пре ко су тра, изја ви ла је 
Тама ра Цре пу ља.

М. Н. 
Са пре да ва ња у ОШ „Јован Грчић Милен ко“

БЕО ЧИН, ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ „СРЦЕ ЗАВИ ЧАЈ НО“ МОМ ЧИ ЛА МИЛО ШЕ ВИ ЋА

Књи га писа на срцем душе
Дру штву књи жев них ства

ра ла ца у сво јим позним годи
на ма при дру жио се и Мом чи
ло Мило ше вић сво јом збир
ком пое зи је и афо ри за ма 
„Срце зави чај но“. Рођен у 
Гра ди ни 1935. годи не (општи
на Гац ко, Репу бли ка Срп ска) 
у Бео чин дола зи 1962. годи не 
и у сво јим песма ма гово ри о 
свом живот ном путу, о живо ту 
у ста ром и новом зави ча ју.

Про мо ци ја, уз при су ство 
завид ног бро ја посе ти ла ца, 
одр жа на је у бео чин ском 
Дому кул ту ре, у петак 27. 
маја. Сти хо ве Мом чи ла Мило
ше ви ћа гово рио је Дејан 
Коста ди но вић, а у про гра му је 
уче ство ва ла и етно  гру па 
мла дих и тален то ва них уче
ни ца Основ не школ ке „Јован 
Грчић Милен ко“ и чла ни ца 
КУД „Бри ле“: Еле на Гве ро, 
Нико ли на Ђокић, Јова на Сав
ко вић и Ната ша Пиља гић. 

Рецен зи ју за ову књи гу, 
насло вље ну са „Живот у сти
хо ва ном облу ку“, напи сао је 
Тодор Бјел кић, књи жев ник из 
Ири га, а Мили јан Деспо то вић, 
књи жев ник из Поже ге, у свом 
освр ту на ову књу гу насло
вље ном са „Књи га писа на 
срцем душе“, напи са ће: „У 

позним годи на ма сва ко од нас 
пра ви неки пре сек оног што 
пам ти а песни ци тра га ју за 
оним у чему је „раз ве ја на 
душа“. Саби ра ју ћи тај прах 
гра де мале куле сво јих живо
та од мате ри ја ла зва ног језик 
кога чине речи… Ово је на 
неки начин исти на о нама, о 
нашој неве се лој истро ше но

сти, али и о нашој тежњи да 
без у слов но тра је мо и истрај
ва мао. Да пам ти мо и буде мо 
упам ће ни… Мило ше вић пам
ти песма ма а њего ви чита о ци 
има ју при ли ку да њего ве лич
не дожи вља је чита ју пре по
зна ју ћи у неким момен ти ма 
пору ке њима упу ће не“.

Вео ма надан ху то сећа ње 

на дане зајед нич ког рада и 
„одра ста ње“ Бео чи на изнео је 
Зоран Лаза ров, исти чу ћи да 
је Мом чи ло Мило ше вић имао 
визи о нар ске иде је од којих су 
неке на сре ћу свих Бео чи на ца 
пре то че не у живот (изград ња 
Дома здра вља). 

Про мо ци ју је водио Секу ла 
Петро вић. М. Н.

Са промо ци је (Фото: Исмет Аде мов ски)
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КУЋЕ НА СЕЛУ ЗА МЛА ДЕ ПАРО ВЕ

Миро слав и Дани је ла
наста вља ју живот у Лугу

Вели ку помоћ и 
подр шку нам је 
пру жи ла наша 

месна зајед ни ца и 
Општи на Бео чин. 
Све се завр ши ло 

успе шно, иако 
Дани је ла није има

ла срп ско држа
вљан ство, па нам 

је сре ђи ва ње њене 
лич не доку мен та

ци је оду зе ло 
додат ног вре ме на. 

Када погле дам 
уна зад, сигу ран 

сам да је нај те же у 
чита вом про це су 

про на ћи кућу, 
казао је Миро слав 

Бађон ски

Миро слав Бађон ски и Дани је ла 
Мудрох, мла ди пар из Луга уско ро се 
усе ља ва у свој нови дом. Њима су 
доде ље на бес по врат на сред ства у 
окви ру кон кур са Мини стар ства за бри
гу о селу, за купо ви ну куће са окућ ни
цом. Они су ван брач ни пар који живи у 
зајед ни ци већ пет годи на. Миро слав 
има 29, а Дани је ла 28 годи на. На овај 
начин ће се оса мо ста ли ти, како сами 
кажу и запо че ти један нови живот. 

Дани је ла је рође на у Ило ку у Хрват
ској, а пре ма њеним речи ма, љубав је 
дове ла у Луг. Тре нут но живе са Миро
сла вље вим роди те љи ма и баве се 
пољо при вре дом. Упо зна ли су се још у 
сред њо школ ским дани ма, при ли ком 
изла за ка у локал ни кафић. 

– Када сам завр шио Педа го шки 
факул тет у Сом бо ру, одлу чио сам да 
упи шем и мастер. Сма трам да ће ми 
тако бити лак ше због запо сле ња. 
Дани је ла ми је била подр шка. Две 
годи не смо живе ли и ради ли и у Сло
вач кој, међу тим одлу чи ли смо да се 
вра ти мо у Срби ју, обја шња ва Миро
слав и дода је да је инфор ма ци ја о 

кон ку ри са њу за кућу на селу дошла у 
пра вом тре нут ку.

Од тре нут ка када су при ку пи ли доку
мен та ци ју, про на шли кућу и кон ку ри са
ли про шло је око месец дана. Нису се 
мно го нада ли, па је пози тив на вест 
иза зва ла вели ко оду ше вље ње. 

– Вели ку помоћ и подр шку нам је 
пру жи ла наша месна зајед ни ца и 
Општи на Бео чин. Све се завр ши ло 
успе шно, иако Дани је ла није има ла 
срп ско држа вљан ство, па нам је сре
ђи ва ње њене лич не доку мен та ци је 
оду зе ло додат ног вре ме на. Када 
погле дам уна зад, сигу ран сам да је 
нај те же у чита вом про це су про на ћи 
кућу. Ми смо желе ли да то буде Луг, а 
једи на кућа која је била у добром ста
њу и напра вље на од чвр стог мате ри ја
ла је била ова у којој ћемо живе ти. 
Нај ве ћи про блем је што су ква ли тет не 
куће и ску пе, а ми смо мора ли да се 
огра ни чи мо на мили он и две ста хиља
да дина ра, коли ко се даје на кон кур су, 
рекао је Миро слав. 

Миро слав и Дани је ла живот у Лугу 
сма тра ју иде ал ним местом за засни ва
ње поро ди це. Село је мало и мир но, а 
исто вре ме но погод но за бавље ње 
пољо при вре дом. У њему живи пре ма 
послед њем попи су око 700 ста нов ни ка, 
а насе ље но је пре те жно Сло ва ци ма. 

А. Пла в шић
Фото: Б. Туца ко вић

Мла ди пар из Луга се још увек није 
усе лио у нову кућу, јер обје кат зах те ва 
додат ног ула га ња, али буду ћа дома ћи
ца је вео ма скром на, па каже да је 
неко ли ко адап ти ра них про сто ри ја 
сасвим довољ но за поче так новог 
живо та.

– Нај ва жни ја ми је кухи ња и спа ва ћа 
соба. Чим то сре ди мо, усе ли ће мо се. 
Иако смо раз ми шља ли и о живо ту у 
Ило ку, с обзи ром на бољи живот ни 
стан дард, ипак смо одлу чи ли да ћемо 
оста ти у Лугу. Чак је и моја поро ди ца 
поста ла нестр пљи ва да озва ни чи мо 
везу и кажу да је вре ме за уда ју, кроз 
смех је испри ча ла Дани је ла. 

Вре ме је за уда ју

Миро слав Бађон ски и Дани је ла Мудрох
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Усво јен реба ланс буџе та
и изме њен Про стор ни план 
због новог инве сти то ра

За неко ли ко неде ља 
ћемо у јав ност иза ћи 
са зва нич ним инфор
ма ци ја ма о потен ци

јал ном инве сти то ру. У 
слу ча ју потвр де њего

вог дола ска, еко но ми ја 
и стан дард чита ве 

Срби је зна чај но би се 
изме нио, рекао је Вла

ди мир Гак
На послед њој сед ни ци Скуп шти не 

општи не Инђи ја већи на одбор ни ка 
гла са ла је пози тив но за реба ланс 
буџе та општи не Инђи ја за 2022. годи
ну. Како је обра зло жио пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир Гак реба
лан сом су у буџет увр сти ли неко ли ко 
про је ка та за чију реа ли за ци ју су сред
ства сти гла из Покра ји не и Репу бли ке.

– Изме ђу оста лог, то се одно си и на 
сред ства у изно су од 24 мили о на дина
ра за изра ду про јект не доку мен та ци је 
за кана ли за ци о ну мре жу у насе ље ним 
мести ма Нови Кар лов ци, Љуко во и 
Јар ков ци која је Општи на Инђи ја доби
ла на кон кур су Покра јин ског секре та
ри ја та за пољо при вре ду, водо при вре
ду и шумар ство, рекао је Гак и додао:

– Тако ђе, ту су и сред ства у изно су 
од 120 мили о на дина ра за изград њу 
водо вод не мре же на тра си ка спо ме
ни ку Слан ка ме нач кој бици у Новом 
Слан ка ме ну, као и 35 мили о на за прву 
фазу радо ва на изград њи шета ли шта 
на Дуна ву у Ста ром Слан ка ме ну. 

Гово ре ћи о про јек ти ма, пред сед ник 
општи не Инђи ја под се тио је да је та 
локал на само у пра ва опре де ли ла и 12 
мили о на за заме ну сто ла ри је у окви ру 

про јек та који се одно си на енер гет ску 
ефи ка сност обје ка та.

–12 мили о на дина ра издво ји ло је и 
ресор но мини стар ство, о чему смо 
рани је гово ри ли. Тако ђе, одо бре но 
нам је и више од 60 мили о на дина ра 
за поста вља ње видео над зо ра на 
тери то ри ји општи не Инђи ја. Циљ је да 
Инђи ја поста не без бед ни ја а ујед но и 

први „памет ни град“ у Срби ји, обја
снио је Гак раз ло ге доно ше ња реба
лан са буџе та за теку ћу годи ну.

Одбор ни ци Скуп шти не општи не 
Инђи ја усво ји ли су и изме ну про стор
ног пла на општи не Инђи ја. На осно ву 
те изме не, севе ро и сточ на инду стриј
ска зона про ши ру је се на још 900 хек
та ра. Како и рани је потвр дио први 
човек инђиј ске општи не, основ ни раз
лог изме не Про стор ног пла на је тај 
што се оче ку је дола зак свет ског гиган
та у обла сти ауто мо бил ске инду стри је 
који би у Инђи ји про из во дио елек трич
не ауто мо би ле.

– За неко ли ко неде ља ћемо у јав
ност иза ћи са зва нич ним инфор ма ци
ја ма о потен ци јал ном инве сти то ру. У 
слу ча ју потвр де њего вог дола ска, еко
но ми ја и стан дард чита ве Срби је зна
чај но би се изме нио, рекао је Гак.

М. Ђ.

Нови инве сти тор би гра дио свој про
из вод ни погон на пре ко 700 хек та ра у 
севе ро и сточ ној рад ној зони. Ову 
инве сти ци ју наја вио је и пред сед ник 
Репу бли ке Срби је, Алек сан дар Вучић 
на отва ра њу Сај ма ауто мо би ла. Пот

пи са ни су про то ко ли и један део уго
во ра који иду ка реа ли за ци ји инве
сти ци је. Пре ма рани јим наја ва ма, 
потен ци јал ни инве сти тор отво рио би 
изме ђу чети ри и пет хиља да рад них 
места.

Пред сед ник Вучић
наја вио инве сти ци ју

Вла ди мир Гак
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„ТРЕ НИНГ БЕЗ БЕД НЕ ВОЖЊЕ ЗА МОТО ЦИ КЛИ СТЕ И МОПЕ ДИ СТЕ“

Нај у гро же ни ји
мла ди мото ци кли сти

Са циљем уна пре ђе ња зна ња, ста во
ва и вешти на потреб них за без бед но уче
ство ва ње мото ци кли ста и мопе ди ста у 
сао бра ћа ју, Аген ци ја за без бед ност сао
бра ћа ја Репу бли ке Срби је, и ове годи не 
реа ли зу је про је кат „Тре нинг без бед не 
вожње за мото ци кли сте и мопе ди сте“.

У сарад њи са Саве том за без бед ност 
општи не Пећин ци, на тере ну за мале 
спор то ве у Пећин ци ма, 24. маја оку пи ли 
су се мото ци кли сти, мла ди, почет ни ци и 
они мало ста ри ји, како би при су ство ва
ли тре нин гу без бед не вожње, током којег 
су били у при ли ци да утвр де и уна пре де 
сво је зна ње и да на прак тич ним при ме
ри ма у кон тро ли са ним усло ви ма нау че 
како да без бед но изве ду рад ње, како би 
у реал ним усло ви ма без бед но и ефи ка
сно одре а го ва ли у одре ђе ним ситу а ци
ја ма.

Дирек тор Аген ци је за без бед ност сао
бра ћа ја Душко Пешић рекао нам је да 
су ова кви тре нин зи врло зна чај ни, јер се 
пока за ло у све ту да један ова кав тре нинг 
вре ди као три до пет годи на иску ства 
на мото ци клу, као и да ова кве тре нин
ге раде иску сни инструк то ри, који има ју 
вели ко зна ње и уме ју да га пре не су.

– Про блем угро же но сти мото ци кли ста 
у сао бра ћа ју је можда и обу ка која није 
на одго ва ра ју ћем нивоу. Један сег мент 
изме не зако на о без бед но сти сао бра ћа ја 
везан је упра во за обу ку мото ци кли ста. 
Потру ди ће мо се да кроз изме не, у новом 
зако ну о без бед но сти сао бра ћа ја уна пре
ди мо про цес обу ке мото ци кли ста у ауто 
шко ла ма. Поред обу ке самих кан ди да та, 
при ме ти ли смо и да инструк то ри нема ју 
одго ва ра ју ћа зна ња и вешти не, и Аген
ци ја је про шле годи не покре ну ла сли чан 
про је кат ово ме, само што су инструк то ри 
који у оба ве зи да јед ном годи шње поха
ђа ју семи нар у Аген ци ји за без бед ност 

сао бра ћа ја, рекао нам је Пешић.
Тре нин гу је при су ство вао и Милан 

Сте па но вић пред сед ник Саве та за без
бед ност сао бра ћа ја Општи не Пећин ци, 
по чијим речи ма успе шна сарад ња са 
Аген ци јом за без бед ност сао бра ћа ја увек 
резул ти ра ова квим и слич ним акци ја ма, 
које све има ју за циљ што већу без бед
ност свих уче сни ка у сао бра ћа ју на тери
то ри ји пећи нач ке општи не.

– Иако нема мо поги ну лих мото ци кли
ста од 2014. на тери то ри ји наше општи
не, наш Савет је про гра мом за ову годи

ну пред ви део и овај тре нинг без бед не 
вожње за моти ци кли сте и мопе ди сте, 
што нам је вео ма зна чај но јер има мо 
три вели ка мото клу ба у нашој општи
ни и све више мла дих мото ци кли ста. 
Поред тога, послед њих годи на се тру ди
мо и да у сарад њи са Поли циј ском ста ни
цом Пећин ци орга ни зу је мо раз не акци је 
током којих је акце нат на бици кли сти ма. 
У про те клих пет годи на има ли смо дво
ји цу поги ну лих бици кли ста, а наш циљ 
је да не буде ни један поги ну ли уче сник 
у сао бра ћа ју, иста као је Сте па но вић и 
додао да су на тре нин гу мото ци кли ста и 
мопе ди ста, при су ство ва ли мла ди пред
став ни ци мото клу бо ва „Орто докс“ из 
Шима но ва ца, „Адре на лин“ из Пећи на ца 
и „Свра чи њак“ из Доњег Товар ни ка, што 
је и био циљ, јер су мла ди, који тек почи
њу да возе мото ци кле, нај у гро же ни ја 
кате го ри ја воза ча.

Пред став ник Аген ци је за без бед ност 
сао бра ћа ја Иван Бојо вић и инструк тор 
Цен тра за струч но обра зо ва ње „Кон
цепт 1922“ Мио драг Дими три је вић, кроз 
инте ре сан тан увод ни део, ана ли зи ра ли 
су ситу а ци је кроз актив ну кому ни ка ци ју 
са уче сни ци ма, где је скре ну та пажња 
на нај че шће прет ње мото ци кли сти ма у 
реал ним усло ви ма сао бра ћа ја.

С. Ђ.

Мили ца Васић, члан МК „Орто докс“ из 
Шима но ва ца била је једи на дама на 
обу ци. Актив но вози мотор две годи не, а 
овај тре нинг јој је, како нам је рекла, био 
од вели ког зна ча ја јер је до сада била 
углав ном суво зач.

– Данас сам нау чи ла неке нове ства

ри као што је  како да се вози суво зач. 
Зна чи ло ми је и јер је мотор за мене, за 
моју кон сти ту ци ју при лич но тежак, па 
сам нау чи ла како да овла дам њего вом 
тежи ном и како да се пона шам на њему, 
као да је он перо, буквал но, изја ви ла је 
Мили ца.

– Како бисмо без бед ност у сао бра ћа
ју на тери то ри ји наше општи не поди гли 
на што виши ниво, све зоне шко ла, у 
свих 15 насе ља, обез бе ђе не су успо ри
ва чи ма сао бра ћа ја, тако да су наши 
нај мла ђи сигур ни на свом путу од куће 
до шко ле, а напо ми њем да у про те клих 
10 годи на нема мо ни јед но поги ну ло 
дете на тери то ри ји наше општи не, што 
зна чи да наше актив но сти сва ка ко 
допри но се већој без бед но сти, рекао је 
Милан Сте па но вић.

Дама која воли мото ре

Деца су
без бед на 



16 1. JUN 2022.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ЈАВ НО КОМУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „САВА“ ПЕЋИН ЦИ

Апсурд баца ња каба стог отпа да

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

Ста ра фоте ља баче на поред 
кон теј не ра, уги ну ле живо ти ње и 
дело ви наме шта ја баче ни на 
обо ди ма насе ља, гра ђе вин ски 
мате ри јал исто ва рен поред 
пута су само неке од сли ка које 
сва ко днев но може мо да види
мо у пећи нач кој општи ни.

Иако, Јав но кому нал но пред
у зе ће „Сава“ Пећин ци редов но 
одно си сме ће по насе љи ма, а 
услу га одно ше ња каба стог 
отпа да или уги ну лих живо ти ња 
са адре се пози ва о ца је пот пу но 
бес плат на, нео д го вор ни поје
дин ци и даље наста вља ју са 
баца њем и одла га њем сме ћа 
где стиг ну, чиме шаљу јасну 
пору ку да им свест о зашти ти 
живот не сре ди не није ни на 
зачет ку.

Дирек тор ЈКП „Сава“ Жељ ко 
Мили ће вић сма тра да је пот пу
но апсурд но баца ти каба сти 
отпад и уги ну ле живо ти ње где 
се стиг не када је услу га одно
ше ња, коју спро во де већ дужи 
низ годи на  бес плат на. Све 
што је потреб но је, како каже, 
да се позо ве број теле фо на 
2436510 и тиме ће се, не само 
сма њи ти тро шко ви одво же ња 
отпа да поје дин ца, него учи ни ти 
услу га свим одго вор ним ста
нов ни ци ма наше општи не који 
воде рачу на о сво јој око ли ни.

– Од како смо уве ли услу гу 
бес плат ног одно ше ња каба стог 
отпа да и уги ну лих живо ти ња, 

доби ја мо доста пози ва од одго
вор них гра ђа на, али то није 
довољ но. И даље, поје дин ци 
упор но наста вља њу са гоми ла
њем и баца њем отпа да по обо
ди ма насе ља, у спо ред ним ули
ца ма, или чак, као што је то 
слу чај у Пећин ци ма и Шима
нов ци ма, у цен три ма насе ља. 
Рад ни ци нашег пред у зе ћа 
редов но, чак и пра зни ци ма, 
одно се сме ће из насе ља. У 
сарад њи са пећи нач ком локал
ном само у пра вом кон ти ну и ра
но ради мо на укла ња њу и сана
ци ји дивљих депо ни ја. У зад
њих годи ну дана укло ње не су и 
сани ра не депо ни је у Доњем 
Товар ни ку, Ога ру, Шима нов ци
ма, Обре жу, Попин ци ма, а тре
нут но се укла ња вели ка депо
ни ја у Пећин ци ма код ваша ри

шта. И неће мо ста ти, наста ви
ће мо да ради мо и апе лу је мо и 
даље на гра ђа не наше општи
не, нагла сио је Мили ће вић.

Он је иста као да нема оправ
да ња за баца ње отпа да на јав
не повр ши не и додао да они 
који то чине крше закон, нано се 
трај ну ште ту људи ма у свом 
окру же њу, што самим тим за 
после ди цу има и санк ци о ни са
ње.

– Очи глед но је да мора мо да 
при бег не мо послед њој али нео
п ход ној опци ји кажња ва ња за 
овај пре кр шај. По Одлу ци о 
одр жа ва њу чисто ће на тери то
ри ји општи не Пећин ци нов ча не 
казне за прав на лица и пред у
зет ни ке кре ћу се од 75.000,00 
дина ра до 150.000,00 дина ра, а 
за физич ка лица казна је до 

25.000,00 дина ра. Зато још јед
ном апе лу јем на све гра ђа не да 
пре него што баце отпад на 
место које није пред ви ђе но за 
тако нешто, добро раз ми сле, 
јер наш циљ је – општи на 
Пећин ци без отпа да. Ми и 
хиља де одго вор них гра ђа на 
наше општи не жели мо да живи
мо у здра вом, чистом и лепом 
окру же њу, које, пре све га, оста
вља мо у ама нет нашој деци, 
нагла сио је Мили ће вић.

Још јед ном под се ћа мо гра ђа
не да ЈКП „Сава“ бес плат но 
одно си каба сти отпад и уги ну ле 
живо ти ње са тери то ри је пећи
нач ке општи не, као и сва ки дру
ги кому нал ни отпад који не 
може да се одло жи у кан те за 
сме ће и кон теј не ре, као и да је 
једи но потреб но да се позо ве 
ово кому нал но пред у зе ће 
путем теле фо на 022 2436 510 
или путем меј ла info@jkpsa
va.rs. Тако ђе, у слу ча ју гра ђе
вин ског отпа да потреб но је 
позва ти ЈКП „Сава“ на исти број 
теле фо на ради додат них 
инфор ма ци ја.

Уко ли ко жели мо да живи мо у 
здра вом и лепом окру же њу, на 
здра вој пла не ти, првен стве но 
мора мо сами да се поста ра мо 
да буде тако. Поч ни мо да ради
мо зајед но на томе и да сво јим 
при ме ром општи ну Пећин ци 
учи ни мо још леп шом.

С. Ђ.

МАТУР СКИ ПЛЕС У ПЕЋИН ЦИМА

Штра ус и коло на шета ли шту
На пећи нач ком шета ли шту, мату ран ти 

пећи нач ке сред ње Тех нич ке шко ле 
„Милен ко Вер кић Неша“, заи гра ли су 27. 
маја тач но у под не „Плес толе ран ци је“, у 
окви ру тра ди ци о нал не Мату рант ске пара
де. Покро ви тељ мани фе ста ци је је као и 
сва ке годи не до сада пећи нач ка локал на 
само у пра ва, а мату ран ти ма је подр шку 
пру жи ла и начел ни ца Оде ље ња за дру
штве не делат но сти Зори ца Лукач.

Пре пле са, мату ран ти ма се обра ти ла 
њихо ва дирек тор ка Сања Дујић, која им је 
том при ли ком рекла да се сада нала зе на 
кра ју јед ног живот ног погла вља, али и да 
мисли да ће га се често сећа ти, јер коли ко 
год им сада то зву ча ло немо гу ће, како је 
рекла, схва ти ће да су им ови дани били 
нај бе збри жни ји.

– Надам се да из наше шко ле носи те 
пре све га лепе успо ме не, при ја тељ ства и 
неких љуба ви. Надам се да носи те и нека 
зна ња која ће вам помо ћи да што лак ше 
упи ше те жеље ни факул тет или да се што 
брже запо сли те. Надам се да сте нау чи ли 
и нешто о живо ту за вре ме ове 4 годи не, 
нешто што ће вам помо ћи да буде те бољи 
људи. Желим вам да сви буде те здра ви, 

пре све га, да буде те мудра, одго вор ни, 
испу ње ни и желим вам да воли те и да 
буде те воље ни, рекла је мату ран ти ма 
дирек тор ка Дујић.

Сво јим дру га ри ма мату ран ти ма обра ти
ла се и Тија на Гми зић мату рант ки ња и 
члан уче нич ког пар ла мен та, која је рекла 
да је поно сна на сво ју гене ра ци ју јер није 
било већих про бле ма током шко ло ва ња, 
непо што ва ња раз ли чи то сти у сва ком сми
слу, као и да су упр кос пан де ми ји успе ли 
све да пре бро де зајед но и одр же при ја

тељ ства.
– На овој рас кр сни ци овог нашег живот

ног пута, желим вам да ода бе ре те пут који 
вам извла чи нај и скре ни ји осмех на лице. 
Пут због којег вам срце затре пе ри, каза ла 
је Тија на.

Пећи нач ки мату ран ти запле са ли су тач
но у под не уз већ позна те ноте Штра у са, 
да би затим, запле са ли и коло зајед но са 
сво јом дирек тор ком Сањом Дујић и дру
гим про фе со ри ма и при ја те љи ма.

Д. С.

Зајед но успе ли све да пре бро де: Пећи нач ки мату ран ти
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СРЕМ СКИ МИХА ЉЕВ ЦИ 

Херо ји и жртве не сме ју 
бити забо ра вље ни

Пред став ни ци месне зајед ни це Срем
ски Миха љев ци и пећи нач ке локал не 
само у пра ве су у субо ту, 21. маја, пово
дом сео ске сла ве у у овом насе љу, поло
жи ли вен це на два спо менобе леж ја 
палим бор ци ма и жртва ма фаши зма у 
Дру гом свет ском рату.

Испред Саве та месне зајед ни це вен це 
су поло жи ли пред сед ник Саве та Горан 
Стан ко вић, и чла но ви Сте ви ца Гајић, 

Горан Бабић и Ива на Весић, а испред 
пећи нач ке локал не само у пра ве заме ник 
пред сед ни ка општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић, који је том при ли ком пору чио да 
херо ји и жртве не сме ју бити забо ра вље
ни, а да је наша оба ве за, не само да 
негу је мо сећа ње на њих, него и да сво
јим дели ма пока же мо да смо достој ни 
њихо ве жртве и њихо вог херој ског чина.

С. Ђ.

Поло же ни вен ци на спо ме ник жртва ма фаши зма у Другом свет ском рату 

У орга ни за ци ји бечеј ске Музич ке шко
ле „Петар Коњо вић“, од 16. до 22. маја 
одр жа но је Међу на род но музич ко так ми
че ње „Фан таст 2022“ у Бече ју, на којем су 
уче ство ва ли и уче ни ци Основ не музич ке 
шко ле „Тео дор Тоша Андре је вић“ из 
Руме, исту ре но оде ље ње у Пећин ци ма.

Деве ти по реду „Фан таст“ оку пио је 256 

уче сни ка из 56 музич ких шко ла из 49 гра
до ва Мађар ске, Репу бли ке Срп ске, 
Босне и Хер це го ви не, Хрват ске, Сло ве
ни је, Маке до ни је, Црне Горе и Срби је, а 
уче ни ци там бу ре, Алек са Дра жић, Матеј 
Ста ни са вље вић и Божи дар Мар ко вић из 
пећи нач ке музич ке шко ле награ ђе ни су 
са две прве и јед ном дру гом награ дом у 

сво јој кате го ри ји.
Уче ни ци се нала зе у кла си 

Деја на Ћир ко ви ћа, по чијим 
речи ма ће мла де там бу ра ше 
и пећи нач ка публи ка има ти 
при ли ку да чује на завр шном 
годи шњем кон цер ту музич ке 
шко ле, који је наја вљен за јун. 
Он дода је да су уче ни ци уло
жи ли вели ки труд и додат ни 
рад како би били спрем ни за 
ово так ми че ње, што су пока
за ли, како је рекао, и њихо ви 
резул та ти.

– Изу зет но сам задо во љан 
њихо вим напрет ком, пла сма
ном и сма трам да пред ста
вља ју сво је место и сво ју 
општи ну у нај бо љем све тлу, 
како у музич кој шко ли, тако и 
у редов ном општем обра зо
ва њу, рекао је Ћир ко вић.

С. Ђ.

ФЕСТИ ВАЛ „ФАН ТАСТ“ У БЕЧЕ ЈУ

Три награ де за мла де 
пећи нач ке там бу ра ше

Мла ди музи ча ри са сво јим про фе со ром

При ку пље но
40 једи ни ца крви

Црве ни крст Пећин ци, у сарад њи са 
Заво дом за тран сфу зи ју крви Вој во ди не, 
орга ни зо вао је 27. маја две акци је добро
вољ ног дава ња крви на тери то ри ји пећи
нач ке општи не.

У акци ји одр жа ној у про сто ри ја ма Кул
тур ног цен тра у Пећин ци ма крв је пону
ди ло 38 дава ла ца, али је њих пет одби је
но из меди цин ских раз ло га, тако да је крв 
успе шно дало 33 дава ла ца, међу који ма 
је било пет при пад ни ца леп шег пола, као 
и пет нових дава ла ца.

У акци ји одр жа ној у Дому кул ту ре у 
Шима нов ци ма крв је пону ди ло 11 дава
ла ца. Успе шно је крв дало седам дава ла
ца, од тога две при пад ни це леп шег пола, 
а чети ри дава о ца су одби је на из меди
цин ских раз ло га.

Секре тар пећи нач ког Црве ног крста 
Гор да на Коње вић изра зи ла је захвал ност 
Кул тур ном цен тру Пећин ци и Месној 
зајед ни ци Шима нов ци на помо ћи у орга
ни за ци ји акци је добро вољ ног дава ња 
крви, као и волон тер ка ма ЦК Пећин ци.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Оде ље ње за при вре ду Општин ске 

упра ве Општи не Пећин ци и Ватро га сно  
спа си лач ка једи ни ца Пећин ци апе лу ју на 
гра ђа не пећи нач ке општи не да не пале 
тра ву и ниско расти ње, жетве не остат ке, 
сме ће, јер је по чла ну 50. Зако на о зашти
ти од пожа ра, спа љи ва ње на отво ре ном 
забра ње но и пред ста вља пре кр шај за 
који је про пи са на нов ча на казна пред ви
ђе на зако ном.

Нов ча ном казном у изно су од 10.000 
дина ра биће кажње но за пре кр шај физич
ко лице, а прав но лице казни ће се нов ча
ном казном у изно су од 300.000 до 
1.000.000 дина ра. Лице које је иза зва ло 
пожар, дужно је да ватро га сно  спа си лач
кој једи ни ци надок на ди тро шко ве интер
вен ци је, у скла ду са посед ним про пи сом.

Спа љи ва њем биљ них оста та ка и сме
ћа често дола зи до некон тро ли са них 
пожа ра на отво ре ном, који дово де до 
настан ка вели ких мате ри јал них ште ти и 
стра да ња људи, а спа љи ва њем жетве них 
оста та ка угро жа ва ју се окол не ора ни це и 
уни шта ва ју се орган ска мате ри ја, кори сне 
живо ти ње и микро ор га ни зми у земљи шту. 
Тако ђе, спа љи ва њем дола зи до дегра да
ци је и зага ђе ња живот не сре ди не, док се 
зао ра ва њем жетве них оста та ка у земљи
ште уно си орган ска мате ри ја која побољ
ша ва физич ке осо би не земљи шта, попра
вља вод но  вазду шни режим и пове ћа ва 
ниво хуму са у земљи шту.
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КУКУ РУЗ ДОМИ НАНТ НА КУЛ ТУ РА НА СТА РО ПА ЗО ВАЧ КИМ ЊИВА МА 

Битан је пло до ред, али и цена

Про лећ на сетва ове годи не на тери то
ри ји општи не Ста ра Пазо ва оба вље на 
на 22.660 хек та ра а у сетве ној струк ту ри 
воде ћа кул ту ра је куку руз који зау зи ма 
15.500 хек та ра, што је пре ко поло ви не 
од укуп но засе ја них повр ши на, сто ји у 
изве шта ју Оде ље ња за пољо при вре
ду. Ова кул ту ра је доми нант на како код 
пољо при вред них пред у зе ћа и задру га 
тако и код инди ви ду ал них пољо при вред
них про из во ђа ча, што потвр ђу је и Зден
ко Јашо, ратар из Ста ре Пазо ве. На 25 
одсто повр ши на сеје соју, исто толи ко 
сун цо кре та, док куку руз зау зи ма поло ви
ну ора ни ца које обра ђу је:

– Код мене, као и код свих оста лих 
пољо при вред ни ка, битан је пло до ред. 
Никад не зна те с дру ге стра не, која ће 
кул ту ра има ти добру цену. Про шле годи

не је на при мер цена куку ру за била 25 
дина ра, сад је 35 дина ра а шта ће бити 
до јесе ни, то се не зна, при ча Зден ко 
Јашо, пољо при вред ник из Ста ре Пазо ве

Ово го ди шња про лећ на сетва на пољи
ма ста ро па зо вач ке општи не је завр ше на 
почет ком маја, упра во сетвом злат ног 
зрна тако да су испо што ва ни опти мал ни 
роко ви. Сун цо крет је посе јан на 2.200, 
соја на 2.100 хек та ра, шећер на репа на 
1.500, а нај ма ње је јарог јеч ма – све га 20 
хек та ра: 

– Карак те ри сти ка ове сетве је првен
стве но пове ћа ње повр ши на под куку
ру зом, а са дру ге стра не незнат но 
пове ћа ње повр ши на под сун цо кре том, 
повр ши не под сојом су у неком више го
ди шњем про се ку и сма ње ње повр ши на 
под шећер ном репом, што је вео ма чуд

но, али без обзи ра на то, што је про шле 
годи не доне ла добре про фи те са добрим 
при но си ма, она је вео ма зах тев на кул
ту ра са ниво ом интен зи тет про из вод ње, 
одно сно ула га ња, наво ди Михал Хриц 
из Оде ље ња за пољо при вре ду Општи не 
Ста ра Пазо ва.

Ула га ње у про лећ ну сетву је веће за 
40 одсто у одно су про шлу годи ну, нај ви
ше због пове ћа ња цене гори ва, ђубри ва, 
семе на и заштит них сред ста ва. Тре нут но 
ста ње свих усе ва је добро, али се осе
ћа се недо ста так пада ви на. Уко ли ко их 
буде уско ро, могу ће је оче ки ва ти добре 
при но се, јер како оце њу ју у оде ље њу 
за пољо при вре ду, рата ри из ста ро па
зо вач ке општи не при ме њу ју висок ниво 
агро тех ни ке, које допри но си ква ли те ту и 
кван ти те ту рода.  З. Кожик

Зден ко Јашо Михал Хриц

СТА РО ПА ЗОВ ЧАН КА ЕВИ ЦА ДОМО ЊИ, НАЈ БО ЉА БАР МЕН КА У СЛО ВАЧ КОЈ

Еви ца пра ви кок те ле за неза бо рав
Живот ни пут је Еви цу Домо њи из Ста

ре Пазо ве одвео у Сло вач ку, где тре нут но 
ради као бар мен ка у јед ном бару у Бра ти
сла ви. Каже да мно го воли свој посао а да 
је то заи ста тако, потвр ђу је и њен успех 
на држав ном так ми че њу за нај бар ме на у 
орга ни за ци ји Сло вач ке бар мен ске асо ци
ја ци је, које се пре ма про по зи ци ја ма састо
ји од тео риј ског и прак тич ног дела и све 
се оце њу је.

– Оце њу је се изглед, мирис, укус кок те
ла, уства ри цело куп ни ути сак, обја шња ва 
нај бо ља бар мен ка у Сло вач кој.

При пре ма ла је кок тел „глим“, што зна
чи поја ва све тло сти, уз меша ви ну слат ких 
и кисе лих уку са, уз оба ве зан лед, чему је 
допри нео и спе ци фи чан начин сер ви ра
ња на послу жав ни ку са уни кат ним чаша
ма, зеле ни лом и све тлом. Овом побе дом 
је избо ри ла пла сман на свет ско фина ле 
у Куби, које ће бити одр жа но у новем бру. 
Каже да је оду век воле ла да ради са људи
ма и дра го јој је када види да је успе ла да 
им изма ми осмех и при чи ни задо вољ ство 
са пону ђе ним напит ком. Ипак, бар мен ство 
није јед но став но. За добар кок тел потреб
но је позна ва ти све састој ке и бити добар 
уго сти тељ, пре по зна ти жељу муште ри је.

– Тре ба раз у ме ти шта људи желе, у 
каквом су рас по ло же њу, да ли желе нешто 
осве жа ва ју ће или нешто гор че, и никад ми 
се није деси ло да пре по ру чим нешто што 
им није при ја ло, каже Еви ца.

Уско ро је оче ку је World clas, нај пре
сти жни је так ми че ње бар ме на, а побед

ник сло вач ког фина ла има ће при ли ку да 
отпу ту је на интер на ци о нал но так ми че ње у 
Сид неј. Након тога почи њу озбиљ не при
пре ме за одла зак на Кубу, где ће дати све 
од себе, јер свој посао воли а то је један 
од глав них усло ва за успех. 

З. Кожик

ТРЕ БА РАЗ У МЕ ТИ ШТА ЉУДИ ЖЕЛЕ ДА ПИЈУ: Еви ца Домо њи
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Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

СПОРТ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА
ВОЈ ВО ДИ НЕ

Заси ја ли
гим на зи јал ци

Деве та Спорт ска олим пи ја да школ ске 
омла ди не Вој во ди не (СОШОВ) одр жа на 
је од 19.до 22.маја у Зре ња ни ну и оку пи
ла је пре ко 6.000 мла дих спор ти ста – 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла из 
целе Вој во ди не и њихо вих про фе со ра и 
тре не ра. На све ча ној доде ли меда ља и 
при зна ња у зре ња нин ској „Кри стал ној 
дво ра ни“ заси ја ли су и број ни уче ни ци из 
ста ро па зо вач ке сре ди не. Фуд ба ле ри 
гим на зи је „Бран ко Ради че вић“ из Ста ре 
Пазо ве поста ли су шам пи о ни осво јив ши 

прво место у фут са лу, док су фуд ба ле ри 
, уче ни ци основ не шко ле „Сло бо дан 
Сав ко вић“ из Ста рих Бано ва ца поне ли 
титу лу нај бо љих у кате го ри ји фут са ла за 
основ це. Одбој ка ши це Гим на зи је „Бран
ко Ради че вић“ из Ста ре Пазо ве су се 
заки ти ле злат ном меда љом у кон ку рен
ци ји одбој ка ши ца и као држав не прва ки
ње у школ ској одбој ци путу ју на свет ско 
так ми че ње, које ће бити одр жа но од 17. 
до 27.јуна у Бра зи лу. Меда ље и при зна
ња сво јим шко ла ма доне ли су и уче ни ци 
оста лих шко ла из општи не Ста ра Пазо
ва. На нај ве ћој спорт ској мани фе ста ци ји 
мла дих Вој во ди не так ми ча ри су се над
ме та ли у 15 дисци пли на, у кате го ри ја ма 
осно ва ца и сред њо шко ла ца, у кон ку рен
ци ји деча ка и девој чи ца. Деве та Спорт
ска олим пи ја да школ ске омла ди не Вој
во ди не по бро ју при ја вље них уче сни ка је 
нај ма сов ни ја до сада. Д. Г.

ВОЈ КА

Дан шко ле
После три годи не пау зе, у Дому кул ту

ре у Вој ки у уто рак, 24. маја Основ на 
шко ла „Милан Хаџић“ све ча но је обе ле
жи ла свој дан. Дуго оче ки ва ном дога ђа ју 
при су ство ва ло је пре ко сто ти ну људи 
који су ужи ва ли у бога то при пре мље ном 

про гра му за сва чи ји укус. Про сла ва је 
била посве ће на нашим вели ким писци ма 
и песни ци ма па је зато мото при ред бе 
гла сио „У дру штву песме и при че“. Доде
ље не су и награ де ђаци ма који су оства
ри ли зна чај не успе хе на так ми че њи ма 
као и настав ни ци ма који су дали допри
нос шко ли. При сут не је на почет ку 
поздра ви ла дирек тор ка Сла ви ца Сто
шић иста кав ши да ова све ча ност мно го 
зна чи и ђаци ма и запо сле ни ма у шко ли 
јер су се сви, зајед но са поро ди ца ма, 
оку пи ли после толи ко вре ме на и заси ја
ли на сце ни. Не може мо да не поме не мо 
и баку Иван ку Чоба но вић која је била ђак 
ове шко ле пре више од 80 годи на и са 
лако ћом изре ци то ва ла сти хо ве којих се 
сећа још из њених ђач ких дана.

Д. Г.

МИНИСТАРKА МИХАЈ ЛО ВИЋ НА ПУМ ПИ „СТА РИ БАНОВ ЦИ“

Солар ни пане ли
на бен зин ским ста ни ца ма

Пот пред сед ни ца Вла де Срби је и мини
стар ка рудар ства и енер ге ти ке Зора на 
Михај ло вић, у прат њи Kирила Тјур де ње ва, 
гене рал ног дирек то ра НИС  а, оби шла је 
у петак, 27. маја бен зин ску ста ни цу „Ста ри 
Банов ци“ на ауто пу ту Бео град  Нови Сад 
како би се упо зна ла са про јек том уво ђе ња 
солар них елек тра на на бен зин ским ста ни
ца ма НИС  а.

Током посе те гости су се упо зна ли са 
основ ним циље ви ма и пока за те љи ма про
јек та уград ње солар них пане ла који омо гу

ћа ва ју про из вод њу елек трич не енер ги је на 
бен зин ским ста ни ца ма. Про је кат изград
ње солар них фото на пон ских елек тра на у 
мало про дај ној мре жи НИС  а пред ста вља 
пилот  про је кат ком па ни је НИС, у који је 
уло же но више од 22 мили о на дина ра. У 
окви ру прве фазе про јек та, НИС је поста
вио солар не пане ле на осам мало про дај
них обје ка та, укљу чу ју ћи и ста ни цу „Ста ри 
Банов ци“. Про из ве де на елек трич на енер
ги ја нај ве ћим делом ће се кори сти ти за 
потре бе бен зин ских ста ни ца уз раз ме ну са 

дистри бу тив ном елек трич ном мре жом.
НИС се на овај корак одлу чио воде ћи 

се прин ци пи ма одр жи вог раз во ја, као и 
циље ви ма кор по ра тив не зеле не аген де, 
која под ра зу ме ва ула га ње у обно вљи ве 
изво ре енер ги је у циљу сма ње ња еми си
је угљен диок си да и гло бал ног загре ва ња. 
Од 2009. годи не НИС је у еко ло шке про
јек те и бизнис про јек те који су дали зна ча
јан ути цај на уна пре ђе ње зашти те живот не 
сре ди не уло жио око 900 мили о на евра.

Д. Г.
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У мана сти ру Кру ше дол одр
жан је 28. маја 16. Кра ји шки 
цркве но  народ ни све срп ски 
сабор „Кру ше дол ска зво на“, 
који је почео Све том архи је реј
ском литур ги јом и пара сто сом 
за све Србе стра да ле у рато

ви ма од 1991. до 1999. годи не 
и умр ле у избе гли штву. У мана
стир ској цркви литур ги ју и 
пара стос за све Србе који су 
поги ну ли и неста ли током XX 
века слу жио је вла ди ка срем
ски Васи ли је са све штен ством 

Срем ске епар хи је. После 
литур ги је и пара сто са, бесе ду 
је, пред вели ким бро јем оку
пље них гра ђа на, одр жао Рат ко 
Дми тро вић, мини стар за бри гу 
о поро ди ци и демо гра фи ју.

Гости ово го ди шњег све срп

ског сабо ра су били Алек сан
дар Вулин, мини стар уну тра
шњих посло ва Срби је и Мило
рад Додик, срп ски члан Пред
сед ни штва БиХ. Мини стар 
Алек сан дар Вулин је у свом 
обра ћа њу у Кру ше до лу пору
чио да сви Срби, где год да 
живе, мора ју да буду једин
ствен поли тич ки народ који 
одлу ке о наци о нал ним пита
њи ма доно си зајед но у Бео гра
ду, као и да је вре ме да сви 
Срби поста ну јед но.

– Кру ше дол ски сабор је 
сабор оку пља ња и сабо ро ва
ња око Цркве која је нај сна
жни ји еле мент срп ског иден ти
те та, рекао је у Кру ше до лу 
Мило рад Додик. 

Све срп ски сабор 
„Kрушедолска зво на 2022“ су 
орга ни зо ва ли Удру же ње Срба 
из Хрват ске зајед но са Асо ци
ја ци јом избе глич ких и дру гих 
удру же ња Срба из Хрват ске, 
Зави чај ним клу бом „Сла во ни
ја“ из Инђи је и Епар хи јом 
Срем ском. С. Џ.

ДРУШТВО

Путин чан ке на база ру

Кру ше дол ски сабор

ГРАД СКИ ТРГ РУМА

Мали базар дома ће ради но сти
„Мали базар дома ће ради но сти“ одр жан је 

28. маја на Град ском тргу у Руми. То је била 
при ли ка да се чла ни це неко ли ко удру же ња 
жена оку пе и Румља ни ма пону де сво је про
из во де – џемо ве, соко ве, лике ре, кола че, 
дома ће резан це – све по при сту пач ним 
цена ма. Ове вред не жене нису упла ши ли ни 
там ни обла ци у пре по днев ним сати ма над 
Румом. Доби јен новац од про да је сво јих про
из во да и руко тво ри на кори сти ће за даљи 
рад сво јих удру же ња. Тако ђе, штан до ве на 
који ма су изла га ле нису пла ћа ле, али је пре
по ру ка била да обез бе де тац ну пеци ва или 
кола ча што ће бити пону да уче сни ци ма 
бици кли стич ке трке „Ули ца ма гро фа Пеја че
ви ћа“ која је одр жа на дан касни је.

Међу они ма који су изла га ли су и жене из 
КУД „Бисер“ из Пути на ца.

– Вре ме има сво ју силу, а ми има мо сво ју 
вољу. Посто ји мо већ две деце ни је, а рад је 
обно вљен пре пет годи на и реги стро ва ни 
смо. Има мо две гру пе, мла ђу и вете ра не и 
тру ди мо се да се укло пи мо у савре ме не 
токо ве. Ово су нам допун ске делат но сти, јер 
све има мо сво је посло ве. Лике ре од воћа 
про из во ди наша Нада, она меси и дома ће 
резан це, Рај ка пра ви кугло ве, а има мо и 
пред ме те од пра ве коже, руч но рађе не, које 
пра ви Мара Ћујић. Сва ке годи не успе ва мо 
да купи мо јед ну гар ни ту ру ношње од тих 
сред ста ва што доби је мо од Општи не кроз 
про јект но финан си ра ње, рекла нам је Нада 
Алим пић, члан УО КУД „Бисер“. С. Џ.

МАНА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

Све срп ски сабор
„Кру ше дол ска зво на“
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Ђаци и настав ни ци из Бешке у посе ти Есто ни ји

Четво ро уче ни ка и два настав ни ка из 
Основ не шко ле „Бра ћа Гру ло вић“ Бешка 
у окви ру про јек та „Come toget her” Фон да
ци је „Тем пус” бора ви ли су седам дана у 
гра ду Тали ну у Есто ни ји.

Како су иста кли пред став ни ци беш чан
ске шко ле, сту диј ска посе та Есто ни ји 
одно си ла се, изме ђу оста лог, на ком па
ра ци ју обра зов них систе ма у Есто ни ји и 
Срби ји, посе ту Мини стар ству про све те у 
Есто ни ји, као и при су ству и ана ли зи 
настав ног про це са у овој бал тич кој 
земљи. 

Током посе те Есто ни ји уче ни ци су има

ли при ли ку да упо зна ју и тра ди ци о нал ну 
естон ску кухи њу, естон ску музи ку, да 
посе те Арво Парт Цен тар, музеј чуве ног 
естон ског ком по зи то ра кла сич не и рели
ги о зне музи ке Арва Пер та и упо зна ју 
естон ску исто ри ју.

Основ на шко ла „Бра ћа Гру ло вић“ из 
Бешке про је кат „Come toget her” реа ли зу
је дру гу годи ну за редом зајед но са шко
ла ма из Тур ске, Есто ни је, Литва ни је, 
Холан ци је и Немач ке. 

Већ наред ног месе ца Беш ча ни путу ју у 
Литва ни ју, а у мају сле де ће годи не биће 
дома ћи ни парт нер ским шко ла ма. М. Ђ.

БЕШКА

Сту диј ска посе та
уче ни ка Есто ни ји

ИРИГ

Так ми че ње
„Мали Пјер“  

На так ми че њу за нај бо љу дечи ју кари
ка ту ру „Мали Пјер“, који орга ни зу ју При ја
те љи деце Срби је, под покро ви тељ ством 
Мини стар ства про све те, нау ке и тех но ло
шког раз во ја, уче ство ва ли су и уче ни ци 
ОШ „Доси теј Обра до вић“ из Ири га. На 
Окру жном так ми че њу, које је одр жа но у 
Инђи ји, они су награ ђе ни дипло ма ма за 
кре а тив но црта ње. Нај ве ћи успех су 
оства ри ли уче ни ци петог раз ре да Мони ка 
Нађ и Војин Јови чић. Њихов мен тор је 
била Сања Суба. С. Џ.

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО 60 ГОДИ НА ПОСТО ЈА ЊА ВИСО КЕ ШКО ЛЕ „СИР МИ ЈУМ“

Награ де за нај бо ље
Све ча на ака де ми ја пово дом обе ле жа ва

ња 60 годи на рада Висо ке шко ле стру ков них 
сту ди ја за вас пи та че и послов не инфор ма ти
ча ре „Сир ми јум“ одр жа на је у сали шко ле у 
четвр так 26. маја. Јуби леј је чести тао Милан 
Кова че вић заме ник покра јин ског секре та ра за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не – наци о нал не зајед ни це Ауто ном не 
покра ји не Вој во ди не. На све ча но сти је проф. 
др Зоран Мило ше вић покра јин ски секре тар за 
висо ко обра зо ва ње и науч но – истра жи вач ку 
делат ност уру чио нај бо љој сту дент ки њи Ката
ри ни Релић дипло му и поклон, која је завр ши
ла основ не стру ков не сту ди је и мастер са про
се ком 10, на сме ру послов ни инфор ма ти чар. 
Све ча но сти су при су ство ва ли и пред став ни ци 
локал не само у пра ве Петар Самар џић заме
ник гра до на чел ни це и  Зоран Ђурић начел ник 
Град ске упра ве за обра зо ва ње, као и број ни 
гости, запо сле ни и сту ден ти. У умет нич ком 
делу про гра ма насту пи ле су уче ни ци Музич ке 
шко ле „Петар Кран че вић”  као и тален то ва ни 
сту ден ти висо ке шко ле.

А. П.
Све ча на ака де ми ја
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ШТА ЈЕ НАМА НАША ЖИВОТ НА СРЕ ДИ НА И КО ТРЕ БА ДА НАМ ЈЕ ЧУВА?

Уда ри по џепу,
па ћеш да видиш еко ло ги је!
Нема те теме која ће нас узне

ми ри ти и заин те ре со ва ти ако 
је нама Срба ди ји удоб но, да 

цити ра мо Кон страк ту „мека но“. Зато 
су нам сме шни тамо неки Кана ђа ни 
или Ислан ђа ни када чет ки ца ма за 
зубе чисте мор ске камич ке од на 
при мер про ли ве не наф те у мору. 
Дале ко је то, где је Атлант ски оке ан. 
Атлан тик и јесте дале ко, али нама су 
тако ђе Хрва ти миса о на име ни ца. У 
Хрват ској су оба ве зни да одва ја ју 
сав отпад и пла ћа ју га на кило грам. 
Није Хрват ска при стој ни ја од Срби је, 
само је Хрват ска такав при ступ уне
ла у закон, има да одва јаш, има да 
се реци кли ра и тОч ка. Тек нам може 
бити има ги нар но да су сло ве нач ке 
општи не Блед и Гор је први гра до ви у 
Европ ској уни ји и Евро пи уоп ште који 
су доби ли сер ти фи кат да су гра до ви 
без отпа да. Љубља на одав но има 
огром на постро је ња за реци кла жу 
отпа да. Дакле, нису то неке скан ди
нав ске земље, хлад не, али са 
добрим стан дар дом, нису то Јапан ци 
из фил ма „Тесна кожа“ који од ђубре
та пра ве хра ну, то су бра ћа Хрва ти и 
Сло вен ци. Пих, лако је Сло ве ни ји да 
буде чиста, јел те, како каже хрват ски 
коми чар Жељ ко Пер ван „Сло ве ни ја 
има јед ну жену на пола рад ног вре
ме на која попе ре про зо ре, уси са 
Сло ве ни ју и иде кући“, осим ако не 
раз ми сли мо да про сеч ном Сло вен цу 
не би пало на памет да баци кесу на 
ули цу или не дај боже у Бохињ ку. 
Сло ве нац то неће ура ди ти и конец.

Узми мо нашу Срем ску Митро ви цу 
за при мер. Наша Митра ја је чиста и 
често је то први ути сак мно гих који 
овде дођу, али није чиста зато што 
смо ми Митров ча ни пажљи ви пре ма 
сво јој око ли ни, већ зато што „кому
нал ци“ (тако смо нави кли да их од 
мило ште зове мо) сва ко јутро чисте 
град ске ули це, што ками о ни перу 
коло во зе, што саде цве ће и одно се 
сме ће. То изи ску је мно го тру да и 
мно го нов ца да би Срем ска Митр о
ви ца била чиста, а веро ват но је све
тло сним годи на ма дале ко од Бле да и 
Гор ја. Кому на ли је се заи ста тру де, 
узми те само за при мер лет ње одр
жа ва ње пла же, где се кор пе за отпат
ке пра зне на сва ких пола сата. Заи
ста, упра во у Јав ном кому нал ном 
пред у зе ћу „Кому на ли је“ седе неки 
људи који ма је ста ло до одр жи ве и 
чисте живот не сре ди не, који раде 
неке про јек те, покре ћу ини ци ја ти ве, 
па смо тако доби ли реци кла жна 
остр ва за одва ја ње сме ћа по врста

ма, тако су дома ћин ства доби ла кан
те за одва ја ње папи ра, кар то на и 
пла сти ке, тако је напра вље но реци
кла жно дво ри ште где може те бес
плат но одло жи ти свој каба сти отпад. 
Дакле, неке опци је смо доби ли, али 
ми се нисмо макли даље од баца ња 
пика ва ца по ули ци – пусто тур ско 
(оста ла само фра за, јер то ни Тур ци 
више не сме ју да баца ју сме ће). Али 
не, ми ћемо и даље оста ви ти ста ри 
кауч код кон теј не ра у Орло вом насе
љу, а уги ну лу живо ти њу уме сто на 
про пи са на места баци ће мо ко зна 
где, у неки јен дек нај че шће. Па, што 
би ти сад однео тај кауч на то ново 
реци кла жно остр во када ће доћи 
сва ко јутро кому нал ни ками он да 
одне се сме ће са депо ни је коју сте ти 
и тво је ком ши је напра ви ли, а ако не 
одне су онда су нерад ни ци и „како их 
није сра мо та, сме ће сто ји ту цео 
дан“. Је л’ тако? 

Одно ше ње сме ћа је у све ту 
одав но пре ва зи шло свој оби
чан и прво би тан кон цепт као 

такав, они се уче како да не пра ве 
сме ће. Нама у Срби ји је тај воз побе
гао на седам на ест ста ни ца. Ми мора
мо да нау чи мо како да реци кли ра мо и 
како да пра ви мо мно го мање сме ћа. 
Нема те еду ка ци је деце и мла дих, 
нема те ини ци ја ти ве, мол бе, која ће 
уро ди ти пло дом, осим јези ка који ми 
нај бо ље раз у ме мо, а то је казна. 
Сада, може то бити дру штве но  кори
стан рад у реци кла жним цен три ма за 
сме ће, али ми нај бо ље раз у ме мо 
казну ако је у нов ци ма. Паре ми Срби 
раз у ме мо боље од матер њег јези ка, 
јер када нас уда ре по џепу почи ње мо 
да везу је мо појас у ауто мо би лу и ста
вља мо каци ге на мото ру. То је једи на 
шко ла коју ми зна мо, па можда уз нов
ча ну казну поч не мо да уви ђа мо 
важност живот не сре ди не. Да, посто ји 
пита ње зага ђе ња које про из во ди 
инду стри ја, фабрич ки дим ња ци који 
зага ђу ју цео град, али хај де да поч не
мо од себе и свог оти ра ча. Хај де да 
бад њак не пали мо на лома чи од трак
тор ских гума (у поје ди ним фру шко
гор ским сели ма је ова ко при ка за на 
при вр же ност вери и оби ча ји ма), хај де 
да не ложи мо пла сти ку, него огрев но 
дрво, јер гре ја ти се мора мо. Хај де да 
поч не мо јед ни дру ги ма да даје мо 
добар при мер, циви ли зо ва ни смо 
људи, толи ко уме мо.

Упра во се о при ме ру и ради. Уз све 
еду ка ци је и све акци је, деца и мла ди 
углав ном не маре шта ће оста ви ти за 
собом. Про шле неде ље је у цен тру 

Паре ми Срби раз у ме мо 
боље од матер њег јези
ка, јер када нас уда ре по 
џепу почи ње мо да везу
је мо појас у ауто мо би лу 

и ста вља мо каци ге на 
мото ру. То је једи на шко

ла коју ми зна мо, па 
можда уз нов ча ну казну 

поч не мо да уви ђа мо 
важност живот не сре ди
не. Да, посто ји пита ње 
зага ђе ња које про из во
ди инду стри ја, фабрич
ки дим ња ци који зага ђу
ју цео град, али хај де да 
поч не мо од себе и свог 

оти ра ча

Али не, ми ћемо и даље 
оста ви ти ста ри кауч код 

кон теј не ра у Орло вом 
насе љу, а уги ну лу живо
ти њу уме сто на про пи

са на места баци ће мо ко 
зна где, у неки јен дек 

нај че шће. Па, што би ти 
сад однео тај кауч на то 
ново реци кла жно остр
во када ће доћи сва ко 

јутро кому нал ни ками он 
да одне се сме ће са 

депо ни је коју сте ти и 
тво је ком ши је напра ви

ли, а ако не одне су онда 
су нерад ни ци и „како их 
није сра мо та, сме ће сто

ји ту цео дан“. Је л’ 
тако? 



231. JUN 2022.  M NOVINE

РЕА ГО ВА ЊЕ
„Како сам осво јио Сте ри ји ну награ ду
и зашто мислим да није заслу же но?“
– М нови не, број 1066 од 25. маја 2022. годи не

Пошто ва на Све тла на Ћосић,
У нови на ма које уре ђу је те обја вљен 

је текст о Сте ри ји ном позор ју Сте фа на 
Тај бла у коме он изно си подат ке који се 
тичу и мене и фести ва ла, а који нису 
тач ни па вас молим да обја ви те исправ
ку. 

Те годи не када жири није доде лио 
награ де ја нисам била селек тор ка већ 
прет ход не годи не. Тако ђе, пред ста ве 
„Вио ли ни ста на кро ву“ и „На Дри ни 
ћупри ја“ нису били у истој селек ци ји. 
Селек ци ја Бошка Мили на је била изу
зет на пре све га по томе што је изра зи то 
била усме ре на пре ма дели ма нових, 
мла дих ауто ра. Фести вал Сте ри ји но 
позор је ника да није „вра ћен на фабрич
ко поде ша ва ње“ – прве годи не (и само 
тада!) на фести ва лу су изво ђе не пре
вас ход но пред ста ве по тек сту Јова на 
Сте ри је Попо ви ћа. Фести вал Сте ри ји но 
позор је од дру гог фести ва ла про мо ви
ше нове драм ске тек сто ве редов но (ове 

годи не у глав ној селек ци ји гле да ће мо 
дела Тија не Гру мић, Фили па Гру ји ћа, 
Јеле не Кај го, Маје Пеле вић и Сини ше 
Кова че ви ћа). Међу тим, Сте ри ји но 
позор је није фести вал искљу чи во нових 
драм ских тек сто ва. Зато је у реду да се 
у селек ци ји изве ду и дра ма Мом чи ла 
Наста си је ви ћа, Љубо ми ра Симо ви ћа и 
Бра ни сла ва Нуши ћа што је ове годи не 
слу чај. Инсти ту ци ја Сте ри ји но позор је 
пре ко фести ва ла годи на ма и кон ти ну и
ра но подр жа ва рад мла дих дра ма тур га, 
кри ти ча ра и драм ских писа ца. Тако ће 
ове годи не бити јав но чита ње нових 
драм ских тек сто ва Мари је Пејин и 
Дими три ја Петро ви ћа. Сту ден ти дра ма
тур ги је ће као кри ти ча ри бил те на 
фести ва ла тако ђе пра ти ти и комен та
ри са ти фести вал. То Сте фан Тајбл 
сигур но зна јер је и сам, као сту дент 
дра ма тур ги је, уче ство вао у овим про
гра ми ма.

 Мари на Мили во је вић Мађа рев

Срем ске Митро ви це одр жа но отва
ра ње Спорт ских ига ра мла дих. Мај
ски дан као изми шљен, трг пун деце, 
сли ка радо сти. Након њихо вог одла
ска са мани фе ста ци је, трг је постао 
сли ка жало сти. Сва та деца су сво је 
фла ши це воде оста ви ле широм 
плоч ни ка, по клу па ма, по пар ку. 
Хоће те сада да кри ви мо децу?! У 
неком све ту би казну пла ти ли и орга
ни за то ри, и роди те љи, и шко ла, и 
деца би мора ла да чисте оне камен
чи ће чет ки цом за зубе. Али шта та 
наша деца могу да нау че када су 
кор пе за отпат ке у шко ла ма још оне 
пла стич не са кесом изну тра, шта они 
могу да зна ју када им, при ме ра ради, 
отац по ула ску у земљу на поврат ку 
са одмо ра прво отво ри про зор и баци 
кесу или пика вац. Шта они могу да 
зна ју, када на теле ви зи ји могу да 
виде како багер сто ји на мосту испод 
кога сме ће у набу ја лој реци пре ти да 
одне се мост, па уме сто да каши ком 
гра би тај отпад и баца у неке ками о
не, та каши ка на десној стра ни моста 
ску пља из воде, а на левој опет 
пушта низ воду. Шта они могу да зна
ју? Како ми то њих еду ку је мо? 

Не оче куј те увек да ће вла сти 
нешто наре ди ти, као што је одва ја ње 
сме ћа у дома ћин ству, зар је раја без 
вла сти нера зум на и неспо соб на? 
Могли смо да буде мо Блед и Гор је, а 
ми смо Митр о ви ца и Шабац и такви 
какви смо, још смо и добри. Ми смо 
земља где се брдо депо ни је пошу
мља ва и где су наша нај леп ша језе
ра лепа још само у мисли ма, јер кад 
у њих зари је те весло, прво тре ба да 
раз гр не те резул та те наше бри ге, 
при стој но сти и карак те ра.

Читан ка

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ДОМА ЋИН ОСМОГ ФЕСТИ ВА ЛА 
ПИЈА НИ ЗМА

Учествовало више
од 200 пијаниста

Осми Фести вал пија ни зма отво рен је у 
Срем ској Митро ви ци у четвр так 26. маја. 
Орга ни за то ри су Музич ка шко ла „Петар 
Кран че вић” и Умет нич ко удру же ње „Кран
че вић”. У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ је 
све ча но обе ле жен поче так фести ва ла, који 
је оку пио ове годи не више од 200 уче ни ка и 
сту де на та из 36 гра до ва Хрват ске, Босне и 
Хер це го ви не, Сло ве ни је, Црне Горе и 
Срби је.

– На први ути сак сам оду ше вље на гра
дом и људи ма. Орга ни за ци ја је фан та стич
на, оду ше вље на сам и са мла дим пија ни
сти ма којих има више од 200, а дошли су 
пуни ела на, жеље и воље, након неми лих 
вре ме на која су нас све заде си ла. Атмос
фе ра је одлич на и захва ли ла бих се сви ма 
који су уче ство ва ли у орга ни за ци ји овог 
фести ва ла, рекла је чла ни ца жири ја Ката
ри на Крпан из Музич ке ака де ми је Све у чи
ли шта у Загре бу, којој је ово прва посе та 
Срем ској Митро ви ци.

Фести вал се одр жа ва под покро ви тељ
ством Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са
ња, Покра јин ског секре та ри ја та за обра зо
ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не – наци о нал не зајед ни це, Покра јин
ског секре та ри ја та за кул ту ру, јав но инфор
ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма и 
Гра да Срем ска Митро ви ца. 

– У овом тешком вре ме ну обе ле же ном 
рато ви ма, коро ном, низом непри јат но сти и 
туроб но сти које пра те обич ног чове ка, ова
ква врста мани фе ста ци је је зна чај на за све 
нас, жите ље Срем ске Митро ви це и за саму 
инсти ту ци ју Гра да. Умет ност је ту да би 
спа сла свет, да би про бу ди ла нешто спо кој
но у нама, да нам оза ри душу и оста ви 
сећа ња при јат на и трај на, рекао је Зоран 
Мишче вић заме ник начел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру и спорт.

Уче ни ци су дошли да пока жу сво је уме ће 
у дисци пли на ма кла вир соло, кла вир ски 
дуо и упо ред ни кла вир.  А. Плавшић

Отва ра ње Фести ва ла пија ни зма

Про шле неде ље је у 
цен тру Срем ске Митро
ви це одр жа но отва ра ње 
Спорт ских ига ра мла
дих. Мај ски дан као 
изми шљен, трг пун деце, 
сли ка радо сти. Након 
њихо вог одла ска са 
мани фе ста ци је, трг је 
постао сли ка жало сти. 
Сва та деца су сво је 
фла ши це воде оста ви ле 
широм плоч ни ка, по клу
па ма, по пар ку. Хоће те 
сада да кри ви мо децу?! 
У неком све ту би казну 
пла ти ли и орга ни за то ри, 
и роди те љи, и шко ла, и 
деца би мора ла да чисте 
оне камен чи ће чет ки цом 
за зубе
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СЛА ВА МИТРО ВАЧ КОГ ХРА МА СВЕ ТИХ КИРИ ЛА И МЕТО ДИ ЈА

Све ти те љи се само
Хри стом раз у ме ва ју

Срем ско ми тро вач ки храм Све тих Кири
ла и Мето ди ја у уто рак, 24. маја про сла
вио је све ча но сво ју сла ву. Врху нац моли
тве ног пра зно ва ња и сећа ња на слав ну 
бра ћу и солун ске миси о на ре заслу жне за 
ства ра ње прве сло вен ске азбу ке и пре вод 
Све тог јеван ђе ља на народ ни језик, била 
је Све та литур ги ја којом је начал ство вао 
про то је реј  ста вро фор Вели зар Жива
но вић, уз саслу же ње вој ног све ште ни ка 
Љуби ше Чови ћа и срем ско ми тро вач ког 
све штен ства – про то је ре ја  ста вро фо ра 
Гво зде на Арам ба ши ћа, про то на ме сни ка 
Андри је Ава ку мо ви ћа, про то на ме сни ка 
Радо сла ва Радо ва но ви ћа и ђако на Божи
да ра Ђени ћа. Из пев ни це је на литур гиј
ске про збе одго ва рао Дечи ји цркве ни хор 
„Бла го слов“. 

Обра до ван при ли ком да се поно во сабе
ре у сла вље нич кој и пра знич ној атмос фе
ри, мно го број ни вер ни народ и гости сла ве 
испу ни ли су нај мла ђи митро вач ки храм и 
њего ву пор ту. Обра ћа ју ћи се при сут ном 
наро ду, про то је реј  ста вро фор Вели зар 
Жива но вић про из нео је поуч ну бесе ду у 
којој је нагла сио суштин ски зна чај Хри сто
вог вас кр се ња као једин стве не поја ве у 
људ ској исто ри ји и стуб вере сва ког пра
во слав ног хри шћа ни на. На део про по ве ди 
о Божи јем јавља њу чове ку и исти ни вас кр
се ња надо ве за ла се бесе да про те Вели за
ра о жити ју и бого у год ном све ти тељ ском 
делу Све тих Кири ла и Мето ди ја који су у 
дав ном деве том веку одго во ри ли на миси
о нар ски позив за шире ње писме но сти и 
хри шћан ства међу Сло ве ни ма. Он је под
се тио да је један од дво ји це Сетих учи те
ља  Епи скоп Мето ди је окон чав ши сво је 
вели ко дело, земаљ ски живот оста вио на 

под руч ју Пано ни је, веро ват но на под руч
ју дана шњег гра да Срем ске Митро ви це, 
због чега је Пре о све ће ни вла ди ка Васи ли
је вођен Божи јим про ми слом бла го сло вио 
да се на овом месту подиг не храм Све тим 
сло вен ским про све ти те љи ма.

– На овом месту се поју литур ги је и 
при но се се моли тве како би Бог по свом 
про ми слу про ја вио гроб но место Све тог 
Мето ди ја. Зато је ваш вред ни парох про
та Сава зајед но са вама, цркве ном општи
ном и  Гра дом Срем ском Митро ви цом пре 
неко ли ко годи на поди гао ову пре кра сну 
све ти њу у којој смо се сабра ли, да про
сла ви мо ове див не све ти те ље Божи је који 
су Бога про сла вља ли. Све ти тељ ство је 
један бес цен дар који нам је хри шћан ство 
пода ри ло, јер изван Хри ста и хри шћан

ства у дру гим рели ги ја ма нема све ти те ља. 
Све ти те љи се само Хри стом раз у ме ва ју 
и обја шња ва ју. Они су нај ве ћа похва ла и 
нај ве ћа одбра на хри шћан ства и нај ве ћи 
доказ Хри сто вог божан ства, рекао је про
та Вели зар.

Моли тве но сла вље у пор ти Хра ма Све
тих Кири ла и Мето ди ја наста вље но је 
осве ће њем жита  и реза њем слав ског 
кола ча који су при не ли кумо ви ово го ди
шње сла ве поро ди це Нена да и Спа со ја 
Туби ћа. Ста ре ши на хра ма про то је реј  ста
вро фор Саво Раки та, Архи је реј ски наме
сник срем ско ми тро вач ки позвао је при
сут не на при год но слав ско послу же ње у 
ново и згра ђе ној трпе за ри ји цркве ног дома 
у пор ти хра ма.

Д. Мостар лић

Детаљ са литур ги је

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ГЕНЕ РА ЦИ ЈА УЧИ ТЕ ЉА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА 50 ГОДИ НА МАТУ РЕ

Оста ви ли су тра га у овом гра ду
Дав не,1972. годи не срем ско ми тро вач ка 

Учи тељ ска шко ла је изне дри ла јед ну див
ну гене ра ци ју, пре ле пих четр де се так дево
ја ка које су с поно сом шти ли и чува ли 
Бора, Шар че и Коља, гене ра ци ју добрих 
дру га ра, буду ћих учи те ља. Уче ни ци V1 и 
V2 оде ље ња успе шно су зако ра чи ли у 
будућ ност испра ће ни буд ним оком дирек

то ра Тома ше ви ћа, раз ред ни ца Заге и 
Жива ди не, про фе со ра Небри ги ћа, Спа ји
ћа, Гра бов ца, Миши ћа, Јешић ке, Куту зов
ке, мла дост пуна поле та, спрем на да буду 
добри учи те љи, да воле и поно сно вас пи
та ва ју мла де нара шта је.

Ово га маја, педе сет годи на касни је, 
иста та гене ра ци ја се са радо шћу оку пља 

да се ево ци ра ју успо ме не, са тугом сете 
оних којих нема, испри ча ју сво је при ча. А 
при ча је било.

Оста ви ли су они тра га у  овом гра ду. 
Изве ли гене ра ци је, вас пи та ва ли сто ти не 
див них мали ша на, усме ра ва ли их да и они 
поста ну добри људи, успе шни рад ни ци, 
лека ри, еко но ми сти, нови на ри, прав ни ци, 
учи те љи...

Мно ги ће се сети ти сво јих вас пи та чи ца  
Љиље, Бран ке, Мили це, Смиљ ке, Зори це, 
Божи це, Милан ке, сво јих учи те љи ца Анђе, 
Досте, Јели це, Наде, учи те ља Боре, про
фе со ри ца Вере и Јели це. Неки су свој 
рад ни век про ве ли у Нишу, Руми, Босни и 
Хрват ској.

Сада, после 50 годи на на ску пу у Срем
ској Митро ви ци дру жи ли су се и са радо
шћу при се ти ли сво је мла до сти, зго да и 
тешко ћа током пето го ди шњег шко ло ва ња, 
неза бо рав них тре ну та ка са  екс кур зи ја, а и 
сво је песме:

„Наша кола на углу ули це, у њу иду све 
лепе цури це, оне носе црве не кеце ље и 
краг ни це од шифо на беле“.

Г. Т. М.
Мату ран ти Учи тељ ске шко ле, гене ра ци ја 1972.
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PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Раз ве ла сам
се од деч ка и 
баш ми је ле по 

Не ми слим бу квал но раз ве ла, али уве
шћу вас у при чу. 

Пре ви ше од че ти ри го ди не, нас 
је онај пр ви љу бав ни та лас спи чио то ли
ко сна жно да ни смо има ли шан се да му се 
оду пре мо. Би ли смо не раз двој ни, и углав
ном изо ло ва ни од све та  та ко нам се мо
гло у том тре нут ку. 

Ужи ва ли, ше та ли, гле да ли фил мо ве, из
ла зи ли, дру жи ли се, али као си јам ски бли
зан ци би ли смо спо је ни у сва ком тре нут ку. 
Та ко да смо по че ли и да жи ви мо за јед но 
све га не ко ли ко ме се ци на кон упо зна ва ња. 

Пре то га сам ја жи ве ла са ма и на ви кла 
сам да од ре ђе не ства ри у мом ста ну функ
ци о ни шу по прин ци пу по ком ја же лим и 
ка ко ја же лим. То је под ра зу ме ва ло и бла
ге оп се сив но ком пул сив не мо мен те по пут 
бри са ња сла ви не на кон сва ког ко ри шће
ња, пра ња су ђа чим се ис ко ри сти (да, чак 
и ако до ђем из гра да у пет ују тру и је дем 
 мо рам то и да опе рем). 

Пра ла сам пе шки ре сва ки пут ка да би ми 
од ла зи ли дру га ри, па и оне те пих чи ће за 
под у ку па ти лу. На кон ту ши ра ња бих, док 
сам још у туш ка би ни од мах ста кла пр ска
ла сред ством про тив ка мен ца и бри са ла 
ка ко би се увек си ја ла. Ри ба ла сам под 
и сре ђи ва ла гај бу бар јед ном не дељ но, 
обич но би то би ла су бо та, а про зо ре сам 
пра ла на сва ка три ме се ца, без об зи ра ко је 
би то го ди шње до ба би ло. Оде ћу сам сла
га ла по бо ји, уче ста ло сти но ше ња, и по још 
не ко ли ко ка те го ри ја ко јих ви ше не мо гу ни 
да се се тим. 

А, он да је до шао он и по ре ме тио све. Ча
ра пе су би ле сву да, пра ла сам три ста ма
ши на не дељ но и мо ли ла сам га да нау чи 
ка ко сла жем ве ли ке пе шки ре, а ка ко ма ле. 
Те да пан та ло не не сла же мо на ле ву, не го 
на де сну стра ну, а да ма ји це не иду са ру
ка ви ма на зад, не го се по по ло ве по ду жи ни. 

Ни шта ни је успе ло. Ру жи ча сте нао ча ре 
су спа ле, раз би ле се, а све те ства ри ко је 
су ми ма ло ишле на жив це, ишле су све 
ви ше. 

Са мим тим сам ја би ла све ви ше ис фру
стри ра на, а ка ко смо пот пу но дру га чи јег ка
рак те ра, он се све ви ше га сио и све ма ње 

па жње об ра ћао. Вре ме ном, то се одра зи ло 
и на ше ин тим не тре нут ке и раз го во ри су 
по ста ли до сад ни. Све че шће смо их во ди ли 
ус пут, док он игра игри цу на те ле фо ну, а ја 
ли стам ин ста грам и све је по че ло да сме та. 

Не иде мо ниг де, тр чи мо ку ћи да гле да мо 
филм или не ку глу па ву се ри ју док је де мо, 
зби је мо ко ју ша лу и лег не мо да спа ва мо. И 
та ко сва ки бо го вет ни дан.

Док ни смо на шли ре ше ње.
Мно ги ма ко ји ма смо пред ста вља ли на

ше про бле ме, ни су де ло ва ли то ли ко ве ли
ки, по себ но због то га што је био уз ме не и 
док сам има ла рак, а тек по себ но ка да сам 
про ла зи ла кроз хе ми о те ра пи ју. Ма си рао 
ми је ко сти јер су ме бо ле ле, пра вио дру
штво док смо се во зи ка ли по сре мач ким 
се ли ма и бро јао ми ко ли ко смем бо сан ских 
ка фа да по пи јем док смо би ли у Ви со ком 
на од мо ру. 

А, ме ни су ти про бле ми са мо ра сли. Пр
во су би ли огра да из над ко је сам га опет 
не ка ко ви де ла. За тим ку ћа иза ко је сам 
опет мо гла да га чу јем. Он да и згра да. Тад 
већ ни сам мо гла ни да га ви дим ни чу јем. 

Не ко ли ко ме се ци аго ни је пре тво ри ло 
се у раз вод. Од но сно од су жи во та пре шли 
смо на за ба вља ње  онај пе ри од ве зе ко ји 
смо пре ско чи ли. 

Мно ги ка жу, не мо же то та ко, ни је то 
по ре ду и ваљ да тре ба обр ну то. А 
нас дво је, ка ко ни смо ишли по ре ду 

ни пре че ти ри го ди не, ипак од лу чи смо да 
не иде мо по ре ду ни са да.

И да вам ка жем, мно го нам је бо ље. Би
ло је бо ље оног тре нут ка ка да смо из го
во ри ли то јед но дру гом и схва ти ли да се 
осло ба ђа мо сте га на мет ну тог ‘па ред је’ 
мен та ли те та, ко ји за мно ге и функ ци о ни
ше, то не по ри чем. 

Али, ми ни смо ‘по ре ду’ и ‘ра ди ре да’ љу
ди. 

И да се раз у ме мо, и да ље он ме не нер
ви ра, као и ја ње га, али до зво ли ли смо се
би тај лук суз да се по же ли мо, да се об ра
ду је мо јед но дру гом, и зна те ка ко  да сру
ши мо све огра де, ку ће и згра де да се бар 
ви ди мо и чу је мо, ма кар и по це ну да се не 
гр ли мо сва ку ноћ.

И да вам ка жем, мно го нам је 
бо ље. Би ло је бо ље оног тре нут
ка ка да смо из го во ри ли то јед но 
дру гом и схва ти ли да се осло ба
ђа мо сте га на мет ну тог ‘па ред је’ 
мен та ли те та, ко ји за мно ге функ
ци о ни ше, то не по ри чем. 

Али, ми ни смо ‘по ре ду’ и ‘ра ди 
ре да’ љу ди

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Зна чај на
изда вач ка
делат ност

Обим ни радо ви на згра ди Зави чај
ног музе ја Рума при си ли ли су запо
сле не да сво је актив но сти при ла го де 
ситу а ци ји, тако да су неке од доса да
шњих актив но сти реа ли зо ва не у 
Кул тур ном цен тру. Тако ђе, упра во 
због немо гућ но сти да се кори сти 
музеј ски про стор, акце нат је ста
вљен на изда вач ку делат ност ове 
уста но ве кул ту ре. Тако је музеј ски 
савет ник, кустос исто ри чар Ђор ђе 
Бошко вић, при пре мио два врло 
инте ре сант на изда ња  наи ме ура
дио је моно гра фи ју Руме која садр жи 
и пре вод садр жа ја на енгле ски језик. 

– То нам је у пла ну да ове годи не 
изда мо као нешто екс клу зив но, а ту 
је и Попис рум ског ста нов ни штва из 
19. века који је тако ђе, завр шен. 
Спре ма мо и наш Збор ник број 12, 
док је број 11 иза шао кра јем 2021. 
годи не, каже Бра ни сла ва Коње вић, 
дирек тор ка Зави чај ног музе ја Рума.

При пре ма се и дру га књи га из еди
ци је „Рума – зна ме ни ти сугра ђа ни“. 
Штам па на је рад на све ска о гро фу 
Пеја че ви ћу и сада је спрем на за 
штам пу дру га рад на све ска о позна
том Румља ни ну, ауто ру прве физи ке 
на срп ском јези ку, Ата на си ју Стој ко
ви ћу. 

– И ова рад на све ска ће бити дво
је зич на, на срп ском и енгле ском јези
ку, тако да ћемо орга ни зо ва ти и 
ради о ни це за уче ни ке на часо ви ма 
енгле ског јези ка и исто ри је, каже 
Бра ни сла ва Коње вић.

С обзи ром да је ова годи на дво
стру ко јуби лар на када је Зави чај ни 
музеј Рума у пита њу – реч је о 250 
годи на од настан ка згра де и 60 годи
на од почет ка рада Музе ја – пла ни
ра но је и изда ва ње моно гра фи је о 
Зави чај ном музе ју у пери о ду од 
1962. до 2022. годи не.

С. Џаку ла

Јед на од ради о ни ца 
о Мар ку Пеја че ви ћу
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СТУ ПИО НА СНА ГУ НОВИ ПРА ВИЛ НИК О КВА ЛИ ТЕ ТУ СИРО ВЕ КАФЕ
И ПРО ИЗ ВО ДИ МА НА БАЗИ КАФЕ

Није кафа све што
мири ше као кафа

Већи на људи воли да 
започ не нови дан уз шољи
цу добре кафе. У прет ход
ном пери о ду се на тржи
шту рет ко могла наћи чиста 
кафа, а било је више оних 
про из во да изме ње ног 
саста ва, па и ква ли те та. Од 
сада ће такве меша ви не 
бити оба ве зно озна че не као 
„про из вод на бази кафе“, а 
уко ли ко је у њима мање од 
50 одсто кафе, озна ка би 
мора ла да садр жи пода так 
да је то про из вод са додат
ком кафе. Под име ном 
„кафа” од 31. маја моћи ће 
да се про да ју само про из во
ди напра вље ни искљу чи во 
од мле ве ног зрна кафе. То 
је пред ви ђе но Пра вил ни ком 
о ква ли те ту сиро ве кафе, 
заме на за кафу и срод них 
про из во да, који је усво јен у 
нашој држа ви пре годи ну и 
по дана. У међу вре ме ну би 
тре ба ло да су про из во ђа
чи при ла го ди ли посло ва ње 
новим пра ви ли ма. 

У „Кући кафе“ у Срем ској 
Митро ви ци кажу да ће ове 
нови не нај ви ше ути ца ти на 
веће про из во ђа че, али не и 
на њих, с обзи ром на то да 
они пра ве чисту кафу. 

– Дома ћа кафа није више 
оно што би тре ба ло да буде 
већ низ годи на, што због 
поте шко ћа и поску пље ња 
на тржи шту, али и дота да
шње држав не регу ла ти ве. 
Спас за љуби те ље пра ве 
кафе посто ји. Упра во зато 

ће се и при ме њи ва ти нови 
пра вил ник који је држа ва 
про пи са ла и то нас раду је. 
Када про ба те чисту кафу и 
када про ба те неку са дода
ци ма соје, гра шка или нечег 
слич ног, одмах се пре по
зна раз ли ка. То дуго го ди
шњи кон зу мен ти при ме те, 
обја снио је Мило рад Мића 
Попа дић, вла сник „Куће 
кафе“. 

Нови пра вил ник је дели
мич но ускла ђен са европ
ским про пи си ма, али је пре 
све га у инте ре су потро ша ча 
и неких про из во ђа ча. Новим 
начи ном декла ри са ња ће 
они који кафу про из во де на 
пра ви начин, има ти могућ
ност да већим ква ли те том 
оправ да ју и цену. 

Међу тим, иако нас мирис 
чисте кафе вра ћа у про
шлост, сада шњи начин 
прже ња кафе се у пот пу но
сти раз ли ку је од ста рин ског.

– Пржи о ни це су данас 
софи сти ци ра не, има
ју софт ве ре и раз ли чи те 
рецеп то ре који кон тро ли
шу сва ки секунд у про це су 
прже ња кафе. Све је пот
пу но ауто ма ти зо ва но и не 
може да се дого ди ништа 
непред ви ди во. То је рево лу
ци о нар но, јер се данас ква
ли тет кафе поди же на виши 
ниво, упра во због побољ
ша ног ква ли те та прже ња. 
Не може да заго ри кафа или 
да буде недо вољ но пече на. 
Сва ка тура је иста, а за то је 
заслу жна савре ме на тех но
ло ги ја, зна ње и лите ра ту ра. 
То ће тек да напра ви раз
ли ку изме ђу про из во ђа ча. 
Про из вод који може данас 
да се доби је је питак, леп и 
пун аро ма, а као такав брзо 
при ра ста људи ма за срце, 
закљу чио је Мића Попа дић.

И након 31. маја ће бити 
могу ће про на ћи у рафо ви ма 
декла ри са не про из во де по 
ста рим про пи си ма, с обзи
ром на то да је пред ви ђе но 
да оно што је у том момен ту 
у про да ји, може да се про
да је до исте ка рока тра ја
ња. 

А. Плав шић

– Ми смо се у посло ва њу 
прво бит но одлу чи ли за 
„еспре со“ кафу и раз ли чи
те меша ви не, како ми то 
каже мо „блен до ве“. За 
сада их има мо шест. Има
мо и чисту ара би ку, одно
сно кафе које дола зе из 
раз ли чи тих кра је ва, са 
раз ли чи тих над мор ских 
виси на и са раз ли чи тим 
оце на ма. То про да је мо 
овде и пре зен ту је мо људи

ма лепо ту и аро ме коју 
кафа може да садр жи. 
Поче ли смо пржи ти и мно
го дома ће кафе у послед
ње вре ме, јер наши сугра
ђа ни то тра же. Таква кафа 
под се ћа на неко вре ме од 
пре 30 и 40 годи на, када су 
наше баке саме пржи ле и 
мле ле кафу. То се добро 
пока за ло међу љуби те љи
ма тог напит ка, додао је 
Попа дић.

Нека да шњи
мири си и уку си

Зрна кафе

Мило рад Мића Попа дић
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ПРОЛЕЋЕ ЈЕ ДОБА РЕПРО ДУК ТИВ НОГ ЦИКЛУ СА ЗМИ ЈА, ЗАТО ИХ ТАДА ЉУДИ 
ЧЕШЋЕ ВИЂА ЈУ

Ко се боји зми ја још?
Зми је регу ли шу број ност гло да ра који 

могу напра ви ти озбиљ не ште те у пољо
при вре ди и шумар ству. На начин на који 
је то при ро да регу ли са ла, зми је се хра не 
гло да ри ма и тако спре ча ва ју њихо во пре
те ра но мно же ње. А добро је позна то да 
гло да ри могу пре но си ти раз не боле сти и 
зара зе, изја вио је Михај ло Стан ко вић

Пролеће је доба када код 
већи не реп ти ла насту па 
репро дук тив ни циклус. То је 
пери од њихо вог раз мно жа ва
ња, те није рет кост да у потра
зи за парт не ром и људи могу 
да их затек ну у сво јим дво ри
шти ма, на ули ци, али нај че
шће поред воде и око кана ла. 
С обзи ром на то да су и поје
ди ни ста нов ни ци Срем ске 
Митро ви це има ли при ли ку да 
им дођу непо зва ни гости, 

одно сно зми је, био лог Михај
ло Стан ко вић каже да је то 
уоби ча је на поја ва за ово доба 
годи не.

– Зми је су пре око месец 
дана иза шле из тако зва ног 
зим ског сна, тако сада мора ју 
да про на ђу већу коли чи ну хра
не, како би надок на ди ле оно 
што су потро ши ле током поме
ну тог пери о да миро ва ња. Зми
ја коју може мо нај че шће виде
ти на про сто ру Срем ске 

Митро ви це је смук, а да није 
бли зу воде. Оне које ћемо 
углав ном зате ћи у вла жним 
дело ви ма гра да су бело у шка и 
риба ри ца. Све су без о па сне и 
то је оно што би гра ђа ни тре
ба ло да зна ју. Наш град има 
мно го отво ре них архе о ло шких 
лока ли те та, где има мно го 
каме ња, које је погод но скло
ни ште за зми је. Поја вљу ју се у 
нај то пли јем делу дана и како 
тем пе ра ту ра пада, оне се 
повла че. Бетон и камен се 
загре ва ју током дана, а током 
ноћи иси ја ва ју топло ту. Зми је 
не зна ју да ли је у пита њу 
топло та од сун че ве све тло сти, 
па онда могу да оста ну и у 
вечер њим сати ма ту, рекао је 
Михај ло Стан ко вић. 

Пре ма важе ћим про пи си ма 
у нашој држа ви све зми је су 

стро го зашти ће не врсте. 
Забра ње но је уби ја ње и про га
ња ње.

– Гра ђа ни мора ју зна ти да 
су то вео ма важни чла но ви 
еко си сте ма, чак и за нас људе. 
Зми је регу ли шу број ност гло
да ра који могу напра ви ти 
озбиљ не ште те у пољо при
вре ди и шумар ству. На начин 
на који је то при ро да регу ли са
ла, зми је се хра не гло да ри ма 
и тако спре ча ва ју њихо во пре
те ра но мно же ње. А добро је 
позна то да гло да ри могу пре
но си ти раз не боле сти и зара
зе, изја вио је Михај ло Стан ко
вић.

У зави сно сти од врсте једин
ке, казна за уби ја ње зми је кре
ће се изме ђу 40.000 дина ра, 
па све до 100.000 дина ра.

А. Плав шић

Михај ло Стан ко вић

Зми ја смук

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Изло жба
ико на

У окви ру 12. Мани фе ста ци је „Дани 
сло вен ске писме но сти и кул ту ре“ у Холу 
Кул тур ног цен тра је 24. маја поста вље
на изложбе ико на и кали граф ских радо
ва уче ни ка 15 основних шко ла из рум ске 
општи не, Срем ске Митро ви це и Батај ни
це. Орга ни за тор ове изло жбе и ини ци
ја тор про јек та изра де ико на је град ска 
ОШ „Душан Јер ко вић“. Ната ша Ста нић, 
дирек тор ка ове шко ле је иста кла да су 
они у Хра му Св. Саве пред ста ви ли про
је кат „Све та Срби ја“. Наи ме, Ната ша је 
2014. годи не, тада као учи те љи ца, по 
први пут са сво јим уче ни ци ма изра ди ли 
ико ну моза ич ког типа са ликом Св. кра
ља Сте фа на Дечан ског, који се обе ле
жа ва и као сла ва Руме.  Од тада се ова 
иде ја шири ла и поче ла је изра да ико на 
у рум ским шко ла ма, потом и на под руч ју 
Сре ма, али вре ме ном и у дру гим гра до

ви ма, уз подр шку и актив ност Косте Стје
па но ви ћа, веро у чи те ља. 

До сада су у про јек ту уче ство ва ле 34 
шко ле, а изра ђе на је 81 ико на, које су 
све осве ће не било у црква ма или мана
сти ри ма. Алек сан дар Цига но вић је веро
у чи тељ у ОШ „Све ти Сава“ у Срем ској 
Митро ви ци који каже да је про шле годи
не по први пут са уче ни ци ма ура дио ико
ну Св. Саве, а ове годи не Св. Симе о на. 

– Има мо још три ико не, а јед ну смо 
покло ни ли Гра ду Срем ска Митро ви
ца. Пла ни ра мо и у наред ном пери о ду 
да уче ству је мо у овом про јек ту. Ово је 
лепа актив ност која тра је седам годи на. 
Лепо је орга ни зо ва ти ова кве ства ри, јер 
се шири вера међу децом и под сти че се 
њихо ва кре а тив ност, рекао је веро у чи
тељ Алек сан дар Цига но вић.

С. Џаку ла

Изло жба ико на у Руми
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (4) ЕВ ДО КИ ЈА СУ ПРУ ГА КРА ЉА СТЕ ФА НА ПР ВО ВЕН ЧА НОГ

Не сло га у бра ку и
про те ри ва ње са дво ра

Пише: др Сне жа на Булат

У на ро ду, ите ка ко по зна
та при ча о не ка квом 
вла да ру, ко ји је не ка

да дав но про те рао сво ју 
же ну са дво ра, на ни ма ло 
ци ви ли зо ван на чин, кру жи 
ве ко ви ма и иза зи ва чу ђе ње. 
Ко је би ла не срет на же на, и 
за што је та кву суд би ну 
до жи ве ла? Ни ма ње ни 
ви ше, реч је о ви зан тиј ској 
прин це зи, пр вој же ни, пр вог 
срп ског кра ља, Сте фа на 
Пр во вен ча ног.

На и ме, прин це за Ев до ки
ја, нај мла ђа кћер ка ви зан
тиј ског ца ра Алек си ја III 
Ан ђе ла, на кон бит ке на 
Мо ра ви 1190. го ди не би ва 
уда та за Сте фа на Пр во вен
ча ног. Ни ову мла ду прин це
зу ни је за де си ла дру га чи ја 
суд би на, но да бу де уда та 
из по ли тич ких раз ло га. Овај 
пут, ва жно је би ло ус по ста
ви ти нов и чврст од нос 
из ме ђу Ви зан ти је и Ра шке и 
нај зад по твр ди ти мир ко ји је 
скло пљен на кон по ра за на 
Мо ра ви. Ви зан тиј ски цар је, 
ка ко твр ди исто ри чар Ста
но је вић, ин си сти рао да се 
Не ма ња оро ди са њим, те 
да ви зан тиј ска прин це за на 
срп ском дво ру бу де за ступ
ник ви зан тиј ских ин те ре са и 
кон тро ла срп ске по ли тич ке 

ак ци је. С об зи ром да је 
Ву кан, нај ста ри ји Не ма њин 
син већ био оже њен, Ев до
ки ји на ру ка је да та Сте фа
ну. Из во ри ка жу да је Ев до
ки ји на ма ти, Ефро си на, као 
енер гич на и ве о ма ам би ци
о зна же на, има ла бо ље 
пла но ве за сво ју кћер. За 
Ефро си ну је би ло не до вољ
но да ње на кћер бу де са мо 
же на вла да о че вог дру гог 
си на, те је те жи ла ка кру ни. 
Алек си је и Ефро си на су се 
свим сна га ма бо ри ли да 
Ев до ки ја по ста не вла дар ка. 
Ду бо ка ста рост Не ма њи на, 
умор и при пре ме за онај 
свет, ути ца ли су да се ње го
ве же ље по кло пе са же ља
ма ви зан тиј ског ца ра. Та ко 

је Не ма ња, за о би шао нај
ста ри јег си на и пре дао 
власт си ну Сте фа ну. Ни је 
ли упра во Ев до ки ја ути ца ла 
на чи та ву суд би ну срп ског 
на ро да? 

Чим је по ста ла ве ли ка 
жу пан ка, на кон по вла че ња 
Сте фа на Не ма ње, Ев до ки ја 
је на пра сно по че ла да про
ту ра пра во да као же на вла
дар ка, уче ству је у нај ви шој 
вла сти у Ра шкој.

Већ пр ве го ди не бра ка, 
Ев до ки ја ра ђа си на, по име
ну Сте фан Ра до слав, за тим 
кћер ку Ком ни ну, па Сте фа
на Вла ди сла ва и Пре би сла
ва. Ве о ма ле по је го во рио 
Сте фан Пр во вен ча ни да 
„ча сна же на у до му му жа 

Чим је по ста ла
ве ли ка жу пан ка,

на кон по вла че ња 
Сте фа на Не ма ње, 

Ев до ки ја је
на пра сно по че ла 

да про ту ра пра во 
да као же на

вла дар ка,
уче ству је у

нај ви шој вла сти 
у Ра шкој

Стефан Првовенчани

Прстен краља Стефана Првовенчаног
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, инфор
ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

сво је га ви ше вре ди од би се
ра и дра гог ка ме на“. Овом 
при ли ком ће мо по ку ша ти да 
ра све тли мо пи та ње, да ли 
је и ње го ва же на Ев до ки ја 
вре де ла ви ше од би се ра?

На жа лост, брак из ме ђу 
Сте фа на и Ев до ки је 
ни је био сре ћан, сло га 

ме ђу њи ма ни је ду го тра ја
ла, те се ра зи ла зе 1200. или 
1201. го ди не. Брак је оби ло
вао ра зним ин три гант ним 
по је ди но сти ма, био је ве о ма 
уз бу дљив и дра ма ти чан. Да 
је не ра зу ме ва ње вла да ло 
на срп ском дво ру, по твр ђу ју 
мно ги исто ри ча ри. Нај ин те
ре сант ни је по дат ке оста вио 
је ви зан тиј ски исто ри чар 
Ни ки та Хо ни јат. Ва жно је 
са гле да ти по дат ке ко је оста
вља овај исто ри чар јер као 
што на гла ша ва Све тла на 
То мин „те ме љу ба ви, бра ка, 
не вер ства и ра зних по ро
дич них про бле ма ни су 
мо гле би ти пред мет ин те ре
со ва ња пи са ца ха ги о граф
ских и хим но граф ских де ла, 
те нам за пи си хро ни ча ра и 
исто ри ча ра омо гу ћу ју да 
исто риј ске лич но сти, ко је су 
пред ста вља ле и књи жев не 
ју на ке са гле да мо у са свим 
дру га чи јој све тло сти“. На и
ме, Ев до ки ја и Сте фан су 
не пре ста но јед но дру гом 
упу ћи ва ли оп ту жбе због 
не вер ства. Хо ни јат све до чи 
да је пр ви срп ски краљ сво ју 
не по слу шну же ну оп ту жи
вао да је „пре те ра но по хо
тљи ва и шу га ва“. Ни она 
ње му ни је оста ја ла ду жна. 
Сва ким да ном свом су пру гу 
је пре ба ци ва ла да је „од 
са ме зо ре пи јан, да не пи је 
во ду из свог пе ха ра, а при
том, по тај но је де ту ђи хлеб“. 
Све до чи Хо ни јат да је Сте
фан био мно го му дар и пре
вр тљив, да нас би смо ре кли 
на ма зан свим бо ја ма, те је 
осми слио на чин на ко ји би 
мо гао да се осло бо ди Ев до
ки ји ног при су ства. По слу
жив ши се из ми шљо ти ном, 
да је Ев до ки ја на чи ни ла 
пре љу бу, сми слио је стра ви
чан на чин да је оте ра са 
дво ра. Ипак, ви зан тиј ски 
исто ри чар на гла ша ва да не 
мо же са си гур но шћу твр ди
ти да су Сте фа но ве оп ту
жбе би ле ла жне. Би ло ка ко 
би ло, ње гов по тез, био је 
до и ста вар вар ско де ло. 
„На ре ди да се с ње сву че 
сво оде ло, оста вив ши јој 
са мо тан ку ко шу љу, али ја ко 

сре за ну, та ко да је са мо оно 
нај ну жни је оста ло пре кри
ве но, и та ко не ча сно је пу сти 
да иде ку да же ли“. 

Ев до ки ја је за шти ту и 
скло ни ште по тра жи ла код 
свог де ве ра. Про те ри ва ње 
Ев до ки је са дво ра, код Ву ка
на је иза зва ло бур не ре ак
ци је. Уза луд се тру дио да 
бра ту до ка же не до стој ност 
ово га по ступ ка. По ку ша вао 
je на све мо гу ће на чи не да 
за шти ти сво ју сна ху. Про ти
ве ћи се ова квом, за и ста 
не ча сном и гру бом по ступ ку 
и пре о штрој ка зни, Ву кан је 
сва ко днев но пре ко ра вао 
бра та због ове не чо веч но
сти. Мо лио га је да сми ри 
стра сти, ути ша бес и да 
по пу сти, има ју ћи пред очи
ма ви со ко по ре кло Ев до ки
ји но. Упо зо ра вао га је исто
вре ме но да ми сли на са мо
га се бе, ка ко не би иза шао 
на рђав глас због та ко сра
мот них и по ни жа ва ју ћих 
де ла. „Не ус пев ши да убе ди 
чо ве ка твр де и не у мо љи ве 
на ра ви, он сам ука за Ев до

ки ји сву по треб ну па жњу и 
от пре ми је уз до стој ну прат
њу у Драч”. Ка да је њен 
отац, цар Алек си је са знао 
шта се до го ди ло, послаo je 
„по кри ве ну но сиљ ку, на кит и 
оста ле укра се, те до сто јан
стве но примиo сво ју кћер у 
ку ћу“. 

Нео спор на је чи ње ни ца 
да је ствар ни раз лог ова квог 
Сте фа но вог по те за, за пра во 
би ла ње го ва но ва по ли ти ка. 
На и ме, при ли ке у Ви зан ти
ји, би ле су из ме ње не. 
Ви зан ти ја је по ста ла рас тр
за на ка ко спољ ним, та ко и 
уну тра шњим су ко би ма. 
Ев до ки јин отац, за пао је у 
те шко ће, што је ути ца ло на 
Сте фа но ву ори јен та ци ју 
пре ма За па ду. У то до ба, 
Сте фан је оче ки вао кра
љев ску кру ну, те му је ви зан
тиј ска су пру га пред ста вља
ла са мо смет њу.

По по врат ку у Ца ри град, 
Ев до ки ја убр зо скла па но ви 
брак, и то са вој ско во ђом 
Ду ком Мур зул фом. Ка ко је 
крај се бе имао ца ре ву кћер, 

и сам ће по же ле ти та кву 
ти ту лу. Вре ме за пре врат је 
би ло иде ал но – под ца ри
град ским зи ди на ма са ку
пља ла се кр ста шка вој ска, а 
Алек си је III ни је успе вао да 
их оте ра. На кон ве ли ког 
по ра за, Алек си је на пу шта 
пре сто ни цу, а ње гов но ви 
зет се про гла ша ва за вла да
ра. Ме ђу тим, уско ро ће 
усле ди ти но ви на пад кр ста
ша, а Мур зулф у стра ху од 
на па да, на пу шта Ца ри град 
и бла го древ ног гра да, а са 
со бом во ди су пру гу во ље ну 
и ње ну мај ку. Суд би на је 
би ла та ква, да по ра же ни 
ца ре ви у из гнан ству скло пе 
мир. Мир не ће ду го по тра ја
ти, Мур зулф ће на стра да ти 
од ру ке Алек си је вих љу ди, и 
би ти ли шен ви да. 

Ев до ки ја се по тре ћи 
пут уда је и то за Ла ва 
Згу ра, го спо да ра 

Ко рин та. Тре ћи муж је имао 
до ста ве за са ца ри цом 
Ефро си ном. За Згу ра је та 
же нид ба би ла од не ви ђе не 
ва жно сти, јер му је обез бе
ди ла ле ги ти ми тет вла сти, 
пред очи ма грч ког ста нов
ни штва. Пре ма Лак са ри со
вим ре чи ма, Ев до ки ја је 
над жи ве ла тре ћег му жа. 
Та да је оти шла у ма лу Ази
ју, или Те о до ру Ла ска ру, 
чи ја је же на би ла Ев до ки ји
на се стра, или пак, сво ме 
ста ром оцу, Алек си ју. По чет
ком 1207. го ди не, Алек си је 
III сти же на двор ико ни ског 
сул та на. Сул тан је на ме ра
вао да га као пре тен ден та 
ис ко ри сти про тив Те о до ра 
Ла ска ра и да та ко оне мо гу
ћи ја ча ње Ни кеј ског цар
ства. Сул тан ће за тра жи ти 
од Ла ска ра да усту пи власт 
Алек си ју. Ме ђу тим, за уз
врат ће до би ти не са мо 
од ре чан од го вор, већ и 
об ја ву ра та. У би ци код 
Ан ти о хи је, сул тан ће из гу
би ти жи вот, а сам Алек си је 
ће па сти у ру ке Ла ска ри су. 
Не по сто је пи са ни по да ци 
да је Ев до ки ја те до га ђа је 
пре жи ве ла. По след њи пут 
се спо ми ње у фло рен тин
ском ру ко пи су, у ком сто ји: 
„По што је доц ни је (Згур) 
умро за у зму Ла ти ни и про
тив сва ког оче ки ва ња Акро
ко ринт, а ње го ва же на, 
на пу стив ши ту зе мљу, пре
ђе ла ђом на ис ток“.

(У сле де ћем бро ју:
Је ле на су пру га

ца ра Сте фа на Ду ша на)

На жа лост, брак из ме ђу Сте фа на и 
Ев до ки је ни је био сре ћан, сло га 
ме ђу њи ма ни је ду го тра ја ла, те се 
ра зи ла зе 1200. или 1201. го ди не. 
Брак је оби ло вао ра зним ин три гант
ним по је ди но сти ма, био је ве о ма 
уз бу дљив и дра ма ти чан

Задужбина Стефана Првовенчаног – манастир Жича
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АЛИ СА И ЛЕА У ЗЕМЉИ МУЗИЧ КИХ ЧУДЕ СА

Младе уметнице 
оду ше ви ле сугра ђа не

У сре ду 25. маја је у барок ној сали 
Музе ја Сре ма у Срем ској Митро ви ци 
одр жа но музич ко – поет ско вече „Али са 
и Леа у земљи музич ких чуде са“. Мно го
број на публи ка је има ла при ли ку да ужи
ва у бога том про гра му који су при ре ди ле 
девој чи це Али са Божић и Леа Неди мо
вић, сви ра ју ћи вио лон че ло, одно сно 
фла у ту. Девој чи це су уче ни це осмог раз
ре да Основ не шко ле „Јован Попо вић“ и 
Музич ке шко ле „Петар Кран че вић“. На 
недав но одр жа ном Репу блич ком так
ми че њу мла дих ком по зи то ра, Али са је 
осво ји ла прво, а Леа дру го место. 

– Награ да ми вео ма зна чи и вео ма сам 
срећ на што могу да насту пим пред срем
ско ми тро вач ком публи ком. Изме ђу оста
лог, сви ра ћу ком по зи ци ју коју сам ком по
но ва ла, изја ви ла је Леа Неди мо вић.

Гости вече ри су били Лара Радо ва но
вић, Лука Међе до вић, Анђе ла Црно ја кић, 
Леон Жар ко и Иси до ра Козли на. Орга ни
за тор кон цер та је Уста но ва за него ва ње 
кул ту ре „Срем“. 

–  Желе ла бих да се захва лим на свој 

подр шци и љуба ви коју су нам сви пру
жи ли. Надам се да смо пока за ле свој 
мак си мум и да су људи ужи ва ли у кон
цер ту. Вео ма ми зна чи награ да коју сам 
осво ји ла, као и овај кон церт. Ово је само 

један праг који сам пре шла у сво јој буду
ћој кари је ри, рекла је Али са Божић.

Митро вач ка публи ка је има ла при ли ку 
да чује и награ ђе не ком по зи ци је.

А. П.

Леа Неди мо вић и Али са Божић 

Кра јем про шле годи не, покре нут је про
је кат изград ње шета ли шта изнад Дуна ва 
у Ста ром Слан ка ме ну. Први корак био 
је идеј ни про је кат, који је седам месе ци 
пред ста вљен меди ји ма у згра ди Општи
не Инђи ја. Општи на Инђи ја недав но је 
доби ла 35 мили о на дина ра од Мини стар
ства трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка
ци ја за реа ли за ци ју про јек та изград ње 
поме ну тог шета ли шта у Ста ром Слан
ка ме ну. Како су потвр ди ли над ле жни, 
током ове годи не поче ће изград ња прве 
фазе.

Пре ма речи ма Мила на Бого је ви ћа, 

дирек то ра Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја шета ли ште ће се нала
зи ти на води и биће дугач ко 620 мета ра.

– Шета ли ште ће бити крај ње несва
ки да шње. Пла ни ра мо и изград њу при
ста ни шта за тури стич ке бро до ве, види
ков ца, при ла зне ста зе за пеша ке али и 
пунк то ва за постав ку изло жби, про дај них 
штан до ва или пери о дич них актив но сти 
иста као је рани је Бого је вић и додао:

– У идеј ном реше њу ста зе изнад воде 
пред ви ђе на је и постав ка клу па и расве
те дуж шета ли шта. Ста за пра ти лини ју 
Дуна ва, у зони зеле ни ла које ће оста ти 

нетак ну то. Поче так ста зе пла ни ран је 
од тури стич ког инфо цен тра а крај ста зе 
пред ви ђен је код мари не „Мика Алас“ у 
делу насе ља позна ти јем као Заград.

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Инђи ја у сарад њи са локал ном само
у пра вом насто ји да Ста ри Слан ка мен 
поста не јед на од нај а трак тив ни јих тури
стич ких дести на ци ја у Срби ји. Тако
ђе, како је рекао Бого је вић, шета ли ште 
у Ста ром Слан ка ме ну биће нај ве ћи 
инфра струк тур ни про је кат у обла сти 
тури зма у општи ни Инђи ја након изград
ње Келт ског села.  М. Ђ.

Несвакидашња стаза
поред Дунава

СТА РИ СЛАН КА МЕ Н: ПРВА ФАЗА ИЗГРАД ЊЕ ШЕТА ЛИ ШТА У ТОКУ ОВЕ ГОДИ НЕ

Буду ће шета ли ште у Ста ром Слан ка ме ну
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ЧУВЕ НИ ДВО РАЦ ШЛОС У ГОЛУ БИН ЦИ МА, ИСТО РИЈ СКО МЕСТО УКР ШТА ЊА
БЕТО ВЕ НА И КАРА ЂОР ЂА, УСКО РО ПОСТА ЈЕ МУЗЕЈ

Дво рац Шлос кри је тај ну 
Бето ве но ву љубав!

Зав шет ком деце ниј ске рекон струк ци је 
позна ти дво рац подиг нут за потре бе 
висо ких офи ци ра аустро у гар ске вој ске у 
18. веку, уско ро ће бити увр штен у кул
тур ну пону ду Вој во ди не и Срби је и пре
тво рен у музеј са шко лом и умет нич ким 
ради о ни ца ма.

– Дво рац Шлос као репре зен та тив ни 
обје кат сагра ђен за ста но ва ње команд
ног кадра Аустро у гар ске монар хи је у 
пери о ду Вој не упра ве Сре мом поло ви
ном 18.века, мењао је сво ју наме ну кроз 
исто ри ју и у више навра та се нала зио 
пред руше њем. Обно ва објек та као спо
ме ни ка кул ту ре од вели ког зна ча ја поче
ла је пре 18 годи на сред стви ма Мини
стар ства за кул ту ру и Општи не Ста ра 
Пазо ва, да би се повре ме но укљи чи вао 
и Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 
каже Љуби ша Шула ја, дирек тор Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре у Срем
ској Митро ви ци.

Он апе лу је на локал ну само у пра ву у 
Ста рој Пазо ви да објек ту одре ди конач ну 
наме ну и садр жај у циљу теку ћег одр жа
ва ња и спре ча ва ња даљег про па да ња.

У рекон струк ци ју двор ца запо че ту 
2004. годи не и пре ки да ну у неко ли ко 
навра та до сада је уло же но укуп но око 
пола мили о на евра. Пре ма про јек ти ма 
митро вач ког Заво да обно вље на је кров
на кон струк ци ја, зау ста вље на вла га која 
је пре ти ла да угро зи обје кат, сре ђе на 
фаса да и ура ђе на ста тич ка сана ци ја 
објек та.

Конач ни завр ше так радо ва који се оду
жио жељ но ишче ку ју сви, а посеб но 
мешта ни Голу би на ца, који су са при ја те
љи ма села из целе бив ше Југо сла ви је 

2000. годи не осно ва ли Удру же ње „Шлос“ 
са циљем про мо ви са ња кул тур ноисто
риј ских вред но сти овог дела Сре ма. 
Тада је покре нут про је кат „Село Голу бин
ци еко  етно музеј Шлос“ у који се укљу
чи ла и Општи на, али до сада још увек 
није реа ли зо ван.

Општин ске вла сти Ста ре Пазо ве има ју 

мно штво пла но ва и иде ја о будућ но сти 
овог зна чај ног кул тур но  исто риј ског 
објек та, пошто је искљу чи во као музеј 
финан сиј ски нео др жив. Зами шље но је 
да дво рац буде пре тво рен у музеј ски 
про стор и атрак ци ју за тури сте са додат
ним садр жа ји ма.

 Пре неко ли ко годи на вође ни су пре го
во ри да се у окви ру двор ца отво ри 
факул тет, шко ла стра них јези ка и умет
нич ких ради о ни ца, али до кон крет не реа
ли за ци је пла но ва још увек није дошло, 
јер се чека завр ше так обно ве енте ри је
ра. 

Оста ли су још финал ни радо ви на гре
ја њу, сте пе ни шту, дета љи ма енте ри је ра 
за шта недо ста ју финан сиј ска сред ства. 
Да Шлос сине пуним сја јем жељ но ишче
ку ју и број ни дома ћи и стра ни тури сти 
који у гру па ма редов но оби ла зе чуве ни 
дво рац.

Нар ци са Божић

За исто ри ју Шло са везу је се и зани
мљи ва при ча из живо та Лудви га ван 
Бето ве на. 

Наи ме, пре ма писа ним изво ри ма 
њего ва прва љубав била је пла во ко са 
лепо ти ца Жанет, у коју се слав ни ком по
зи тор заљу био још пре њене уда је за 
капе та на Кар ла фон Гре та. Прве годи не 
бра ка пар је бора вио баш у двор цу Шлос 
у Голу бин ци ма, ода кле је Жанет Бето ве

ну посла ла и ново го ди шњу честит ку, а он 
њој сти хо ве: „Пуно срце даје сла би ји 
звук, пра зно одје ку је из свих тоно ва, осе
ћа се ипак њего ва жуд ња и ах! раз у ме се 
њего ва чежња. Са вели ким при ја тељ
ством пре по ру чу јем се, Лудвиг ван Бето
вен, двор ски музи чар у Бону“.

Као успо ме на на ову љубав у Бето ве
но вом музе ју у Бону чува ју се писма и 
меда љон који му је Жанет покло ни ла.

Пре ма исто риј ским изво ри ма после 
сло ма Првог срп ског устан ка 1813.
годи не Кара ђор ђе је са поро ди цом 
спас, након борав ка у Зему ну и мана
сти ру Фенек, потра жио у двор цу Шлос. 
Ода тле је после неко ли ко месе ци одве
ден у Петро ва ра дин ску твр ђа ву.

Бето вен слао писма
лепој капе та ни ци у Шлос

Долазио
и Кара ђор ђе

Енте ри је р није завршенДво рац Шлос пот пу но рекон стру и сан
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НЕРА ШЧИ ШЋЕ НИ ДУГО ВИ ИЗА ЗВА ЛИ ФИЛМ СКУ СЦЕ НУ У ИНЂИ ЈИ

Пред гости ма пуцао у чове ка,
па бацио бом бу

Зора ну Р. (23) из Пути на ца код Руме, 
након саслу ша ња у Вишем јав ном 
тужи ла штву у Срем ској Митро ви ци 
одре ђен је при твор у тра ја њу до 30 
дана, због кри вич ног дела тешко уби
ство у поку ша ју, иза зи ва ње опште опа
сно сти и недо зво ље на про из вод ња, 
држа ње, ноше ње и про мет оруж ја и 
екс пло зив них мате ри ја.

Зоран је осум њи чен да је 26. маја  у 
јед ном уго сти тељ ском објек ту у Ули ци 
Бран ка Ради че ви ћа у Инђи ји, хицем из 
пишто ља ранио Дра га на К. (42), а 
потом у локал бацио бом бу. Након ука
за не лекар ске помо ћу у инђиј ском Дому 
здра вља повре ђе ни мушка рац је пре

ве зен у Кли нич ко бол нич ки цен тар Вој
во ди на где су му кон ста то ва не лаке 
теле сне повре де. На сре ћу од запо сле
них и гости ју који су били у том тре нут
ку, нико више није био повре ђен.

Дога ђај који се оди грао као сце на из 
фил ма, узне ми рио је не само госте из 
лока ла већ и све оне који су у меди ји ма 
виде ли сни мак са видео над зо ра уго
сти тељ ског објек та. Док дво ји ца мушка
ра ца седе у башти кафи ћа, при ла зи им 
мушка рац са пишто љем у руци који 
испа љу је хитац у јед ног од њих, који га 
је на сре ћу про ма шио. Затим та дво ји
ца мушка ра ца трче ћим кора ци ма кре ћу 
пре ма напа да чу који бежи, али се он 

вра ћа, ула зи за њима у локал и баца 
руч ну бом бу. 

Када се кроз Путин це про не ла вест, 
шта је Зоран прет ход не вече ри напра
вио, мешта ни села са који ма смо раз го
ва ра ли су у шоку.

– Виђао сам га када је одла зио на 
посао, вра ћао се, ника да није дивљао 
коли ма, увек се лепо јављао, нико се 
није жалио на њега да је про бле ма ти
чан. Ја га лич но ника да нисам видео 
пија ног. Зато смо изне на ђе ни, без 
комен та ра, каже за наш лист Бран ко 
Ман дић пред сед ник МЗ Путин ци.

Путин ча ни дода ју, да ни њего ва поро
ди ца није про бле ма тич на, сви су запо
сле ни негде раде, мај ка, отац, сестра, 
али и да Зоран ради у Инђи ји.

Шта је дове ло два де стро го до шњег 
мла ди ћа на ова кав чин, откри ће даља 
истра га а сада се само нага ђа. Један 
од моти ва наво ди се Зора нов дуг пре ма 
Дра га ну, који он није имао да му вра ти. 

– Зоран је у залог дао свој ауто мо
бил, али га је Дра ган стал но при ти скао 
да му вра ти паре. Знао је где одла зи 
Дра ган када није на послу и ту га је 
зате као у лока лу, при ча један од позна
ни ка обо ји це акте ра. С. Костић

Дра ги ца Р. из Пути на ца мај ка ухап ше
ног Зора на, твр ди да су њеног сина 
дуго годи на мал тре тир ли од Дра га на К. 
и Дани је ла С. из Пути на ца који је тог 
коб ног дана седео за Дра га но вим сто
лом.

– Мој син је још од сред ње шко ле 
имао про бле ме са Дани је лом. Он нама 
није хтео ништа да каже, све док се ово 

није деси ло, крио је. Мени и супру гу је 
рекао да му је ауто код мај сто ра, а они 
су га узе ли и тра жи ли да доне се 4.000 
евра како би га вра ти ли, при ча Дра ги ца 
дода ју ћи да су га послед ња чети ри 
дана стал но зва ли, узне ми ра ва ли.

Она каже да Зоран ради у фабри ци 
Грунд фос у Инђи ји, те да ништа не зна 
о позајм љи ва њу пара.

Мог сина су мал тре ти ра ли

ЈЕЗИ ВА ТРА ГЕ ДИ ЈА У ВРД НИ КУ

Дво точ каш га коштао живо та
Вла да Јухас (35) из Врд ни

ка, поги нуо је 22.маја, када је 
из за сада још увек неу твр ђе
них раз ло га са мото ром пре
шао на супрот ну стра ну пута, 
скли знуо у канал и заку цао се 
о зид од капи је. Хит на помоћ у 
бесве сном ста њу пре ве зла је 
Јуха са у ургент ни у Срем ској 
Митро ви ци, али несрећ ном 
мушкар цу није било спа са. 
Мешта ни овог фру шко гор
ског места кажу да је Вла да 
волео дво точ ка ше и да су га у 
неде љу виде ли како се вози, 
али да нико није могао ни да 
наслу ти да ће му се ова ко 
нешто деси ти.

Јези ва сао бра ћај на несре
ћа дого ди ла се у Ули ци деве те 
вој во ђан ске бри га де на почет
ку ула ска у Врд ник, када се 
Вла да вра ћао из прав ца бен
зин ске пум пе.

–Мото ци кли ста је пре шао 
на дру гу стра ну пута, прет
по ста вља мо да је нај ве ро
ват ни је изгу био кон тро лу 
над вози лом. Шта је дове ло 
до несре ће, не зна мо док се 
не ура де сва вешта че ња, а 

тужи лац ће утвр ди ти узрок, 
каже наш извор из поли ци је 
дода ју ћи да може бити пре
бр за вожња или можда неки 
здрав стве ни про бле ми током 
вожње. 

Одмах након тра ге ди је 
стра шна вест про не ла се кроз 
ово бањ ско место, где су неки 
дошли на лице места и били 
све док је тра јао уви ђај.

– Он је при ли ком пре ти ца ња 
мото ра испред себе, зака чио 

ретро ви зор ауто мо би ла који 
се кре тао из супрот не стра не, 
а ту је већ исе као кри ви ну, то 
га је зате ту ра ло и баци ло на 
зид, при ча један од све до ка 
овог неми лог дога ђа ја, који је 
одмах при тр чао да помог не 
три де сет пе то го ди шња ку.

За Вла ду Врд ни ча ни има ју 
само речи хва ле, кажу да је 
радио у хоте лу „Тер мал“, где 
му је и жена запо сле на и да са 
њом има две див не девој чи це.

– Њих дво је су има ли баш 
леп брак, виде ло се по њима 
коли ко се воле и сла жу. Жена 
му има ћер ку из првог бра ка 
која је са њима живе ла, али 
он ту није пра вио ника да раз
ли ке све три их је под јед на ко 
волео. Вели ка тра ге ди ја за 
поро ди цу, каже ком ши ни ца и 
при ја те љи ца њего вих роди те
ља са Ста ре коло ни је која не 
жели да јој име спо ми ње мо.

С. Костић

Место трагедије
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ИСТО РИ ЧАР НЕМА ЊА ДЕВИЋ ДРЖА О  ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ХРА МУ СВЕ ТОГ ЦАРА
КОН СТАН ТИ НА И ЦАРИ ЦЕ ЈЕЛЕ НЕ У ИНЂИ ЈИ

Како смо изгу би ли отаџ би ну
Науч ни сарад ник Инсти ту та за савре

ме ну исто ри ју из Бео гра да др Нема ња 
Девић одр жао је у четвр так, 26. маја пето 
пре да ва ње из циклу са „Срп ска завет на 
мисао“ у Хра му Све тог цара Кон стан ти на 
и цари це Јеле не на тему „Како смо изгу
би ли отаџ би ну 1945. – срп ска завет на 
мисао у доба кому ни зма“. 

У вео ма зани мљи вом исто риј ском 
освр ту срп ску завет ну мисао у доба 
кому ни зма било је речи о 27. мар ту 1941. 
и буђе њу косов ског заве та у срп ском 
наро ду; о после ди ца ма гра ђан ског рата 
и сло му срп ске ели те; о 1945. годи ни и 
„Дану побе де“; о Косов ском заве ту, њего
вом понов ном буђе њу деве де се тих годи
на про шлог века и о томе шта Косо во 
зна чи новом срп ском поко ле њу.

Нема ња Девић се посеб но освр нуо на 
стра да ње Срп ске Пра во слав не Цркве у 
вре ме кому ни зма и поку ша ју пре вред но
ва ња срп ског иден ти те та нагла сив ши да 
су кому ни сти по бести јал но сти пре ма 
епи ско пи ма, све штен ству и мона штву 
СПЦ пре ва зи ла зи ли оку па то ра.

После пре да ва ња пред ста вље на је 
књи га Нема ње Деви ћа и Срђа на Цвет ко
ви ћа „ОЗНА – репре си ја кому ни стич ког 
режи ма у Срби ји 19441946“. О књи зи је 
гово рио Нико ла Марин ко вић, извр шни 
уред ник у изда вач кој кући Cate na mun di 
из Бео гра да. Он је овом при ли ком скре
нуо пажњу и на књи гу про те Саве Бан ко
ви ћа „У пре двор ју пакла“ као и на оста ла 
изда ња Catenе mundiкоја су посве ће

на зло де ли ма кому ни стич ког режи ма у 
Срби ји.

Реа ли за ци ја циклу са пре да ва ња „Срп
ска завет на мисао“ у  Хра му Све тог цара 
Кон стан ти на и цари це Јеле не у Инђи ји 
запо че та је у јану а ру пре да ва њем проф. 
др Мило ша Кови ћа. Наста вље на је у 
фебру а ру госто ва њем проф. др Бори
сла ва Гро зди ћа, а кра јем мар та је о срп
ском кул тур ном обра сцу гово рио проф. 
др Мило Лом пар. Прет ход но пре да ва ње 
о иде ји тре ћег пута у срп ској завет ној 
кра јем маја одр жао је књи жев ник Бра ни

слав Матић, уред ник часо пи са „Срби ја – 
наци о нал на реви ја“. Завр шна три би на 
циклу са биће одр жа на 30. јуна. О завет
ној мисли у делу Жар ка Видо ви ћа гово
ри ће чла но ви Управ ног одбо ра „Заду
жби не Жар ко Видо вић“ проф. др Милош 
Ковић, ван ред ни про фе сор Фило зоф ског 
факул те та у Бео гра ду и проф. др Дра ган 
Ашко вић, ван ред ни про фе сор Пра во
слав ног бого слов ског факул те та.  

Уред ник и моде ра тор циклу са пре да
ва ња је Сла во љуб М. Мар ко вић.

М. Н.

Са пре да ва ња

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА: ОТВА РА ЊЕ ПРО ЈЕК ТА

„Прак сом се издва ја мо,
зна њем се поно си мо“

Први у низу акре ди то ва них про
је ка та из про гра ма Era smus+ „Прак
сом се издва ја мо, зна њем се поно
си мо“ отво рен је у ССШ „Бран ко 
Ради че вић. 

Под се ти мо, шко ла је за овај про
је кат доби ла акре ди та ци ју про шле 
годи не која ће важи ти седам годи на. 
То под ра зу ме ва да су обез бе ђе на 
сред ства из фон да ЕУ за реа ли за ци
ју про јект них циље ва које шко ла има 
у окви ру редов них и ван на ставн них 
актив но сти. У про је кат ће сва ке 
годи не бити укљу че но 15 уче ни ка и 
чети ри настав ни ка ове шко ле. 

Тако ће кра јем јуна седам уче ни ка 
фри зер ског сме ра и два настав ни ка 
прак тич не наста ве ићи у ита ли јан ску 
покра ји ну Ређо ди Кала бри ја.

Тако ђе, пла ни ра но је да осам уче
ни ка прав но  послов ног сме ра са 
два настав ни ка путу је у Ита ли ју у 
сеп тем бру. Са дома ћи ни ма је успо
ста вље на кон ти ну и ра на сарад ња од 
2017. годи не и Про јект ни  тим „Бран

ко ве“ шко ле је састан ке у про те клом 
пери о ду где је дого во ре на наред на 
актив ност.

Тако ће уче ни ци фри зер ског сме
ра две неде ље про ве сти на прак тич
ној обу ци у фри зер ским сало ни ма 
уче ћи акту ел не тех ни ке боје ња косе 
као и модер не тех ни ке шиша ња, док 
ће прав но  послов ни смер уса вр
ша ва ти мето дич ке поступ ке у раду 
како би наста ва била модер ни ја за 
настав ни ке. Тако ђе ће се упо зна ти 
са окви ри ма међу на род ног пра ва 
у земљи ЕУ, са фор ми ра њем оде
љен ске зајед ни це, радом Уче нич ког 
пар ла мен та на осно ва ма европ ског 
пар ла мен та ри зма.

На отва ра њу овог про јек та Про
јект ни тим је пред ста вио при прем не 
актив но сти, мобил ност и актив но сти 
након поврат ка гру пе из Ита ли је.

Сви пут ни тро шко ви, као и сме
штај и оби ла зак гра да финан си ра ју 
се  сред стви ма Европ ске уни је.

С. Џаку ла
Отва ра ње про јек та
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ЗАВР ШНИ ЦА СПОРТ СКИХ ИГА РА МЛА ДИХ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Пра зник деч јег спор та
Оно што смо пла ни ра ли да ура ди мо је да сва ко дете доби је могућ ност так ми че ња. 

Посао није готов, наста ви ће мо га у сеп тем бру, рекао је Нема ња Црнић, гене рал ни 
секре тар Спорт ског саве за Гра да Срем ска Митро ви ца

Још јед на спорт ска мани
фе ста ци ја је у четвр так 26. 
маја оку пи ла вели ки број 
деце из Срем ске Митро ви це. 
На Тргу Ћире Миле ки ћа одр
жа не су Спорт ске игре мла
дих, које пред ста вља ју завр
шни цу так ми че ња, која су се 
одр жа ва ла током прет ход на 
чети ри месе ца. Отва ра њу су 
при су ство ва ли Васиљ Шево 
в.д. начел ни ка Град ске упра
ве за кул ту ру, спорт и омла
ди ну, Нема ња Црнић гене
рал ни секре тар Спорт ског 
саве за Гра да Срем ска 
Митро ви ца, Дуња Гра бић 
одбој ка ши ца клу ба „Срем”, 

орга ни за то ри так ми че ња, 
уче сни ци и број ни посе ти о
ци. 

– Дуже од 120 дана смо 
сва ко днев но ради ли са 
децом, уче ни ци ма основ них 
и сред њих шко ла. Читав овај 
дан је пра зник деч јег спор та 
у Срем ској Митро ви ци и то је 
оно што је сушти на нашег 
посла и чему смо посве ће ни. 
Оно што смо пла ни ра ли да 
ура ди мо је да сва ко дете 
доби је могућ ност так ми че
ња. Посао није готов, наста
ви ће мо га у сеп тем бру, рекао 
је Нема ња Црнић, гене рал ни 
секре тар Спорт ског саве за 

Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Деца су се так ми чи ла у 

трча њу на 60 мета ра, изме ђу 
две ватре, а на чуве ном 
„Пар ти за но вом” игра ли шту 
деча ци су игра ли фуд бал. 

– Уче ство ва ла сам пре пар 
годи на на овом так ми че њу. 
Ишла сам и на реги о нал но 
так ми че ње у Сплит и мислим 
да је ово јед но од леп ших 
так ми че ња на који ма сам 
уче ство ва ла. Свој деци пре
по ру чу јем да се баве спор
том, изја ви ла је Дуња Гра бић 
одбој ка ши ца „Сре ма” 

А. П.
Фото: Б. Т.

ЗВА НИЧ НО ПОЧЕ ЛО СА РАДОМ „ПАР ТИ ЗА НО ВО“ ИГРА ЛИ ШТЕ

Сим бол гра да у новом руху
Зва нич но пушта ње у рад 

рекон стру и са ног нека да шњег 
тере на Сокол ског дру штва, 
тако зва ног „Пар ти за но вог“ 
игра ли шта, у цен тру гра да 
обе ле же но је деч јим над ме
та њем у фуд ба лу, у окви ру 
Спорт ских ига ра мла дих. 

– После неко ли ко месе ци 
напор ног рада доби ли смо 
мул ти функ ци о нал ни терен 
на коме се може игра ти мали 
фуд бал, руко мет и тенис. 
Рекон стру и са не су и три би не 
са 450 седе ћих места. Поста
вље на је лед расве та, а на 
пра те ћим објек ти ма је рекон
стру и са на фаса да. Ура ђе ни су 
при ла зи и капи је, а свла чи о
ни це су уре ђе не по нај ви шим 

стан дар ди ма. Терен ће бити 
досту пан свим гра ђа ни ма, 
бес плат но. Желе ли смо да му 
вра ти мо нека да шњи сјај. Ста
ри ји сугра ђа ни се тога сећа ју 
и поне су их емо ци је када дођу 
овде да погле да ју како сада 
изгле да. То жели мо да пре не
се мо и на наше мла ђе сугра
ђа не. Чести там сви ма који су 
уче ство ва ли у овом про јек ту и 
захва лио бих се Покра јин ском 
секре та ри ја ту за спорт који је 
дао немер љив допри нос. Они 
су веро ва ли у нас и у овај про
је кат, а сада када смо га завр
ши ли, надам се да ће сарад ња 
бити наста вље на. Још ћемо 
ради ти на овом тере ну, али је 
важно да смо сте кли еле мен

тар не усло ве да се ту могу 
одви ја ти кул тур не и спорт ске 
мани фе ста ци је, изја вио је 
Васиљ Шево в. д. начел ни ка 
Град ске упра ве за кул ту ру и 

Васиљ Шево

Рекон стру и са ни терен

Нема ња Црнић 

Спорт ске игре мла дих
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спорт Срем ска Митро ви ца.
Током све ча но сти посе

ти о ци су има ли при ли ку да 
ужи ва ју у про гра му који су 
при пре ми ле девој чи це из 

пле сног сту ди ја „Оле на“, 
али и да чују спорт ску хим
ну Срем ске Митро ви це коју 
је ком по но ва ла Митров чан ка 
Ива на Мар ке та но вић. 

СПОРТ СКИ САВЕ З
ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Уметност у спорту

У Тури стич ком инфо – цен
тру у Срем ској Митро ви ци је у 
четвр так 26. маја при ка за на 
изло жба „Умет ност у спор ту“, у 
орга ни за ци ји Спорт ског саве
за гра да Срем ска Митро ви ца 
и Еду ка тив ног цен тра „Кар даш 
– арт“. Том при ли ком су пред
ста вље ни бане ри који ће убу
ду ће бити кори ште ни при ли
ком одр жа ва ња актив но сти 
Спорт ског саве за, а изра ди ли 
су их мали ша ни, пола зни ци 
еду ка тив ног цен тра. 

– После спорт ске хим не, 
одно сно зву ка, доби ли смо и 
сли ку. Анга жо ва ли смо нај та
лен то ва ни је деча ке и девој чи
це нашег гра да који се баве 
сли кар ством, како бисмо дали 
нову димен зи ју нашим так ми
че њи ма. Визу ел ни иден ти тет 
су до сада ради ле про фе си о
нал не аген ци је, које то чине 
врло сте рил но, а деца су ово 
ради ла са душом, обја снио је 
Нема ња Црнић секре тар 
Спорт ског саве за гра да Срем
ска Митро ви ца.

Митров ча ни су има ли при
ли ку да виде на изло жби 20 

бане ра са моти ви ма 14 спор
то ва. 

– Умет ност у спор ту је била 
велик иза зов за еду ка тив ни 
цен тар и све пола зни ке, дра го 
ми је што је на овај начин 
успо ста вље на сарад ња са 
Спорт ским саве зом гра да 
Срем ске Митро ви це. Било је 
вео ма тешко укло пи ти шесто
го ди шња ке, основ це са сред
њо шко ли ци ма, зао кру жи ти 
цели ну и дати нешто што је 
запра во био циљ про јек та, а 
то је 20 бане ра на тему 14 
спор то ва који ће се кори сти ти 
касни је у актив но сти ма наме
ње ним деци, основ ци ма и 
сред њо школ ци ма. Ски це, иде
је и нека идеј на реше ње на 
тему спор то ва ради ли су нај
мла ђи пола зни ци, а сред њо
школ ци су ради ли у диги тал
ном фор ма ту, кроз диги тал но 
сли кар ство и илу стра ци ју, 
рекао је Милан Кар даш, осни
вач еду ка тив ног цен тра.

Бане ри ће убу ду ће кра си ти 
све актив но сти Спорт ског 
саве за гра да Срем ска Митро
ви ца. А. П.

Детаљ са изло жбе „Умет ност у спор ту“

Савез спор то ва општи не 
Инђи ја обез бе дио је спорт ске 
рекви зи те вред но сти око 1,7 
мили о на дина ра за све основ
не и сред ње шко ле на тери
то ри ји општи не Инђи ја, фуд
бал ске клу бо ве из свих села 
и Кошар ка шки клуб „Желе зни
чар“. Рекви зи те у виду лоп ти 
за фуд бал, руко мет, кошар ку 
и одбој ку у дво ри шту Саве
за спор то ва општи не Инђи
ја пред став ни ци ма шко ла и 
клу бо ва уру чи ли су Љубо мир 
Кова че вић, секре тар поме ну те 
уста но ве и Нема ња Мило је
вић, шеф Каби не та пред сед ни
ка општи не Инђи ја. 

Како је иста као Љубо мир 
Кова че вић, поме ну та дона ци
ја пред ста вља још један вид 
подр шке спорт ским клу бо ви ма 
и шко ла ма, наро чи то у сео
ским сре ди на ма.

– Вео ма нам је важно да 
дона ци је стиг не до сва ког 
дете та, шко ле, спорт ског клу
ба у нашој општи ни, рекао је 
Кова че вић и додао да је буџет 
за спорт ове годи не нај ви ши у 

исто ри ји Инђи је:
– То је пока за тељ коли ко је 

важно да се деца усме ре на 
спорт ске актив но сти, наро чи то 
данас када су попу лар не дру
штве не мре же.

Шеф Каби не та пред сед ни
ка општи не Инђи ја Нема ња 
Мило је вић иста као је да је 
школ ски спорт база раз во ја 
спор та, али и да сео ски фуд
бал ски клу бо ви сва ке годи не 
уна пре ђу ју свој рад, на шта су 
посеб но поно сни.

– Укљу чи ва њем вели ког 
бро ја деце у спорт ске актив но
сти доби ја мо здра ви ју омла ди
ну али и могућ ност да се афир
ми шу нови шам пи о ни на које 
ћемо бити поно сни. Ако добро 
ради мо у шко ла ма и ако под
сти че мо децу да се баве спор
том, онда ћемо има ти добре 
резул та те и у сени ор ским 
кате го ри ја ма. Општи на Инђи
ја наста вља да ула же у спорт 
и децу, јер су она наша будућ
ност и будућ ност нашег гра да, 
иста као је Мило је вић.

 М. Ђ.

САВЕЗ СПОР ТО ВА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Спорт ски рекви зи ти 
за клу бо ве и шко ле 

Нема ња Мило је вић уру чио лоп те
пред став ни ци ма клу бо ва и шко ла
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ТРИ ЈУМ ФИ „СИР МИ У МО ВИХ“ АТЛЕ ТИ ЧА РА НА ЈУНИ ОР СКОМ КУПУ СРБИ ЈЕ
И ШКОЛ СКИМ ТАК МИ ЧЕ ЊИ МА

Мла де наде митро вач ке атле ти ке
Про те клог викен да на атлет ском ста

ди о ну у Срем ској Митро ви ци одр жа но 
је фина ле купа Срби је за јуни о ре (У20). 
Атлет ски клуб „Сир ми ум“ је био дома ћин 
и орга ни за тор овог так ми че ња. 

На так ми че њу су се иста кли Петар 
Илић са дво стру ком побе дом у баца
њу кугле и диска, затим Ања Чан ча ре
вић, још увек мла ђа јуни ор ка у баца њу 
диска и кугле. Нај при јат ни је изне на ђе ње 
и вели ки повра так на сце ну напра ви ла је 
Мила Марин ко вић. Наи ме, Мила је изу
зет но убе дљи во три јум фо ва ла у дисци
пли ни 400 м, са одлич ним резул та том 
56.94 с, иако су вре мен ски усло ви били 
тешки услед кише и ветра. 

– Овом побе дом Мила је потвр ди ла 
да је у овом момен ту нај бо ља јуни ор ка 
Срби је на 400 м, те да ће у будућ но сти 
пред ста вља ти зна чај ну сна гу како Атлет
ског клу ба „Сир ми ум“ тако и репре зен
та ци је Срби је на међу на род ној сце ни, 
напо ми ње тре нер Сло бо дан Маца но вић. 

Мла ди атле ти ча ри „Сир ми у ма“ насту
па ју ћи за сво је шко ле осво ји ли су пре
гршт меда ља на недав но одр жа ном 
Репу блич ком школ ском првен ству у Кра

ље ву и Олим пи ја ди уче ни ка Вој во ди не 
у Зре ња ни ну. Иста кли су се про ве ре но 
ква ли тет ни так ми ча ри и уче ни ци Вања 
Мила но вић, Мила Марин ко вић, Ања 
Чан ча ре вић, Стра хи ња Чикић, Сте фан 
Ђонић, Тама ра Пре ка јац, Мар ко Мили

но вић, Вук Марин ко вић, Вања Кечић и 
дру ги. Дво стру ку побе ду у баца њу вор
тек са оства рио је Дејан Мој син а његов 
вор текс летео је и пре ко 50 м што је бли
зу држав ног рекор да.

Извор АК „Сир ми ум“

Мила Марин ко вић и тре нер
Сло бо дан Маца но вић

Вања Кечић и Дејан Мој син 
са тре не ром Гора ном Павло ви ћем

МЕЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У БЕО ГРА ДУ

„Срем“ нај бо љи кара те клуб
У субо ту 28. маја у Спорт ском цен тру 

„Ран ко Жера ви ца“ на Новом Бео гра
ду одр жан је тра ди ци о нал ни међу на
род ни тур нир „Рода куп“ у орга ни за ци ји 
кара те клу ба „Рода Чука рич ки“ и Кара
те феде ра ци је Срби је. Овај тур нир оку
пио  је пре ко хиља ду так ми ча ра из девет 
држа ва: Хрват ске, Босне и Хер це го ви не, 
Маке до ни је, Бугар ске, Грч ке, Црне Горе, 
Мађар ске, Укра ји не и Срби је. Кара те 
клуб „Срем“ пред во ђен тре не ром Ивом 
Вин ко вић зау зео је прво место у гене
рал ном пла сма ну клу бо ва и награ ђен 
је пеха ром за нај бо љи клуб у ката ма и 
пеха ром за све у куп ног побед ни ка тур ни
ра. 

За КК „Срем“ насту пи ла су 22 так ми ча
ра.  Осво је на је 21 меда ље и то 11 зла
та, шест сре бра и чети ри брон зе. Зла то 
су осво ји ли Дуња Бере жни (два зла та 
у ката ма), Ире на Гру ја нић (два зла та у 
ката ма), Хеле на Мал ба шић (два зла та  
кате), Анђе ла Перо вић, Жана Ђур ђе вић, 
Мио на Мурић, Жељ ко Мошић и ката тим 
нада. Сре бро су осво ји ли Мио на Мурић, 
Дуња Павло вић, Неве на Мило ва но вић, 
Сара Глу мац, Јован Мата ру га, Тама ра 
Тимић и ката тим поле тар ки. Брон зу су 
осво ји ли Дуња Павло вић, Мили ца Мата
ру га, Мио на Мурић и Анђе ла Перо вић 
(бор бе  наде). 

– На тур ни ру су насту пи ли и нај мла
ђи так ми ча ри Кара те клу ба „Срем“ Вук 
и Коста Мач кић, Андреа Лазић, Мила 
Симић, Јова на Бенак, Дуња Ликић и 
осво ји ли су сво је прве меда ље. Запа жен 

наступ су има ле и Еле на Мило ше вић и 
Сара Стар че вић у кате го ри ји ката (кадет
ки ње) али овај пут без осво је не меда ље. 
Сле де ћег викен да се одр жа ва Бал кан
ско првен ство за децу у Бео гра ду где ће 
у саста ву репре зен та ци је Срби је насту

пи ти седам так ми ча ра из  Кара те клу ба 
„Срем“. Циљ нам је да над ма ши мо про
шло го ди шњи резул тат и ово га пута узме
мо јед но зла то више, са поно сом каже 
тре нер Ива Вин ко вић.

Д. М.

Кара ти сти „Сре ма“ доне ли 21 меда љу
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Оџа ци: Тек сти лац – Омла ди
нац 2:4; Бач ка Па лан ка: Ста ри 
Град – Бе чеј 1918 3:2; Пан че во: 
Ди на мо 1945 – Бо рац (Ш) 3:0; 
Адор јан: Ти са – Је дин ство 2:0; 
Зре ња нин: Рад нич ки (З) – 
Бо рац (Са) 2:1; Вр шац: ОФК 
Вр шац – ОФК Ки кин да 2:0; Ста
ра Па зо ва: Фе никс 1995 – Хај
дук 1912 1:3; Сом бор: Рад нич
ки 1912 – Пр ви Мај 3:2.

01. ОФК Вр шац 29 19 5 5 62:33 62
02. Фе никс 29 14 6 9 36:23 48
03. Бо рац (Ш) 29 13 7 9 29:32 46
04. Тек сти лац 29 13 6 10 56:35 45
05. Омла ди нац 29 14 3 12 51:35 45
06. Рад нич ки 29 13 5 11 38:39 44
07. Бе чеј 1918 29 13 5 11 50:53 44
08. Пр ви Мај 29 12 6 11 35:33 42
09. Бо рац (Са) 29 11 8 10 52:38 41
10. Ти са 29 12 5 12 56:47 41
11. Ди на мо 29 12 4 13 41:43 40
12. Радн. (З) 29 11 4 14 34:48 37
13. Хај дук 29 11 3 15 49:57 36
14. Је дин ство 29 9 4 16 34:57 31
15. Ста ри Град 29 9 3 17 38:58 30
16. ОФК Ки кин. 29 8 2 19 24:54 26

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. РФК Н.С. 29 18 7 4 48:22 61
02. По ду на вац 29 15 6 8 32:20 51
03. Хај дук 29 13 10 6 50:27 49
04. До њи Срем 29 15 4 10 44:32 49
05. Сло га (Е) 29 12 8 9 40:30 44
06. Рад н. (Ш) 29 12 6 11 42:34 42
07. Је дин ство 29 12 4 13 33:33 40
08. Радн.(НП) 29 10 8 11 35:34 38
09. Сло га (Т) 29 11 5 13 35:46 38
10. Сло бо да 29 11 4 14 45:42 37
11. Ве тер ник 29 10 6 13 40:53 36
12. Це мент 29 9 7 13 30:36 34
13. Ин декс 29 10 4 15 36:43 34
14. Ду нав 29 10 4 15 22:47 34
15. Мла дост 29 9 6 14 30:50 33
16. Бу дућ ност 29 8 5 16 39:52 29

Ру ма: Фру шка Го ра – ОФК 
Ба чин ци 4:3; Но ћај: Змај – Зе ка 
Бу љу ба ша 0:5; Ку ку јев ци: Оби
лић 1993 – Је дин ство 0:1; 
Ку змин: Гра ни чар (К) – Ер де вик 
2017 4:1; Ла ћа рак: ЛСК – Гра
ни чар (А) 2:1; Срем ска Ра ча: 
Срем – БСК 2:0; Ви шњи ће во: 
Хај дук – ОФК Би кић 2:0.

01. Хај дук 25 20 1 4 80:13 61
02. Гра нич. (К) 25 19 3 3 64:20 60
03. Зе ка Буљ. 25 18 2 5 66:23 56
04. Је дин ство 25 18 2 5 51:17 56
05. Оби лић 25 16 6 3 53:25 54
06. ОФК Би кић 25 13 3 9 47:31 42
07. ЛСК 25 10 1 14 32:48 31
08. БСК 25 8 3 14 46:72 27
09. Гра нич. (А) 25 8 2 15 36:57 26
10. Ер де вик 25 7 4 14 27:61 25
11. Змај 25 8 0 17 44:68 24
12. ОФК Ба чин. 25 7 1 17 38:71 22
13. Срем 25 5 0 20 20:52 15
14. Ф. Го ра 25 4 0 21 28:74 12

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Кр че дин: Фру шко го рац – 
На пре дак 2:0; Пла ти че во: 
Је дин ство – Хај дук 1932 0:3; 
Обреж: Гра ни чар (О) – Шу мар 
2:0; Кру ше дол: Кру ше дол – 
ЧСК 2:4; Врд ник: Ру дар – Мла
дост 3:1; Но ви Кар лов ци: 
По лет – Срем 2:4; ПСК је био 
сло бо дан.

01. Срем 23 21 1 1 72:12 64
02. Шу мар 23 18 1 4 66:23 55
03. Кру ше дол 23 12 1 10 64:40 37
04. Фру шко гор. 23 11 3 9 50:35 36
05. По лет 23 11 2 10 56:49 35
06. ЧСК 23 10 4 9 41:42 34
07. На пре дак 24 10 3 11 45:40 33
08. Гра нич. (О) 23 10 2 11 36:38 32
09. Хај дук 23 10 2 11 39:42 32
10. Мла дост 23 9 3 11 62:54 30
11. Ру дар 23 8 1 14 31:69 25
12. Је дин ство 23 7 3 13 18:42 24
13. ПСК 23 0 0 23 16:110 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Љу ко во: Љу ко во – Сре мац 
(До) 6:2; Ма чван ска Ми тро ви
ца: Под ри ње – Сло вен 1:5; Кле
нак: Бо рац (К) – Бо рац (М) 3:3; 
Го лу бин ци: Ја дран – Пар ти зан 
3:0; Бе шка: Хај дук – Фру шко го
рац 4:1; Деч: Сре мац (Дч) – 
Рад нич ки (И) 2:3; Вој ка: Сре
мац (В) – Сло га (В) 1:0; Ин ђи ја: 
Же ле зни чар – На пре дак 2:0.

01. Сло вен 29 23 5 1 87:11 74
02. Же ле знич. 29 24 2 3 81:19 74
03. Ја дран 29 16 5 8 62:34 53
04. Хај дук 29 15 4 10 68:42 49
05. Срем. (В) 29 15 2 12 49:56 47
06. Под ри ње 29 12 6 11 56:49 42
07. На пре дак 29 13 3 13 52:50 42
08. Пар ти зан 29 11 5 13 49:51 38
09. Срем. (Дч) 29 12 2 15 45:48 38
10. Сло га (В) 28 10 7 11 36:41 37
11. Бо рац (М) 29 11 4 14 48:59 37
12. Фру шко г. 29 9 7 13 39:49 34
13. Рад ни. (И) 28 9 4 15 38:58 31
14. Љу ко во 29 7 6 16 37:61 27
15. Срем. (До) 29 5 3 21 36:80 18
16. Бо рац (К) 29 5 3 21 40:115 18

Пр хо во: Мла дост 1935 – 
Сло вен 3:1; Ку пи но во: Ку пи но
во – Ло вац 0:3; Бре стач: ОФК 
Бре стач – Ка ме ни 0:1; Ви тез је 
био сло бо дан.

1. Ка ме ни 12 11 0 1 35:13 33
2. ОФК Бре стач 12 9 0 3 44:11 27
3. Ку пи но во 12 6 0 6 36:22 18
4 .Мла дост 12 5 0 7 24:39 15
5. Сло вен 11 4 1 6 17:26 13
6. Ло вац 11 3 1 7 15:31 10
7. Ви тез 12 1 2 9 10:39 5

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ру мен ка: Је дин ство – Бу дућ
ност 3:2; Бач ки Ја рак: Мла дост 
– Сло бо да 2:0; Бе о чин: Це мент 
– Хај дук 2:0; Но ва Па зо ва: Рад
нич ки (НП) – Рад нич ки (Ш) 5:4; 
Ер де вик: Сло га (Е) – По ду на
вац 0:3; Но ви Сад: РФК Н.С. 
1921 – Ду нав 2:0; Пе ћин ци: 
До њи Срем 2015 – Сло га (Т) 
3:0; Но ви Сад: Ин декс – Ве тер
ник 1:3.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ја ме на: Гра ни чар – Брат ство 
9:1; Ги ба рац: Син ђе лић – ОФК 
Бин гу ла 2:3; Ба тров ци: Омла
ди нац – Је дин ство (Љ) 0:0; 
Ва ши ца: На пре дак – Бо рац 3:0; 
Шид: Јед но та – Је дин ство (М) 
1:2.

01. На пре дак 17 16 1 0 63:5 49
02. Је дин. (М) 17 14 2 1 63:13 44
03. Гра ни чар 17 7 4 6 48:22 25
04. Син ђе лић 17 7 3 7 42:36 24
05. Јед но та 17 8 0 9 33:49 24
06. ОФК Бинг. 17 6 2 9 28:42 20
07. Је дин. (Љ) 17 5 4 8 27:36 19
08. Бо рац 17 6 1 10 25:46 19
09. Омла ди нац 16 4 3 9 21:42 15
10. Брат ство 16 1 0 15 16:75 3

ОФЛ ШИД

Не ра дин: Вој во ди на – 27.
Ок то бар 1:2; Ја зак: Цар Урош 
– Сло га (К) 8:1; Јар ков ци: 
Бо рац – Сло га (М) 3:4; Ри ви ца: 
Пла ни нац – Ду нав 4:0.

1. Цар Урош 20 16 2 2 54:19 50
2. Ду нав 20 12 4 4 48:25 40
3. Вој во ди на 20 11 1 8 51:36 34
4. 27.Ок то бар 20 11 1 8 40:29 34
5. Пла ни нац 20 9 4 7 42:35 29
6. Сло га (М) 20 6 2 12 31:44 20
7. Сло га (К) 20 4 3 13 39:80 14
8. Бо рац 20 1 3 16 24:61 4

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Ни кин ци: По лет – Је дин ство 
3:0; Хрт ков ци: Хрт ков ци – 
Бо рац (С) 4:0; Ма ли Ра дин ци: 
Фру шко го рац – До њи Пе тров ци 
4:3.

ОФЛ РУМА 

1. По лет 20 18 1 1 69:17 55
2. Хрт ков ци 20 12 3 5 55:35 39
3. Фру шко го рац 20 10 3 7 52:50 33
4. Д. Пе тров ци 20 9 1 10 56:44 28
5. Бо рац (С) 20 5 1 14 32:65 16
6. Је дин ство 20 1 1 18 29:82 4

ЈУ НИ ОР СКО АТЛЕТ СКО ПР ВЕН СТВО
СР БИ ЈЕ

Ка та ри на Шко рић 
тре ћа у тро бо ју

Атле ти чар ка АК „Срем“ Ка та
ри на Шко рић осво ји ла је тре ће 
ме сто на Пр вен ству Ср би је за 
мла ђе ју ни о ре у тро бо ју. Она 
је тр ча ла 60м за 8,67 се кун
ди. Ско чи ла је у даљ из зо не 
4,92м и ба ци ла ку глу од 2кг на 
да љи ну од 10,29м што је би ло 
до вољ но за укуп но 2.124 бо да 
и тре ће ме сто у кон ку рен ци ји 
од 32 де вој чи це. Еки па ју ни ор
ки АК „Срем“ на фи на лу ку па 
Ср би је за ста ри је ју ни о ре осво
ји ла је ше сто ме сто у кон ку рен
ци ји од 39 клу бо ва. Нај и стак ну
ти је су би ле Ми ла Миљ ко вић 
ко ја је по бе ди ла у ба ца њу 
кла ди ва (4кг) 44,84м, Ми ла на 
Си мић са по бе дом у ба ца њу 
ко пља (600г) 33,33м и ше стим 
ме стом у ско ку у даљ са 5,66м, 
Те о до ра Са мац са тре ћим ме
стом у ба ца њу ко пља и пе тим у 
ба ца њу кла ди ва а у кон ку рен
ци ји ста ри јих атле ти чар ки су се 
сјај но бо ри ле и Та ра Жа рић на 
1500м и Ива Бе жа но вић у ско
ку у вис.

Ју ни о ри су за вр ши ли као 
два на е сти од 26 еки па а нај у
спе шни ји је био

Ми ли вој Ћи рић са тре ћим 
ме стом у ба ца њу ко пља (800г) 
са 50,17м. Д. М.

Ка та ри на Шко рић
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ПО ВО ДОМ ЈУ БИ ЛЕ ЈА 100 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА ФК „РАД НИЧ КИ“

Пра зник фуд ба ла
у ми тро вач кој „Хе сни“

На те ре ну „Агро па пук аре не“ од и гра не су две при ја тељ ске утак ми це у ко ји ма су 
го сто ва ле омла дин ска и ве те ран ска се лек ци ја Фуд бал ског клу ба „Цр ве на зве зда“. 
Нај пре су омла дин ци „Рад нич ког“ од и гра ли су срет са вр шња ци ма из бе о град ског 
клу ба, на кон че га је еки па осу ђе них ли ца Ка зне но  по прав ног за во да у Срем ској 
Ми тро ви ци од ме ри ла сна ге са цр ве но  бе лим ве те ра ни ма 

Јед на од ма ни фе ста ци ја ко јом се обе
ле жа ва сто го ди шњи ју би леј по сто ја ња 
Фуд бал ског клу ба „Рад нич ки“ из Срем
ске Ми тро ви це ор га ни зо ва на је у сре ду 
25. ма ја 2022. го ди не. На те ре ну „Агро па
пук аре не“ од и гра не су две при ја тељ ске 
утак ми це у ко ји ма су го сто ва ле омла дин
ска и ве те ран ска се лек ци ја Фуд бал ског 
клу ба „Цр ве на зве зда“. Нај пре су омла
дин ци „Рад нич ког“ од и гра ли су срет са 

вр шња ци ма из бе о град ског клу ба, на кон 
че га је еки па осу ђе них ли ца Ка зне но  
по прав ног за во да у Срем ској Ми тро ви ци 
од ме ри ла сна ге са цр ве но  бе лим ве те
ра ни ма. 

Прем да је у сла вље нич кој ат мос фе ри 
ре зул тат утак ми ца био у дру гом пла ну, 
ви ђе не су ква ли тет не пред ста ве са мно
штвом ле пих фуд бал ских по те за и што је 
нај ва жни је – го ло ва. У су сре ту омла ди на

ца, тре нер до ма ћи на Спа со је Ту бић дао 
је шан су свим игра чи ма а ње го ва еки па 
во ди ла је у два на вра та по го ци ма Ко сте 
Ко ва че ви ћа и Алек сан дра Ђу ка но ви ћа. 
Ре но ми ра ни го сти ко ји су омла дин ско 
пр вен ство Ср би је за вр ши ли као нај бо ља 
еки па, у два на вра та су сти за ли пред ност 
„Рад нич ког“ и по гот ком у по след њем ми
ну ту три јум фо ва ли ре зул та том 2:3. 

У на став ку ре ви јал ног про гра му скло

СТА НИ СЛАВ КА РА СИ:
Ху ма ност „Зве зди них“ ве те ра на

Ста ни слав Ка ра си је ле ген дар ни 
„Зве здин“ фуд ба лер ко ји је за бе ле жио 
пре ко 330 на сту па и по сти гао 130 го
ло ва у цр ве но  бе лом дре су. Био је 
успе шан ре пре зен та ти вац Ју го сла ви је 
а ка сни је и тре нер. Да нас је и ве те ран 
по пу лар ног срп ског клу ба.

– Ми смо као ве те ра ни „Цр ве не зве
зде“ ина че ре ги стро ва ни као ху ма ни
та р на ор га ни за ци ја. По ма же мо су
пру ге и де вој ке на ших бив ших игра ча 
и сва ку при ли ку и спорт ско дру же ње 
ко ри сти мо за то. Пр ви пут кад смо чу
ли за ова кву иде ју, при хва ти ли смо је 

без раз ми шља ња и ре кли смо да ће мо 
би ло кад да се за ка же ова утак ми ца 
ра до до ћи и од и гра ти је, јер сви има
мо не ке при ја те ље или по зна ни ке ко
ји су на од слу же њу ка зне. По ен та је 
да се љу ди ма ло ак ти ви ра ју а не са
мо да бу ду за тво ре ни. Они та ко тре
ба лак ше да се со ци ја ли зу ју а у овом 
слу ча ју ре зул тат ни је би тан, ре као је 
Ста ни слав Ка ра си, стре лац чу ве ног 
го ла у по след њим се кун да ма утак ми
це са Гр ци ма за од ла зак ју го сло вен ске 
ре пре зен та ци је на Свет ско пр вен ство 
1974. го ди не.

Ста ни слав Ка ра си 

Де таљ са су сре та омла ди на ца
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пу јед ног од про гра ма ре со ци ја ли за ци је 
осу ђе них ли ца на из др жа ва њу ка зне у 
КПЗ Срем ска Ми тро ви ца, под сло га ни ма 
„Фуд бал за све – да нас су сви по бед ни
ци“ њи хо ва еки па од и гра ла је не ре ше но 
3:3 са ве те ра ни ма „Цр ве не зве зде“. При
сут на пу бли ка ужи ва ла је у по те зи ма
чу ве них фуд ба ле ра бе о град ског клу ба, 
ју го сло вен ског и срп ског фуд ба ла по пут 
Бо шка Ђу ров ског, Ми ло ва на Ра јев ца, 
Са ни ба ла Ора хов ца, Не на да Ва ни ћа и 
дру гих. По ве ла је еки па осу ђе них ли ца 
по гот ком Ву ке ли ћа у 13 ми ну ту, да би 
шест ми ну та ка сни је Са ни бал Ора хо вац 
из јед на чио ре зул тат. Го ло ви ма Ма рин ко
ви ћа и Ди му шев ског еки па из ми тро вач
ког КПЗа сте кла је пре дост од 3:1 да би 
у на став ку игре го сти пре ко Ора хов ца и 
Ма ри ћа по рав на ли ре зул тат на 3:3.

Го во ре ћи о ве ли ком ју би ле ју и тре нут
но нај у спе шни јим мо мен ти ма клуп ске 

исто ри је ко ја да ти ра од 15. апри ла дав не 
1922. го ди не, при сут ним пред став ни ци
ма ме ди ја као до ма ћин обра ти ла се Дан
ка Ту фег џић, порт па рол ФК „Рад нич ки“. 
Ути ске са ове не у о би ча је не спорстске 
ма ни фе ста ци је из не ли су ње ни ор га ни
за то ри и не ки од ње них уче сни ка. 

Ни ко ла Ва си ље вић је дан је од игра
ча еки пе осу ђе них ли ца ко ји је и сам био 
спор ти ста оду ше вљен је при ли ком за 
фуд бал ско над ме та ње ко ја им се ука за
ла.

– При пре ма ли смо се за ову утак ми цу 
ско ро ме сец да на. Мно го нам зна чи ова
ква утак ми ца и ова ле па ма ни фе ста ци ја 
да се по ка же мо у нај бо љем све тлу. Ово 
је мно го до бра ствар и рет ко ће не ко до
би ја ти ова кву при ли ку да игра ве ли ки 
фуд бал  по го то во утак ми цу са јед ном 
„Цр ве ном зве здом“. За нас осу ђе ни ке то 
је мно го ле па и до бра ствар. Ја сам се 

ба вио спор том про фе си о нал но и во лео 
бих да се и де ца што ви ше ба ве спор том, 
ка же Ва си ље вић.

Ме ђу го сти ма овог, по мно го че му је
дин стве ног фуд бал ског су сре та, био је 
и Гер ко Бринк, во ђа спорт ских про јек та 
у На ци о нал ној аген ци ји Кра ље ви не Хо
лан ди је за ка зне но  по прав не уста но ве 
ко ји је по др жао је ову ак ци ју и го во рио 
о слич ним ис ку стви ма и ви ше го ди шњој 
прак си по др шке осу ђе ним ли ци ма кроз 
фуд бал ске и дру ге спорт ске про јек те ко ја 
по сто ји у ње го вој др жа ви.

Вла ди мир Па вло вић, пред сед ник 
Скуп шти не гра да Срем ске Ми тро ви це 
при су тво вао је спорт ској ма ни фе ста ци ји 
у ми тро вач кој „Хе сни“. Он је че сти тао ју
бу леј ФК „Рад нич ки“ и из ра зио спрем ност 
гра да да уче ству је у уна пре ђи ва њу усло
ва и ам би јен та за рад у овом клу бу.

Де јан Мо стар лић

АЛЕК САН ДАР АЛИМ ПИЋ:
Ре со ци ја ли за ци ја по мо ћу спор та

Управ ник Ка зне но  по прав ног за во
да у Срем ској Ми тро ви ци Алек сан дар 
Алим пић ис ти че зна чај ова квих и слич
них про је ка та прав цу по зи тив не мо ти
ва ци је и ре со ци ја ли за ци је осу ђе них 
ли ца.

– Ка зне но по рав ни за вод до са да је 
ре а ли зо вао мно го про је ка та ре со ци ја
ли за ци је осу ђе ни ка и ово је је дан у ни
зу. То је про је кат ко ји тек тре ба да се 
раз ви ја у чи та вој Евро пи. Ра ди се о ре
со ци ја ли за ци ју осу ђе них ли ца по мо ћу 
спор та. Фуд бал као нај бит ни ја не бит на 
ствар и спорт ко ји оку пља нај ве ћу по пу
ла ци ју мо же да оку пи и љу де у за тво ру. 
Ми смо у на че лу већ за по че ли са овим 
про јек том, ти ме што ша ље мо не ке на
ше осу ђе ни ке на рад у Фуд бал ски клуб 
„Рад нич ки“ где као еко но ми уче ству ју у 
ра ду клу ба та ко што по ма жу у чи шће

њу и у дру гим по сло ви ма. По ку ша ће мо 
да овај вид про јек та ин ста ли ра мо и у 
за тво ре ни део За во да та ко што ће мо 
ан га жо ва ти тре не ре и у за тво ре ном де
лу и по ку ша ти да ин пле мен ти ра мо овај 
про је кат у на ред ном пе ри о ду. Осим 
фуд ба ла, ми овај про је кат спро во ди мо 
и у од бој ци, од но сно ко шар ци. По зна
то је да За вод ор га ни зу је мно ге тур ни ре 
ме ђу ко ји ма су фуд бал ски, али и ша
хов ски тур нир. Ова кав про је кат по ди же 
мо ти ва ци ју осу ђе них ли ца и ка да укљу
чи мо осу ђе нич ку по пу ла ци ју у та кве 
про јек те, да је мо им на зна ча ју и лак ше 
ће мо из вр ши ти њи хо ву ре ин те гра ци ју 
у дру штво. Бит но је да за јед но са на
ма уче ству ју у ова квим ства ри ма и да 
до би ју на шу по др шку као би се лак ше 
по но во укљу чи ли у жи вот и дру штво, 
ре као је управ ник Алим пић.

У ду е лу са зве зди ном ле ген дом Бо шком Ђу ров ским (Фо то: Фи лип Са вић) Никола Васиљевић

Гер ко Бринк и Алек сан дар Алим пић
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ИСТО РИЈ СКИ УСПЕХ ИНЂИЈ СКИХ РУКО МЕ ТА ШИ ЦА 

ЖРК „Желе зни чар“
шам пи он ке Срби је!

ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја  ЖРК „Бека мент“ Аран ђе ло вац 24:23 (12:11)

ЖРК „Желе зни чар“: Жак, Васиљ ко вић, 
Чин ку, Табак, Жаку ла, Игња то вић, Јова но
вић, Тодо ро вић, Пау нић, Шин дић, Жив ков, 
Кова чић, Симић, Чочај, Чаврић и Тешић. 
Тре нер: Вла да Шими чић

ЖРК „Бека мент“: Митро вић, Ата на ско
вић, Радо ји чић, Пре ко вић, Сте па но вић, 
Ста ној ло вић, Анић, Петро вић, Мале но вић, 
Симић, Анкић, Рајо вић, Ага ту но вић, Нићи
фо ро вић, Ман чић и Гаро вић. Тре нер: Саша 
Бошко вић

Пред пре пу ним Спорт ским цен тром Инђи
ја у неде љу, 29. маја, руко ме та ши це „Желе
зни ча ра“ и „Бека мен та“ оди гра ле су дру гу по 
реду утак ми цу у којој је одлу че но ко су нове 
шам пи он ке Аркус лиге за руко ме та ши це. 
Инђиј ске руко ме та ши це пости гле су исто

риј ски успех након вео ма напе тог сусре та. 
У првом полу вре ме ну води ла се кон стант на 
бит ка за вођ ство, наиз ме нич но су води ле 
јед на и дру га еки па да би на одмор руко
ме та ши це „Желе зни ча ра“ оти шле са голом 
пред но сти, 12:11. 

У дру гом полу вре ме ну усле ди ла је жесто
ка бор ба али су руко ме та ши це из Аран ђе
лов ца успе ле да пове ду са чак чети ри гола 
раз ли ке у 41. мину ту, тада је на сема фо
ру било 14:18. Три мину та касни је Пау нић 
пости же гол за дома ће и тада кре ће гол 
сери ја дома ћих руко ме та ши ца до изјед
на че ња у 48. мину ту, 19:19. Игра ло се гол 
за гол да би у 58. мину ту поно во дошло до 
изјед на че ња, 23:23. Секунд пред крај меча 
Јова но вић пости же гол за побе ду ЖРК 

„Желе зни чар“ и исто риј ски успех инђиј ских 
руко ме та ши ца, које су са две побе де у низу 
поста ле шам пи он ке Срби је у жен ском руко
ме ту.

Након завр шет ка утак ми це пред став ни
ци Аркус лиге уру чи ли су при зна ње Дуњи 
Табак, за нај бо љег стрел ца лиге и Јова
ни Васиљ ко вић, за нај је фи ка сни јег игра ча 
лиге. Тако ђе, инђиј ским руко ме та ши ца ма 
уру че не су злат не меда ље и шам пи он ски 
пехар.

Вла да Шими чић, тре нер ЖРК „Желе зни
чар“ након „лавов ске“ бор бе чести тао је 
сво јим игра чи ца ма иста кав ши да су сања ли 
ова кав успех и да се сада тај сан и оства
рио.

– Било је доста тешких али и лепих ситу
а ци ја током првен ства које су ути ца ле на то 
да не игра мо увек у пуном саста ву. Нисмо се 
жали ли ни у јед ном тре нут ку већ смо се тру
ди ли да све што зна мо и може мо, при ка же
мо на тере ну иста као је Шими чић и додао:

– Ову титу лу покла ња мо пред сед ни ку 
нашег клу ба, чика Јоци Жива но ви ћу, који у 
живо ту про шао кроз мно го тешких ситу а ци
ја. Зато му ову титу лу покла ња ју деца руко
ме та.

М. Ђ.

Честит ка пред сед ни ка
општи не Вла ди ми ра Гака

На осво је ној титу ли, руко ме та ши ца ма 
„Желе зни ча ра“ чести тао је и пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир Гак.

– Ово је нај бит ни је вече у исто ри ји инђиј

ског спор та јер наш град је први пут добио 
шам пи о на држа ве у колек тив ном спор ту. 
Чести там девој ка ма и чла но ви ма струч ног 
шта ба на овом успе ху, рекао је Гак.

Шам пи он ке Срби је

29. ГРАН ПРИ ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

„Роја ли сти“
нај бо љи

Еки па инђиј ског „Роја ла“ била је нај бо ља у екип ној 
кон ку рен ци ји на 29. Гран при тур ни ру у пуца њу на 
лете ће мете. За еки пу из Инђи је насту пи ли су Рожек 
Иван, Такач Сте ван и Недић Пера, који су још јед ном 
пока за ли да су нај бо љи у Срби ји. Тако ђе, у поје ди
нач ној кон ку рен ци ји „роја ли сти“ су пока за ли да су 
нај бо љи.  Прво место осво јио је Пера Недић са 114 
пого да ка а дру го Сте ван Такач са 112 пого да ка.

М. Ђ.
Еки па инђиј ског „Роја ла“
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БИЦИ КЛИ СТИЧ КА ТРКА У РУМИ

Одржана трка
„Ули ца ма гро фа Пеја че ви ћа“

Кру жна бици кли стич ка трка под нази
вом „Ули ца ма гро фа Пеја че ви ћа“ одр жа
на је по први пут 29. маја у Руми. Реч је 
о трка ма које су орга ни зо ва не по кате
го ри ја ма: мла ђи поле тар ци и поле тар ке, 
поле тар ци и поле тар ке, мла ђи каде ти и 
кадет ки ње, каде ти и кадет ки ње, јуни о ри 
и јуни ор ке, сени о ри и сени ор ке и мастер
си. Ова трка је ујед но била држав но 
првен ство за кате го ри ју У 23, дакле за 
мла ђе од 23 годи не, али се боду је и за 
Куп Срби је. Старт и циљ кру жне трке је 
био у Глав ној ули ци, бли зу самог Град
ског трга ода кле углав ном, и стар ту ју све 
трке у Руми, а затим се вози ло ули ца ма 

у град ском језгру. Један круг трке је био 
дужи не чети ри кило ме тра.

Слав ко Михај ло вић, пред сед ник рум
ског БК Aggres si ve је иста као да су, 
у сарад њи са Општи ном и Тури стич
ком орга ни за ци јом дошли на иде ју да 
се орга ни зу је ово так ми че ње и пока же 
Румља ни ма коли ко је бици кли зам леп 
спо рт. 

– Клу бо ви су дошли из целе Срби је  
из Бео гра да, Ниша, Субо ти це, Сом бо ра, 
Кра гу јев ца, наши нај бо љи клу бо ви „Пар
ти зан“, „Спар так“ „Црве на зве зда“, „Рад
нич ки“ ... а при ја вље но је било пре ко 200 
уче сни ка. У пла ну нам је да и сле де ће 

годи не сре ди ном маја, опет орга ни зу је
мо ова кву трку и то поста не тра ди ци ја, 
да се у ово вре ме одр жа ва друм ска трка 
за Куп Срби је, каже Михај ло вић.

Рум ски клуб „Aggres si ve“ посто ји већ 
15 годи на и чла но ви иду на сва так ми че
ња, али углав ном возе маун тин бајк, сла
би је друм ске трке.

–  Желе ли смо да дове де мо у Руму 
све бици кли сте из Срби је и тако смо се 
дого во ри ли са Тури стич ком орга ни за
ци јом да про ба мо и види мо да ли ће се 
допа сти гра ђа ни ма. Доби ли смо подр
шку локал не само у пра ве и надам се да 
ће ова трка ући у кален дар Купа Срби је, 
иста као је Слав ко Михај ло вић.

Сво је задо вољ ство што се ова ква трка 
орга ни зу је у Руми изра зи ла је и Татја на 
Дошен, дирек тор ка ТО Рума, посеб но 
што у њој уче ству ју нај бо љи бици кли сти 
из целе Срби је. Мар ко Дер из Спорт ског 
саве за општи не Рума који је заду жен за 
так ми чар ски спорт исти че да је ова трка 
зна чај на зато што се, по први пут, одр жа
ва у Руми.

– Захва лио бих се свим орга ни за то ри
ма ове трке у име локал не само у пра ве, 
поздра вио бих све так ми ча ре и поже
лео им да оства ре што бољи резул тат. 
Они ма који нису из Руме желим да се 
вожњом кроз наш град упо зна ју са њим 
и поне су што леп ше ути ске из нашег гра
да, рекао је Дер.

Орга ни за то ри трке „Ули ца ма гро фа 
Пеја че ви ћа“ су били Бици кли стич ки 
клуб Aggres si ve из Руме, Бици кли стич
ки савез Срби је, Сло бо дан Кне же вић, 
Спорт ски савез Општи не и Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Рума. 

С. Џаку ла

Старт јед не од трка

Мар ко Дер Слав ко Михај ло вић
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МИТРО ВАЧ КА ОДБОЈ КА ШКА ПОРО ДИ ЦА ИЗ КОЈЕ ДОЛА ЗЕ ШАМ ПИ ОН КЕ

Одбој ка шки адре на лин запи сан
у гени ма сеста ра Михај ло вић

Запа же на уло га у игри селек ци ја Град ског жен ског одбој ка шког клу ба 
„Срем“ несум њи во при па да рође ним сестра ма Ани и Мини Михај ло вић. 
О томе све до че сјај ни клуп ски резул та ти и мно го број на поје ди нач на при
зна ња. Подр шку и узор у оства ре њу сво јих спор стких циље ва мла де 
митро вач ке одбој ка ши це про на шле су у кру гу нај у же поро ди це али и 
одбој ка шких „фано ва“ у редо ви ма бли же фами ли је

У Срем ској Митро ви ци, гра
ду за који смо у мно го број ним 
новин ским напи си ма кон ста
то ва ли да је расад ник тале на
та жен ске одбој ке, овај спорт 
често је бивао део поро дич не 
тра ди ци је. Тако је и данас. 
Насту пе свих селек ци ја Град
ског жен ског одбој ка шког клу
ба „Срем“ у послед њих неко
ли ко сезо на пра ти запа же на 
уло га сеста ра Михај ло вић 
– Ане и Мине. О томе све до
че сјај ни клуп ски резул та ти 
али и поје ди нач на при зна
ња. Послед ње је сти гло пре 
неко ли ко неде ља када је на 
завр шном тур ни ру држав ног 
Пио нир ског првен ства у Убу 
четр на е сто го ди шња Мина 
Михај ло вић доби ла вред но 
при зна ње – про гла ше на је 

за нај бо љег бло ке ра, док је 
њена еки па  акту ел ни првак 
Вој во ди не, поста ла вице
шам пи он Срби је. Мини на две 
годи не ста ри ја сестра Ана 
уве ли ко је око сни ца нај бо
љег сени ор ког тима „Сре ма“ 
а још као пио нир ка у тален то
ва ној гене ра ци ји митро вач ких 
одбој ка ши ца са лако ћом је 
осва ја ла првен ства Вој во ди
не и Срби је, као нај ко ри сни ја 
игра чи ца завр шних тур ни ра. 
На про шло го ди шњем европ
ском шам пи о на ту за пио нир
ке била је нај бо љи поје ди нац 
срп ске репре зен та ци је. Ана је 
про гла ша ва на и за нај бо љег 
спор ти сту Срем ске Митро ви
це и Сре ма. 

Тале нат, играч ки ква ли тет 
и само у ве ре ност ових дево

ја ка нашли су пот по ру у кру гу 
нај у же поро ди це, оца Зора на 
и мај ке Мир ја не, али и одбој
ка шких „фано ва“ у нај бли
жој фами ли ји. Мај ка сеста ра 
Михај ло вић – Мир ја на, оду век 
је била у спорт ским вода ма, 
јед но вре ме и у одбој ци, док 
је Мир ја ни на рође на сестра 
Мари ја Митро вић била део 
јед не од нај у спе шни хих гене
ра ци ја митро вач ке жен ске 
одбој ке која је кра јем сеп
тем бра 2000. годи не оди гра
ла прву утак ми цу у тада шњој 
Првој А југо сло вен ској одбој
ка шкој лиги. На првен стве
ним насту пи ма тален то ва не 
одбој ка ши це редов но има ју 
подр шку оца Зора на и деде 
Здрав ка који је одбој ка шким 
спор том „инфи ци ран“ још од 

вре ме на ига ра ћер ке Мари је 
у „Сре му“ пре два де се так и 
више годи на. 

У моме ти ма када је Ана 
Михај ло вић, још у годи на ма 
пио нир ског узра ста деби то
ва ла за сени ор ски  први тим 
ГЖОК „Срем“, мно ги изве шта
чи оправ да но су ука зи ва ли 
на ван ред но вре дан тале нат 
„девој ке о којој ће одбој ка шка 
јав ност тек при ча ти“. Иден тич
но је било и мишље ње одбој
ка шких струч ња ка. Иако сада
шњи тре нер „Сре ма“ Мир ја на 
Мусу лин, из очи глед но педа
го шких раз ло га избе га ва да 
издва ја и пре те ра но хва ли 
мла де игра чи це, спре ча ва ју ћи 
их да пре ра но „поле те“, уло га 
шесна е сто го ди шње при ма чи
це у кре и ра њу пое на и поди

Јед на од карак те ри стич них напа дач ких акци ја Ане Михај ло вић
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за њу „адре на ли на“ нај мла ђе 
еки пе у лиги била је еви дент
на. У овом тре нут ку, са сада 
већ завид ним супер ли га шким 
играч ким иску ством, Ана је 
при ну ђе на да мен тал но и 
карак тер но сазри како би се 
„носи ла“ са похва ла ма који јој 
заслу же но при па да ју, али и 
при хва ти ла суге сти је и добро
на мер не при мед бе људи око 
себе. У овом тре нут ку Ана 
Михај ло вић је девој ка која 
ода је ути сак одлуч не и само
у ве ре не мла де осо бе која зна 
шта хоће. У доно ше њу даљих 
одлу ка у живо ту и кари је ри 
рачу на на осло нац у сво јим 
нај бли жи ма. Пре ма речи ма 
маме Мир ја не, Ана има пози
тив но изгра ђен однос пре ма 
оба ве за ма али и неке лич не 
риту а ле који ма се озбиљ но 
при пре ма за сва ки одбој ка
шки тре нинг.

– У нашој поро ди ци спорт 
је био уоби ча је на ствар и Ана 
се од детињ ства бави ла спор
том. На исти начин сестра и 
ја воле ле смо спорт и од нај
мла ђих дана увек смо нешто 
тре ни ра ле, јер је и наш отац 
заљу бље ник у спорт. Ана је 
успе шно поче ла са атле ти ком 
а већ са пет годи на кре ну ла је 
у шко ли цу спор та у „Зма је вој“ 
шко ли. Желе ли смо да Ана 
про ба мно ге спор то ве и ја сам 
закљу чи ла да њој одго ва ра ју 
сви спор то ви са лоп том. Јед
ном при ли ком када је има ла 
седам годи на одве ли смо је 
на први одбој ка шки тре нинг 
код Срђа на Радо ва но ви ћа у 
„Баји ће ву“ шко лу. Тре нер је 
тада уочио њене пре ди спо зи
ци је и еви ден тан тале нат за 

одбој ку. Тако су поче ли Ани ни 
одбој ка шки дани, каже мама 
Мир ја на. 

Тре нер Радо ва но вић посве
тио се раду са тален то ва ном 
девој чи цом и већ на првим 
школ ским так ми че њи ма и 
тур ни ри ма Ана се у играч ком 
сми слу издва ја ла у одно су на 
вршња ки ње, па је са навр ше
них четр на ест годи на заслу
жи ла позив у тако зва ну пер
спек тив ну гру пу коју је водио 
про фе сор Горан Нешић. 

После успе шних одбој ка шких 
теси та ра ња Ана је у овој гру
пи наста ви ла рад под струч
ним над зо ром Нико ле Капри
ца, сада шњег тре не ра мла ђих 
кате го ри ја и помоћ ног тре не
ра првог тима „Сре ма“. Као 
део мла ђих селек ци ја митро
вач ког клу ба Ана и њене саи
гра чи це оства ру ју одлич не 
пио нир ске резул та те и поста ју 
део репре зен та ци је Срби је. 
Три јум фо ва ле су на Бал ка
ни ја ди и уз само један пораз 

поста ле пета еки па у Евро пи. 
Недав но су у дре су кадет
ске репре зен та ци је Срби је 
избо ри ле наступ на пред сто
је ћем Европ ском првен ству 
у Чешкој. Један од кључ них 
моме на та у кари је ри мла де 
митро вач ке одбој ка ши це био 
је позив бив шег шефа стру
ке првог тима „Сре ма“ Вла
ди ми ра Капри ша. Посте пе но 
„баца ње у ватру“ тек ста са ле 
четр на е сто го ди шње игра чи
це у кон ку рен ци ји нај бо љих 
сени ор ских одбој ка ши ца од 
стра не тре не ра Капри ша 
2020. годи не, пока за ло се као 
добар потез. Нај бо ља потвр
да томе сва ка ко је про те кла 
супер ли га шка сезо на у којој је 
стан дард на Ана Михај ло вић 
била неза ме њи ви шраф међу 
иза бра ни ца ма Мир ја не Мусу
лин. Мало број ни изо стан ци 
тален то ва не и енер гич не при
ма чи це одра жа ва а ли су се на 
игру и резул тат у гото во сва
кој лига шкој утак ми ци. Изу зев 
играч ких ква ли те та публи ка 
је на тере ну при ме ти ла Ани
ну емо тив ност и нео п ход ну 
спорт ску „дрскост“ која ју је 
учи ни ла јед ном од лиде ра 
сво је еки пе. За сва ку лоп ту 
бори се до послед њег ато ма 
сна ге и не скри ва љут њу због 
сва ког изгу бље ног пое на или 
гре шке. 

– Јед но став но не могу да 
под не сем гре шку, чак и нешто 
што и није гре шка – реци
мо, кад да ме неко избло ки
ра. Тешко при хва там губи так 
пое на и сва ки пораз, рекла 
је Ана усме ра ва ју ћи при чу на 
пози тив ну атмос фе ру у еки пи 

Наста ви ле одбој ка шки пут тет ке Мари је
Сестре Мир ја на Михај ло вић и Мари

ја Митро вић у спорт ским вода ма су од 
нај мла ђих дана, нај пре као успе шне 
гим на сти чар ке, а потом и атле ти чар ке, 
одно сно одбој ка ши це. Мари ја је у јед
ном момен ту ушла у озбиљ ну одбој ка
шку при чу код тре не ра Миха ља Фора у 
шко ли „Све ти Сава“ а потом је ради ла 
под струч ним над зо ром Зора на Кова
чи ћа и про фе со ра Пре дра га Неме ца 
у вре ме успо на ЖОК „Срем“ када је 
кључ не утак ми це овог клу ба за ула зак 
у нај ви ши држав ни ранг посма тра ло 
3500 нави ја ча у хали „Пин ки“. Мари ја, 
која је у сво је вре ме попут сестри чи не 
Ане данас „оста вља ла срце“ на тере
ну, била међу нај бо љим игра чи ца ма 
тима из кога су мно ге девој ке напра ви
ле вели ке кари је ре. На жалост, здрав
стве ни раз ло зи оме ли су је у оства ре
њу нај ви ших спорт ских циље ва. Њеним 
путем, оства ру ју ћи још боље резул та те 
кре ну ле су Ана и Мина. 

Мир ја на Михај ло вић увек је била ту, 
како сама каже  негде са стра не и пру
жа ла је подр шку, како сестри Мари ји 

тако и ћер ка ма Ани и Мини. 
– Нај ве ћа смо подр шка ћер ка ма у све

му. Не жури мо са неким вели ким одлу ка
ма јер сма трам да посто ји још про сто ра 
да нешто нау че, да се довољ но „пре ка
ле“ и да уз добро здра вље, сте пе ник по 
сте пе ник напре ду ју. Бит но је да ква ли
тет но тре ни ра ју, да има ју здра ве рад не 
нави ке и воле то што раде а ми њихо ви 
нај бли жи који их зду шно подр жа ва мо, 
живи мо за њихо ве утак ми це и успе хе. 
Дозво ља ва мо им да буду само стал не 
и „сво је“ јер ништа није могу ће пости ћи 
на силу и пре ко ноћи. Сма трам да спорт 
одлу чу ју ће ути че на фор ми ра ње ква ли
тет них лич но сти и саве ту јем ћер ка ма 
да пошту ју ауто ри те те и слу ша ју тре не
ре јер је то у инте ре су њихо вог играч ког 
раз во ја, каже Мир ја на Михај ло вић. 

Мама Мира изра жа ва наду да ће 
вре ме које дола зи нај бо ље оце ни ти и 
награ ди ти тале нат и резул та те рада 
њених ћер ки. Мно ги су пре по зна ли да 
су оне већ сада сада шњост, будућ ност 
и понос свог гра да и срп ске жен ске 
одбој ке.

Сусрет гене ра ци ја  Ана Михај ло вић
(десно) са тет ком Мари јом Митро вић

Мина Михај ло вић са при зна њем за нај бо љу прет пи о нир ку
са вер ним нави ја чем и деком  Здрав ком
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„Сре ма“ и одли чан међу соб ни 
однос свих дево ја ка и шефа 
стру ке.

Она каже да је уз тре не
ра Мир ја ну Мусу лин оства
ри ла сам огро ман напре дак. 
– Добар је тре нер и има мо 
одлич ну кому ни ка ци ју. Веру је 
у нас и воли да ради са мла
ди ма што и јесте опре де ље
ње нашег клу ба, рекла је Ана 
Михај ло вић, сред њо школ
ска уче ни ца спорт ског сме ра 
„Митро вач ке гим на зи је“. 

У овом тре нут ку каже, вео ма 
је веза на за свој град, окру же
ње и клуб. О даљој песр пек
ти ви раз ми шља раци о нал но 
и са све шћу да ће посте пе ним 
напрет ком и добрим резул та
ти ма доћи вре ме за оства ре ње 
жеље и кру ни са ње кари је ре 
пози вом у нај бо љу сени ор ску 
држав ну селек ци ју и врхун ске 
клу бо ве Тур ске или Ита ли је. 
У пла ну је факул тет ско обра
зо ва ње а тре нут не оба ве зе у 
шко ли, уз подр шку про фе со ра 
и раз ред ног ста ре ши не при ла
го ди ла је озбиљ ним зах те ви ма 
про фе си о нал ног спор та. 

Као мла ђи члан поро ди це у 
„којој се стал но при ча о одбој
ци“, где је сестра Ана узор и 
инспи ра ци ја за напре до ва ње 
а и тет ка Мари ја често уме да 
при ча о сво јим одбој ка шким 
дани ма, чини се да је спорт ски 
пут Мине Михај ло вић одав но 
зацр тан. Ко што је Ана у нај
мла ђим дани ма била добар 
атлет ски сприн тер, тако је 
Мина била одлич на у ско ку у 
даљ. 

– Поче ла сам да тре ни рам 
уз Ану, мада на почет ку нисам 
била пре ви ше заин те ре со ва
на, све док ме тре нер Срђан 
Радо ва но вић није наго во рио 
и уз сестру и дру штво у првом 
раз ре ду шко ле пре ла зим на 
одбој ку у „Баји ће ву“ шко лу. 
Про шла сам исти пут као и 
Ана, нај пре код про фе со ра 
Неши ћа а потом и на зајед нич
ким клуп ским тре нин зи ма са 
Аном све до њеног пре ла ска 
у први тим, каже Мина Михај
ло вић која је прве запа же ни
је резул та те оства ри ла као 
прет пи о нир ка а данас игра на 
пози ци ји при ма ча у пио нир
ском и дру гом тиму „Сре ма“ 
код тре не ра Нико ле Капри ца. 

Ове годи не поста ла је део 
пио нир ске репре зен та ци је 
Срби је. Пре ма речи ма маме 
Мир ја не, Мина само стал но 
гра ди сво ју одбој ка шку при чу, 
“упи ја ју ћи” иску ства и раду ју
ћи се успе си ма сво је сестре. 
Уче ни ца је сед мог раз ре да 
„Зма је ве“ шко ле и попут сво је 
сестре, воле ла би да стек не 
висо ко обра зо ва ње и оства
ри про фе си о нал ну спорт ску 
кари је ру.

Дејан Мостра лић

СТО НИ ТЕНИС

Живан и Мла ден
прва ци Срби је

На Држав ном првен
ству у сто ном тени су 

за вете ра не које је про
те клог викен да одр жа
но у Бече ју так ми ча ри 

Сто но те ни ског клу ба 
„Срем  спин“ из Срем
ске Митро ви це Живан 

Јова но вић и Мла ден 
Недељ ко вић поста

ли су прва ци Срби је 
у кате го ри ји так ми ча

ра пре ко 60 годи на.. 
Ово је до сада нај ве ћи 
успех у кари је ри ових 
срем ско ми тро вач ких 
сто но те ни се ра оства

рен у изу зет но јакој 
кон ку рен ци ји.

Д. М. Живан Јова но вић и Мла ден Недељ ко вић

Три меда ље за
инђиј ске диза че тего ва 

Диза чи тего ва инђиј ског „Желе зни ча ра“ 
осво ји ли су две злат не и јед ну брон за ну 
меда љу на недав но одр жа ном Првен ству 
Срби је за так ми ча ре до 20 и 23 годи не. Прва 
места осво ји ли су Нема ња Шапи на са подиг
ну тих 130 кг у тота лу (У20) и Урош Опа чић са 
подиг ну тих 227 кг у тота лу (У23), обо ји ца у 
кате го ри ји до 109 кило гра ма. Дра ган Маној

ло вић у кате го ри ји до 89 кг са подиг ну тих 
175 кг у тота лу осво јио је брон за ну меда љу. 
Како су иста кли пред став ни ци клу ба, вео ма 
су задо вољ ни постиг ну тим резул та ти ма јер 
су се диза чи тего ва из овог срем ског гра да 
после дужег вре ме на поја ви ли на репу блич
ком так ми че њу у тој спорт ској дисци пли ни.
 М. Ђ.

Диза чи тего ва осво ји ли три меда ље
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Фи на ла
Ша мар

Про шле су бо те се 100.000 Ен гле за сту
шти ло у Па риз. По вод је био фи на ле Ли ге 
шам пи о на. Шта је би ло у гла ва ма тих на ви
ја ча Ли вр пу ла, то са мо они зна ју. Али сви да 
уђу на ста ди он, то је би ло те шко из во дљи
во. А и ве ћи на њих ни је има ло кар ту за овај 
по тен ци јал ни спек такл. За то је утак ми ца и 
ка сни ла по ла са та, јер су хор де ти фо за 
по хр ли ле ка ула зу, ми сле ћи да ће за је ба ти 
си стем. Као да им ни је би ло до ста оно што 
се де си ло на Хеј се лу.

Ис по ста ви ло се да су џа ба кре чи ли. 
Ли вер пул је до био ша мар од Ре ал Ма дри
да, иа ко су мно ги већ ви де ли ен гле ски тим 
ка ко ди же уша ти пе хар и пре по чет ка утак
ми це. Па да јед ном и те кла ди о ни це по гре
ше.

Сам меч ни је био фе шта ка ко се оче ки ва
ло. Ви ђен је са мо је дан гол и то у мре жи 
Ли вер пу ла. Мно ги ће ре ћи да су Шпан ци 
узе ли тро феј не за слу же но, али не тре ба 
за бо ра ви ти да је фуд бал игра у ко јој не 
мо ра увек бо љи да по бе ди.

Пре ма за ни Кар ло Ан ће ло ти на клу пи Ре а
ла знао је да ис ко ри сти сла бост свог про
тив ни ка, ко ја се огле да у ру па ма у од бра ни 
ко је оста ју иза офан зив них бе ко ва. И исти
на, гол се мо же при пи са ти де сном бе ку 
Ли вер пу ла Ар нол ду, ко ји ни је ис пра тио свог 
игра ча. Мо жда би Клоп тре бао да раз ми сли, 
па да деч ка по ме ри у сам на пад, јер у 
од бра ни од ње га не ма вај де.

Ли вер пул је та ко остао без још јед ног тро
фе ја, с об зи ром на то да су ис пу сти ли и 
ти ту лу у до ма ћем пр вен ству у ко јем им је 
Си ти по бе гао за бод. Са да им сле ди бла ги 
ре монт, јер ће не ко ли ко бит них игра ча на пу
сти ти клуб. Би ће за ни мљи во ви де ти ка ко ће 
не мач ки стра тег на клу пи ен гле ског клу ба 
по сту пи ти у да ни ма и го ди на ма ко је до ла зе.

А Ре ал Ма дрид? Ти ту ла у Шпа ни ји и Ли ги 
шам пи о на је и ви ше од оног што су оче ки ва
ли ове се зо не. Ова ге не ра ци ја је сва ка ко 
ушла у исто ри ју. До вољ но је са мо ре ћи да је 
Лу ка Мо дрић, као и његове бројне колеге, 
пе ти пут по стао шам пи он Евро пе. Ка па 
до ле.

Дер би
Ко ка же да се у Ср би ји игра лош фуд бал? 

Мо же мо, са мо кад хо ће мо. Про шлог че тврт
ка су Зве зда и Пар ти зан од и гра ли је дан од 
нај бо љих дер би ја у ско ри је вре ме. Фи на ле 
Ку па је при па ло цр ве но – бе ли ма, те су та ко 
дру гу го ди ну за ре дом узе ли ду плу кру ну.

По бе да Зве зде од 2:1 је би ла ре а лан 
од раз си ту а ци је на те ре ну. Мо же се ре ћи да 
је тим из Љу ти це Бог да на тач но и бо љи од 
сво јих ри ва ла за тај је дан гол. Ма ло ко је 
оче ки вао она кву пред ста ву и три евро го ла 
на утак ми ци. Ко нач но, осве же ње на на шој 
фуд бал ској сце ни. На ви кли смо већ да гле
да мо „ве чи те“ ка ко ко љу ту пим но жем 90 
ми ну та.

Ту је, ипак, фак тор из не на ђе ња био мла
ди су ди ја Ми лош Ми ла но вић. Деч ко је са 
сво јих тек на вр ше них 29 го ди на ску пио 
кохонес и до бра но улеп шао фуд бал ску 
пред ста ву. Ре шио је да пу сти ма ло твр ђу 
игру и не сви ра баш сва ки ду ел. С об зи ром 
на то да је фи зич ки мно го спрем ни ји од сво
јих ко ле га, мо гао је да ис пра ти бр жу игру. 
Ре зул тат је дер би ко ји је ко нач но био гле
дљив. Сит не гре шке ће мо му опро сти ти 
овог пу та.

Ути сак су, до не кле, по ква ри ле ства ри 
ко је су ка рак те ри стич не за ду е ле ове две 
еки пе. Оста ло је за бе ле же но оком ка ме ре 
же сто ко пљу ва ње и псо ва ње су ди је ко је је 
до ла зи ло из уста Де ја на Стан ко ви ћа. А ту 
је и не срет ни Ста но је, од ла зе ћи тре нер 

Пар ти за на, ко ји је це лу се зо ну, још пре од и
гра них утак ми ца, ку као по пут Ка ли ме ра и 
то тал но пси хич ки сје бао сво је пу ле не. Тре
ба ре ћи и да је по ву као сво ју еки пу са за вр
шне це ре мо ни је. И на кра ју, сра мот ни Тер
зин тран спа рент на се ве ру по све ћен Пик
си ју, пе тој Зве зди ној зве зди. Али о то ме је 
ствар но муч но пи са ти. 

Мај стор
Го спо дин „По себ ни“ је по но во у жи жи 

ин те ре со ва ња. Пор ту гал ски струч њак Жо зе 
Му ри њо се оки тио још јед ним тро фе јом у 
сво јој бо га тој тре нер ској ка ри је ри. Осво јио 
је са Ро мом Ли гу кон фе рен ци ја, но во на ста
ло европ ско так ми че ње. Са да је, уз Ђо ва
ни ја Тра па то ни ја, је ди ни тре нер ко ји је узео 
пет европ ских ти ту ла. Две Ли ге шам пи о на, 
две Ли ге Евро пе (Куп УЕ ФА) и са да Ли гу 
кон фе рен ци ја.

Без об зи ра на све га фо ве и чи ње ни цу да 
је ње го во по на ша ње при лич но по де ли ло 
јав ност, Му ри њо оста је јед на од тре нер ских 
фи гу ра ко ја је обе ле жи ла но ви ју фуд бал ску 
исто ри ју. Тре ба му ода ти при зна ње с об зи
ром на то са ко јим је све еки па ма осва јао 
пре сти жне тро фе је. Пор то, Ин тер, Ман че
стер и Ро ма, би ли су све, са мо не фа во ри
ти у так ми че њи ма у ко ји ма су по бе ђи ва ли. 
До бро, не ко ће ре ћи да је Ман че стер ипак 
био већ ви ђен као осва јач Ли ге Евро пе те 
2017. го ди не,  али сви зна мо ко ли ко је про
бле ма Му ри њо имао са играч ким ка дром. 
По себ но са Пог бом са ко јим је био у су ко бу, 
а ко ји ће га на кра ју ко шта ти тре нер ског 
по сла у Ју нај те ду.

Пор ту га лац је још јед ном под се тио да 
ни је за ста ро гво жђе ка ко су не ки твр ди ли. 
У Ро ми је већ са да бог. Оста је да се ви ди 
ко ли ки су крај њи до ме ти овог мај сто ра тре
нер ског за на та.

Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту 
жи вот не сре ди не, на зах тев носиoца про јек та Љи ља не Спре мо 
из Но вог Слан ка ме на, Све то сав ска ули ца ули ца број 47, спро ве ло 
је по сту пак од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну за из град њу по слов ног објек та – де сти ле ри је (про из
вод ња ра ки је од во ћа), на ка та стар ским пар це ла ма број 1386, 
1385 и 1384 КО Но ви Слан ка мен у Све то сав ској ули ци број 47, на 
те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја. У спро ве де ном по ступ ку до не то је 
ре ше ње да за пред мет ни обје кат ни је по треб на про це на ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну.
До не то ре ше ње за сни ва се на ана ли зи зах те ва но си о ца про јек та 
и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма и мо гу ћим ути ца ји ма 
про јек та на жи вот ну сре ди ну, при че му су узе ти у об зир про пи са ни 
кри те ри ју ми за про јек те на ве де не у Ли сти I Уред бе о утвр ђи ва њу 

ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте II про
је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре
ди ну (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 114/08).
Пред став ни ци за ин те ре со ва не јав но сти, ор га на и ор га ни за ци ја 
мо гу из вр ши ти увид, сва ког рад ног да на у вре ме ну од 9001200 
ча со ва у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, ко му нал но стам
бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Ца ра Ду ша на број 1 и 
на зва нич ном сај ту оп шти не Ин ђи ја  – www.in dji ja.rs   – у де лу 
Јав ни уви ди и из ја ви ти жал бу на до не то ре ше ње По кра јин ском 
се кре та ри ја ру за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не  из 
Но вог Са да, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве
ште ња пу тем овог ор га на. Оде ље ње за ур ба ни зам,    

ко му нал но стам бе не по сло ве
и за шти ту жи вот не сре ди не

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА, ОП ШТИН СКА УПРА ВА
О де ље ње за ур ба ни зам, комуналнoстамбенe по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не
За вод ни број: 50148/2022IV02
Да на 01.06.2022.го ди не
Ца ра Ду ша на број 1
Ин ђи ја
Тел. 022/561322 
Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи ја, у скла ду са 
чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну («Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О до не том ре ше њу да ни је по треб на про це на ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну
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ОВАН: Де лу је те вр ло 
ам би ци о зно пред 
сво јом око ли ном и 
сви ма ја сно да је те до 

зна ња, да не же ли те да вам се 
не ко су прот ста вља по би ло ко јој 
осно ви. Па жљи во про це ни те 
си ту а ци је ко је зах те ва ју не ки вид 
ри зи ка или ве ће ула га ње нов ца. 
Нео п ход на вам је по ро дич на хар
мо ни ја и не чи је при су ство ка ко 
би сте оства ри ли бо љу пси хо ло
шку рав но те жу.

БИК: Са ве сно ис пу
ња ва те свој део оба
ве за и де лу је те вр ло 
ажур но при ли ком 

ис пу ња ва ња ра зних до го во ра 
ко је има те са са рад ни ци ма. 
Ре ал но за сни ва те све сво је 
од лу ке и не ма раз ло га да не ко 
ути че на ва шу про фе си о нал ну 
не си гур ност. У од но су са парт не
ром не ма по тре бе да упор но 
по на вља те си ту а ци је ко је не 
до но се же ље ни ефе кат. 

БЛИ ЗАН ЦИ: За хва
љу ју ћи до брим иде ја
ма и стра те ги ји ко ју 
спро во ди те де лу је те 

ве о ма озбиљ но на сво је са рад ни
ке. Уме те да се на мет не те у пра
вом тре нут ку и че сто во ди те глав
ну реч у пре го во ри ма. Ва жно је да 
под сти че те дво смер не кон так те. 
До га ђа ји ко ји вас пра те у љу бав
ном жи во ту де лу ју охра бру ју ће. 

РАК: Ула же те ве ли ки 
на пор да оства ри те 
по зи тив не ре зул та те у 
свом про фе си о нал

ном из ра жа ва њу, али по сто је 
из не над не си ту а ци је ко је ре ме те 
ва ше пла но ве и по слов ну кон
цеп ци ју. По треб но је да се рас те
ре ти те од до дат них оба ве за, 
не ма те до вољ но енер ги је да се 
ан га жу је те на ви ше стра на исто
вре ме но. Скло ни сте че стим про
ме на ма емо тив ног рас по ло же ња. 

ЛАВ: У за ви сно сти од 
лич ног ин те ре со ва ња 
и мо ти ва ци је ко ју има
те, осми сли те не ка 

но ва или мо ди фи ко ва на ре ше ња 
ко ја ће вам до но си ти нај бо ље 
ре зул та те. По треб ни су вам 
ра зно вр сни ди пло мат ски ма ни ри 
или ком про ми сна ва ри јан та као 
успе шна фор му ла ко ја до но си 
ко ри сне и ду го роч не ре зул та те. У 
љу бав ном жи во ту ужи ва те у 
ра зно вр сним си ту а ци ја ма.

ДЕ ВИ ЦА: Си ту а ци ја 
око вас де лу је вр ло 
про мен љи во и те шко 
је пре ци зно пред ви

де ти не чи ју ре ак ци ју. Бо ље је да 
се др жи те про ве ре них пра ви ла и 
да из бе га ва те би ло ко ју вр сту 
ри зи ка. Од ло жи те не ке на пор не 
оба ве зе док не до би је те бо ље 
усло ве. Об ра до ва ће вас по сту
пак не ких бли ских при ја те ља. 
На ла зи те се у фа зи емо тив ног 
уз ле та, та ко да од но си са парт
не ром до жи вља ва те као оства
ре ње сво јих слат ких сно ва. 

ВА ГА: Уз до бру про
це ну мо гућ но сти и 
пра ви лан из бор 
са рад ни ка ре ла тив но 

бр зо мо же те да оства ри те сво је 
ци ље ве на по слов ној сце ни. 
По не кад мо ра те де ло ва ти енер
гич но у дру штву са рад ни ка. Ка да 
сте до бро рас по ло же ни има те 
ути сак да су вам до ступ не нај бо
ље мо гућ но сти и та да обич но 
би ра те не ку до ми нант ну уло гу 
пред сво јим парт не ром. 

ШКОР ПИ ЈА: По сто је 
ва жни ци ље ви ко је 
мо же те да оства ри те 
у ра зним фа за ма или 

на не ки за о би ла зан на чин. Ста ло 
вам је да осми сли те до бру 
по слов ну стра те ги ју на осно ву 
ко је ће те успе шно ре а ли зо ва ти 
ско ро све сто сте за ми сли ли. 
На ста ви те да се по на ша те 
до вољ но про ми шље но у про це
ни пра вих вред но сти. Оче ку је 
вас по зи ти ван обрт у љу бав ном 
жи во ту. 

СТРЕ ЛАЦ: Раз ми сли
те о про ме ни од ре ђе
них кри те ри ју ма и 
усло ва у до го во ру са 

са рад ни ци ма ка ко би сте по бољ
ша ли сво ју по слов ну по зи ци ју. 
Сло бод но мо же те да ин си сти ра
те на сво јим иде ја ма јер има те 
вр ло по у зда не по ка за те ље о 
успе ху. У свом емо тив ном за но су 
спрем ни сте да учи ни те не што 
по себ но ка ко би сте им пре си о ни
ра ли парт не ра.

ЈА РАЦ: До бре иде је 
ко је има те зах те ва ју и 
ши ру по др шку од оне 
ко ју тре нут но ужи ва те 

у кру гу са рад ни ка. Бу ду ћи да ви 
сјај но функ ци о ни ше те у парт нер
ству по тру ди те се да око се бе 
оку пи те осо бе од по ве ре ња и 
угле да. До вољ но сте ве шти и 
сна ла жљи ви да при во ли те 
во ље ну осо бу на не ке сво је 
за ми сли

ВО ДО ЛИ ЈА: Осла ња
те се на пре го ва рач ке 
ма ни ре, јер да без 
до бре при пре ме не ма 

ни за јед нич ког успе ха. По треб но 
је да се уса гла ша ва те са сво јим 
са рад ни ци ма око ва жних пи та ња 
ка ко би сви око вас осе ти ли 
мо рал ну са тис фак ци ју. Раз у ме
ва ње ко је до би ја те у кру гу по ро
ди це де лу је под сти цај но. По тру
ди те се да об ра ду је те бли ске 
осо бе на не у о би ча је ни на чин.

РИ БЕ: По тру ди те се 
да успе шно спро ве
де те све сво је иде је и 
пла но ве у де ло. 

Ва жно је да по ред се бе има те 
осо бу од по ве ре ња и тиm про ве
ри те са рад ни ке за ко је вас ве зу ју 
зајeднички ин те ре си. У љу бав
ном од но су, не мој те уза луд но 
по ку ша ва ти да про ме ни те парт
не ро во по на ша ње или да ме ња
те ток ства ри  ко је не за ви се од 
ва ше во ље. 

VREMEPLOV
1. јун

1198. Ви зан тиј ски цар Алек си је 
III Ан ђео одо брио срп ском 
ве ли ком жу па ну Сте фа ну 
Не ма њи и ње го вом си ну мо на
ху Са ви да на ру ше ви на ма 
Хи лан да ри о на по диг ну но ви 
ма на стир Све те Го ре, срп ски 
ма на стир Хи лан дар.

2. јун
1924. Аме рич ки Кон грес при
знао је др жа вљан ство Ин ди јан
ци ма, ста ро се де о ци ма на те ри
то ри ји на ко јој су ство ре не 
САД. 
1953. Бри тан ска кра љи ца Ели
за бета II кру ни са на је у Вест
мин стер ској ка те дра ли у Лон
до ну. То је би ло пр во кру ни са
ње у исто ри ји ко је је пре но си ла 
те ле ви зи ја. 

3. јун
1968. У Бе о гра ду, а по том и у 
дру гим уни вер зи тет ским цен
три ма у Ју го сла ви ји, по че ле су 
сту дент ске де мон стра ци је, 
пр ве у ко му ни стич кој Ју го сла
ви ји. Про тест про тив при ви ле
ги ја ко му ни стич ких функ ци о не
ра, не за по сле но сти и угро жа
ва ња основ них де мо крат ских 
пра ва пре ки нут је по сле се дам 
да на на кон што се сту ден ти ма 
пре ко ТВ Бе о град обра тио 
пред сед ник СФРЈ Јо сип Броз 
Ти то, ко ји је по др жао сту ден те 
и обе ћао им бр же ре ша ва ње 
дру штве них про бле ма.

4. јун
1942. По че ла је че тво ро днев на 
бит ка за па ци фич ка остр ва 
Ми двеј, у ко јој су Аме ри кан ци 
на не ли пр ви озби љан по раз 
Ја пан ци ма у Дру гом свет ском 
ра ту. 

5. јун
1941. Експлодирало спре
миште муниције немачке војске 
у смедеревској тврђави у Дру
гом светском рату. Погинуло 
више хиљада људи, а срушено 
и оштећено више стотина кућа. 
Узрок експлозије остао је непо
знат.
1968. Палестинац Сирхан Сир
хан у атентату у Лос Анđелесу 
смртно ранио америчког сена
тора Роберта Кенедија, млађег 
брата председника Џона Кене
дија, који је такође убијен у 
атентату, 1963. у Даласу. 
Роберт Кенеди је наредног 
дана подлегао ранама. 

6. јун
1933. У Њу Џерсију је отворен 
први ауто биоскоп, који је могао 
да прими 400 аутомобила.
1949. Објављена књига Џорџа 
Орвела „1984”, визија света 
којим влада Велики Брат. 

7. Јун
1971. Со вјет ски ва си он ски 
брод “Со јуз II” спо јио се у 
зе мљи ној ор би ти са све мир
ском ста ни цом “Са љут”. 
1981. Изра ел ски ави о ни ра зо
ри ли ирач ки ну кле ар ни ре ак тор 
„Оси рак” бли зу Баг да да. 

HOROSKOP

Сре да, 1. јун (19. мај) 
Све ти све ште но му че ник Па три
ки је (Ода ни је Вас кр са)

Че твр так, 2. јун (20. мај) 
Ваз не се ње Го спод ње – Спа сов
дан

Пе так, 3. јун (21. мај) 
Св.цар Кон стан тин и ца ри ца 
Је ле на; Преп. Је ле на Де чан ска, 
Пећ ка ико на Пре све те Бо го ро
ро ди це

Су бо та, 4. јун (22. мај) 
Све ти му че ник Јо ван Вла ди
мир, Кнез срп ски

Не де ља, 5. јун (23. мај) 
Пре по доб ни Ми ха и ло Ис по вед
ник, Епи скоп си над ски

По не де љак, 6. јун (24. мај) 
Пре по доб ни Си ме он Див но го
рац

Уто рак, 7. јун (25. мај) 
Тре ће об ре та ње гла ве Св.Јо ва
на Кр сти те ља; Св. муч. Пи е ску

Crkveni
kalendar

Пита са 
тиквицама

Са стој ци: по ла ки ло гра ма 
ти кви ца, 5 це лих ја ја, 200 мл 
јо гур та, 7 – 8 ка ши ка уља, 1 ка ши
чи ца со ли, 250 гр бра шна, 5 гр 
пра шка за пе ци во, 150 гр шун ке, 
шун ка ри це и слич но га, 150 гр 
си ра тра пи ста.

При пре ма: Ти кви це из рен да ти 
на круп но рен де и по со ли ти са 
по ла ка ши чи це со ли. Про ме ша ти и 
оста ви ти да од сто ји.  Исец ка ти 
шун ку и из рен да ти сир. Укљу чи ти 
рер ну на 200 сте пе ни. Уму ти ти ја ја 
са со љу. До да ти јо гурт и уље и 
опет уму ти ти. До да ти за тим бра
шно и пра шак за пе ци во и све сје
ди ни ти. Оце ди ти ти кви це, до да ти 
шун ку и сир и све из ме ша ти. 
Ис тре сти у под ма зан плех и ста ви
ти да се пе че из ме ђу 50 и 60 ми ну
та за ви сно од рер не и то га ко ли ко 
во ли те да је ко ри ца пе че на.

• Не пе рем баш све у 
ку ћи. Не што је и чи сто.
• Ми се пра вил но хра ни
мо. Ста вља мо хра ну у 
уста.
• Сви се ми ро ди мо као 
љу ди, али нас жи вот 
на у чи па ме ти.
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Мора да ће бити
јака зима, Инди јан ци

већ две годи не вуку дрва
Пита ли Инди јан ци пле мен ског 

вра ча: „Каква ће бити зима“? 
Врач стао, раз ми слио, надо ва ћ’о 

се лудих гљи ва, или већ нечег слич ног 
(не знам чега, јер врач не ода је про фе
си о нал не тај не), и пао у транс. У 
директ ном раз го во ру са Вели ким 
Мани ту ом добио инфор ма ци ју из прве 
руке. И рече: „Биће јака зима“. Инди
јан ци, брже боље, трк у шуму и цап, 
цап, цап, насе ку дрва, дову ку у логор и 
задо вољ но чека ју зиму. Кад оно, 
пуффф, зима бла га, тек, тек, поко ји 
слаб мра зић. И добро, дође про ле ће, 
лето, а већ ће и јесен и Инди јан ци, куд 
ће, шта ће, опет пита ју вра ча: „Какав 
ће бити зима“? Врач поно ви посту пак, 
луде гљи ве. Вели ки Мани ту и опет 
озбиљ но рече сво јим сапле ме ни ци ма: 
„Биће јака зима“. Инди јан ци опет у 
шуму, цап, цап, цап, насе ку опет дрва 
(иако су има ли зали хе), дову ку у логор 
и седо ше да чека ју зиму. Кад оно опет 
ништа. Бла га зима, без сне га, као про
ле ће. Инди јан ци неза до вољ ни, гле да ју 
вра ча испод ока, а ни вра чу није све
јед но. И пре него што ће га по тре ћи 
пут пита ти, види врач да је ђаво однео 
шалу и да му углед рапид но пада. Ако 
опет ома не, Инди јан ци има да га про
те ра ју из пле ме на, неће га више ни 
хра ни ти ни поји ти, ни мази ти, ни пази
ти, нити зва ти Ђор ђе. А где на дру гом 
месту да нађе тако кул посао? Инди
јан ци лове бизо не, доно се му нај бо љу 
пар чад меса, мла де Инди јан ке к’о сно
пље пада ју у кри ло, а њего во је да једе 
луде гљи ве и дози ра но вуче за нос 
чита во пле ме. Мно го тога је на коц ки. 
Схва та врач да мора да пре ду зме дра
стич не мере. Спа ку је се он и пра вац у 
град у репу блич ки хидро ме те о ро ло
шки завод. Пред ста ви се лепо и тра жи 
глав ног мете о ро ло га и каже: „’Ајд мај
ке ти, реци каква ће бити наред на 
зима“? Мете о ро лог погле да у оне кру
жи ће, цикло не и анти ци кло не, узме па 
кон сул ту је нај мо дер ни је моде ле пред
ви ђа ња и сате лит ског осма тра ња, 
плус прог но зе Бори са Кољ чиц ког, и 
отво ре но и про сто ду шно рече: „Види 
бра те, мора да ће бити јака зима, 
Инди јан ци већ две годи не вуку дрва“.

Ето, то вам је виц који веро ват но сви 

већ зна те. А каква ће бити нама зима, 
пој ма нема мо, али зато зна мо какво ће 
нам бити лето. Пре неки дан читам у 
јед ним днев ним нови на ма „Мете о ро
ло зи нава љу ју вели ке вру ћи не наред
них месе ци. Три вре ла тала са овог 
лета“. И онда кре ће хорор, те како 
ћемо има ти пакле не вру ћи не, та како 
ће лето бити дуго и топло, а сушно 
пре ко сва ке мере. Рекорд не вру ћи не 
са чак 68 вео ма топлих дана. И тако 
даље и томе слич но. Има да буде пре
ко 40 у хла ду, без кише, а кад и пад не 
киша, то ће у ства ри бити ура га ни са 

гра дом, муња ма и гро мо ви ма. Не само 
да ће бити гро зно за усе ве и пољо при
вре ду, него и људи могу да стра да ју од 
тих гро мо ва и муња. Све то пише у 
нови на ма. 

И сад се ја питам, је л’ су Инди јан ци 
пре ста ли да вуку дрва, или шта? И ко 
овде једе луде гљи ве? Јер кад пажљи
во про чи та те текст, мете о ро лог, име
ном и пре зи ме ном пот пи сан, каже како 
ће изгле да ти вре ме у наред на два – 
три дана. А онда се у тек сту, који ина
че није ни пот пи сан, а обја вљен на 

целој стра ни у коло ру, твр ди како ће 
лето бити пакле но и како има сви да 
изго ри мо и сасу ши мо се зајед но са 
биљ ка ма и живо ти ња ма. Срећ ни и 
весе ли, у поме ну тим нови на ма, наја
вљу ју нам ката кли зму без пар до на и 
огра ни че ње. Ни тра га сум њи, ни речи 
о томе да је то само „можда“, да је реч 
о пред ви ђа њу, а пред ви ђа ње можда 
буде и погре шно, јер ко зна шта ће 
бити за два месе ца? Не, биће тако и 
баста. Као да су пита ли инди јан ског 
вра ча. И то на осно ву изве шта ја неког 
„воде ћег свет ског мете о ро ло шког сер
ви са“, да му име не поми њем. И тај 
сер вис баш тач но зна какво ће лето 
бити у Срби ји. Сигур но и сер вис једе 
луде гљи ве.

Мислим, ’ајде више, доста са 
застра ши ва њем. Ако не помре
мо од зиме, помре ће мо од вру

ћи не, ако не помре мо од вру ћи не, 
помре ће мо од гла ди, ако не помре мо 
од гла ди помре ће мо од нукле ар них 
бом би, ако нас и то мимо и ђе, е онда 
ћемо помре ти од мај мун ских боги ња, 
ска ка ва ца и коле ре. Кад нас не запра
шу ју коро ном из ави о на, ’оће да нас 
гађа ју мај мун ским боги ња ма и гла ђу. 
Кад нисмо гла ди, има да се посмр за
ва мо. Кад нам је топло, онда нас 
шпри ца ју, када нас не шпри ца ју, уби 
нас вру ћи на, и тако све у све му, црно 
нам се пише. Шта црно, смак све та у 
нај ма њу руку. А ништа леп ше за тираж 
нови на од сма ка све та у наја ви. Бар 
док не стиг не. А и кад стиг не, јер, ко 
зна како уоп ште изгле да смак све та? 
Можда је он почео про шлог четврт ка у 
15:45? Је л’ то неко већ пре жи вео? То 
је само тема за нови не и нови на ре 
који к’о да једу само луде гљи ве и 
ништа осим тога. 

Немој те људи, ако бога зна те, та 
доста је. Реал но. Како наја вљу је те, 
тешко да ћемо пре те ћи. Схва ти ли смо 
још од првог ваго на шта нас чека, 
нисмо деби ли. Мада ја мислим да 
ћемо, пре него што помре мо од чега 
год (од воље вам па бирај те, наве де но 
је) пре тога полу де ти. Ако већ нисмо. А 
кад полу ди мо и опро сти мо се са паме
ћу, е онда је вала све јед но, живи ли 
смо или не. Ето. 

Мислим, ’ајде више, 
доста са застра ши ва
њем. Ако не помре мо 
од зиме, помре ће мо 
од вру ћи не, ако не 

помре мо од вру ћи не, 
помре ће мо од гла ди, 

ако не помре мо од гла
ди помре ће мо од 

нукле ар них бом би, ако 
нас и то мимо и ђе, е 

онда ћемо помре ти од 
мај мун ских боги ња, 
ска ка ва ца и коле ре



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
066/643-73-53.


