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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

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

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

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

М

и, Срби, већ три месеца
грцамо у нелагодности што
предс едн ик а Украјин е не
доживљавамо како га доживљава
цео западни и декларисано демо
кратски свет. Ми, који смо кроз
герилс ке ратове прот ив много
јачих од себе поново стицали
државу и слободу, не успевамо да
отворимо емпатију према актуел
ној мега - звезди једне деклариса
не борбе за слободу. Ми који смо
се дивили борцима за независност
диљем планете и 20. века не успе
вамо да широм отворимо срце за
борца за слободу братског укра
јинског народа.
Неко ће овај парадокс поједно
став љен о објас нит и блис кош ћу
Срба са Русима који су непланира
но декларисани као агресори. Неко
ће пак духовито наћи да је агресор
у сукобу у Украјини истовремено и
борац за светску правду и једна
кост међу народима, и с тога наша
слуђен а срца остају тек мало
отшкринута за украјинску мега звезду борбе за слободу.
Иако претходне тезе нису за пот
пуно одбацивање, објашњење овог
парадокса је врло приземно и јед
нос тавно. Украјинско страд ање,
наиме, није спонтано произвело,
између многих бораца овог сукоба,
најпопуларнијег борца за слободу
на планети, и не само у данашњи
ци. Украјинско страдање је и иза
звано да би се произвео овак ав
борац против источњачког мрак а,
борац који ће устврдити да сунце
излази на западу а залази у мрак
исток а.
Да би српска срца и даље остала
за њега једва отшкринута, овај пла
нетарно прослављени борац про
тив источњачког мрак а имплицитно

Против излазака
сунца на истоку
је пред опчињеним слушаоцима
скупа у Давосу сугерисао да је
Први светски рат изазвао један
Србин, млађани Гарило Принцип, а
Други светски рат „једна особа којој
није пружено довољно отпора”.
План етарн о попул арн и борац
против источњачког мрак а са неве
роватном лакоћом изједначио је
Принципов пуцањ на окупаторског
државник а са Хитлеровом окупа
цијом Чешке. И за то био награђен
аплауз ом светске финансијске и
политичке елите.

Украј инс ко страд ањ е
није спонтано произве
ло најпопуларнијег бор
ца за слободу на плане
ти, и не само у дана
шњици. Украјинско стра
дање је и изазвано да би
се прои зв ео овак ав
борац против источњач
ког мрака, борац који ће
устврд ит и да сунц е
излази на западу а зала
зи у мрак истока
Да је, уместо инструктора рата,
питао само мало од себе начитани
је Украјинце, планетарно популар
ни борац против излазак а сунца на
истоку сазнао би да су Сарајлије,
трећег дана окупације Југославије,
дочек али Хитлерову војску клица
њем и симболичним скидањем спо
мен - плоче Гаврилу Принципу са
зграде на обали Миљацке. У позна
тој епизоди немачког видео - жур
нала спик ер усхићено изговара:
„Овдје је 28. јуна 1914. аустријски

престолонасљедник постао жртва
кукавичког атентата српског сту
дента. Ти пуцњи су дали сигнал за
свјетски рат”.
Оно што је и за нацисте било
само „сигнал за свјетски рат”, а сиг
нал је само знак да је време нече
му што је планирано, за украјин
ског председник а је узрок Првог
светског рата.
Наше емоције, расоплућене због
сукоба двају братских народа, нису
препрек а да приметимо како нешто
није у реду са председник овим
нарастањем у горостаса универ
залне борбе за излазак сунца на
западу и залазак на истоку. Нешто
није у реду са његовим тумачењем
узрок а и последица, нешто није у
реду са његовим прорицањем ско
ре победе док му милиони украјин
ских кофера на точкиће тандрчу по
европским бетонима, док му војска
попут пешчаног сата цури у заро
бљеништво, а домовина постаје
све мања.
ешто није у реду ако се један
велики народ и велик а држа
ва жртвују да би њихов пред
седник и мега - звезда борбе про
тив мрачног исток а добио Нобело
ву награду за мир.
Ми то видимо, и не пуштамо га у
своја срца, убеђени да су украјин
ска страдања сулудо висок а цена
за план етарн и аплау з његовој
беседи против излазак а сунца на
истоку, коју ће увежбано изговори
ти пред Норвешким Нобел овим
комитетом у Ослу 10. децембра
ове године.
Ми знамо да он, на можда светску
несрећу, више и не сме да заустави
рат, јер слути да украјински „неру
ски” народ мрзи више од Путина
само свог председника.

Н
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ОБЕЛЕЖЕН ПОЧЕТАК ЕВРОПСКЕ ЗЕЛЕНЕ НЕДЕЉЕ

Сепарацијом кућног отпада
до већег степена рециклаже
• Циљ Пројекта одвајања кућног отпада је повећање стопе рециклаже на 15 одсто у
наредне две године. Спроводи се у 17 општина и градова Србије. Подржава га Мини
старство заштите животне средине уз помоћ Европске уније и државе Шведске
• Захваљујући Европској унији Сремска Митровица је добила два возила за прику
пљање одвојеног отпада, 7.521 канту за домаћинства, 133 контејнера за папир, пла
стику и метал, као и 112 контејнера за стакло

Министарка Ирена Вујовић и градоначелница на отварању Европске зелене недеље

У Сремској Митровици је у
понедељак 30. маја пригод
ном свечаношћу и бројним
активностима започело обе
лежавање Европске зелене
недеље. Том приликом је
представљен и пројекат одва
јања кућног отпада. Тим пово
дом су у Сремској Митровици
боравиле министарка зашти
те животне средине Ирена
Вујов ић,
минис тарк а
за
европске интеграције Јадран
ка Јоксимовић, његова ексе
ленција Емануеле Жиофре
амбасадор и шеф делегације
Европске уније у Србији, као
и њена екселенција Аник а
Бен Давид амбасадорк а
Шведске. Њих је дочек ала
град он ач елн иц а
Сремс ке
Митровице Светлана Мило
вановић у Регионалном цен
тру за управљање отпадом
„Срем – Мачва“.
Циљ Пројекта одвајања
кућног отпада је повећање
стопе рециклаже на 15 одсто

у наредне две године. Спро
води се у 17 општина и градо
ва Србије. Подржава га Мини
старство заштите животне
средине уз помоћ Европске
уније и државе Шведске.
– Ово је изузетно важан
пројекат за Србију и мини
старство на чијем сам челу.
Он обухвата четири региона
где ће бити подељено 90.000
канти и контејнера и 24 ауто
смећара. Пре свега је важна
едук ација становништва и
запослених у 17 општина. У
Регионалном центру за упра
вљање отпадом „Срем –
Мачва“ у Сремској Митровици
гравитираће општине Шид,
Шабац, Богатић и Рума. Зна
чајно ће се поправити квали
тет живота грађана. Паралел
но са тим убрзано радимо на
затварању депонија, односно
уклањању мањих дивљих
депонија. До краја лета биће
уклоњено 700 дивљих депо
нија у земљи. Посао ће бити

неупоредиво лакши сада када
имате где да одложите отпад.
Имали смо прилику да овде
видимо модерну линију за
сепарацију и рециклажу отпа

да, а крајњи циљ нам је пове
ћање циркуларне економије и
повећање степена рецикла
же, рекла је министарк а
заштите животне средине

Обилазак Регионалног центра „Срем – Мачва“
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63. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА:
ПРЕДСТОЈЕ БРОЈНИ ПРОЈЕКТИ

Преко 100 милиона
динара од виших
нивоа власти

После дужег времена, 63.
седница Општинског већа је
одржана уобичајено, не теле
фонским путем, 30. маја,
будући да је у румској општи
ни и укинута ванредна ситуа
ција везана за пандемију
корона вирусом.
На овој седници чланови
Општинског већа су одлучи
вали о чак 26 тачака дневног
реда, а доста њих се односи

који је сада у самом центру
града – припрема комплетне
документације – до црпне
станице Борковац чиме се
обезбеђује квалитетан доток
воде потрошачима, рекла је
Александра Ћирић, председ
ница Општине Рума.
Значајан је и пројекат „Гра
дови у фокусу“ Министарства
културе и јавног информиса
ња где је добијено седам

Дечје активности на тргу

Морамо се едуковати
Обилазећи линију за сепа
рацију отпада, министарка за
европске интеграције је иста
кла да је поносна на то што
су пројекти које су издвојили
у министарству, наишли на
добре оцене Европске уније.
– Још 2017. године смо
препознали шта ће бити
главне теме будућих генера

ција. Веома је важна едука
ција, јер ово постројење неће
имати своју сврху уколико
грађани не буду активно при
ступили сепарацији, почевши
од примарне сепарације у
домаћинствима, поручила је
министарк а за европске
интеграције Јадранка Јокси
мовић.

Ирена Вујовић.
Емануеле Жиофре на чели
делегације Европске уније у
Србији и Аника Бен Давид
амбасадорка Шведске су се
сложили да је потребно зајед
ничким снагама радити на
смањењу загађења, уз поруку
да смо „бољи заједно“, што је
потврдила и градоначелница
Сремске Митровице.
– Ми ћемо у наредном
периоду наставити са Јавним

комун алн им
преду з ећ ем
„Комуналије“ да едукујемо
грађане, почевши од оних нај
млађих. Кроз пројек ат смо
добили и преко потребну
опрему за то. Сигурна сам да
ће наш лепи град Сремска
Митровица бити још лепши и
тако служити за пример оста
лим градовима у Србији, изја
вила је Светлана Миловано
вић градоначелница Сремске
Митровице.
Захваљујући Европској уни
ји Сремска Митровица је
добила два возила за прику
пљање одвојеног отпада,
7.521 канту за домаћинства,
133 контејнера за папир, пла
стику и метал, као и 112 кон
тејнера за стакло.
Повод ом
обел еж авањ а
Европске зелене недеље про
грам је настављен на град
ском тргу, церемонијалним
убацивањем пластичних фла
ша и лименки у нове канте и
контејнере. Одржане су еко
лошке игрице, а програм је
употпунио наступ дечијег
хора, Музичке школе „Петар
Кранчевић“ , Предшколске
установе „Пчелица“ и фол
клор мартиначког Културног
центра.
А. Плавшић

После дуже паузе уобичајена седница Општинског већа

ло на доношење решења о
употреби средстава текуће
буџетске резерве. Реч је о
бројним пројектима за које је
румска општина добила сред
ства по конкурсима како од
министарстава тако и секре
таријата, што значи да се
средства нису могла предви
дети претходном одлуком о
буџету или ребалансом.
– Већина тих пројеката се
односи на очување и заштиту
животне средине, што смо и
најавили да ћемо Руму учини
ти лепшом и зеленијом. Изно
се по конкурсима нисмо доби
ли у целини, тако да преоста
ле износе ми обезбеђујемо у
нашем буџету. То су пројекти
санир ањ е
и
уклањ ањ е
дивљих депонија у Краљев
цима и Добринцима, а вред
ност пројекта је око 10,5
милиона динара и ми уче
ствујемо са преко пет милио
на динара. Обавезали смо се
да депоније санирамо током
јуна и јула. Значајан пројекат
који смо добили је и измешта
ње магистралног цевовода

милиона за замену пода и
седишта у великој дворани
Културног центра.
Ту је локална самоуправа
одобрила додатних три мили
она динара из текуће буџет
ске резерве како би се ти
радови што пре и реализова
ли. За ову установу су издво
јена и средства за спољашње
опремање објекта, кречење,
фасаду, чишћење стакала и
ту је још додатно, сем оних
средс тав а
ребал анс ом,
издвојено 300.000 динара.
Такође, следе и пројекти
везани за топлану на гас,
енергетску ефикасност, уре
ђење Борковца...
Како је на седници Општин
ског већа истак ао Душан
Љубишић, начелник Општин
ске управе, румска општина
је конкурисала на великом
броју конкурса и то успешно,
тако да је по том питању учи
нак више него задовољавају
ћи, јер је добијено преко 100
милиона динара за пет месе
ци ове године.
С. Џакула
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МИНИСТАРКА ДАРИЈА КИСИЋ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ УРУЧИЛА УГОВОРЕ
КОРИСНИЦИМА СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Нових 88 привредних субјеката

Корисници субвенција за самозапошљавање

Незапослена лица су имала прилику да путем јавног позива аплицирају за средства
у висини од 300.000 динара за отварање предузетничке радње или предузећа
Филијала Националне службе за
запошљавање у Сремској Митровици
је у среду 25. маја у Градској кући
организовала свечану доделу уговора
корисницима субвенција за самозапо
шљавање. Свечаности је присуство
вала и министарка за рад, запошља
вање, борачка и социјална питања
проф. др Дарија Кисић, градоначел
ница Сремске Митровице Светлана
Миловановић и директор Националне
службе за запошљавање Зоран Мар
тиновић.
– Успех свих нас је то што Сремски
округ и посебно Град Сремска Митро
вица имају двоструко мању стопу
незапослености у односу на просек
земље, а тај број од 4 одсто је нешто
на шта смо бескрајно поносни. Један
од приоритета Владе Републик е
Србије и Министарства за рад, запо
шљавање, борачка и социјална пита
ња је да сачувамо свако радно место
и да убрзано идемо ка повећању сто
пе запослености, истакла је мини
старка Дарија Кисић.
Незапослена лица су претходно
имала прилику да путем јавног позива
аплицирају за средства у висини од
300.000 динара ради отварања пред
узетничке радње или предузећа.
Додељено је 88 субвенција. Четири
особе са инвалидитетом су такође
добиле субвенције, које су за њих је
нешто више и износе 330.000 динара.
– Дешава се широм Србије да има
мо примере да лице које је у једној

Немања Станић

Субвенције
за нову опрему
Субвенције ће нам олакшати
почетни период у пословању. Сваки
старт је тежак, а ова помоћ доприне
ће нам тако што ћемо моћи да наба
вимо опрему за рад. Ја се бавим
фотографисањем и такву радњу сам
наменски и отворио, рекао је Митров
чанин Немања Станић, корисник суб
венције за покретање сопственог
бизниса.

години добило субвенцију за развој
сопственог бизниса, већ у наредној
години подноси захтев за програме
запошљавања или обука нових рад
ника. Верујем да ће међу вама свака
ко бити и таквих предузетника, пору
чио је присутнима Зоран Мартиновић
директор НСЗ-а.
Директорка филијале Националне
службе за запошљавање у Сремској
Митровици Маријана Грабић је изја
вила да је 2020. и 2021. години по 130
лица је добило субвенцију за започи
њање сопственог бизниса.
– Резултати су показали да чак 90
одсто њих и даље ради, каже Марија
на Грабић.
Градоначелница Светлана Милова
новић нагласила је да локална само
управа има одличну сарадњу са
Министарством за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања, с
обзиром на велики број заједничких
активности које су успешно реализо
ване.
– Ово је одличан пример сарадње
Национ
 алне службе за запошљавање
и локалне самоуправе са републич
ким нивоим
 а власти. Посебно је то
случај са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања. Драго ми је што међу кори
сницима субвенција видим и много
младих особа, којима желим пуно
среће у раду, изјавила је градоначел
ница Светлана Миловановић.
А. Плавшић

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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ТОКОМ ЈУНА ПРИКУПЉАЊЕ ПЕСТИЦИДНОГ ОТПАДА У СВИМ МИТРОВАЧКИМ СЕЛИМА

Aмбалажа опасна
по животну средину

Распоред прикупљања
амбалажног отпада

Стеван Савчић

И ове године на територији
Града Сремска Митровица
биће спроведена акција при
купљања амбалажног отпада,
од средстава за заштит у
биља. Акцију су најавили
организатори Стеван Савчић,
директор
Пољоп рив редн е
стручне службе у Сремској
Митровици и Душица Павло
вић директорица Агенција за
рурални развој. Од 7. јуна
биће постављени контејнери
за одлагање амбалаже у
Кузмину, Манђелосу и у старој
шећерани. Неопходно је да се
пољопривредници који желе
да одложе пестицидни отпад
обрате месним заједницама

Душица Павловић

или Пољопривредној стручној
служби од 8 до 14 часова.
Акција ће трајати десет дана.
– 17. јуна долази овлашће
ни дистрибутер и преузима
амбалажу од нас. Овом при
ликом апелујем и позивам све
пољопривреднике, иако су
претходних година били врло
амбициозни и остављали су
амбалажу од средстава за
заштиту биља у континуитету,
да се одазову и да у што
већем броју прикупимо амба
лажу, изјавио је Стеван Сав
чић.
Циљ ове акције је да пести
цидна амбалажа не заврши у
комун алн ом
отпад у,
на

7. јуна вршиће се прикупља
ње амбалажног отпада од
средстава за заштиту биља у
Јарку од 8 од 10 часова, затим
у Шашинцима од 11 до 13
часова. 8. јуна амбалажа ће се
прикупљати у Сремској Рачи
од 8 до 10 часова, а у Босуту
од 11 до 13 часова. Амбалажа
ће се прикупљати и у Дивошу
9. јуна од 8 до 10 часова, у
Старој Бингули од 8 до 9 часо
ва и у Чалми, истог дана од 12
до 14 часова.
10. јуна ће пољопривредни
ци из Мартинаца моћи да
донесу отпад у периоду од 8
до 10 часова, а у Лаћарку од
12 до 14 часова. Два дана
касније, 13. јуна, отпад ће се
преузимати у Шуљму и Шиша
товцу од 8 до пола 10, а у Гргу
ревцима и Лежимиру од 10 до
12 часова. У Бешеновачком
прњавору прик упљање ће

бити организовано 14. јуна у
периоду од 8 до 9 часова, а од
8 до 10 часова у Бешенову.
Пољопривредници Великих
Радинаца ће истог дана моћи
да предају отпад од 11 до 13
часова.
У Мачви ће амбалажни
отпад бити прикупљан у свим
селима 15. јуна. Први ће то
моћи да учине мештани Равња
од 8 до 9 часова, затим мешта
ни Засавице I од 9 до 10 часо
ва, а мештани Засавице II од
10 до 11 часова. У Мачванској
Митровици акција ће се спро
водити од 11 до 12 часова, у
Салашу Ноћајском и Раденко
вићу од 12 од 13 часова, а у
Ноћају од 13 до 14 часова.
Заинтер ес ован и
пољоп ри
вредници би претходно треба
ло да се информишу у својим
месним заједницама о дета
љима акције.

дивљим депонијама или у
атарима што може бити штет
но по животну средину.
– Похвалила бих наше
пољопривреднике што су се у
прошлој години одазвали у
великом броју и позвала би их
да и ове године учине исто, па

и више, како би количина
пестицидног отпада коју ћемо
прикупити била још већа,
рекла је Душица Павловић
директорица Агенције за
рурални развој Града Срем
ска Митровица.
А. П.

ДЕЛЕГАЦИЈА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ПОСЕТИЛА СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ

Договор око продубљивања
сарадње
Заменик градоначелнице Петар Самар
џић, председник Скупштине града Вла
димир Павловић и секретар Скупштине
града Милош Мишковић уприличили су
пријем делегације Привременог органа
Скупштине града Приштине. Делегаци
ју Косова и Метохије чинили су пред
седник Привременог органа града При
штине Новак Живић, члан Привременог
органа града Приштине Марко Арсић,
председник Скупштине општине Грача
ница Милан Димитријевић, заменик пред
седника Скупштине општине Грачаница
Дејан Јоргић и представник Центра за
културу, омладину и спорт општине Гра
чаница Горан Јоргић. Такође, наш град су
посетила и три ученика Средње музичке
школе „Стеван Мокрањац“ из Грачанице,
узевши учешће на 8. фестивалу пијани
зма.
Посета је била прилика за договор око

продубљивање сарадње Града Сремска
Митровица са српским местима из јужне
српске покрајине, посебно у области кул
туре и фолклорног стваралаштва. Гости
су упутили позив домаћину за посету на
Видовдан, што ће Митровчани искористи

ти за још једну хуманитарну мисију. Након
пријема у Градској кући домаћини и гости
су у заједничкој шетњи посетили Тури
стички инфо центар, Градски трг и игра
лиште „Партизан“ где су се одржавале
Спортске игре младих.
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ПОМОЋ ТЕШКО ОБОЛЕЛОЈ
ДЕЦИ И ТРУДНИЦАМА

Почеле исплате
У овој години румска општина је донела
две нове мере социјалне помоћи – новчану
помоћ родитељима чија деца болују од
малигних и ретких болести, као и јендо
кратну новчану помоћ свим трудницама
чија је трудноћа изнад 17 недеља.
Конкурси су у току, интересовање је
велико, а пријаве за ове мере се подносе у
Одељењу за друштвене делатности
Општинске управе.
– Пријаве су у току и већ су извршене
исплате већини који су се пријавили на овај
конкурс за финансијску помоћ у лечењу
деце од малигних и ретких болести. Свима
максимално излазимо у сусрет, тако да смо
од првобитно издвојених два милион
а
динара за ове намене, тај износ сада уве
ћали на 10 милион
 а динара. Наравно, уко
лико и даље буде потребе, ова позиција ће
се повећати, како би изашли у сусрет и
помогли родитељима са тешко оболелом
децом, мада би свакако волели да таквих
потреба уопште нема и да су нам сва деца
здрава, каже Александра Ћирић, председ
ница Општине.
Бобана Малетић, шефица Одељења за
друштвене делатности каже да је евидент
но значајно интересовање за ову меру
помоћи.
– Стручна комисија је до сада имала
четири састанка, а одобрена је новчана
помоћ за лечење 18 деце оболелих од
малигних и ретких болести. Издвојено је
3.490.000 динара, тако да имамо преос та
лих нешто преко 6,5 милиона за оне који ће
се у међувремену јавити, каже Бобана
Малетић и додаје да се заиста радило о
тешким случајевима.
Она подсећа да је друга нова мера која је
усвојена она о помоћи свакој трудници са
пребивалиштем на територији румске
општине чија је трудноћа изнад 17 недеља.
– Овом једнократном новчаном помоћи
свака трудница добија 20.000 динара, а
ова помоћ је до сада исплаћена за 200
трудница, без обзира да ли су запослене
или не, истиче Бобана Малетић.
Право на новчану помоћ имају корисни
ци, деца до 18 година старости, са преби
валиштем на територији румске општине
која су оболела од малигних или других
тешких обољења која су дефинисана про
писима о здравственој заштити. Новац се
одобрава за лечење у здравственим уста
новама у земљи и иностранству, за лечење
у кућним условима и условима социјалне
заштите, за куповину лекова и помагала,
за трошкове превоза у здравствену устано
ву, као и у поступку рехабилитације.
Ово право се може користити највише
два пута у току календарске године, а
износ новчане помоћи се утврђује реше
њем на основу стручног мишљења Комиси
је.
Захтев за остваривање права на новчану
помоћ се подноси Одељењу за друштвене
делатности Општинске управе, док реше
ње о одобрењу средстава доноси председ
ник Општине. Подносилац захтева који је
остварио право на новчану помоћ је дужан
да у року од три месеца од момента доби
јања новчане помоћи, достави Одељењу
за друштвене делатности доказе о намен
ском трошењу средстава.
С. Џакула

ОПШТИНА РУМА

1. JUN 2022.

УДРУЖЕЊЕ РУМСКИХ ПЕНЗИОНЕРА

108 пензионера
добило бесплатно
лечење у бањи

Фонд за пензијско и инвалидско оси
гурање Србије расписао је 5. априла
оглас за пријем захтева за упућивање
корисника пензија на рехабилитацију у
овој години, а оглас је био отворен до
21. априла. Право на бесплатну реха
билитацију у трајању од 10 дана, има
ју корисници старосних, инвалидских
и породичних пензија, који имају пре
бивалиште на територији Републике
Србије и чија пензија износи до 30.978
динара.
Ове пријаве румски пензионери су
подносили у Општинском удружењу
пензионера Рума.
– Код нас је конкурисало 314 пензи
онера, а њих десетак је било са пен
зијама нешто већим од ове прописане
границе. Од овог броја њих 108 је доби
ло бесплатну рехабилитацију у бања
ма. На прелиминарну листу је могућа
жалба закључно са 2. јуном, после тога
надлежна Комисија у Сремској Митро
вици ће решавати по тим приговорима.
Коначну ранг листу очекујемо око 20.
јуна, каже Светислав Дамјанчук, пред
седник ОУП Рума.
Румски пензионери су се највише
опредељивали за „Термал“ у Врднику, а
била је могућност да наведу три бање –
две из Војводине и једну из Србије.
Ко ће добити коју бању зависи пре

Светислав Дамјанчук

свега, од поднете медицинске докумен
тације. Одлазак на рехабилитацију ће
бити на јесен.
Прошле године је 105 пензонера из
румске општине добило могућност да
иде на бесплатну рехабилитацију, ове
године је то њих 108, а четворо има
право на пратиоце.
С. Џакула

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 друштвенојезичком 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
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ВИШЕ СТОТИНА ДЕЦЕ И РОДИТЕЉА ПОВОДОМ
СВЕТСКОГ ДАНА ПОРОДИЦЕ

Завртео се
точак у Руми

Отварање манифестације Заврти точак

Поводом Светског дана породице, који
се обележава 15. маја и представља
дан када се посебна пажња посвећује
породици, у Руми се већ годинама орга
низује манифестација „Заврти точак“. У
овој манифестацији, одржаној 27. маја,
пошто 15. маја отказана због лошег вре
мена, која слави породичне вредности, а
организују је УПВО „Полетарац“ и Удру
жење „Спорт за све - МОСТ“, уз подршку
Општине Рума, после двогодишње паузе
је учествовало више стотина малишана
и њихових родитеља. То је била при
лика за једно лепо и весело дружење и
то почевши од најмлађих са гуралица
ма, преко тротинета до бицикала која
су возила нешто старија деца. У Главној
улици и на Градском тргу је било изузет
но весело и шарено, а тој некој готово
карневалској атмосфери је на руку ишло
и лепо време.
Ову лепу манифестацију је отвори
ла Александра Ћирић, председница
Општине.
– Породица је основна ћелија сваког
друштва. Из породице сви потичемо, у
породици се развијамо као људи, као
особе какве ћемо бити, чиме ћемо се
бавити. У породици стичемо највредни
је особине које нам одређују како ћемо
водити живот и како ћемо се односи
ти према околини. Стога је ово веома
важан дан. Посебно због тога што живи
мо у времену када имамо мало времена
једни за друге, када деца више времена
проводе у школи и дневном боравку, а
мање са родитељима, рекла је Алексан
дра Ћирић.
Она је додала и да се оваквом мани
фестацијом подсећамо колико је поро
дица важна, шта су праве вредности и

колико времена треба једно другима да
посветимо.
Александра Ћирић је потом и пресе
кла врпцу пред најмлађим учесницима
на гуралицима, а било је и колица са
бебама које су гурали родитељи, и тако
је манифестација „Заврти точак“ и поче
ла. По успешно окончаној трци, на Град
ском тргу се свим учесницима обратио
Стеван Ковачевић, председник СО Рума,
који је похвалио манифестацију и оце
нио да она симболизује вредности које
треба да буду у врху приоритета свакога
од нас, а то су здрави стилови живота,
међугенерацијска солидарност и поро
дичне вредности.
Надежда Мирковић , директорка УПВО
„Полетарац“ је захвалила свима који су
веома успешно организовали „Заврти
точак“ ове године.
– Сигурна сам да ћете препознати зна
чај и вредност овог предивног дружења
са својом децом, јер љубав, радост, игра,
плес и физичка активност чини децу, а и
нас одрасле истински срећним, поручи
ла је директорка Мирковић.
Као и претходних година акцији се
прикључио и румски Црвени крст чији
су волонтери на Градском тргу аними
рали малишане, а у манифестацији су
учествовала и деца из Дневног боравка
за децу и младе са сметњама у разво
ју. Такође, по традицији, за музички део
програма, мало рокерски, мало дечији
била је задужена позната румска група
„Фреди Кругер“.
Светски дан породице се обележава
15. маја од 1994. године када га је Гене
рална скупштина УН уврстила у кален
дар важних датума.
С. Џакула
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ЗАВРШЕНИ ДАНИ СЛОВЕНСКЕ
ПИСМЕНОСТИ И КУЛТУРЕ

Квалитетна
предавања и
пројекције филмова
Традиционална манифестација „Дани
словенске писмености и културе“, која
афирмише савремено стваралаштво
словенских народа, 12. по реду свечано
је отворена 20. маја у румском Култур
ном центру, а програми су бити реализо
вани до 27. маја, предавањима, изло
жбама и пројекцијама филмова. Органи
затор „Дана словенске писмености и
културе“ је Градска библиотека „Атана
сија Стојковић“, уз подршку локалне
самоуправе. У оквиру програма су одр
жане пројекције филмова „Племићко
гнездо“ и „Моја умиљата и нежна звер“,
као и предавања проф. др Павла Ботића
на тему „Здравоумље архимандрита
Рафаила Карелина“, „Светосавско све
тло у словенским земљама“ о чему је
говорила проф. др Станка Стјепановић,
„Милош Црњански и словенство“ проф.
др Јелене Панић Мараш, док је проф. др
Предраг Милосављевић говорио о
„Начелу склада у српској култури – исто
рија једне идеје“.

Последњи дан овогодишње манифе
стације одржано је предавање „Пансла
визам и музика“ о чему је говорио проф.
Бојан Јовановић. Овим предавање су и
окончани 12. Дани словенске писмено
сти и културе. Директор Градске библио
теке Дамир Васиљевић Тоскић је изра
зио задовољство што је ова манифеста
ција реализована на изузетном нивоу и
квалитетно, те је захвалио локалној
самоуправи на подршци, као и Култур
ном центру у којем је део Дана словен
ске писмености и културе и реализован.
– Што се тиче самих стручних преда
вања, могу да кажем да су била изузетно
пропраћена, била су поучна и садржајна.
Пројекције филмова су исто традиција.
Ово су последњи Дани словенске писме
ности и културе који су одржани у овој
нашој старој згради. Радујемо се следе
ћој години и трудићемо се да се припре
мимо максимално и да прва година у
новој згради буде још интересантнија и
садржајнија, рекао је Дамир Васиљевић
Тоскић.
Он је додао и да сви они који нису
могли присуствовати предавањима могу
их послушати на Јутјубу, јер су сва сни
мљена.
С. Џ.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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ССШ „БОРИСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“ ИРИГ

Нема новина
у плану уписа
Нема новина у плану уписа у једину
средњу школу у Иригу. Наиме, ССШ
„Борислав Михајловић Михиз“ ће у нову
школску 2022/23. годину имати могућност
да упише 60 ученика. На смеру виногра
дар – винар 30 ученика, 19 у редовном
систему образовања и 11 по дуалном
систему. Такође, на смеру кулинарски тех
ничар има 30 слободних места. Средња
школа у Иригу је основана 2009. године, а
у школи се организује доста часова прак
тичне наставе што ученике оспособљава
за посао одмах по завршетку школе.
По плану уписа се види да школа нуди
могућност дуалног образовања, односно
стицања знања како у школи, тако и кон
кретној компанији, дакле за учење кроз
рад.

ВРДНИК

Породични фестивал
„Фрушкогорска вила“
У оквиру пројекта „Нови Сад - Европ
ска престоница култ уре“, програма
„Хероине“, од 3. до 5. јуна у Врднику ће
бити одржан породични фестивал „Фру
шкогорска вила“, који ће окупити европ
ске хероине уметности. Овај фестивал
ће се одржати у Бањи Врдник, у хотелу
„Фрушке Терме Ризорт“. Одржава се у
Врднику управо у част велике српске
хероине, песникиње, новинарке и борки
ње Милице Стојадиновић Српкиње.
Током фестивала су предвиђени богати
музички, гастро и дечији програм и то за
све узрасте, уз слободан приступ свим
програмима. Најмлађи посетиоци фести
вала ће моћи да уживају у бајкама које
ће за њих читати хероин
 а српског глуми
шта, Аница Добра као и чувена новинар
ка Наташа Миљковић. Посетиоце очеку
је и биоскоп под ведрим небом, биће
приказан један од најактуелнијих филмо
ва „Лето када сам научила да летим“, као
и представа „Прах“, у „театру на отворе
ном“, у којој улоге тумаче Наташа Нинко
вић и Зоран Цвијановић.
У оквиру музичког дела фестивала 3.
јуна ће наступити Симон Ламсме, једне
од водећих виолинисткиња, потом вила
македонске поп сцене Kалиопи, као и
Jenny, певачица познате шведске поп
групе Аce of Base. Следећег дана насту
па Тарја Турунен, као и Амира Медуња
нин у пратњи Војвођанског симфонијског
оркестра. Последњег дана фестивала
„Фрушкогорска вила“ наступиће америч
ки инди поп бенд „Warpaint“ бенд који
има четири чланице а потом и регионал
на хероина Натали Диздар. Планиран је
и рецитал Табее Цимерман, солисткиња
на виолини која важи за једну од најве
ћих музичарки данашњице.
У оквиру фестивала биће и дечији
кутак који ће обухватити полигон спрет
ности и друге занимљиве игре за мали
шане, као и мини базар.
С. Џ.

ОПШТИНА ИРИГ
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Иришка општина НА БЕОГ РАДС КОМ МАНИФ ЕСТУ

Представили своје
потенцијале

Тихомир Стојаковић говорио о туристичким потенцијалима иришке општине

Београдски манифест је фестивал који
нуди прилику да се посетиоци упознају
са најатрактивнијим дестинацијама
Србије и региона, али и њиховим мани
фестацијама и локално аутентичним
гастрономским специјалитетима. Осми
по реду фестивал је по први пут одржан
на новој локацији, Сава променади од
27. до 29. маја, а отворила га је мини
старка трговине туризма и телекомуника
ција, Татјана Матић. Ирижани су се на
овом фестивалу представили 28. маја, а
презентацију су реализовали председник
Општине Ириг Тихомир Стојаковић и
Исидора Бирињи, директорк а ССШ
„Борислав Михајловић Михиз“, док је
Милан Леђанац, професор винарства
заједно са ђацима ове школе посетиоци
ма презентовао упаривања хране и вина
у свакодневној исхрани.
Тихомир Стојаковић је истакао да је
управо туризам најпрофитабилнија при
вредна грана за развој иришке општине.
– Наш повољан географски положај,
добро повезане саобраћајнице, осам
фрушкогорских манастира, мноштво спо
меника културе, богата флора и фауна,
здрава храна и квалитетна вода, тради
ција виноградарства и винарства, рела
тивно добра изграђеност и опремљеност
простора, три вештачка језера уз богат
животињски свет и дуга традиција лова,

Ириг на Београдском манифесту

термална вода, пријатан сеоски амбијент
чине да овај крај, с правом може да
постане једна од најзначајнијих туристич
ких дестинација Србије, указао је Стоја
ковић.
Захваљујући овим потенцијалима ири
шка општина има одличне услове за раз
вој многих видова туризма што доприно
си потпунијој туристичкој понуди и разно
врснијем и дужем боравку посетилаца. О
ССШ „Борислав Михајловић Михиз“ и
образовним профилима ове школе гово
рила је њена директорка Исидора Бири
њи.
– Повезују се школа и привредници, а
од нове школске године почиње и дуално
образовање. Стручно образовање је
усмерено ка оспособљавању ученика на
примену теоријских знања у практичном
контексту па ученици праксу обављају у
школском винограду чија је површина
четири хектара и у школском подруму
капацитета 2.000 литара, рекла је дирек
торка Бирињи.
Она је додала и да је неопходно да се
стручно образовање стално прилагођава
променљивим захтевима тржишта рада
и унапређењу запошљивости свршених
ученика. Зато школа у наредном периоду
планира осавремењивање винарске
опреме, као и проширење капацитета
винског подрума.
С. Џакула
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Буџет повећан више
од пола милијарде динара

Буџет је већи у односу на првобитну одлуку из децембра прошле године за
555.591.985 динара, тако да сада укупно планирани приходи и примања износе
1.187.765.929 динара. Од тога је 820 милиона из буџетских средстава и 367,2 милиона
из осталих средстава буџетских корисника, рекла је Мирјана Бабић
Одборници СО Ириг су јед
ногласно усвојили први реба
ланс општинског буџета на
својој седници која је одржана
25. маја. О разлозима за реба
ланс говорила је Мирјана
Бабић, шеф Службе за финан
сије и буџет. Она је указала да
се измена одлуке о буџету за
ову годину доносе због потре
бе прерасподеле средстава,
повећањем или смањењем
апропријација у оквиру сваког
корисника, потом због прилива
трансферних средстава у
општински буџет са републич
ког и покрајинског нивоа за
одређене пројекте за које је
иришка општина добила сред
ства по конкурсу, уз одређено
сопствено учешће, као и због
корекције распореда нераспо
ређеног вишка прихода из
ранијих година, пренетих неу
трошених средстава и неутро
шених средства донација,
помоћи и трансфера из
ранијих година.
– Буџета је већи у односу на
првобитну одлуку из децембра
прошле године за 555.591.985
динара, тако да укупно плани
рани приходи и примања реба
лансом износе 1.187.765.929
динара. Од тога је 820 милио
на из буџетх средстава и 367,2
милиона из осталих средстава
буџетских корисника, рекла је
Мирјана Бабић.
Гледано по структури прихо
да навешћемо само оне обла
сти где су повећана значајнија.
Порез на доходак, добит и
капиталне добитке је увећан
за 38,7 милиона динара у
односу на првобитна средста
ва, јер су приходи доста пове
ћани у првих три – четири
месеца ове у односу на про
шлу годину.
Порез на имовину је увећан
за 31 милион, док су трансфе
ри од других нивоа власти уве
ћани за чак 455,9 милиона
динара.
– То су средства увећана на
основу пројек ата које смо
добили по конкурсима као што
је рехабилитација улица у ири

Одборници Скупштине општине Ириг

Мирјана Бабић

шкој општини, пројекат технич
ког регулисања саобраћаја на
државним путевима у насеље
ним местим а, заврш етак
изградње канализације у Ири
гу, израда пројекта техничке

документације за изградњу
канализацион
 е мреже са пре
чистачем комуналних отпад
них вода у Ривици, завршетак
изградње канализације у Врд
нику, као и израда техничке
документације за изградњу
канализације отпадних вода у
Јаску и Малој Ремети, истакла
је Мирјана Бабић.
Она је указала и на важне
пројекте везане за енергетску
санацију, видео надзор у шко
лама, пошумљавање, активно
сти Канцеларије за младе...
Укупно планирани расходи и
издаци ребалансом су изједна
чени са приходима и примањи
ма. Овим првим ребалансом,
када је реч о програмима,
средства су негде повећана,

Више новца за туризам
Програм 4. који се односи
на развој туризма је повећан
за чак 249,3 милиона, што је
и највеће повећање и сада
су планирана средства од
280 милиона.
– Ту су извршене корекци
је код Туристичке организа
ције, имамо пројекат Нова
Бања Врдник који је плани
ран у износу 250 милиона за
експропријацију земљишта.
Значајно је повећање и у
области саобраћаја и сао

браћајне инфраструкт уре
где је повећање за 176,9
милиона динара и сада су
укупна средства 218,8 мили
она динара. Ту од нових про
јеката имамо рехабилитацију
улица у насељеним местима
Општине и за те намене је
опредељено 144,5 милиона.
Од Управе за капитална ула
гања смо добили за то 100
милиона динара а остало је
наше учешће, истакла је
Мирјана Бабић.

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

негде смањена, а неки су про
грами остали исти. Поменимо
оне програме где су повећања
значајна. Тако је програм
везан за комуналне делатно
сти повећан за 13,8 милиона и
сада средства износе 69,6
милиона и то за трошкове јав
ног осветљења, за програм
снабдевање водом за пиће
због изградње водоводне мре
же у Врднику, а затим и за
изградњу и повезивање буна
ра у Јаску.
Повећана су знатније и
средства у области пољопри
вреде и руралног развоја за
28,4 милиона, програм соци
јалне и дечије заштите, као и
код програма енергетске ефи
касности и обновљивих извора
енергије за 10,8 милиона
динара.
На овој седници су одборни
ци донели и две одлуке о изра
ду ПДР и то за угоститељски
комплекс „Vila Geen Day“ у
Иригу и за комплекс вишепо
родичног становања у Желе
зничкој улици у Врднику.
Расписан је и конкурс за
избор директора ЈП „Комуна
лац“ у Иригу и одређени чла
нови Комисије која ће тај кон
курс реализовати, док је за в.
д. директора овог Јавног пред
узећа, док се конкурс не реа
лизује, поново именован доса
дашњи в. д. директора Милан
Новковић.
С. Џакула
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БЕОЧИН, ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СРЦЕ ЗАВИЧАЈНО“ МОМЧИЛА МИЛОШЕВИЋА

Књига писана срцем душе

Друштву књижевних ства
ралаца у својим позним годи
нама придружио се и Момчи
ло Милошевић својом збир
ком поезије и афоризама
„Срце завичајно“. Рођен у
Градини 1935. године (општи
на Гацко, Република Српска)
у Беочин долази 1962. године
и у својим песмама говори о
свом животном путу, о животу
у старом и новом завичају.
Промоција, уз присуство
завидног броја посетилаца,
одржана је у беочинском
Дому културе, у петак 27.
маја. Стихове Момчила Мило
шевића говорио је Дејан
Костадиновић, а у програму је
учествовала и етно - група
младих и талентованих уче
ница Основне школке „Јован
Грчић Миленко“ и чланица
КУД „Бриле“: Елена Гверо,
Николина Ђокић, Јована Сав
ковић и Наташа Пиљагић.
Рецензију за ову књигу,
насловљену са „Живот у сти
хованом облуку“, написао је
Тодор Бјелкић, књижевник из
Ирига, а Милијан Деспотовић,
књижевник из Пожеге, у свом
осврту на ову књугу насло
вљеном са „Књига писана
срцем душе“, написаће: „У

Са промоције (Фото: Исмет Адемовски)

позним годинама свако од нас
прави неки пресек оног што
памти а песници трагају за
оним у чему је „развејана
душа“. Сабирајући тај прах
граде мале куле својих живо
та од материјала званог језик
кога чине речи… Ово је на
неки начин истина о нама, о
нашој невеселој истрошено

сти, али и о нашој тежњи да
безусловно трајемо и истрај
вамао. Да памтимо и будемо
упамћени… Милошевић пам
ти песмама а његови читаоци
имају прилику да његове лич
не доживљаје читају препо
знајући у неким моментима
поруке њима упућене“.
Веома наданхуто сећање

на дане заједничког рада и
„одрастање“ Беочина изнео је
Зоран Лазаров, истичући да
је Момчило Милошевић имао
визионарске идеје од којих су
неке на срећу свих Беочинаца
преточене у живот (изградња
Дома здравља).
Промоцију је водио Секула
Петровић.
М. Н.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Предавања о превенцији наркоманије

У сарадњи да Рехабилитационим цен
тром „Дуга“ из Новог Сада, Канцеларија
за младе Општине Беочин је протекле
недеље организовала низ предавања о
превенцији наркоманије. Предавања су
одржана у ОШ „Јован Грчић Миленко“ у
Беочину.
– Циљна група били су ученици сед
мог и осмог разреда основне школе, јер
сматрамо да је важно да у тим годинама

чују нешто о овој теми, па су тако преда
вања и била конципирана и прилагођена
њиховом узрасту, рекла је координатор
ка Канцеларије за младе Тамара Црепу
ља.
Он је додала да је трибинама је прису
ствовало 250 ученика, који су били поде
љени у мање групе.
– Заслуге за успешно спроведену
акцију приписујемо сјајним предавачима

Са предавања у ОШ „Јован Грчић Миленко“

из центра „Дуга“, који су, будући да су и
сами прошли кроз тежак живот и избори
ли се са канџама дроге, успели нашим
ученицима да ставе до знања да ипак у
животу не треба сва врата да отварају,
нагласила је Тамара Црепуља.
Овим предавањима Канцеларија за
младе у Беочину је започела акцију
под називом „Дрога убија, спорт разви
ја“ и циљ је да се утиче нас свест мла
дих суграђана и скрене пажња на то да
постоје многи аспекти у животу кроз које
могу да граде себе као личности, од спо
рта до културе.
– Дрога је једна од ствари која може
на том путу да им буде велика препре
ка коју треба да заобиђу. Циљ нам је да
кроз ову акцију промовишемо и разви
јемо здраве навике и квалитетно кори
шћење слободног времена код младих.
С обзиром на то да је проблем наркома
није широко распрострањен код младих,
сматрамо да су мере превенције итека
ко потребне, јер важно је да постанемо
данас активни и свесни да бисмо убла
жили и предуз ели превентивне мере
у односу на проблеме који могу да се
појаве сутра или прекосутра, изјавила је
Тамара Црепуља.
М. Н.
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КУЋЕ НА СЕЛУ ЗА МЛАДЕ ПАРОВЕ

Мирослав и Данијела
настављају живот у Лугу
Велику помоћ и
подршку нам је
пружила наша
месна заједница и
Општина Беочин.
Све се завршило
успешно, иако
Данијела није има
ла српско држа
вљанство, па нам
је сређивање њене
личне документа
ције одузело
додатног времена.
Када погледам
уназад, сигуран
сам да је најтеже у
читавом процесу
пронаћи кућу,
казао је Мирослав
Бађонски
Мирослав Бађонски и Данијела Мудрох

Мирослав Бађонски и Данијела
Мудрох, млади пар из Луга ускоро се
усељава у свој нови дом. Њима су
додељена бесповратна средства у
оквиру конкурса Министарства за бри
гу о селу, за куповину куће са окућни
цом. Они су ванбрачни пар који живи у
заједници већ пет година. Мирослав
има 29, а Данијела 28 година. На овај
начин ће се осамосталити, како сами
кажу и започети један нови живот.
Данијела је рођена у Илоку у Хрват
ској, а према њеним речима, љубав је
довела у Луг. Тренутно живе са Миро
слављевим родитељима и баве се
пољопривредом. Упознали су се још у
средњошколским данима, приликом
излазака у локални кафић.
– Када сам завршио Педагошки
факултет у Сомбору, одлучио сам да
упишем и мастер. Сматрам да ће ми
тако бити лакше због запослења.
Данијела ми је била подршка. Две
године смо живели и радили и у Сло
вачкој, међутим одлучили смо да се
вратимо у Србију, објашњава Миро
слав и додаје да је информација о

конкурисању за кућу на селу дошла у
правом тренутку.
Од тренутка када су прикупили доку
ментацију, пронашли кућу и конкуриса
ли прошло је око месец дана. Нису се
много надали, па је позитивна вест
изазвала велико одушевљење.

Време је за удају
Млади пар из Луга се још увек није
уселио у нову кућу, јер објекат захтева
додатног улагања, али будућа домаћи
ца је веома скромна, па каже да је
неколик о адаптираних просторија
сасвим довољно за почетак новог
живота.
– Најважнија ми је кухиња и спаваћа
соба. Чим то средимо, уселићемо се.
Иако смо размишљали и о животу у
Илоку, с обзиром на бољи животни
стандард, ипак смо одлучили да ћемо
остати у Лугу. Чак је и моја породица
постала нестрпљива да озваничимо
везу и кажу да је време за удају, кроз
смех је испричала Данијела.

– Велику помоћ и подршку нам је
пружила наша месна заједница и
Општина Беочин. Све се завршило
успешно, иако Данијела није имала
српско држављанство, па нам је сре
ђивање њене личне документације
одузел о додатног времена. Када
погледам уназад, сигуран сам да је
најтеже у читавом процесу пронаћи
кућу. Ми смо желели да то буде Луг, а
једина кућа која је била у добром ста
њу и направљена од чврстог материја
ла је била ова у којој ћемо живети.
Највећи проблем је што су квалитетне
куће и скупе, а ми смо морали да се
ограничимо на милион и двеста хиља
да динара, колико се даје на конкурсу,
рекао је Мирослав.
Мирослав и Данијела живот у Лугу
сматрају идеалним местом за заснива
ње породице. Село је мало и мирно, а
истовремено погодно за бављење
пољопривредом. У њему живи према
последњем попису око 700 становника,
а насељено је претежно Словацима.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Усвојен ребаланс буџета
и измењен Просторни план
због новог инвеститора
За неколико недеља
ћемо у јавност изаћи
са званичним инфор
мацијама о потенци
јалном инвеститору. У
случају потврде њего
вог доласка, економија
и стандард читаве
Србије значајно би се
изменио, рекао је Вла
димир Гак

На последњој седници Скупштине
општине Инђија већина одборник а
гласала је позитивно за ребаланс
буџета општине Инђија за 2022. годи
ну. Како је образложио председник
општине Инђија Владимир Гак реба
лансом су у буџет уврстили неколико
пројеката за чију реализацију су сред
ства стигла из Покрајине и Републике.
– Између осталог, то се односи и на
средства у износу од 24 милиона дина
ра за израду пројектне документације
за канализациону мрежу у насељеним
местима Нови Карловци, Љуково и
Јарковци која је Општина Инђија доби
ла на конкурсу Покрајинског секрета
ријата за пољопривреду, водопривре
ду и шумарство, рекао је Гак и додао:
– Такође, ту су и средства у износу
од 120 милиона динара за изградњу
водоводне мреже на траси ка споме
нику Сланкаменачкој бици у Новом
Сланкамену, као и 35 милиона за прву
фазу радова на изградњи шеталишта
на Дунаву у Старом Сланкамену.
Говорећи о пројектима, председник
општине Инђија подсетио је да је та
локална самоуправа определила и 12
милиона за замену столарије у оквиру

Владимир Гак

пројекта који се односи на енергетску
ефикасност објеката.
–12 милиона динара издвојило је и
ресорно министарство, о чему смо
раније говорили. Такође, одобрено
нам је и више од 60 милиона динара
за постављање видео надзора на
територији општине Инђија. Циљ је да
Инђија постане безбеднија а уједно и

Председник Вучић
најавио инвестицију
Нови инвеститор би градио свој про
изводни погон на преко 700 хектара у
североисточној радној зони. Ову
инвестицију најавио је и председник
Републике Србије, Александар Вучић
на отварању Сајма аутомобила. Пот

писани су протоколи и један део уго
вора који иду ка реализацији инве
стиције. Према ранијим најавама,
потенцијални инвеститор отворио би
између четири и пет хиљада радних
места.

први „паметни град“ у Србији, обја
снио је Гак разлоге доношења реба
ланса буџета за текућу годину.
Одборници Скупштине општине
Инђија усвојили су и измену простор
ног плана општине Инђија. На основу
те измене, североисточна индустриј
ска зона проширује се на још 900 хек
тара. Како и раније потврдио први
човек инђијске општине, основни раз
лог измене Просторног плана је тај
што се очекује долазак светског гиган
та у области аутомобилске индустрије
који би у Инђији производио електрич
не аутомобиле.
– За неколико недеља ћемо у јав
ност изаћи са званичним информаци
јама о потенцијалном инвеститору. У
случају потврде његовог доласка, еко
номија и стандард читаве Србије зна
чајно би се изменио, рекао је Гак.
М. Ђ.
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„ТРЕНИНГ БЕЗБЕДНЕ ВОЖЊЕ ЗА МОТОЦИКЛИСТЕ И МОПЕДИСТЕ“

Најугроженији
млади мотоциклисти

Са циљем унапређења знања, ставо
ва и вештина потребних за безбедно уче
ствовање мотоциклиста и мопедиста у
саобраћају, Агенција за безбедност сао
браћаја Републике Србије, и ове године
реализује пројекат „Тренинг безбедне
вожње за мотоциклисте и мопедисте“.
У сарадњи са Саветом за безбедност
општине Пећинци, на терену за мале
спортове у Пећинцима, 24. маја окупили
су се мотоциклисти, млади, почетници и
они мало старији, како би присуствова
ли тренингу безбедне вожње, током којег
су били у прилици да утврде и унапреде
своје знање и да на практичним приме
рима у контролисаним условима науче
како да безбедно изведу радње, како би
у реалним условима безбедно и ефика
сно одреаговали у одређеним ситуаци
јама.
Директор Агенције за безбедност сао
браћаја Душко Пешић рекао нам је да
су овакви тренинзи врло значајни, јер се
показало у свету да један овакав тренинг
вреди као три до пет година искуства
на мотоциклу, као и да овакве тренин
ге раде искусни инструктори, који имају
велико знање и умеју да га пренесу.
– Проблем угрожености мотоциклиста
у саобраћају је можда и обука која није
на одговарајућем нивоу. Један сегмент
измене закона о безбедности саобраћаја
везан је управо за обуку мотоциклиста.
Потрудићемо се да кроз измене, у новом
закону о безбедности саобраћаја унапре
димо процес обуке мотоциклиста у ауто
школама. Поред обуке самих кандидата,
приметили смо и да инструктори немају
одговарајућа знања и вештине, и Аген
ција је прошле године покренула сличан
пројекат овоме, само што су инструктори
који у обавези да једном годишње поха
ђају семинар у Агенцији за безбедност

Дама која воли моторе
Милица Васић, члан МК „Ортодокс“ из
Шимановаца била је једина дама на
обуци. Активно вози мотор две године, а
овај тренинг јој је, како нам је рекла, био
од великог значаја јер је до сада била
углавном сувозач.
– Данас сам научила неке нове ства

ри као што је - како да се вози сувозач.
Значило ми је и јер је мотор за мене, за
моју конституцију прилично тежак, па
сам научила како да овладам његовом
тежином и како да се понашам на њему,
као да је он перо, буквално, изјавила је
Милица.

саобраћаја, рекао нам је Пешић.
Тренингу је присуствовао и Милан
Степановић председник Савета за без
бедност саобраћаја Општине Пећинци,
по чијим речима успешна сарадња са
Агенцијом за безбедност саобраћаја увек
резултира оваквим и сличним акцијама,
које све имају за циљ што већу безбед
ност свих учесника у саобраћају на тери
торији пећиначке општине.
– Иако немамо погинулих мотоцикли
ста од 2014. на територији наше општи
не, наш Савет је програмом за ову годи

ну предвидео и овај тренинг безбедне
вожње за мотициклисте и мопедисте,
што нам је веома значајно јер имамо
три велика мото клуба у нашој општи
ни и све више младих мотоциклиста.
Поред тога, последњих година се труди
мо и да у сарадњи са Полицијском стани
цом Пећинци организујемо разне акције
током којих је акценат на бициклистима.
У протеклих пет година имали смо дво
јицу погинулих бициклиста, а наш циљ
је да не буде ни један погинули учесник
у саобраћају, истакао је Степановић и
додао да су на тренингу мотоциклиста и
мопедиста, присуствовали млади пред
ставници мото клубова „Ортодокс“ из
Шимановаца, „Адреналин“ из Пећинаца
и „Сврачињак“ из Доњег Товарника, што
је и био циљ, јер су млади, који тек почи
њу да возе мотоцикле, најугроженија
категорија возача.
Представник Агенције за безбедност
саобраћаја Иван Бојовић и инструктор
Центра за стручно образовање „Кон
цепт 1922“ Миодраг Димитријевић, кроз
интересантан уводни део, анализирали
су ситуације кроз активну комуникацију
са учесницима, где је скренута пажња
на најчешће претње мотоциклистима у
реалним условима саобраћаја.

Деца су
безбедна
– Како бисмо безбедност у саобраћа
ју на територији наше општине подигли
на што виши ниво, све зоне школа, у
свих 15 насеља, обезбеђене су успори
вачима саобраћаја, тако да су наши
најмлађи сигурни на свом путу од куће
до школе, а напомињем да у протеклих
10 година немамо ни једно погинуло
дете на територији наше општине, што
значи да наше активности свак ако
доприносе већој безбедности, рекао је
Милан Степановић.

С. Ђ.
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „САВА“ ПЕЋИНЦИ

Апсурд бацања кабастог отпада

Стара фотеља бачена поред
контејнера, угинуле животиње и
делови намештаја бачени на
ободима насеља, грађевински
материјал истоварен поред
пута су само неке од слика које
свакодневно можемо да види
мо у пећиначкој општини.
Иако, Јавно комунално пред
узеће „Сава“ Пећинци редовно
односи смеће по насељима, а
услуга одношења кабастог
отпада или угинулих животиња
са адресе позиваоца је потпуно
бесплатна, неодговорни поје
динци и даље настављају са
бацањем и одлагањем смећа
где стигну, чиме шаљу јасну
поруку да им свест о заштити
животне средине није ни на
зачетку.
Директор ЈКП „Сава“ Жељко
Милићевић сматра да је потпу
но апсурдно бацати кабасти
отпад и угинуле животиње где
се стигне када је услуга одно
шења, коју спроводе већ дужи
низ година - бесплатна. Све
што је потребно је, како каже,
да се позове број телефона
2436-510 и тиме ће се, не само
смањити трошкови одвожења
отпада појединца, него учинити
услуга свим одговорним ста
новницима наше општине који
воде рачуна о својој околини.
– Од како смо увели услугу
бесплатног одношења кабастог
отпада и угинулих животиња,

добијамо доста позива од одго
ворних грађана, али то није
довољно. И даље, појединци
упорно настављању са гомила
њем и бацањем отпада по обо
дима насеља, у споредним ули
цама, или чак, као што је то
случај у Пећинцима и Шима
новцима, у центрима насеља.
Радници нашег предузећа
редовно, чак и празницима,
односе смеће из насеља. У
сарадњи са пећиначком локал
ном самоуп
 равом континуира
но радимо на уклањању и сана
цији дивљих депонија. У зад
њих годину дана уклоњене су и
саниране депоније у Доњем
Товарнику, Огару, Шимановци
ма, Обрежу, Попинцима, а тре
нутно се уклања велика депо
нија у Пећинцима код вашари

шта. И нећемо стати, настави
ћемо да радимо и апелујемо и
даље на грађане наше општи
не, нагласио је Милићевић.
Он је истакао да нема оправ
дања за бацање отпада на јав
не површине и додао да они
који то чине крше закон, наносе
трајну штету људима у свом
окружењу, што самим тим за
последицу има и санкциониса
ње.
– Очигледно је да морамо да
прибегнемо последњој али нео
пходној опцији кажњавања за
овај прекршај. По Одлуци о
одржавању чистоће на терито
рији општине Пећинци новчане
казне за правна лица и преду
зетнике крећу се од 75.000,00
динара до 150.000,00 динара, а
за физичка лица казна је до

25.000,00 динара. Зато још јед
ном апелујем на све грађане да
пре него што баце отпад на
место које није предвиђено за
тако нешто, добро размисле,
јер наш циљ је – општина
Пећинци без отпада. Ми и
хиљаде одговорних грађана
наше општине желимо да живи
мо у здравом, чистом и лепом
окружењу, које, пре свега, оста
вљамо у аманет нашој деци,
нагласио је Милићевић.
Још једном подсећамо грађа
не да ЈКП „Сава“ бесплатно
односи кабасти отпад и угинуле
животиње са територије пећи
начке општине, као и сваки дру
ги комунални отпад који не
може да се одложи у канте за
смеће и контејнере, као и да је
једино потребно да се позове
ово комунално предузеће
путем телефона 022 2436 510
или путем мејла info@jkpsa
va.rs. Такође, у случају грађе
винског отпада потребно је
позвати ЈКП „Сава“ на исти број
телеф он а
ради
додатн их
информација.
Уколико желимо да живимо у
здравом и лепом окружењу, на
здравој планети, првенствено
морамо сами да се постарамо
да буде тако. Почнимо да ради
мо заједно на томе и да својим
примером општину Пећинци
учинимо још лепшом.
С. Ђ.

МАТУРСКИ ПЛЕС У ПЕЋИНЦИМА

Штраус и коло на шеталишту

На пећиначком шеталишту, матуранти
пећиначк е средње Техничк е школе
„Миленко Веркић Неша“, заиграли су 27.
маја тачно у подне „Плес толеранције“, у
оквиру традиционалне Матурантске пара
де. Покровитељ манифестације је као и
сваке године до сада пећиначка локална
самоуправа, а матурантима је подршку
пружила и начелница Одељења за дру
штвене делатности Зорица Лукач.
Пре плеса, матурантима се обратила
њихова директорка Сања Дујић, која им је
том приликом рекла да се сада налазе на
крају једног животног поглавља, али и да
мисли да ће га се често сећати, јер колико
год им сада то звучало немогуће, како је
рекла, схватиће да су им ови дани били
најбезбрижнији.
– Надам се да из наше школе носите
пре свега лепе успомене, пријатељства и
неких љубави. Надам се да носите и нека
знања која ће вам помоћи да што лакше
упишете жељени факултет или да се што
брже запослите. Надам се да сте научили
и нешто о животу за време ове 4 године,
нешто што ће вам помоћи да будете бољи
људи. Желим вам да сви будете здрави,

Заједно успели све да преброде: Пећиначки матуранти

пре свега, да будете мудра, одговорни,
испуњени и желим вам да волите и да
будете вољени, рекла је матурантима
директорка Дујић.
Својим другарима матурантима обрати
ла се и Тијана Гмизић матуранткиња и
члан ученичког парламента, која је рекла
да је поносна на своју генерацију јер није
било већих проблема током школовања,
непоштовања различитости у сваком сми
слу, као и да су упркос пандемији успели
све да преброде заједно и одрже прија

тељства.
– На овој раскрсници овог нашег живот
ног пута, желим вам да одаберете пут који
вам извлачи најис кренији осмех на лице.
Пут због којег вам срце затрепери, казала
је Тијана.
Пећиначки матуранти заплесали су тач
но у подне уз већ познате ноте Штрауса,
да би затим, заплесали и коло заједно са
својом директорком Сањом Дујић и дру
гим професорима и пријатељима.
Д. С.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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Хероји и жртве не смеју
бити заборављени
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Прикупљено
40 јединица крви
Црвени крст Пећинци, у сарадњи са
Заводом за трансфузију крви Војводине,
организовао је 27. маја две акције добро
вољног давања крви на територији пећи
начке општине.
У акцији одржаној у просторијама Кул
турног центра у Пећинцима крв је пону
дило 38 давалаца, али је њих пет одбије
но из медицинских разлога, тако да је крв
успешно дало 33 давалаца, међу којима
је било пет припадница лепшег пола, као
и пет нових давалаца.

Положени венци на споменик жртвама фашизма у Другом светском рату

Представници месне заједнице Срем
ски Михаљевци и пећиначке локалне
самоуправе су у суботу, 21. маја, пово
дом сеоске славе у у овом насељу, поло
жили венце на два спомен-обележја
палим борцима и жртвама фашизма у
Другом светском рату.
Испред Савета месне заједнице венце
су положили председник Савета Горан
Станковић, и чланови Стевица Гајић,

Горан Бабић и Ивана Весић, а испред
пећиначке локалне самоуправе заменик
председника општине Пећинци Зоран
Војкић, који је том приликом поручио да
хероји и жртве не смеју бити заборавље
ни, а да је наша обавеза, не само да
негујемо сећање на њих, него и да сво
јим делима покажемо да смо достојни
њихове жртве и њиховог херојског чина.
С. Ђ.

ФЕСТИВАЛ „ФАНТАСТ“ У БЕЧЕЈУ

Три награде за младе
пећиначке тамбураше

У акцији одржаној у Дому културе у
Шимановцима крв је понудило 11 дава
лаца. Успешно је крв дало седам давала
ца, од тога две припаднице лепшег пола,
а четири даваоц
 а су одбијена из меди
цинских разлога.
Секретар пећиначког Црвеног крста
Гордана Коњевић изразила је захвалност
Културном центру Пећинци и Месној
заједници Шимановци на помоћи у орга
низацији акције добровољног давања
крви, као и волонтеркама ЦК Пећинци.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У организацији бечејске Музичке шко
ле „Петар Коњовић“, од 16. до 22. маја
одржано је Међународно музичко такми
чење „Фантаст 2022“ у Бечеју, на којем су
учествовали и ученици Основне музичке
школе „Теодор Тоша Андрејевић“ из
Руме, истурено одељење у Пећинцима.
Девети по реду „Фантаст“ окупио је 256

учесника из 56 музичких школа из 49 гра
дова Мађарске, Републике Српске,
Босне и Херцеговине, Хрватске, Слове
није, Македоније, Црне Горе и Србије, а
ученици тамбуре, Алекса Дражић, Матеј
Станисављевић и Божидар Марковић из
пећиначке музичке школе награђени су
са две прве и једном другом наградом у
својој категорији.
Ученици се налазе у класи
Дејана Ћирковића, по чијим
речима ће младе тамбураше
и пећиначка публика имати
прилику да чује на завршном
годишњем концерту музичке
школе, који је најављен за јун.
Он додаје да су ученици уло
жили велики труд и додатни
рад како би били спремни за
ово такмичење, што су пока
зали, како је рекао, и њихови
резултати.
– Изузетно сам задовољан
њиховим напретком, пласма
ном и сматрам да предста
вљају своје место и своју
општину у најбољем светлу,
како у музичкој школи, тако и
у редовном општем образо
вању, рекао је Ћирковић.
Млади музичари са својим професором
С. Ђ.

Одељење за привреду Општинске
управе Општине Пећинци и Ватрогасно спасилачка јединица Пећинци апелују на
грађане пећиначке општине да не пале
траву и ниско растиње, жетвене остатке,
смеће, јер је по члану 50. Закона о зашти
ти од пожара, спаљивање на отвореном
забрањено и представља прекршај за
који је прописана новчана казна предви
ђена законом.
Новчаном казном у износу од 10.000
динара биће кажњено за прекршај физич
ко лице, а правно лице казниће се новча
ном казном у износу од 300.000 до
1.000.000 динара. Лице које је изазвало
пожар, дужно је да ватрогасно - спасилач
кој јединици надокнади трошкове интер
венције, у складу са поседним прописом.
Спаљивањем биљних остатака и сме
ћа често долази до неконтролисаних
пожара на отвореном, који доводе до
настанка великих материјалних штети и
страдања људи, а спаљивањем жетвених
остатака угрожавају се околне оранице и
уништавају се органска материја, корисне
животиње и микроорганизми у земљишту.
Такође, спаљивањем долази до деграда
ције и загађења животне средине, док се
заоравањем жетвених остатака у земљи
ште уноси органска материја која побољ
шава физичке особине земљишта, попра
вља водно - ваздушни режим и повећава
ниво хумуса у земљишту.
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КУКУРУЗ ДОМИНАНТНА КУЛТУРА НА СТАРОПАЗОВАЧКИМ ЊИВАМА

Битан је плодоред, али и цена

Зденко Јашо

Пролећна сетва ове године на терито
рији општине Стара Пазова обављена
на 22.660 хектара а у сетвеној структури
водећа култура је кукуруз који заузима
15.500 хектара, што је преко половине
од укупно засејаних површина, стоји у
извештају Одељења за пољопривре
ду. Ова култура је доминантна како код
пољопривредних предузећа и задруга
тако и код индивидуалних пољопривред
них произвођача, што потврђује и Зден
ко Јашо, ратар из Старе Пазове. На 25
одсто површина сеје соју, исто толико
сунцокрета, док кукуруз заузима полови
ну ораница које обрађује:
– Код мене, као и код свих осталих
пољопривредника, битан је плодоред.
Никад не знате с друге стране, која ће
култура имати добру цену. Прошле годи

Михал Хриц

не је на пример цена кукуруза била 25
динара, сад је 35 динара а шта ће бити
до јесени, то се не зна, прича Зденко
Јашо, пољопривредник из Старе Пазове
Овогодишња пролећна сетва на пољи
ма старопазовачке општине је завршена
почетком маја, управо сетвом златног
зрна тако да су испоштовани оптимални
рокови. Сунцокрет је посејан на 2.200,
соја на 2.100 хектара, шећерна репа на
1.500, а најмање је јарог јечма – свега 20
хектара:
– Карактеристика ове сетве је првен
ствено повећање површина под куку
рузом, а са друге стране незнатно
повећање површина под сунцокретом,
површине под сојом су у неком вишего
дишњем просеку и смањење површина
под шећерном репом, што је веома чуд

но, али без обзира на то, што је прошле
године донела добре профите са добрим
приносима, она је веома захтевна кул
тура са нивоом интензитет производње,
односно улагања, наводи Михал Хриц
из Одељења за пољопривреду Општине
Стара Пазова.
Улагање у пролећну сетву је веће за
40 одсто у односу прошлу годину, најви
ше због повећања цене горива, ђубрива,
семена и заштитних средстава. Тренутно
стање свих усева је добро, али се осе
ћа се недостатак падавина. Уколико их
буде ускоро, могуће је очекивати добре
приносе, јер како оцењују у одељењу
за пољопривреду, ратари из старопа
зовачке општине примењују висок ниво
агротехнике, које доприноси квалитету и
квантитету рода. 
З. Кожик

СТАРОПАЗОВЧАНКА ЕВИЦА ДОМОЊИ, НАЈБОЉА БАРМЕНКА У СЛОВАЧКОЈ

Евица прави коктеле за незаборав

Животни пут је Евицу Домоњи из Ста
ре Пазове одвео у Словачку, где тренутно
ради као барменка у једном бару у Брати
слави. Каже да много воли свој посао а да
је то заиста тако, потврђује и њен успех
на државном такмичењу за најбармена у
организацији Словачке барменске асоци
јације, које се према пропозицијама састо
ји од теоријског и практичног дела и све
се оцењује.
– Оцењује се изглед, мирис, укус кокте
ла, уствари целокупни утисак, објашњава
најбоља барменка у Словачкој.
Припремала је коктел „глим“, што зна
чи појава светлости, уз мешавину слатких
и киселих укуса, уз обавезан лед, чему је
допринео и специфичан начин сервира
ња на послужавнику са уникатним чаша
ма, зеленилом и светлом. Овом победом
је изборила пласман на светско финале
у Куби, које ће бити одржано у новембру.
Каже да је одувек волела да ради са људи
ма и драго јој је када види да је успела да
им измами осмех и причини задовољство
са понуђеним напитком. Ипак, барменство
није једноставно. За добар коктел потреб
но је познавати све састојке и бити добар
угоститељ, препознати жељу муштерије.

ТРЕБА РАЗУМЕТИ ШТА ЉУДИ ЖЕЛЕ ДА ПИЈУ: Евица Домоњи

– Треба разумети шта људи желе, у
каквом су расположењу, да ли желе нешто
освежавајуће или нешто горче, и никад ми
се није десило да препоручим нешто што
им није пријало, каже Евица.
Ускоро је очекује World clas, најпре
стижније такмичење бармена, а побед

ник словачког финала имаће прилику да
отпутује на интернационално такмичење у
Сиднеј. Након тога почињу озбиљне при
преме за одлазак на Кубу, где ће дати све
од себе, јер свој посао воли а то је један
од главних услова за успех.
З. Кожик
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МИНИСТАРKА МИХАЈЛОВИЋ НА ПУМПИ „СТАРИ БАНОВЦИ“

Соларни панели
на бензинским станицама

Потпредседница Владе Србије и мини
старка рударства и енергетике Зорана
Михајловић, у пратњи Kирила Тјурдењева,
генералног директора НИС - а, обишла је
у петак, 27. маја бензинску станицу „Стари
Бановци“ на аутопуту Београд - Нови Сад
како би се упознала са пројектом увођења
соларних електрана на бензинским стани
цама НИС - а.
Током посете гости су се упознали са
основним циљевима и показатељима про
јекта уградње соларних панела који омогу

ћавају производњу електричне енергије на
бензинским станицама. Пројекат изград
ње соларних фотонапонских електрана у
малопродајној мрежи НИС - а представља
пилот - пројекат компаније НИС, у који је
уложено више од 22 милион
 а динара. У
оквиру прве фазе пројекта, НИС је поста
вио соларне панеле на осам малопродај
них објеката, укључујући и станицу „Стари
Бановци“. Произведена електрична енер
гија највећим делом ће се користити за
потребе бензинских станица уз размену са

СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА
ВОЈВОДИНЕ

прво место у футсалу, док су фудбалери
, ученици основне школе „Слободан
Савковић“ из Старих Бановаца понели
титулу најбољих у категорији футсала за
основце. Одбојкашице Гимназије „Бран
ко Радичевић“ из Старе Пазове су се
закитиле златном медаљом у конкурен
цији одбојкашица и као државне прваки
ње у школској одбојци путују на светско
такмичење, које ће бити одржано од 17.
до 27.јуна у Бразилу. Медаље и призна
ња својим школама донели су и ученици
осталих школа из општине Стара Пазо
ва. На највећој спортској манифестацији
младих Војводине такмичари су се над
метали у 15 дисциплина, у категоријама
основаца и средњошколаца, у конкурен
цији дечака и девојчица. Девета Спорт
ска олимпијада школске омладине Вој
водине по броју пријављених учесника је
најмасовнија до сада.
Д. Г.

Засијали
гимназијалци

Девета Спортска олимпијада школске
омладине Војводине (СОШОВ) одржана
је од 19.до 22.маја у Зрењанину и окупи
ла је преко 6.000 младих спортиста –
ученика основних и средњих школа из
целе Војводине и њихових професора и
тренера. На свечаној додели медаља и
признања у зрењанинској „Кристалној
дворани“ засијали су и бројни ученици из
старопазовачк е средине. Фудбалери
гимназије „Бранко Радичевић“ из Старе
Пазове постали су шампиони освојивши

ВОЈКА

Дан школе
После три године паузе, у Дому култу
ре у Војки у уторак, 24. маја Основна
школа „Милан Хаџић“ свечано је обеле
жила свој дан. Дуго очекиваном догађају
присуствовало је преко стотину људи
који су уживали у богато припремљеном

дистрибутивном електричном мрежом.
НИС се на овај корак одлучио водећи
се принципима одрживог развоја, као и
циљевима корпоративне зелене агенде,
која подразумева улагање у обновљиве
изворе енергије у циљу смањења емиси
је угљен диоксида и глобалног загревања.
Од 2009. године НИС је у еколошке про
јекте и бизнис пројекте који су дали знача
јан утицај на унапређење заштите животне
средине уложио око 900 милион
 а евра.
Д. Г.

програму за свачији укус. Прослава је
била посвећена нашим великим писцима
и песницима па је зато мото приредбе
гласио „У друштву песме и приче“. Доде
љене су и награде ђацима који су оства
рили значајне успехе на такмичењима
као и наставницима који су дали допри
нос школи. Присутне је на почетку
поздравила директорка Славица Сто
шић истакавши да ова свечаност много
значи и ђацима и запосленима у школи
јер су се сви, заједно са породицама,
окупили после толико времена и засија
ли на сцени. Не можемо да не поменемо
и баку Иванку Чобановић која је била ђак
ове школе пре више од 80 година и са
лакоћом изрецитовала стихове којих се
сећа још из њених ђачких дана.
Д. Г.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Мали базар домаће радиности
„Мали базар домаће радиности“ одржан је
28. маја на Градском тргу у Руми. То је била
прилика да се чланице неколико удружења
жена окупе и Румљанима понуде своје про
изводе – џемове, сокове, ликере, колаче,
домаће резанце – све по приступачним
ценама. Ове вредне жене нису уплашили ни
тамни облаци у преподневним сатима над
Румом. Добијен новац од продаје својих про
извода и рукотворина користиће за даљи
рад својих удружења. Такође, штандове на
којима су излагале нису плаћале, али је пре
порука била да обезбеде тацну пецива или
колача што ће бити понуда учесницима
бициклистичке трке „Улицама грофа Пејаче
вића“ која је одржана дан касније.
Међу онима који су излагали су и жене из
КУД „Бисер“ из Путинаца.
– Време има своју силу, а ми имамо своју
вољу. Постојимо већ две деценије, а рад је
обновљен пре пет година и регистровани
смо. Имамо две групе, млађу и ветеране и
трудимо се да се уклопимо у савремене
токове. Ово су нам допунске делатности, јер
све имамо своје послове. Ликере од воћа
производи наша Нада, она меси и домаће
резанце, Рајка прави куглове, а имамо и
предмете од праве коже, ручно рађене, које
прави Мара Ћујић. Сваке године успевамо
да купимо једну гарнитуру ношње од тих
средстава што добијемо од Општине кроз
пројектно финансирање, рекла нам је Нада
Алимпић, члан УО КУД „Бисер“.
С. Џ.

Путинчанке на базару

МАНАСТИР КРУШЕДОЛ

Свесрпски сабор
„Крушедолска звона“

У манастиру Крушедол одр
жан је 28. маја 16. Крајишки
црквено - народни свесрпски
сабор „Крушедолска звона“,
који је почео Светом архијереј
ском литургијом и парастосом
за све Србе страдале у рато

Крушедолски сабор

вима од 1991. до 1999. године
и умрле у избеглиштву. У мана
стирској цркви литургију и
парастос за све Србе који су
погинули и нестали током XX
века служио је владика срем
ски Василије са свештенством

Сремске епархије. После
литургије и парастоса, беседу
је, пред великим бројем оку
пљених грађана, одржао Ратко
Дмитровић, министар за бригу
о породици и демографију.
Гости овогодишњег свесрп

ског сабора су били Алексан
дар Вулин, министар унутра
шњих послова Србије и Мило
рад Додик, српски члан Пред
седништва БиХ. Министар
Александар Вулин је у свом
обраћању у Крушедолу пору
чио да сви Срби, где год да
живе, морају да буду једин
ствен политички народ који
одлуке о националним пита
њима доноси заједно у Београ
ду, као и да је време да сви
Срби постану једно.
– Крушедолски сабор је
сабор окупљања и саборова
ња око Цркве која је најсна
жнији елемент српског иденти
тета, рекао је у Крушедолу
Милорад Додик.
С ве с р п с к и
сабор
„Kрушедолска звона 2022“ су
организовали Удружење Срба
из Хрватске заједно са Асоци
јацијом избегличких и других
удружења Срба из Хрватске,
Завичајним клубом „Славони
ја“ из Инђије и Епархијом
Сремском.
С. Џ.
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БЕШКА

Студијска посета
ученика Естонији

ИРИГ

Такмичење
„Мали Пјер“
На такмичењу за најбољу дечију кари
катуру „Мали Пјер“, који организују Прија
тељи деце Србије, под покровитељством
Министарства просвете, науке и техноло
шког развоја, учествовали су и ученици
ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига. На
Окружном такмичењу, које је одржано у
Инђији, они су награђени дипломама за
креативно цртање. Највећи успех су
остварили ученици петог разреда Моника
Нађ и Војин Јовичић. Њихов ментор је
С. Џ.
била Сања Суба.

Ђаци и наставници из Бешке у посети Естонији

Четворо ученика и два наставника из
Основне школе „Браћа Груловић“ Бешка
у оквиру пројекта „Come together” Фонда
ције „Темпус” боравили су седам дана у
граду Талину у Естонији.
Како су истакли представници бешчан
ске школе, студијска посета Естонији
односила се, између осталог, на компа
рацију образовних система у Естонији и
Србији, посету Министарству просвете у
Естонији, као и присуству и анализи
наставног процеса у овој балтичкој
земљи.
Током посете Естонији ученици су има

ли прилику да упознају и традиционалну
естонску кухињу, естонску музику, да
посете Арво Парт Центар, музеј чувеног
естонског композитора класичне и рели
гиозне музике Арва Перта и упознају
естонску историју.
Основна школа „Браћа Груловић“ из
Бешке пројекат „Come together” реализу
је другу годину за редом заједно са шко
лама из Турске, Естоније, Литваније,
Холанције и Немачке.
Већ наредног месеца Бешчани путују у
Литванију, а у мају следеће године биће
домаћини партнерским школама. М. Ђ.

ОБЕЛЕЖЕНО 60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ВИСОКЕ ШКОЛЕ „СИРМИЈУМ“

Награде за најбоље

Свечана академија поводом обележава
ња 60 година рада Високе школе струковних
студија за васпитаче и пословне информати
чаре „Сирмијум“ одржана је у сали школе у
четвртак 26. маја. Јубилеј је честитао Милан
Ковачевић заменик покрајинског секретара за
образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице Аутономне
покрајине Војводине. На свечаности је проф.
др Зоран Милошевић покрајински секретар за
високо образовање и научно – истраживачку
делатност уручио најбољој студенткињи Ката
рини Релић диплому и поклон, која је заврши
ла основне струковне студије и мастер са про
секом 10, на смеру пословни информатичар.
Свечаности су присуствовали и представници
локалне самоуправе Петар Самарџић заме
ник градоначелнице и Зоран Ђурић начелник
Градске управе за образовање, као и бројни
гости, запослени и студенти. У уметничком
делу програма наступиле су ученици Музичке
школе „Петар Кранчевић” као и талентовани
студенти високе школе.
А. П.

Свечана академија
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ШТА ЈЕ НАМА НАША ЖИВОТНА СРЕДИНА И КО ТРЕБА ДА НАМ ЈЕ ЧУВА?

Удари по џепу,
па ћеш да видиш екологије!

Н

ема те теме која ће нас узне
мирити и заинтересовати ако
је нама Србадији удобно, да
цитирамо Констракту „мекано“. Зато
су нам смешни тамо неки Канађани
или Исланђани када четкицама за
зубе чисте морске камичке од на
пример проливене нафте у мору.
Далеко је то, где је Атлантски океан.
Атлантик и јесте далеко, али нама су
такође Хрвати мисаон
 а именица. У
Хрватској су обавезни да одвајају
сав отпад и плаћају га на килограм.
Није Хрватска пристојнија од Србије,
само је Хрватска такав приступ уне
ла у закон, има да одвајаш, има да
се рециклира и тОчка. Тек нам може
бити имагинарно да су словеначке
општине Блед и Горје први градови у
Европској унији и Европи уопште који
су добили сертификат да су градови
без отпада. Љубљана одавно има
огромна постројења за рециклажу
отпада. Дакле, нису то неке сканди
навске земље, хладне, али са
добрим стандардом, нису то Јапанци
из филма „Тесна кожа“ који од ђубре
та праве храну, то су браћа Хрвати и
Словенци. Пих, лако је Словенији да
буде чиста, јелте, како каже хрватски
комичар Жељко Перван „Словенија
има једну жену на пола радног вре
мена која попере прозоре, усиса
Словенију и иде кући“, осим ако не
размислимо да просечном Словенцу
не би пало на памет да баци кесу на
улицу или не дај боже у Бохињку.
Словенац то неће урадити и конец.
Узмимо нашу Сремску Митровицу
за пример. Наша Митраја је чиста и
често је то први утисак многих који
овде дођу, али није чиста зато што
смо ми Митровчани пажљиви према
својој околини, већ зато што „кому
налци“ (тако смо навикли да их од
милоште зовемо) свако јутро чисте
градске улице, што камион
 и перу
коловозе, што саде цвеће и односе
смеће. То изискује много труда и
много новца да би Сремска Митро
вица била чиста, а вероватно је све
тлосним годинама далеко од Бледа и
Горја. Комуналије се заиста труде,
узмите само за пример летње одр
жавање плаже, где се корпе за отпат
ке празне на сваких пола сата. Заи
ста, управо у Јавном комуналном
предуз ећу „Комуналије“ седе неки
људи којима је стало до одрживе и
чисте животне средине, који раде
неке пројекте, покрећу иницијативе,
па смо тако добили рециклажна
острва за одвајање смећа по врста

Паре ми Срби разумемо
боље од матерњег јези
ка, јер када нас ударе по
џепу почињемо да везу
јемо појас у аутомобилу
и стављамо кациге на
мотору. То је једина шко
ла коју ми знамо, па
можда уз новчану казну
почнемо да увиђамо
важност животне среди
не. Да, постоји питање
загађења које произво
ди индустрија, фабрич
ки димњаци који загађу
ју цео град, али хајде да
почнемо од себе и свог
отирача

Али не, ми ћемо и даље
оставити стари кауч код
контејнера у Орловом
насељу, а угинулу живо
тињу уместо на пропи
сана места бацићемо ко
зна где, у неки јендек
најчешће. Па, што би ти
сад однео тај кауч на то
ново рециклажно остр
во када ће доћи свако
јутро комунални камион
да однесе смеће са
депоније коју сте ти и
твоје комшије направи
ли, а ако не однесу онда
су нерадници и „како их
није срамота, смеће сто
ји ту цео дан“. Је л’
тако?

ма, тако су домаћинства добила кан
те за одвајање папира, картона и
пластике, тако је направљено реци
клажно двориште где можете бес
платно одложити свој кабасти отпад.
Дакле, неке опције смо добили, али
ми се нисмо макли даље од бацања
пикаваца по улици – пусто турско
(остала само фраза, јер то ни Турци
више не смеју да бацају смеће). Али
не, ми ћемо и даље оставити стари
кауч код контејнера у Орловом насе
љу, а угинулу животињу уместо на
прописана места бацићемо ко зна
где, у неки јендек најчешће. Па, што
би ти сад однео тај кауч на то ново
рециклажно острво када ће доћи
свако јутро комунални камион да
однесе смеће са депоније коју сте ти
и твоје комшије направили, а ако не
однесу онда су нерадници и „како их
није срамота, смеће стоји ту цео
дан“. Је л’ тако?
дношење смећа је у свету
одавно превазишло свој оби
чан и првобитан концепт као
такав, они се уче како да не праве
смеће. Нама у Србији је тај воз побе
гао на седамнаест станица. Ми мора
мо да научимо како да рециклирамо и
како да правимо много мање смећа.
Нема те едукације деце и младих,
нема те иницијативе, молбе, која ће
уродити плодом, осим језика који ми
најбоље разумемо, а то је казна.
Сада, може то бити друштвено - кори
стан рад у рециклажним центрима за
смеће, али ми најбоље разумемо
казну ако је у новцима. Паре ми Срби
разумемо боље од матерњег језика,
јер када нас ударе по џепу почињемо
да везујемо појас у аутомобилу и ста
вљамо кациге на мотору. То је једина
школа коју ми знамо, па можда уз нов
чану казну почнемо да увиђамо
важност животне средине. Да, постоји
питање загађења које производи
индустрија, фабрички димњаци који
загађују цео град, али хајде да почне
мо од себе и свог отирача. Хајде да
бадњак не палимо на ломачи од трак
торских гума (у појединим фрушко
горским селима је овако приказана
приврженост вери и обичајима), хајде
да не ложимо пластику, него огревно
дрво, јер грејати се морамо. Хајде да
почнемо једни другима да дајемо
добар пример, цивилизовани смо
људи, толико умемо.
Управо се о примеру и ради. Уз све
едукације и све акције, деца и млади
углавном не маре шта ће оставити за
собом. Прошле недеље је у центру
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОМАЋИН ОСМОГ ФЕСТИВАЛА
Прошле недеље је у
ПИЈАНИЗМА
центру Сремске Митро
вице одржано отварање
Спортских игара мла
дих. Мајски дан као
измишљен, трг пун деце,
слика радости. Након
њиховог одласка са
манифестације, трг је
постао слика жалости.
Сва та деца су своје
флашице воде оставиле
широм плочника, по клу
пама, по парку. Хоћете
сада да кривимо децу?!
Отварање Фестивала пијанизма
У неком свету би казну
платили и организатори,
Осми Фестивал пијанизма отворен је у
Фестивал се одржава под покровитељ
Сремској Митровици у четвртак 26. маја. ством Министарства културе и информиса
и родитељи, и школа, и
низатори су Музичка школа „Петар ња, Покрајинског секретаријата за образо
деца би морала да чисте Орга
Кранчевић” и Уметничко удружење „Кран вање, прописе, управу и националне
оне каменчиће четкицом чевић”. У Галерији „Лазар Возаревић“ је мањине – националне заједнице, Покрајин
свечано обележен почетак фестивала, који ског секретаријата за културу, јавно инфор
за зубе
је окупио ове године више од 200 ученика и мисање и односе с верским заједницама и

Учествовало више
од 200 пијаниста

Сремске Митровице одржано отва
рање Спортских игара младих. Мај
ски дан као измишљен, трг пун деце,
слика радости. Након њиховог одла
ска са манифестације, трг је постао
слика жалости. Сва та деца су своје
флашице воде оставиле широм
плочник а, по клупама, по парку.
Хоћете сада да кривимо децу?! У
неком свету би казну платили и орга
низатори, и родитељи, и школа, и
деца би морала да чисте оне камен
чиће четкицом за зубе. Али шта та
наша деца могу да науче када су
корпе за отпатке у школама још оне
пластичне са кесом изнутра, шта они
могу да знају када им, примера ради,
отац по уласку у земљу на повратку
са одмора прво отвори прозор и баци
кесу или пикавац. Шта они могу да
знају, када на телевизији могу да
виде како багер стоји на мосту испод
кога смеће у набујалој реци прети да
однесе мост, па уместо да кашиком
граби тај отпад и баца у неке камио
не, та кашика на десној страни моста
скупља из воде, а на левој опет
пушта низ воду. Шта они могу да зна
ју? Како ми то њих едукујемо?
Не очекујте увек да ће власти
нешто наредити, као што је одвајање
смећа у домаћинству, зар је раја без
власти неразумна и неспособна?
Могли смо да будемо Блед и Горје, а
ми смо Митров
 ица и Шабац и такви
какви смо, још смо и добри. Ми смо
земља где се брдо депоније пошу
мљава и где су наша најлепша језе
ра лепа још само у мислима, јер кад
у њих заријете весло, прво треба да
разгрнете резултате наше бриге,
пристојности и карактера.
Читанка

студената из 36 градова Хрватске, Босне и
Херцеговине, Словеније, Црне Горе и
Србије.
– На први утисак сам одушевљена гра
дом и људима. Организација је фантастич
на, одушевљена сам и са младим пијани
стима којих има више од 200, а дошли су
пуни елана, жеље и воље, након немилих
времена која су нас све задесила. Атмос
фера је одлична и захвалила бих се свима
који су учествовали у организацији овог
фестивала, рекла је чланица жирија Ката
рина Крпан из Музичке академије Свеучи
лишта у Загребу, којој је ово прва посета
Сремској Митровици.

Града Сремска Митровица.
– У овом тешком времену обележеном
ратовима, короном, низом непријатности и
туробности које прате обичног човека, ова
ква врста манифестације је значајна за све
нас, житеље Сремске Митровице и за саму
институцију Града. Уметност је ту да би
спасла свет, да би пробудила нешто спокој
но у нама, да нам озари душу и остави
сећања пријатна и трајна, рекао је Зоран
Мишчевић заменик начелник а Градске
управе за културу и спорт.
Ученици су дошли да покажу своје умеће
у дисциплинама клавир соло, клавирски
дуо и упоредни клавир. 
А. Плавшић

РЕАГОВАЊЕ

„Како сам освојио Стеријину награду
и зашто мислим да није заслужено?“
– М новине, број 1066 од 25. маја 2022. године
Поштована Светлана Ћосић,
У новинама које уређујете објављен
је текст о Стеријином позорју Стефана
Тајбла у коме он износи податке који се
тичу и мене и фестивала, а који нису
тачни па вас молим да објавите исправ
ку.
Те године када жири није доделио
награде ја нисам била селекторка већ
претходне године. Такође, представе
„Виолиниста на крову“ и „На Дрини
ћуприја“ нису били у истој селекцији.
Селекција Бошка Милина је била изу
зетна пре свега по томе што је изразито
била усмерена према делима нових,
младих аутора. Фестивал Стеријино
позорје никада није „враћен на фабрич
ко подешавање“ – прве године (и само
тада!) на фестивалу су извођене пре
васходно представе по тексту Јована
Стерије Поповића. Фестивал Стеријино
позорје од другог фестивала промови
ше нове драмске текстове редовно (ове

године у главној селекцији гледаћемо
дела Тијане Грумић, Филипа Грујића,
Јелене Кајго, Маје Пелевић и Синише
Ковачевића). Међутим, Стеријино
позорје није фестивал искључиво нових
драмских текстова. Зато је у реду да се
у селекцији изведу и драма Момчила
Настасијевића, Љубомира Симовића и
Бранислава Нушића што је ове године
случај. Институција Стеријино позорје
преко фестивала годинама и континуи
рано подржава рад младих драматурга,
критичара и драмских писаца. Тако ће
ове године бити јавно читање нових
драмских текстова Марије Пејин и
Димитрија Петровића. Студенти драма
тургије ће као критичари билтена
фестивала такође пратити и комента
рисати фестивал. То Стефан Тајбл
сигурно зна јер је и сам, као студент
драматургије, учествовао у овим про
грамима.
Марина Миливојевић Мађарев
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СЛАВА МИТРОВАЧКОГ ХРАМА СВЕТИХ КИРИЛА И МЕТОДИЈА

Светитељи се само
Христом разумевају
Сремскомитровачки храм Светих Кири
ла и Методија у уторак, 24. маја просла
вио је свечано своју славу. Врхунац моли
твеног празновања и сећања на славну
браћу и солунске мисионаре заслужне за
стварање прве словенске азбуке и превод
Светог јеванђеља на народни језик, била
је Света литургија којом је началствовао
протојереј - ставрофор Велизар Жива
новић, уз саслужење војног свештеника
Љубише Човића и сремскомитровачког
свештенства – протојереја - ставрофора
Гвоздена Арамбашића, протонамесника
Андрије Авакумовића, протонамесника
Радослава Радовановића и ђакона Божи
дара Ђенића. Из певнице је на литургиј
ске прозбе одговарао Дечији црквени хор
„Благослов“.
Обрадован приликом да се поново сабе
ре у слављеничкој и празничној атмосфе
ри, многобројни верни народ и гости славе
испунили су најмлађи митровачки храм и
његову порту. Обраћајући се присутном
народу, протојереј - ставрофор Велизар
Живановић произнео је поучну беседу у
којој је нагласио суштински значај Христо
вог васкрсења као јединствене појаве у
људској историји и стуб вере сваког пра
вославног хришћанина. На део проповеди
о Божијем јављању човеку и истини васкр
сења надовезала се беседа проте Велиза
ра о житију и богоугодном светитељском
делу Светих Кирила и Методија који су у
давном деветом веку одговорили на миси
онарски позив за ширење писмености и
хришћанства међу Словенима. Он је под
сетио да је један од двојице Сетих учите
ља - Епископ Методије окончавши своје
велико дело, земаљски живот оставио на

Детаљ са литургије

подручју Паноније, вероватно на подруч
ју данашњег града Сремске Митровице,
због чега је Преосвећени владика Васили
је вођен Божијим промислом благословио
да се на овом месту подигне храм Светим
словенским просветитељима.
– На овом месту се поју литургије и
приносе се молитве како би Бог по свом
промислу пројавио гробно место Светог
Методија. Зато је ваш вредни парох про
та Сава заједно са вама, црквеном општи
ном и Градом Сремском Митровицом пре
неколико година подигао ову прекрасну
светињу у којој смо се сабрали, да про
славимо ове дивне светитеље Божије који
су Бога прослављали. Светитељство је
један бесцен дар који нам је хришћанство
подарило, јер изван Христа и хришћан

ства у другим религијама нема светитеља.
Светитељи се само Христом разумевају
и објашњавају. Они су највећа похвала и
највећа одбрана хришћанства и највећи
доказ Христовог божанства, рекао је про
та Велизар.
Молитвено славље у порти Храма Све
тих Кирила и Методија настављено је
освећењем жита и резањем славског
колача који су принели кумови овогоди
шње славе породице Ненада и Спасоја
Тубића. Старешина храма протојереј - ста
врофор Саво Ракита, Архијерејски наме
сник сремскомитровачки позвао је при
сутне на пригодно славско послужење у
новоиз грађеној трпезарији црквеног дома
у порти храма.
Д. Мостарлић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ГЕНЕРАЦИЈА УЧИТЕЉА ОБЕЛЕЖИЛА 50 ГОДИНА МАТУРЕ

Оставили су трага у овом граду

Давне,1972. године сремскомитровачка
Учитељска школа је изнедрила једну див
ну генерацију, прелепих четрдесетак дево
јака које су с поносом штили и чували
Бора, Шарче и Коља, генерацију добрих
другара, будућих учитеља. Ученици V-1 и
V-2 одељења успешно су закорачили у
будућност испраћени будним оком дирек

тора Томашевића, разредница Заге и
Живадине, професора Небригића, Спаји
ћа, Грабовца, Мишића, Јешићке, Кутузов
ке, младост пуна полета, спремна да буду
добри учитељи, да воле и поносно васпи
тавају младе нараштаје.
Овога маја, педесет година касније,
иста та генерација се са радошћу окупља

Матуранти Учитељске школе, генерација 1972.

да се евоцирају успомене, са тугом сете
оних којих нема, испричају своје прича. А
прича је било.
Оставили су они трага у овом граду.
Извели генерације, васпитавали стотине
дивних малишана, усмеравали их да и они
постану добри људи, успешни радници,
лекари, економисти, новинари, правници,
учитељи...
Многи ће се сетити својих васпитачица
Љиље, Бранке, Милице, Смиљке, Зорице,
Божице, Миланке, својих учитељица Анђе,
Досте, Јелице, Наде, учитеља Боре, про
фесорица Вере и Јелице. Неки су свој
радни век провели у Нишу, Руми, Босни и
Хрватској.
Сада, после 50 година на скупу у Срем
ској Митровици дружили су се и са радо
шћу присетили своје младости, згода и
тешкоћа током петогодишњег школовања,
незаборавних тренутака са екскурзија, а и
своје песме:
„Наша кола на углу улице, у њу иду све
лепе цурице, оне носе црвене кецеље и
крагнице од шифона беле“.
Г. Т. М.
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PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Развела сам
се од дечка и
баш ми је лепо
И да вам кажем, много нам је
боље. Било је боље оног тренут
ка када смо изговорили то једно
другом и схватили да се ослоба
ђамо стега наметнутог ‘па ред је’
менталитета, који за многе функ
ционише, то не поричем.
Али, ми нисмо ‘по реду’ и ‘ради
реда’ људи

Н

е мислим буквално развела, али уве
шћу вас у причу.
Пре више од четири године, нас
је онај први љубавни талас спичио толи
ко снажно да нисмо имали шансе да му се
одупремо. Били смо нераздвојни, и углав
ном изоловани од света - тако нам се мо
гло у том тренутку.
Уживали, шетали, гледали филмове, из
лазили, дружили се, али као сијамски бли
занци били смо спојени у сваком тренутку.
Тако да смо почели и да живимо заједно
свега неколико месеци након упознавања.
Пре тога сам ја живела сама и навикла
сам да одређене ствари у мом стану функ
ционишу по принципу по ком ја желим и
како ја желим. То је подразумевало и бла
ге опсесивно компулсивне моменте попут
брисања славине након сваког коришће
ња, прања суђа чим се искористи (да, чак
и ако дођем из града у пет ујутру и једем
- морам то и да оперем).
Прала сам пешкире сваки пут када би ми
одлазили другари, па и оне тепихчиће за
под у купатилу. Након туширања бих, док
сам још у туш кабини одмах стакла прска
ла средством против каменца и брисала
како би се увек сијала. Рибала сам под
и сређивала гајбу бар једном недељно,
обично би то била субота, а прозоре сам
прала на свака три месеца, без обзира које
би то годишње доба било. Одећу сам сла
гала по боји, учесталости ношења, и по још
неколико категорија којих више не могу ни
да се сетим.
А, онда је дошао он и пореметио све. Ча
рапе су биле свуда, прала сам триста ма
шина недељно и молила сам га да научи
како слажем велике пешкире, а како мале.
Те да панталоне не слажемо на леву, него
на десну страну, а да мајице не иду са ру
кавима назад, него се пополове по дужини.
Ништа није успело. Ружичасте наочаре
су спале, разбиле се, а све те ствари које
су ми мало ишле на живце, ишле су све
више.
Самим тим сам ја била све више исфру
стрирана, а како смо потпуно другачијег ка
рактера, он се све више гасио и све мање

пажње обраћао. Временом, то се одразило
и наше интимне тренутке и разговори су
постали досадни. Све чешће смо их водили
успут, док он игра игрицу на телефону, а ја
листам инстаграм и све је почело да смета.
Не идемо нигде, трчимо кући да гледамо
филм или неку глупаву серију док једемо,
збијемо коју шалу и легнемо да спавамо. И
тако сваки боговетни дан.
Док нисмо нашли решење.
Многима којима смо представљали на
ше проблеме, нису деловали толико вели
ки, посебно због тога што је био уз мене и
док сам имала рак, а тек посебно када сам
пролазила кроз хемиотерапију. Масирао
ми је кости јер су ме болеле, правио дру
штво док смо се возикали по сремачким
селима и бројао ми колико смем босанских
кафа да попијем док смо били у Високом
на одмору.
А, мени су ти проблеми само расли. Пр
во су били ограда изнад које сам га опет
некако видела. Затим кућа иза које сам
опет могла да га чујем. Онда и зграда. Тад
већ нисам могла ни да га видим ни чујем.
Неколико месеци агоније претворило
се у развод. Односно од суживота прешли
смо на забављање - онај период везе који
смо прескочили.
ноги кажу, не може то тако, није то
по реду и ваљда треба обрнуто. А
нас двоје, како нисмо ишли по реду
ни пре четири године, ипак одлучисмо да
не идемо по реду ни сада.
И да вам кажем, много нам је боље. Би
ло је боље оног тренутка када смо изго
ворили то једно другом и схватили да се
ослобађамо стега наметнутог ‘па ред је’
менталитета, који за многе и функциони
ше, то не поричем.
Али, ми нисмо ‘по реду’ и ‘ради реда’ љу
ди.
И да се разумемо, и даље он мене нер
вира, као и ја њега, али дозволили смо се
би тај луксуз да се пожелимо, да се обра
дујемо једно другом, и знате како - да сру
шимо све ограде, куће и зграде да се бар
видимо и чујемо, макар и по цену да се не
грлимо сваку ноћ.

М
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Значајна
издавачка
делатност
Обимни радови на згради Завичај
ног музеја Рума присилили су запо
слене да своје активности прилагоде
ситуацији, тако да су неке од досада
шњих активности реализоване у
Културном центру. Такође, управо
због немогућности да се користи
музејски простор, акценат је ста
вљен на издавачку делатност ове
установе културе. Тако је музејски
саветник, кустос историчар Ђорђе
Бошковић, припремио два врло
интересантна издања - наиме ура
дио је монографију Руме која садржи
и превод садржаја на енглески језик.

Једна од радионица
о Марку Пејачевићу

– То нам је у плану да ове године
издамо као нешто ексклузивно, а ту
је и Попис румског становништва из
19. века који је такође, завршен.
Спремамо и наш Зборник број 12,
док је број 11 изашао крајем 2021.
године, каже Бранислава Коњевић,
директорка Завичајног музеја Рума.
Припрема се и друга књига из еди
ције „Рума – знаменити суграђани“.
Штампана је радна свеска о грофу
Пејачевићу и сада је спремна за
штампу друга радна свеска о позна
том Румљанину, аутору прве физике
на српском језику, Атанасију Стојко
вићу.
– И ова радна свеска ће бити дво
језична, на српском и енглеском јези
ку, тако да ћемо организовати и
радионице за ученике на часовима
енглеског језика и историје, каже
Бранислава Коњевић.
С обзиром да је ова година дво
струко јубиларна када је Завичајни
музеј Рума у питању – реч је о 250
година од настанка зграде и 60 годи
на од почетка рада Музеја – плани
рано је и издавање монографије о
Завичајном музеју у периоду од
1962. до 2022. године.
С. Џакула
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СТУПИО НА СНАГУ НОВИ ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУ СИРОВЕ КАФЕ
И ПРОИЗВОДИМА НА БАЗИ КАФЕ

Није кафа све што
мирише као кафа

Већина људи воли да
започне нови дан уз шољи
цу добре кафе. У претход
ном периоду се на тржи
шту ретко могла наћи чиста
кафа, а било је више оних
производа
измењеног
састава, па и квалитета. Од
сада ће такве мешавине
бити обавезно означене као
„производ на бази кафе“, а
уколико је у њима мање од
50 одсто кафе, ознака би
морала да садржи податак
да је то производ са додат
ком кафе. Под именом
„кафа” од 31. маја моћи ће
да се продају само произво
ди направљени искључиво
од млевеног зрна кафе. То
је предвиђено Правилником
о квалитету сирове кафе,
замена за кафу и сродних
производа, који је усвојен у
нашој држави пре годину и
по дана. У међувремену би
требало да су произвођа
чи прилагодили пословање
новим правилима.
У „Кући кафе“ у Сремској
Митровици кажу да ће ове
новине највише утицати на
веће произвођаче, али не и
на њих, с обзиром на то да
они праве чисту кафу.
– Домаћа кафа није више
оно што би требало да буде
већ низ година, што због
потешкоћа и поскупљења
на тржишту, али и дотада
шње државне регулативе.
Спас за љубитеље праве
кафе постоји. Управо зато

Зрна кафе

Милорад Мића Попадић

Некадашњи
мириси и укуси
– Ми смо се у пословању
првобитно одлучили за
„еспресо“ кафу и различи
те мешавине, како ми то
кажемо „блендове“. За
сада их имамо шест. Има
мо и чисту арабику, одно
сно кафе које долазе из
различитих крајева, са
различитих надморских
висина и са различитим
оценама. То продајемо
овде и презентујемо људи

ма лепоту и ароме коју
кафа може да садржи.
Почели смо пржити и мно
го домаће кафе у послед
ње време, јер наши сугра
ђани то траже. Таква кафа
подсећа на неко време од
пре 30 и 40 година, када су
наше баке саме пржиле и
млеле кафу. То се добро
показало међу љубитељи
ма тог напитка, додао је
Попадић.

ће се и примењивати нови
правилник који је држава
прописала и то нас радује.
Када пробате чисту кафу и
када пробате неку са дода
цима соје, грашка или нечег
сличног, одмах се препо
зна разлика. То дугогоди
шњи конзументи примете,
објаснио је Милорад Мића
Попадић, власник „Куће
кафе“.
Нови правилник је дели
мично усклађен са европ
ским прописима, али је пре
свега у интересу потрошача
и неких произвођача. Новим
начином декларисања ће
они који кафу производе на
прави начин, имати могућ
ност да већим квалитетом
оправдају и цену.
Међутим, иако нас мирис
чисте кафе враћа у про
шлост, садашњи начин
пржења кафе се у потпуно
сти разликује од старинског.
– Пржионице су данас
софистициране,
има
ју софтвере и различите
рецепторе који контроли
шу сваки секунд у процесу
пржења кафе. Све је пот
пуно аутоматизовано и не
може да се догоди ништа
непредвидиво. То је револу
ционарно, јер се данас ква
литет кафе подиже на виши
ниво, управо због побољ
шаног квалитета пржења.
Не може да загори кафа или
да буде недовољно печена.
Свака тура је иста, а за то је
заслужна савремена техно
логија, знање и литература.
То ће тек да направи раз
лику између произвођача.
Производ који може данас
да се добије је питак, леп и
пун арома, а као такав брзо
прираста људима за срце,
закључио је Мића Попадић.
И након 31. маја ће бити
могуће пронаћи у рафовима
декларисане производе по
старим прописима, с обзи
ром на то да је предвиђено
да оно што је у том моменту
у продаји, може да се про
даје до истека рока траја
ња.
А. Плавшић
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ПРОЛЕЋЕ ЈЕ ДОБА РЕПРОДУКТИВНОГ ЦИКЛУСА ЗМИЈА, ЗАТО ИХ ТАДА ЉУДИ
ЧЕШЋЕ ВИЂАЈУ

Ко се боји змија још?

Змије регулишу бројност глодара који
могу направити озбиљне штете у пољо
привреди и шумарству. На начин на који
је то природа регулисала, змије се хране
глодарима и тако спречавају њихово пре
терано множење. А добро је познато да
глодари могу преносити разне болести и
заразе, изјавио је Михајло Станковић
Пролеће је доба када код
већин е репт ил а наступ а
репродуктивни циклус. То је
период њиховог размножава
ња, те није реткост да у потра
зи за партнером и људи могу
да их затекну у својим двори
штима, на улици, али најче
шће поред воде и око канала.
С обзиром на то да су и поје
дини становници Сремске
Митровице имали прилику да
им дођу непозвани гости,

односно змије, биолог Михај
ло Станковић каже да је то
уобичајена појава за ово доба
године.
– Змије су пре око месец
дана изашле из такозваног
зимског сна, тако сада морају
да пронађу већу количину хра
не, како би надокнадиле оно
што су потрошиле током поме
нутог периода мировања. Зми
ја коју можемо најчешће виде
ти на простору Сремске

Змија смук

Михајло Станковић

Митровице је смук, а да није
близу воде. Оне које ћемо
углавном затећи у влажним
деловима града су белоушка и
рибарица. Све су безопасне и
то је оно што би грађани тре
бало да знају. Наш град има
много отворених археолошких
локалитета, где има много
камења, које је погодно скло
ниште за змије. Појављују се у
најтоплијем делу дана и како
температура пада, оне се
повлаче. Бетон и камен се
загревају током дана, а током
ноћи исијавају топлоту. Змије
не знају да ли је у питању
топлота од сунчеве светлости,
па онда могу да остану и у
вечерњим сатима ту, рекао је
Михајло Станковић.
Према важећим прописима
у нашој држави све змије су

строго заштићен е врсте.
Забрањено је убијање и прога
њање.
– Грађани морају знати да
су то веома важни чланови
екосистема, чак и за нас људе.
Змије регулишу бројност гло
дара који могу направити
озбиљне штете у пољопри
вреди и шумарству. На начин
на који је то природа регулиса
ла, змије се хране глодарима
и тако спречавају њихово пре
терано множење. А добро је
познато да глодари могу пре
носити разне болести и зара
зе, изјавио је Михајло Станко
вић.
У зависности од врсте једин
ке, казна за убијање змије кре
ће се између 40.000 динара,
па све до 100.000 динара.
А. Плавшић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Изложба
икона

У оквиру 12. Манифестације „Дани
словенске писмености и културе“ у Холу
Културног центра је 24. маја поставље
на изложбе икона и калиграфских радо
ва ученика 15 основних школа из румске
општине, Сремске Митровице и Батајни
це. Организатор ове изложбе и иници
јатор пројекта израде икона је градска
ОШ „Душан Јерковић“. Наташа Станић,
директорка ове школе је истакла да су
они у Храму Св. Саве представили про
јекат „Света Србија“. Наиме, Наташа је
2014. године, тада као учитељица, по
први пут са својим ученицима израдили
икону мозаичког типа са ликом Св. кра
ља Стефана Дечанског, који се обеле
жава и као слава Руме. Од тада се ова
идеја ширила и почела је израда икона
у румским школама, потом и на подручју
Срема, али временом и у другим градо

Изложба икона у Руми

вима, уз подршку и активност Косте Стје
пановића, вероучитеља.
До сада су у пројекту учествовале 34
школе, а израђена је 81 икона, које су
све освећене било у црквама или мана
стирима. Александар Цигановић је веро
учитељ у ОШ „Свети Сава“ у Сремској
Митровици који каже да је прошле годи
не по први пут са ученицима урадио ико
ну Св. Саве, а ове године Св. Симеона.

– Имамо још три иконе, а једну смо
поклонили Граду Сремска Митрови
ца. Планирамо и у наредном периоду
да учествујемо у овом пројекту. Ово је
лепа активност која траје седам година.
Лепо је организовати овакве ствари, јер
се шири вера међу децом и подстиче се
њихова креативност, рекао је вероучи
тељ Александар Цигановић.
С. Џакула
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ЕВДОКИЈА СУПРУГА КРАЉА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Неслога у браку и
протеривање са двора
Пише: др Снежана Булат

У
Чим је постала
велика жупанка,
након повлачења
Стефана Немање,
Евдокија је
напрасно почела
да протура право
да као жена
владарка,
учествује у
највишој власти
у Рашкој

народу, итекако позна
та прича о некаквом
владару, који је нека
да давно протерао своју
жену са двора, на нимало
цивилизован начин, кружи
вековима и изазива чуђење.
Ко је била несретна жена, и
зашто је такву судбину
доживела? Ни мање ни
више, реч је о византијској
принцези, првој жени, првог
српског краља, Стефана
Првовенчаног.
Наиме, принцеза Евдоки
ја, најмлађа кћерка визан
тијског цара Алексија III
Анђела, након битке на
Морави 1190. године бива
удата за Стефана Првовен
чаног. Ни ову младу принце
зу није задесила другачија
судбина, но да буде удата
из политичких разлога. Овај
пут, важно је било успоста
вити нов и чврст однос
између Византије и Рашке и
најзад потврдити мир који је
склопљен након пораза на
Морави. Византијски цар је,
како тврди историчар Ста
нојевић, инсистирао да се
Немања ороди са њим, те
да византијска принцеза на
српском двору буде заступ
ник византијских интереса и
контрола српске политичке

Прстен краља Стефана Првовенчаног

Стефан Првовенчани

акције. С обзиром да је
Вукан, најстарији Немањин
син већ био ожењен, Евдо
кијина рука је дата Стефа
ну. Извори кажу да је Евдо
кијина мати, Ефросина, као
енергична и веома амбици
озна жена, имала боље
планове за своју кћер. За
Ефросину је било недовољ
но да њена кћер буде само
жена владаочевог другог
сина, те је тежила ка круни.
Алексије и Ефросина су се
свим снагама борили да
Евдокија постане владарка.
Дубока старост Немањина,
умор и припреме за онај
свет, утицали су да се њего
ве жеље поклопе са жеља
ма византијског цара. Тако

је Немања, заобишао нај
старијег сина и предао
власт сину Стефану. Није
ли управо Евдокија утицала
на читаву судбину српског
народа?
Чим је постала велик а
жупанка, након повлачења
Стефана Немање, Евдокија
је напрасно почела да про
тура право да као жена вла
дарка, учествује у највишој
власти у Рашкој.
Већ прве године брака,
Евдокија рађа сина, по име
ну Стефан Радослав, затим
кћерку Комнину, па Стефа
на Владислава и Пребисла
ва. Веома лепо је говорио
Стефан Првовенчани да
„часна жена у дому мужа
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својега више вреди од бисе
ра и драгог камена“. Овом
приликом ћемо покушати да
расветлимо питање, да ли
је и његова жена Евдокија
вредела више од бисера?
ажалост, брак између
Стефана и Евдокије
није био срећан, слога
међу њима није дуго траја
ла, те се разилазе 1200. или
1201. године. Брак је обило
вао разним интригантним
појединостима, био је веома
узбудљив и драматичан. Да
је неразумевање владало
на српском двору, потврђују
многи историчари. Најинте
ресантније податке оставио
је византијски историчар
Никита Хонијат. Важно је
сагледати податке које оста
вља овај историчар јер као
што наглашава Светлана
Томин „теме љубави, брака,
неверства и разних поро
дичн их проблема нис у
могле бити предмет интере
совања писаца хагиограф
ских и химнографских дела,
те нам записи хроничара и
историчара омогућују да
историјске личности, које су
представљале и књижевне
јунаке сагледамо у сасвим
другачијој светлости“. Наи
ме, Евдокија и Стефан су
непрестано једно другом
упућивали опт уж бе због
неверства. Хонијат сведочи
да је први српски краљ своју
непослушну жену оптужи
вао да је „претерано похо
тљива и шугава“. Ни она
њему није остајала дужна.
Сваким даном свом супругу
је пребацивала да је „од
саме зоре пијан, да не пије
воду из свог пехара, а при
том, потајно једе туђи хлеб“.
Сведочи Хонијат да је Сте
фан био много мудар и пре
вртљив, данас бисмо рекли
намазан свим бојама, те је
осмислио начин на који би
могао да се ослободи Евдо
кијиног присуства. Послу
живши се измишљотином,
да је Евдокија начинила
прељубу, смислио је страви
чан начин да је отера са
двора. Ипак, византијски
историчар наглашава да не
може са сигурношћу тврди
ти да су Стефанове опту
жбе биле лажне. Било како
било, његов потез, био је
доиста варварско дел о.
„Нареди да се с ње свуче
сво одело, оставивши јој
само танку кошуљу, али јако

Н

Задужбина Стефана Првовенчаног – манастир Жича

Нажалост, брак између Стефана и
Евдокије није био срећан, слога
међу њима није дуго трајала, те се
разилазе 1200. или 1201. године.
Брак је обиловао разним интригант
ним појединостима, био је веома
узбудљив и драматичан
срезану, тако да је само оно
најнужније остало прекри
вено, и тако нечасно је пусти
да иде куда жели“.
Евдокија је заштиту и
склониште потражила код
свог девера. Протеривање
Евдокије са двора, код Вука
на је изазвало бурне реак
ције. Узалуд се трудио да
брату докаже недостојност
овога поступка. Покушавао
je на све могуће начине да
заштити своју снаху. Проти
већи се оваквом, заиста
нечасном и грубом поступку
и преоштрој казни, Вукан је
свак одневно прек оравао
брата због ове нечовечно
сти. Молио га је да смири
страсти, утиша бес и да
попусти, имајући пред очи
ма високо порекло Евдоки
јино. Упозоравао га је исто
времено да мисли на само
га себе, како не би изашао
на рђав глас због тако сра
мотних и понижавајућих
дела. „Не успевши да убеди
човека тврде и неумољиве
нарави, он сам указа Евдо

кији сву потребну пажњу и
отпреми је уз достојну прат
њу у Драч”. Када је њен
отац, цар Алексије сазнао
шта се догодило, послаo je
„покривену носиљку, накит и
остале украсе, те достојан
ствено примиo своју кћер у
кућу“.
Неоспорна је чињеница
да је стварни разлог оваквог
Стефановог потеза, заправо
била његова нова политика.
Наиме, прилике у Византи
ји, биле су измењене.
Византија је постала растр
зана како спољним, тако и
унут раш њим
сук об им а.
Евдокијин отац, запао је у
тешкоће, што је утицало на
Стеф ан ову
оријентац ију
према Западу. У то доба,
Стефан је очекивао кра
љевску круну, те му је визан
тијска супруга представља
ла само сметњу.
По повратку у Цариград,
Евдокија убрзо склапа нови
брак, и то са војсковођом
Дуком Мурзулфом. Како је
крај себе имао цареву кћер,
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и сам ће пожелети такву
титулу. Време за преврат је
било идеално – под цари
градским зидинама саку
пљала се крсташка војска, а
Алексије III није успевао да
их отера. Након великог
пораза, Алексије напушта
престоницу, а његов нови
зет се проглашава за влада
ра. Међутим, ускоро ће
уследити нови напад крста
ша, а Мурзулф у страху од
напада, напушта Цариград
и благо древног града, а са
собом води супругу вољену
и њену мајку. Судбина је
била таква, да поражени
цареви у изгнанству склопе
мир. Мир неће дуго потраја
ти, Мурзулф ће настрадати
од руке Алексијевих људи, и
бити лишен вида.
вдокија се по трећи
пут удаје и то за Лава
Згур а,
гос под ар а
Коринта. Трећи муж је имао
доста веза са царицом
Ефросином. За Згура је та
женидба била од невиђене
важности, јер му је обезбе
дила легитимитет власти,
пред очима грчког станов
ништва. Према Лаксарисо
вим речима, Евдокија је
надживела трећег мужа.
Тада је отишла у малу Ази
ју, или Теодору Ласкару,
чија је жена била Евдокији
на сестра, или пак, своме
старом оцу, Алексију. Почет
ком 1207. године, Алексије
III стиже на двор икониског
султана. Султан је намера
вао да га као претендента
искористи против Теодора
Ласкара и да тако онемогу
ћи јачање Никејског цар
ства. Султан ће затражити
од Ласкара да уступи власт
Алексију. Међутим, зауз
врат ће добити не само
одречан одговор, већ и
објаву рата. У бици код
Антиохије, султан ће изгу
бити живот, а сам Алексије
ће пасти у руке Ласкарису.
Не постоје писани подаци
да је Евдокија те догађаје
преживела. Последњи пут
се спомиње у флорентин
ском рукопису, у ком стоји:
„Пошто је доцније (Згур)
умро зауз му Латини и про
тив сваког очекивања Акро
коринт, а његова жена,
напустивши ту земљу, пре
ђе лађом на исток“.
(У следећем броју:
Јелена супруга
цара Стефана Душана)

Е

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

30

ДРУШТВО

M NOVINE

1. JUN 2022.

СТАРИ СЛАНКАМЕН: ПРВА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ШЕТАЛИШТА У ТОКУ ОВЕ ГОДИНЕ

Несвакидашња стаза
поред Дунава

Будуће шеталиште у Старом Сланкамену

Крајем прошле године, покренут је про
јекат изградње шеталишта изнад Дунава
у Старом Сланкамену. Први корак био
је идејни пројекат, који је седам месеци
представљен медијима у згради Општи
не Инђија. Општина Инђија недавно је
добила 35 милиона динара од Министар
ства трговине, туризма и телекомуника
ција за реализацију пројекта изградње
поменутог шеталишта у Старом Слан
камену. Како су потврдили надлежни,
током ове године почеће изградња прве
фазе.
Према речима Милана Богојевића,

директора
Туристичке
организације
општине Инђија шеталиште ће се нала
зити на води и биће дугачко 620 метара.
– Шеталиште ће бити крајње несва
кидашње. Планирамо и изградњу при
станишта за туристичке бродове, види
ковца, прилазне стазе за пешаке али и
пунктова за поставку изложби, продајних
штандова или периодичних активности
истакао је раније Богојевић и додао:
– У идејном решењу стазе изнад воде
предвиђена је и поставка клупа и расве
те дуж шеталишта. Стаза прати линију
Дунава, у зони зеленила које ће остати

нетакнуто. Почетак стазе планиран је
од туристичког инфо центра а крај стазе
предвиђен је код марине „Мика Алас“ у
делу насеља познатијем као Заград.
Туристичка организација општине
Инђија у сарадњи са локалном само
управом настоји да Стари Сланкамен
постане једна од најатрактивнијих тури
стичких дестинација у Србији. Тако
ђе, како је рекао Богојевић, шеталиште
у Старом Сланкамену биће највећи
инфраструктурни пројекат у области
туризма у општини Инђија након изград
ње Келтског села.
М. Ђ.

АЛИСА И ЛЕА У ЗЕМЉИ МУЗИЧКИХ ЧУДЕСА

Младе уметнице
одушевиле суграђане
У среду 25. маја је у барокној сали
Музеја Срема у Сремској Митровици
одржано музичко – поетско вече „Алиса
и Леа у земљи музичких чудеса“. Много
бројна публика је имала прилику да ужи
ва у богатом програму који су приредиле
девојчице Алиса Божић и Леа Недимо
вић, свирајући виолончело, односно
флауту. Девојчице су ученице осмог раз
реда Основне школе „Јован Поповић“ и
Музичке школе „Петар Кранчевић“. На
недавно одржаном Републичком так
мичењу младих композитора, Алиса је
освојила прво, а Леа друго место.
– Награда ми веома значи и веома сам
срећна што могу да наступим пред срем
скомитровачком публиком. Између оста
лог, свираћу композицију коју сам компо
новала, изјавила је Леа Недимовић.
Гости вечери су били Лара Радовано
вић, Лука Међедовић, Анђела Црнојакић,
Леон Жарко и Исидора Козлина. Органи
затор концерта је Установа за неговање
културе „Срем“.
– Желела бих да се захвалим на свој

Леа Недимовић и Алиса Божић

подршци и љубави коју су нам сви пру
жили. Надам се да смо показале свој
максимум и да су људи уживали у кон
церту. Веома ми значи награда коју сам
освојила, као и овај концерт. Ово је само

један праг који сам прешла у својој буду
ћој каријери, рекла је Алиса Божић.
Митровачка публика је имала прилику
да чује и награђене композиције.
А. П.
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ЧУВЕНИ ДВОРАЦ ШЛОС У ГОЛУБИНЦИМА, ИСТОРИЈСКО МЕСТО УКРШТАЊА
БЕТОВЕНА И КАРАЂОРЂА, УСКОРО ПОСТАЈЕ МУЗЕЈ

Дворац Шлос крије тајну
Бетовенову љубав!

Дворац Шлос потпуно реконструисан

Завшетком деценијске реконструкције
познати дворац подигнут за потребе
високих официра аустроугарске војске у
18. веку, ускоро ће бити уврштен у кул
турну понуду Војводине и Србије и пре
творен у музеј са школом и уметничким
радионицама.
– Дворац Шлос као репрезентативни
објекат саграђен за становање команд
ног кадра Аустроуг арске монархије у
периоду Војне управе Сремом полови
ном 18.века, мењао је своју намену кроз
историју и у више наврата се налазио
пред рушењем. Обнова објекта као спо
меника културе од великог значаја поче
ла је пре 18 година средствима Мини
старства за културу и Општине Стара
Пазова, да би се повремено укљичивао
и Покрајински секретаријат за културу,
каже Љубиша Шулаја, директор Завода
за заштиту споменика културе у Срем
ској Митровици.
Он апелује на локалну самоуправу у
Старој Пазови да објекту одреди коначну
намену и садржај у циљу текућег одржа
вања и спречавања даљег пропадања.
У реконструкцију дворца започету
2004. године и прекидану у неколико
наврата до сада је уложено укупно око
пола милиона евра. Према пројектима
митровачког Завода обновљена је кров
на конструкција, заустављена влага која
је претила да угрози објекат, сређена
фасада и урађена статичка санација
објекта.
Коначни завршетак радова који се оду
жио жељно ишчекују сви, а посебно
мештани Голубинаца, који су са пријате
љима села из целе бивше Југославије

Ентеријер није завршен

Бетовен слао писма
лепој капетаници у Шлос
За историју Шлоса везује се и зани
мљива прича из живота Лудвига ван
Бетовена.
Наиме, према писаним изворима
његова прва љубав била је плавокоса
лепотица Жанет, у коју се славни компо
зитор заљубио још пре њене удаје за
капетана Карла фон Грета. Прве године
брака пар је боравио баш у дворцу Шлос
у Голубинцима, одакле је Жанет Бетове

ну послала и новогодишњу честитку, а он
њој стихове: „Пуно срце даје слабији
звук, празно одјекује из свих тонова, осе
ћа се ипак његова жудња и ах! разуме се
његова чежња. Са великим пријатељ
ством препоручујем се, Лудвиг ван Бето
вен, дворски музичар у Бону“.
Као успомена на ову љубав у Бетове
новом музеју у Бону чувају се писма и
медаљон који му је Жанет поклонила.

2000. године основали Удружење „Шлос“
са циљем промовисања културно-исто
ријских вредности овог дела Срема.
Тада је покренут пројекат „Село Голубин
ци еко - етно музеј Шлос“ у који се укљу
чила и Општина, али до сада још увек
није реализован.
Општинске власти Старе Пазове имају

мноштво планова и идеја о будућности
овог значајног културно - историјског
објекта, пошто је искључиво као музеј
финансијски неодржив. Замишљено је
да дворац буде претворен у музејски
простор и атракцију за туристе са додат
ним садржајима.
Пре неколико година вођени су прего
вори да се у оквиру дворца отвори
факултет, школа страних језика и умет
ничких радионица, али до конкретне реа
лизације планова још увек није дошло,
јер се чека завршетак обнове ентерије
ра.
Остали су још финални радови на гре
јању, степеништу, детаљима ентеријера
за шта недостају финансијска средства.
Да Шлос сине пуним сјајем жељно ишче
кују и бројни домаћи и страни туристи
који у групама редовно обилазе чувени
дворац.
Нарциса Божић

Долазио
и Карађорђе
Према историјским изворима после
слома Првог српског устанк а 1813.
године Карађорђе је са породицом
спас, након боравка у Земуну и мана
стиру Фенек, потражио у дворцу Шлос.
Одатле је после неколико месеци одве
ден у Петроварадинску тврђаву.
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НЕРАШЧИШЋЕНИ ДУГОВИ ИЗАЗВАЛИ ФИЛМСКУ СЦЕНУ У ИНЂИЈИ

Пред гостима пуцао у човека,
па бацио бомбу

Зорану Р. (23) из Путинаца код Руме,
након саслушања у Вишем јавном
тужилаштву у Сремској Митровици
одређен је притвор у трајању до 30
дана, због кривичног дела тешко уби
ство у покушају, изазивање опште опа
сности и недозвољена производња,
држање, ношење и промет оружја и
експлозивних материја.
Зоран је осумњичен да је 26. маја у
једном угоститељском објекту у Улици
Бранка Радичевића у Инђији, хицем из
пиштоља ранио Драгана К. (42), а
потом у локал бацио бомбу. Након ука
зане лекарске помоћу у инђијском Дому
здравља повређени мушкарац је пре

везен у Клиничко болнички центар Вој
водина где су му констатоване лаке
телесне повреде. На срећу од запосле
них и гостију који су били у том тренут
ку, нико више није био повређен.
Догађај који се одиграо као сцена из
филма, узнемирио је не само госте из
локала већ и све оне који су у медијима
видели снимак са видео надзора уго
ститељског објекта. Док двојица мушка
раца седе у башти кафића, прилази им
мушкарац са пиштољем у руци који
испаљује хитац у једног од њих, који га
је на срећу промашио. Затим та двоји
ца мушкараца трчећим корацима крећу
према нападачу који бежи, али се он

Мог сина су малтретирали
Драгица Р. из Путинаца мајка ухапше
ног Зорана, тврди да су њеног сина
дуго година малтретирли од Драгана К.
и Данијела С. из Путинаца који је тог
кобног дана седео за Драгановим сто
лом.
– Мој син је још од средње школе
имао проблеме са Данијелом. Он нама
није хтео ништа да каже, све док се ово

није десило, крио је. Мени и супругу је
рекао да му је ауто код мајстора, а они
су га узели и тражили да донесе 4.000
евра како би га вратили, прича Драгица
додајући да су га последња четири
дана стално звали, узнемиравали.
Она каже да Зоран ради у фабрици
Грундфос у Инђији, те да ништа не зна
о позајмљивању пара.

враћа, улази за њима у локал и баца
ручну бомбу.
Када се кроз Путинце пронела вест,
шта је Зоран претходне вечери напра
вио, мештани села са којима смо разго
варали су у шоку.
– Виђао сам га када је одлазио на
посао, враћао се, никада није дивљао
колима, увек се лепо јављао, нико се
није жалио на њега да је проблемати
чан. Ја га лично никада нисам видео
пијаног. Зато смо изненађени, без
коментара, каже за наш лист Бранко
Мандић председник МЗ Путинци.
Путинчани додају, да ни његова поро
дица није проблематична, сви су запо
слени негде раде, мајка, отац, сестра,
али и да Зоран ради у Инђији.
Шта је довело двадестрогодошњег
младића на овакав чин, откриће даља
истрага а сада се само нагађа. Један
од мотива наводи се Зоранов дуг према
Драгану, који он није имао да му врати.
– Зоран је у залог дао свој аутомо
бил, али га је Драган стално притискао
да му врати паре. Знао је где одлази
Драган када није на послу и ту га је
затекао у локалу, прича један од позна
ника обојице актера.
С. Костић

ЈЕЗИВА ТРАГЕДИЈА У ВРДНИКУ

Двоточкаш га коштао живота
Влада Јухас (35) из Врдни
ка, погинуо је 22.маја, када је
из за сада још увек неутврђе
них разлога са мотором пре
шао на супротну страну пута,
склизнуо у канал и закуцао се
о зид од капије. Хитна помоћ у
бесвесном стању превезла је
Јухаса у ургентни у Сремској
Митровици, али несрећном
мушкарцу није било спаса.
Мештани овог фрушкогор
ског места кажу да је Влада
волео двоточкаше и да су га у
недељу видели како се вози,
али да нико није могао ни да
наслути да ће му се овако
нешто десити.
Језива саобраћајна несре
ћа догодила се у Улици девете
војвођанске бригаде на почет
ку уласка у Врдник, када се
Влада враћао из правца бен
зинске пумпе.
–Мотоциклиста је прешао
на другу страну пута, прет
постављамо да је најверо
ватније изгубио контролу
над возилом. Шта је довело
до несреће, не знамо док се
не ураде сва вештачења, а

Место трагедије

тужилац ће утврдити узрок,
каже наш извор из полиције
додајући да може бити пре
брза вожња или можда неки
здравствени проблеми током
вожње.
Одмах након трагедије
страшна вест пронела се кроз
ово бањско место, где су неки
дошли на лице места и били
све док је трајао увиђај.
– Он је приликом претицања
мотора испред себе, закачио

ретровизор аутомобила који
се кретао из супротне стране,
а ту је већ исекао кривину, то
га је затетурало и бацило на
зид, прича један од сведока
овог немилог догађаја, који је
одмах притрчао да помогне
тридесетпетогодишњаку.
За Владу Врдничани имају
само речи хвале, кажу да је
радио у хотелу „Термал“, где
му је и жена запослена и да са
њом има две дивне девојчице.

– Њих двоје су имали баш
леп брак, видело се по њима
колико се воле и слажу. Жена
му има ћерку из првог брака
која је са њима живела, али
он ту није правио никада раз
лике све три их је подједнако
волео. Велика трагедија за
породицу, каже комшиница и
пријатељица његових родите
ља са Старе колоније која не
жели да јој име спомињемо.
С. Костић
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ИСТОРИЧАР НЕМАЊА ДЕВИЋ ДРЖАО ПРЕДАВАЊЕ У ХРАМУ СВЕТОГ ЦАРА
КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ У ИНЂИЈИ

Како смо изгубили отаџбину

Научни сарадник Института за савре
мену историју из Београда др Немања
Девић одржао је у четвртак, 26. маја пето
предавање из циклуса „Српска заветна
мисао“ у Храму Светог цара Константина
и царице Јелене на тему „Како смо изгу
били отаџбину 1945. – српска заветна
мисао у доба комунизма“.
У веома занимљивом историјском
осврту српску заветну мисао у доба
комунизма било је речи о 27. марту 1941.
и буђењу косовског завета у српском
народу; о последицама грађанског рата
и слому српске елите; о 1945. години и
„Дану победе“; о Косовском завету, њего
вом поновном буђењу деведесетих годи
на прошлог века и о томе шта Косово
значи новом српском поколењу.
Немања Девић се посебно осврнуо на
страдање Српске Православне Цркве у
време комунизма и покушају превредно
вања српског идентитета нагласивши да
су комунисти по бестијалности према
епископима, свештенству и монаштву
СПЦ превазилазили окупатора.
После предавања представљена је
књига Немање Девића и Срђана Цветко
вића „ОЗНА – репресија комунистичког
режима у Србији 1944-1946“. О књизи је
говорио Никола Маринковић, извршни
уредник у издавачкој кући Catena mundi
из Београда. Он је овом приликом скре
нуо пажњу и на књигу проте Саве Банко
вића „У предворју пакла“ као и на остала
издања Catenе mundiкоја су посвеће

Са предавања

на злоделима комунистичког режима у
Србији.
Реализација циклуса предавања „Срп
ска заветна мисао“ у Храму Светог цара
Константина и царице Јелене у Инђији
започета је у јануару предавањем проф.
др Милоша Ковића. Настављена је у
фебруару гостовањем проф. др Бори
слава Гроздића, а крајем марта је о срп
ском културном обрасцу говорио проф.
др Мило Ломпар. Претходно предавање
о идеји трећег пута у српској заветној
крајем маја одржао је књижевник Брани

слав Матић, уредник часописа „Србија –
национ
 ална ревија“. Завршна трибина
циклуса биће одржана 30. јуна. О завет
ној мисли у делу Жарка Видовића гово
риће чланови Управног одбора „Заду
жбине Жарко Видовић“ проф. др Милош
Ковић, ванредни професор Филозофског
факултета у Београду и проф. др Драган
Ашковић, ванредни професор Право
славног богословског факултета.
Уредник и модератор циклуса преда
вања је Славољуб М. Марковић.
М. Н.

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА: ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА

„Праксом се издвајамо,
знањем се поносимо“
Први у низу акредитованих про
јеката из програма Erasmus+ „Прак
сом се издвајамо, знањем се поно
симо“ отворен је у ССШ „Бранко
Радичевић.
Подсетимо, школа је за овај про
јекат добила акредитацију прошле
године која ће важити седам година.
То подразумева да су обезбеђена
средства из фонда ЕУ за реализаци
ју пројектних циљева које школа има
у оквиру редовних и ваннаставнних
активности. У пројекат ће сваке
године бити укључено 15 ученика и
четири наставника ове школе.
Тако ће крајем јуна седам ученика
фризерског смера и два наставника
практичне наставе ићи у италијанску
покрајину Ређо ди Калабрија.
Такође, планирано је да осам уче
ника правно - пословног смера са
два наставника путује у Италију у
септембру. Са домаћинима је успо
стављена континуир
 ана сарадња од
2017. године и Пројектни тим „Бран

кове“ школе је састанке у протеклом
периоду где је договорена наредна
активност.
Тако ће ученици фризерског сме
ра две недеље провести на практич
ној обуци у фризерским салонима
учећи актуелне технике бојења косе
као и модерне технике шишања, док
ће правно - пословни смер усавр
шавати методичке поступке у раду
како би настава била модернија за
наставнике. Такође ће се упознати
са оквирима међународног права
у земљи ЕУ, са формирањем оде
љенске заједнице, радом Ученичког
парламента на основама европског
парламентаризма.
На отварању овог пројекта Про
јектни тим је представио припремне
активности, мобилност и активности
након повратка групе из Италије.
Сви путни трошкови, као и сме
штај и обилазак града финансирају
се средствима Европске уније.
С. Џакула

Отварање пројекта
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ЗАВРШНИЦА СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Празник дечјег спорта

Оно што смо планирали да урадимо је да свако дете добије могућност такмичења.
Посао није готов, наставићемо га у септембру, рекао је Немања Црнић, генерални
секретар Спортског савеза Града Сремска Митровица

Спортске игре младих

Још једна спортска мани
фестација је у четвртак 26.
маја окупила велики број
деце из Сремске Митровице.
На Тргу Ћире Милекића одр
жане су Спортске игре мла
дих, које представљају завр
шницу такмичења, која су се
одржавала током претходна
четири месеца. Отварању су
присуствовали Васиљ Шево
в.д. начелника Градске упра
ве за културу, спорт и омла
дину, Немања Црнић гене
рални секретар Спортског
савез а
Град а
Сремс ка
Митровица, Дуња Грабић
одбојкашица клуба „Срем”,

организатори такмичења,
учесници и бројни посетио
ци.
– Дуже од 120 дана смо
свак од невн о радил и са
децом, ученицима основних
и средњих школа. Читав овај
дан је празник дечјег спорта
у Сремској Митровици и то је
оно што је суштина нашег
посла и чему смо посвећени.
Оно што смо планирали да
урадимо је да свако дете
добије могућност такмиче
ња. Посао није готов, наста
вићемо га у септембру, рекао
је Немања Црнић, генерални
секретар Спортског савеза

Немања Црнић

Града Сремска Митровица.
Деца су се такмичила у
трчању на 60 метара, између
две ватре, а на чувеном
„Партизановом” игралишту
дечаци су играли фудбал.
– Учествовала сам пре пар
година на овом такмичењу.
Ишла сам и на регионално
такмичење у Сплит и мислим
да је ово једно од лепших
такмичења на којима сам
учествовала. Свој деци пре
поручујем да се баве спор
том, изјавила је Дуња Грабић
одбојкашица „Срема”
А. П.
Фото: Б. Т.

ЗВАНИЧНО ПОЧЕЛО СА РАДОМ „ПАРТИЗАНОВО“ ИГРАЛИШТЕ

Симбол града у новом руху
Званично пуштање у рад
реконструисаног некадашњег
терена Соколског друштва,
такозваног
„Партизановог“
игралишта, у центру града
обележено је дечјим надме
тањем у фудбалу, у оквиру
Спортских игара младих.
– После неколико месеци
напорног рада добили смо
мултифункцион
 ални
терен
на коме се може играти мали
фудбал, рукомет и тенис.
Реконструисане су и трибине
са 450 седећих места. Поста
вљена је лед расвета, а на
пратећим објектима је рекон
струисана фасада. Урађени су
прилази и капије, а свлачио
нице су уређене по највишим

Васиљ Шево

стандардима. Терен ће бити
доступан свим грађанима,
бесплатно. Желели смо да му
вратимо некадашњи сјај. Ста
рији суграђани се тога сећају
и понесу их емоције када дођу
овде да погледају како сада
изгледа. То желимо да прене
семо и на наше млађе сугра
ђане. Честитам свима који су
учествовали у овом пројекту и
захвалио бих се Покрајинском
секретаријату за спорт који је
дао немерљив допринос. Они
су веровали у нас и у овај про
јекат, а сада када смо га завр
шили, надам се да ће сарадња
бити настављена. Још ћемо
радити на овом терену, али је
важно да смо стекли елемен

Реконструис
 ани терен

тарне услове да се ту могу
одвијати културне и спортске
манифестације, изјавио је
Васиљ Шево в. д. начелника
Градске управе за културу и
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Спортски реквизити
Уметност у спорту за клубове и школе

Детаљ са изложбе „Уметност у спорту“

У Туристичком инфо – цен
тру у Сремској Митровици је у
четвртак 26. маја приказана
изложба „Уметност у спорту“, у
организацији Спортског саве
за града Сремска Митровица
и Едукативног центра „Кардаш
– арт“. Том приликом су пред
стављени банери који ће убу
дуће бити кориштени прили
ком одржавања активности
Спортског савеза, а израдили
су их малишани, полазници
едукативног центра.
– После спортске химне,
односно звука, добили смо и
слику. Ангажовали смо најта
лентованије дечаке и девојчи
це нашег града који се баве
сликарством, како бисмо дали
нову димензију нашим такми
чењима. Визуелни идентитет
су до сада радиле професио
налне агенције, које то чине
врло стерилно, а деца су ово
радила са душом, објаснио је
Немања Црнић секретар
Спортског савеза града Срем
ска Митровица.
Митровчани су имали при
лику да виде на изложби 20

спорт Сремска Митровица.
Током свечаности посе
тиоц
 и су имали прилику да
уживају у програму који су
припремиле девојчице из

банера са мотивима 14 спор
това.
– Уметност у спорту је била
велик изазов за едукативни
центар и све полазнике, драго
ми је што је на овај начин
успостављена сарадња са
Спортским савезом града
Сремске Митровице. Било је
веома тешко уклопити шесто
годишњаке, основце са сред
њош кол ицима, заокружити
целину и дати нешто што је
заправо био циљ пројекта, а
то је 20 банера на тему 14
спортова који ће се користити
касније у активностима наме
њеним деци, основцима и
средњошколцима. Скице, иде
је и нека идејна решење на
тему спортова радили су нај
млађи полазници, а средњо
школци су радили у дигитал
ном формату, кроз дигитално
слик арство и илустрацију,
рекао је Милан Кардаш, осни
вач едукативног центра.
Банери ће убудуће красити
све активности Спортског
савеза града Сремска Митро
вица.
А. П.

плесног студија „Олена“,
али и да чују спортску хим
ну Сремске Митровице коју
је компоновала Митровчанка
Ивана Маркетановић.

Немања Милојевић уручио лопте
представницима клубова и школа

Савез спортова општине
Инђија обезбедио је спортске
реквизите вредности око 1,7
милион
 а динара за све основ
не и средње школе на тери
торији општине Инђија, фуд
балске клубове из свих села
и Кошаркашки клуб „Железни
чар“. Реквизите у виду лопти
за фудбал, рукомет, кошарку
и одбојку у дворишту Саве
за спортова општине Инђи
ја представницима школа и
клубова уручили су Љубомир
Ковачевић, секретар поменуте
установе и Немања Милоје
вић, шеф Кабинета председни
ка општине Инђија.
Како је истакао Љубомир
Ковачевић, поменута донаци
ја представља још један вид
подршке спортским клубовима
и школама, нарочито у сео
ским срединама.
– Веома нам је важно да
донације стигне до сваког
детета, школе, спортског клу
ба у нашој општини, рекао је
Ковачевић и додао да је буџет
за спорт ове године највиши у

историји Инђије:
– То је показатељ колико је
важно да се деца усмере на
спортске активности, нарочито
данас када су популарне дру
штвене мреже.
Шеф Кабинета председни
ка општине Инђија Немања
Милојевић истакао је да је
школски спорт база развоја
спорта, али и да сеоски фуд
балски клубови сваке године
унапређују свој рад, на шта су
посебно поносни.
– Укључивањем великог
броја деце у спортске активно
сти добијамо здравију омлади
ну али и могућност да се афир
мишу нови шампион
 и на које
ћемо бити поносни. Ако добро
радимо у школама и ако под
стичемо децу да се баве спор
том, онда ћемо имати добре
резултате и у сениорским
категоријама. Општина Инђи
ја наставља да улаже у спорт
и децу, јер су она наша будућ
ност и будућност нашег града,
истакао је Милојевић.

М. Ђ.
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МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У БЕОГРАДУ

„Срем“ најбољи карате клуб
У суботу 28. маја у Спортском центру
„Ранко Жеравица“ на Новом Београ
ду одржан је традиционални међуна
родни турнир „Рода куп“ у организацији
карате клуба „Рода Чукарички“ и Кара
те федерације Србије. Овај турнир оку
пио је преко хиљаду такмичара из девет
држава: Хрватске, Босне и Херцеговине,
Македоније, Бугарске, Грчке, Црне Горе,
Мађарске, Украјине и Србије. Карате
клуб „Срем“ предвођен тренером Ивом
Винковић заузео је прво место у гене
ралном пласману клубова и награђен
је пехаром за најбољи клуб у катама и
пехаром за свеукупног победника турни
ра.
За КК „Срем“ наступила су 22 такмича
ра. Освојена је 21 медаље и то 11 зла
та, шест сребра и четири бронзе. Злато
су освојили Дуња Бережни (два злата
у катама), Ирена Грујанић (два злата у
катама), Хелена Малбашић (два злата кате), Анђела Перовић, Жана Ђурђевић,
Миона Мурић, Жељко Мошић и ката тим
нада. Сребро су освојили Миона Мурић,
Дуња Павловић, Невена Миловановић,
Сара Глумац, Јован Матаруга, Тамара
Тимић и ката тим полетарки. Бронзу су
освојили Дуња Павловић, Милица Мата
руга, Миона Мурић и Анђела Перовић
(борбе - наде).
– На турниру су наступили и најмла
ђи такмичари Карате клуба „Срем“ Вук
и Коста Мачкић, Андреа Лазић, Мила
Симић, Јована Бенак, Дуња Ликић и
освојили су своје прве медаље. Запажен

Каратисти „Срема“ донели 21 медаљу

наступ су имале и Елена Милошевић и
Сара Старчевић у категорији ката (кадет
киње) али овај пут без освојене медаље.
Следећег викенда се одржава Балкан
ско првенство за децу у Београду где ће
у саставу репрезентације Србије насту

пити седам такмичара из Карате клуба
„Срем“. Циљ нам је да надмашимо про
шлогодишњи резултат и овога пута узме
мо једно злато више, са поносом каже
тренер Ива Винковић.
Д. М.

ТРИЈУМФИ „СИРМИУМОВИХ“ АТЛЕТИЧАРА НА ЈУНИОРСКОМ КУПУ СРБИЈЕ
И ШКОЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Младе наде митровачке атлетике
Протеклог викенда на атлетском ста
диону у Сремској Митровици одржано
је финале купа Србије за јуниоре (У20).
Атлетски клуб „Сирмиум“ је био домаћин
и организатор овог такмичења.
На такмичењу су се истакли Петар
Илић са двоструком победом у баца
њу кугле и диска, затим Ања Чанчаре
вић, још увек млађа јуниорка у бацању
диска и кугле. Најпријатније изненађење
и велики повратак на сцену направила је
Мила Маринковић. Наиме, Мила је изу
зетно убедљиво тријумфовала у дисци
плини 400 м, са одличним резултатом
56.94 с, иако су временски услови били
тешки услед кише и ветра.
– Овом победом Мила је потврдила
да је у овом моменту најбоља јуниорка
Србије на 400 м, те да ће у будућности
представљати значајну снагу како Атлет
ског клуба „Сирмиум“ тако и репрезен
тације Србије на међународној сцени,
напомиње тренер Слободан Мацановић.
Млади атлетичари „Сирмиума“ насту
пајући за своје школе освојили су пре
гршт медаља на недавно одржаном
Републичком школском првенству у Кра

Вања Кечић и Дејан Мојсин
са тренером Гораном Павловићем

љеву и Олимпијади ученика Војводине
у Зрењанину. Истакли су се проверено
квалитетни такмичари и ученици Вања
Милановић, Мила Маринковић, Ања
Чанчаревић, Страхиња Чикић, Стефан
Ђонић, Тамара Прекајац, Марко Мили

Мила Маринковић и тренер
Слободан Мацановић

новић, Вук Маринковић, Вања Кечић и
други. Двоструку победу у бацању вор
текса остварио је Дејан Мојсин а његов
вортекс летео је и преко 50 м што је бли
зу државног рекорда.
Извор АК „Сирмиум“
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СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Оџаци: Текстилац – Омлади
нац 2:4; Бачка Паланка: Стари
Град – Бечеј 1918 3:2; Панчево:
Динамо 1945 – Борац (Ш) 3:0;
Адорјан: Тиса – Јединство 2:0;
Зрењанин: Раднички (З) –
Борац (Са) 2:1; Вршац: ОФК
Вршац – ОФК Кикинда 2:0; Ста
ра Пазова: Феникс 1995 – Хај
дук 1912 1:3; Сомбор: Раднич
ки 1912 – Први Мај 3:2.

Руменка: Јединство – Будућ
ност 3:2; Бачки Јарак: Младост
– Слобода 2:0; Беочин: Цемент
– Хајдук 2:0; Нова Пазова: Рад
нички (НП) – Раднички (Ш) 5:4;
Ердевик: Слога (Е) – Подуна
вац 0:3; Нови Сад: РФК Н.С.
1921 – Дунав 2:0; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Слога (Т)
3:0; Нови Сад: Индекс – Ветер
ник 1:3.

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

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

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

19
14
13
13
14
13
13
12
11
12
12
11
11
9
9
8

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

5
9
9
10
12
11
11
11
10
12
13
14
15
16
17
19

62:33
36:23
29:32
56:35
51:35
38:39
50:53
35:33
52:38
56:47
41:43
34:48
49:57
34:57
38:58
24:54

62
48
46
45
45
44
44
42
41
41
40
37
36
31
30
26

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

18
15
13
15
12
12
12
10
11
11
10
9
10
10
9
8

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

4
8
6
10
9
11
13
11
13
14
13
13
15
15
14
16

48:22
32:20
50:27
44:32
40:30
42:34
33:33
35:34
35:46
45:42
40:53
30:36
36:43
22:47
30:50
39:52

61
51
49
49
44
42
40
38
38
37
36
34
34
34
33
29

87:11
81:19
62:34
68:42
49:56
56:49
52:50
49:51
45:48
36:41
48:59
39:49
38:58
37:61
36:80
40:115

74
74
53
49
47
42
42
38
38
37
37
34
31
27
18
18

СРЕМСКА ЛИГА

Љуково: Љуково – Сремац
(До) 6:2; Мачванска Митрови
ца: Подриње – Словен 1:5; Кле
нак: Борац (К) – Борац (М) 3:3;
Голубинци: Јадран – Партизан
3:0; Бешка: Хајдук – Фрушкого
рац 4:1; Деч: Сремац (Дч) –
Раднички (И) 2:3; Војка: Сре
мац (В) – Слога (В) 1:0; Инђија:
Железничар – Напредак 2:0.

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

29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
28
29
29
29

23
24
16
15
15
12
13
11
12
10
11
9
9
7
5
5

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

1
3
8
10
12
11
13
13
15
11
14
13
15
16
21
21

ОФЛ ШИД
Јамена: Граничар – Братство
9:1; Гибарац: Синђелић – ОФК
Бингула 2:3; Батровци: Омла
динац – Јединство (Љ) 0:0;
Вашица: Напредак – Борац 3:0;
Шид: Једнота – Јединство (М)
1:2.

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

17 16 1 0 63:5 49
17 14 2 1 63:13 44
17 7 4 6 48:22 25
17 7 3 7 42:36 24
17 8 0 9 33:49 24
17 6 2 9 28:42 20
17 5 4 8 27:36 19
17 6 1 10 25:46 19
16 4 3 9 21:42 15
16 1 0 15 16:75 3

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Прхово: Младост 1935 –
Словен 3:1; Купиново: Купино
во – Ловац 0:3; Брестач: ОФК
Брестач – Камени 0:1; Витез је
био слободан.

1. Камени
2. ОФК Брестач
3. Купиново
4 .Младост
5. Словен
6. Ловац
7. Витез

12 11 0 1 35:13 33
12 9 0 3 44:11 27
12 6 0 6 36:22 18
12 5 0 7 24:39 15
11 4 1 6 17:26 13
11 3 1 7 15:31 10
12 1 2 9 10:39 5

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Нерадин: Војводина – 27.
Октобар 1:2; Јазак: Цар Урош
– Слога (К) 8:1; Јарковци:
Борац – Слога (М) 3:4; Ривица:
Планинац – Дунав 4:0.

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

20
20
20
20
20
20
20
20

16
12
11
11
9
6
4
1

2
4
1
1
4
2
3
3

2
4
8
8
7
12
13
16

54:19
48:25
51:36
40:29
42:35
31:44
39:80
24:61

50
40
34
34
29
20
14
4
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МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Крчедин: Фрушкогорац –
Напредак 2:0; Платичево:
Јединство – Хајдук 1932 0:3;
Обреж: Граничар (О) – Шумар
2:0; Крушедол: Крушедол –
ЧСК 2:4; Врдник: Рудар – Мла
дост 3:1; Нови Карловци:
Полет – Срем 2:4; ПСК је био
слободан.

Рума: Фрушка Гора – ОФК
Бачинци 4:3; Ноћај: Змај – Зека
Буљубаша 0:5; Кукујевци: Оби
лић 1993 – Јединство 0:1;
Кузмин: Граничар (К) – Ердевик
2017 4:1; Лаћарак: ЛСК – Гра
ничар (А) 2:1; Сремска Рача:
Срем – БСК 2:0; Вишњићево:
Хајдук – ОФК Бикић 2:0.

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

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

23
23
23
23
23
23
24
23
23
23
23
23
23

21
18
12
11
11
10
10
10
10
9
8
7
0

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

1
4
10
9
10
9
11
11
11
11
14
13
23

72:12
66:23
64:40
50:35
56:49
41:42
45:40
36:38
39:42
62:54
31:69
18:42

64
55
37
36
35
34
33
32
32
30
25
24
16:110 0

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
19
18
18
16
13
10
8
8
7
8
7
5
4

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

4
3
5
5
3
9
14
14
15
14
17
17
20
21

80:13
64:20
66:23
51:17
53:25
47:31
32:48
46:72
36:57
27:61
44:68
38:71
20:52
28:74

61
60
56
56
54
42
31
27
26
25
24
22
15
12

ОФЛ РУМА
Никинци: Полет – Јединство
3:0; Хртковци: Хртк овци –
Борац (С) 4:0; Мали Радинци:
Фрушкогорац – Доњи Петровци
4:3.

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

Полет
Хртковци
Фрушкогорац
Д. Петровци
Борац (С)
Јединство

20 18 1 1 69:17 55
20 12 3 5 55:35 39
20 10 3 7 52:50 33
20 9 1 10 56:44 28
20 5 1 14 32:65 16
20 1 1 18 29:82 4

ЈУНИОРСКО АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО
СРБИЈЕ

Катарина Шкорић
трећа у тробоју
Атлетичарка АК „Срем“ Ката
рина Шкорић освојила је треће
место на Првенству Србије за
млађе јуниоре у тробоју. Она
је трчала 60м за 8,67 секун
ди. Скочила је у даљ из зоне
4,92м и бацила куглу од 2кг на
даљину од 10,29м што је било
довољно за укупно 2.124 бода
и треће место у конкуренцији
од 32 девојчице. Екипа јуниор
ки АК „Срем“ на финалу купа
Србије за старије јуниоре осво
јила је шесто место у конкурен
цији од 39 клубова. Најистакну
тије су биле Мила Миљковић
која је победила у бацању
кладива (4кг) 44,84м, Милана
Симић са победом у бацању
копља (600г) 33,33м и шестим
местом у скоку у даљ са 5,66м,
Теодора Самац са трећим ме
стом у бацању копља и петим у
бацању кладива а у конкурен
цији старијих атлетичарки су се
сјајно бориле и Тара Жарић на
1500м и Ива Бежановић у ско
ку у вис.
Јуниори су завршили као
дванаести од 26 екипа а нају
спешнији је био
Миливој Ћирић са трећим
местом у бацању копља (800г)
са 50,17м.
Д. М.

Катарина Шкорић
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ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА 100 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ФК „РАДНИЧКИ“

Празник фудбала
у митровачкој „Хесни“

На терену „Агропапук арене“ одигране су две пријатељске утакмице у којима су
гостовале омладинска и ветеранска селекција Фудбалског клуба „Црвена звезда“.
Најпре су омладинци „Радничког“ одиграли сусрет са вршњацима из београдског
клуба, након чега је екипа осуђених лица Казнено - поправног завода у Сремској
Митровици одмерила снаге са црвено - белим ветеранима

Детаљ са сусрета омладинаца

Једна од манифестација којом се обе
лежава стогодишњи јубилеј постојања
Фудбалског клуба „Раднички“ из Срем
ске Митровице организована је у среду
25. маја 2022. године. На терену „Агропа
пук арене“ одигране су две пријатељске
утакмице у којима су гостовале омладин
ска и ветеранска селекција Фудбалског
клуба „Црвена звезда“. Најпре су омла
динци „Радничког“ одиг рали сусрет са

вршњацима из београдског клуба, након
чега је екипа осуђених лица Казнено поправног завода у Сремској Митровици
одмерила снаге са црвено - белим вете
ранима.
Премда је у слављеничкој атмосфери
резултат утакмица био у другом плану,
виђене су квалитетне представе са мно
штвом лепих фудбалских потеза и што је
најважније – голова. У сусрету омладина

ца, тренер домаћина Спасоје Тубић дао
је шансу свим играчима а његова екипа
водила је у два наврата погоцима Косте
Ковачевића и Александра Ђукановића.
Реномирани гости који су омладинско
првенство Србије завршили као најбоља
екипа, у два наврата сустизали предност
„Радничког“ и поготком у последњем ми
нуту тријумфовали резултатом 2:3.
У наставку ревијалног програму скло

СТАНИСЛАВ КАРАСИ:

Хуманост „Звездиних“ ветерана

Станислав Караси је легендарни
„Звездин“ фудбалер који је забележио
преко 330 наступа и постигао 130 го
лова у црвено - белом дресу. Био је
успешан репрезентативац Југославије
а касније и тренер. Данас је и ветеран
популарног српског клуба.
– Ми смо као ветерани „Црвене зве
зде“ иначе регистровани као хумани
тарна организација. Помажемо су
пруге и девојке наших бивших играча
и сваку прилику и спортско дружење
користимо за то. Први пут кад смо чу
ли за овакву идеју, прихватили смо је

без размишљања и рекли смо да ћемо
било кад да се закаже ова утакмица
радо доћи и одиграти је, јер сви има
мо неке пријатеље или познанике ко
ји су на одслужењу казне. Поента је
да се људи мало активирају а не са
мо да буду затворени. Они тако тре
ба лакше да се социјализују а у овом
случају резултат није битан, рекао је
Станислав Караси, стрелац чувеног
гола у последњим секундама утакми
це са Грцима за одлазак југословенске
репрезентације на Светско првенство
1974. године.

Станислав Караси
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АЛЕКСАНДАР АЛИМПИЋ:

Ресоцијализација помоћу спорта
Управник Казнено - поправног заво
да у Сремској Митровици Александар
Алимпић истиче значај оваквих и слич
них пројеката правцу позитивне моти
вације и ресоцијализације осуђених
лица.
– Казнено поравни завод до сада је
реал
 изовао много пројеката ресоција
лизације осуђеника и ово је један у ни
зу. То је пројекат који тек треба да се
развија у читавој Европи. Ради се о ре
социјализацију осуђених лица помоћу
спорта. Фудбал као најбитнија небитна
ствар и спорт који окупља највећу попу
лацију може да окупи и људе у затвору.
Ми смо у начелу већ започели са овим
пројектом, тиме што шаљемо неке на
ше осуђенике на рад у Фудбалски клуб
„Раднички“ где као економи учествују у
раду клуба тако што помажу у чишће

њу и у другим пословима. Покушаћемо
да овај вид пројекта инсталирамо и у
затворени део Завода тако што ћемо
ангажовати тренере и у затвореном де
лу и покушати да инплементирамо овај
пројекат у наредном периоду. Осим
фудбала, ми овај пројекат спроводимо
и у одбојци, односно кошарци. Позна
то је да Завод организује многе турнире
међу којима су фудбалски, али и ша
ховски турнир. Овакав пројекат подиже
мотивацију осуђених лица и када укљу
чимо осуђеничку популацију у такве
пројекте, дајемо им на значају и лакше
ћемо извршити њихову реинтеграцију
у друштво. Битно је да заједно са на
ма учествују у оваквим стварима и да
добију нашу подршку као би се лакше
поново укључили у живот и друштво,
рекао је управник Алимпић.

пу једног од програма ресоцијализације
осуђених лица на издржавању казне у
КПЗ Сремска Митровица, под слоганима
„Фудбал за све – данас су сви победни
ци“ њихова екипа одиграла је нерешено
3:3 са ветеранима „Црвене звезде“. При
сутна публика уживала је у потезима
чувених фудбалера београдског клуба,
југословенског и српског фудбала попут
Бошка Ђуровског, Милована Рајевца,
Санибала Ораховца, Ненада Ванића и
других. Повела је екипа осуђених лица
поготком Вукелића у 13 минуту, да би
шест минута касније Санибал Ораховац
изједначио резултат. Головима Маринко
вића и Димушевског екипа из митровач
ког КПЗ-а стекла је предост од 3:1 да би
у наставку игре гости преко Ораховца и
Марића поравнали резултат на 3:3.
Говорећи о великом јубилеју и тренут
но најуспешнијим моментима клупске

историје која датира од 15. априла давне
1922. године, присутним представници
ма медија као домаћин обратила се Дан
ка Туфегџић, портпарол ФК „Раднички“.
Утиске са ове неуобичајене спорстске
манифестације изнели су њени органи
затори и неки од њених учесника.
Никола Васиљевић један је од игра
ча екипе осуђених лицакоји је и сам био
спортиста одушевљен је приликом за
фудбалско надметање која им се указа
ла.
– Припремали смо се за ову утакмицу
скоро месец дана. Много нам значи ова
ква утакмица и ова лепа манифестација
да се покажемо у најбољем светлу. Ово
је много добра ствар и ретко ће неко до
бијати овакву прилику да игра велики
фудбал - поготово утакмицу са једном
„Црвеном звездом“. За нас осуђенике то
је много лепа и добра ствар. Ја сам се

У дуел
 у са звездином легендом Бошком Ђуровским (Фото: Филип Савић)

Герко Бринк и Александар Алимпић

бавио спортом професион
 ално и волео
бих да се и деца што више баве спортом,
каже Васиљевић.
Међу гостима овог, по много чему је
динственог фудбалског сусрета, био је
и Герко Бринк, вођа спортских пројекта
у Националној агенцији Краљевине Хо
ландије за казнено - поправне установе
који је подржао је ову акцију и говорио
о сличним искуствима и вишегодишњој
пракси подршке осуђеним лицима кроз
фудбалске и друге спортске пројекте која
постоји у његовој држави.
Владимир
Павловић,
председник
Скупштине града Сремске Митровице
присутвовао је спортској манифестацији
у митровачкој „Хесни“. Он је честитао ју
булеј ФК „Раднички“ и изразио спремност
града да учествује у унапређивању усло
ва и амбијента за рад у овом клубу.
Дејан Мостарлић

Никола Васиљевић
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ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ ИНЂИЈСКИХ РУКОМЕТАШИЦА

ЖРК „Железничар“
шампионке Србије!

ЖРК „Железничар“ Инђија - ЖРК „Бекамент“ Аранђеловац 24:23 (12:11)

Шампионке Србије
ЖРК „Железничар“: Жак, Васиљковић,
Чинку, Табак, Жакула, Игњатовић, Јовано
вић, Тодоровић, Паунић, Шиндић, Живков,
Ковачић, Симић, Чочај, Чаврић и Тешић.
Тренер: Влада Шимичић
ЖРК „Бекамент“: Митровић, Атанаско
вић, Радојичић, Прековић, Степановић,
Станојловић, Анић, Петровић, Маленовић,
Симић, Анкић, Рајовић, Агатуновић, Нићи
форовић, Манчић и Гаровић. Тренер: Саша
Бошковић
Пред препуним Спортским центром Инђи
ја у недељу, 29. маја, рукометашице „Желе
зничара“ и „Бекамента“ одиграле су другу по
реду утакмицу у којој је одлучено ко су нове
шампионке Аркус лиге за рукометашице.
Инђијске рукометашице постигле су исто

ријски успех након веома напетог сусрета.
У првом полувремену водила се константна
битка за вођство, наизменично су водиле
једна и друга екипа да би на одмор руко
меташице „Железничара“ отишле са голом
предности, 12:11.
У другом полувремену уследила је жесто
ка борба али су рукометашице из Аранђе
ловца успеле да поведу са чак четири гола
разлике у 41. минуту, тада је на семафо
ру било 14:18. Три минута касније Паунић
постиже гол за домаће и тада креће гол
серија домаћих рукометашица до изјед
начења у 48. минуту, 19:19. Играло се гол
за гол да би у 58. минуту поново дошло до
изједначења, 23:23. Секунд пред крај меча
Јовановић постиже гол за победу ЖРК

Честитка председника
општине Владимира Гака
На освојеној титули, рукометашицама
„Железничара“ честитао је и председник
општине Инђија Владимир Гак.
– Ово је најбитније вече у историји инђиј

ског спорта јер наш град је први пут добио
шампиона државе у колективном спорту.
Честитам девојкама и члановима стручног
штаба на овом успеху, рекао је Гак.

29. ГРАН ПРИ ТАКМИЧЕЊЕ

„Ројалисти“
најбољи

Екипа инђијског „Ројала“ била је најбоља у екипној
конкуренцији на 29. Гран при турниру у пуцању на
летеће мете. За екипу из Инђије наступили су Рожек
Иван, Такач Стеван и Недић Пера, који су још једном
показали да су најбољи у Србији. Такође, у поједи
начној конкуренцији „ројалисти“ су показали да су
најбољи. Прво место освојио је Пера Недић са 114
погодака а друго Стеван Такач са 112 погодака.
М. Ђ.

Екипа инђијског „Ројала“

„Железничар“ и историјски успех инђијских
рукометашица, које су са две победе у низу
постале шампионке Србије у женском руко
мету.
Након завршетка утакмице представни
ци Аркус лиге уручили су признање Дуњи
Табак, за најбољег стрелца лиге и Јова
ни Васиљковић, за најјефикаснијег играча
лиге. Такође, инђијским рукометашицама
уручене су златне медаље и шампионски
пехар.
Влада Шимичић, тренер ЖРК „Железни
чар“ након „лавовске“ борбе честитао је
својим играчицама истакавши да су сањали
овакав успех и да се сада тај сан и оства
рио.
– Било је доста тешких али и лепих ситу
ација током првенства које су утицале на то
да не играмо увек у пуном саставу. Нисмо се
жалили ни у једном тренутку већ смо се тру
дили да све што знамо и можемо, прикаже
мо на терену- истакао је Шимичић и додао:
– Ову титулу поклањамо председнику
нашег клуба, чика Јоци Живановићу, који у
животу прошао кроз много тешких ситуаци
ја. Зато му ову титулу поклањају деца руко
мета.
М. Ђ.
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БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА У РУМИ

Одржана трка
„Улицама грофа Пејачевића“

Старт једне од трка

Кружна бициклистичка трка под нази
вом „Улицама грофа Пејачевића“ одржа
на је по први пут 29. маја у Руми. Реч је
о тркама које су организоване по кате
горијама: млађи полетарци и полетарке,
полетарци и полетарке, млађи кадети и
кадеткиње, кадети и кадеткиње, јуниори
и јуниорке, сениори и сениорке и мастер
си. Ова трка је уједно била државно
првенство за категорију У 23, дакле за
млађе од 23 године, али се бодује и за
Куп Србије. Старт и циљ кружне трке је
био у Главној улици, близу самог Град
ског трга одакле углавном, и стартују све
трке у Руми, а затим се возило улицама

Марко Дер

у градском језгру. Један круг трке је био
дужине четири километра.
Славко Михајловић, председник рум
ског БК Aggressive је истакао да су,
у сарадњи са Општином и Туристич
ком организацијом дошли на идеју да
се организује ово такмичење и покаже
Румљанима колико је бициклизам леп
спорт.
– Клубови су дошли из целе Србије из Београда, Ниша, Суботице, Сомбора,
Крагујевца, наши најбољи клубови „Пар
тизан“, „Спартак“ „Црвена звезда“, „Рад
нички“ ... а пријављено је било преко 200
учесника. У плану нам је да и следеће

Славко Михајловић

године средином маја, опет организује
мо овакву трку и то постане традиција,
да се у ово време одржава друмска трка
за Куп Србије, каже Михајловић.
Румски клуб „Aggressive“ постоји већ
15 година и чланови иду на сва такмиче
ња, али углавном возе маунтинбајк, сла
бије друмске трке.
– Желели смо да доведемо у Руму
све бициклисте из Србије и тако смо се
договорили са Туристичком организа
цијом да пробамо и видимо да ли ће се
допасти грађанима. Добили смо подр
шку локалне самоуправе и надам се да
ће ова трка ући у календар Купа Србије,
истакао је Славко Михајловић.
Своје задовољство што се оваква трка
организује у Руми изразила је и Татјана
Дошен, директорка ТО Рума, посебно
што у њој учествују најбољи бициклисти
из целе Србије. Марко Дер из Спортског
савеза општине Рума који је задужен за
такмичарски спорт истиче да је ова трка
значајна зато што се, по први пут, одржа
ва у Руми.
– Захвалио бих се свим организатори
ма ове трке у име локалне самоуправе,
поздравио бих све такмичаре и поже
лео им да остваре што бољи резултат.
Онима који нису из Руме желим да се
вожњом кроз наш град упознају са њим
и понесу што лепше утиске из нашег гра
да, рекао је Дер.
Организатори трке „Улицама грофа
Пејачевића“ су били Бициклистички
клуб Aggressive из Руме, Бициклистич
ки савез Србије, Слободан Кнежевић,
Спортски савез Општине и Туристичка
организација општине Рума.
С. Џакула
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МИТРОВАЧКА ОДБОЈКАШКА ПОРОДИЦА ИЗ КОЈЕ ДОЛАЗЕ ШАМПИОНКЕ

Одбојкашки адреналин записан
у генима сестара Михајловић
Запажена улога у игри селекција Градског женског одбојкашког клуба
„Срем“ несумњиво припада рођеним сестрама Ани и Мини Михајловић.
О томе сведоче сјајни клупски резултати и многобројна појединачна при
знања. Подршку и узор у остварењу својих спорстких циљева младе
митровачке одбојкашице пронашле су у кругу најуже породице али и
одбојкашких „фанова“ у редовима ближе фамилије

Једна од карактеристичних нападачких акција Ане Михајловић

У Сремској Митровици, гра
ду за који смо у многобројним
новинским написима конста
товали да је расадник талена
та женске одбојке, овај спорт
често је бивао део породичне
традиције. Тако је и данас.
Наступе свих селекција Град
ског женског одбојкашког клу
ба „Срем“ у последњих неко
лико сезона прати запажена
улога сестара Михајловић
– Ане и Мине. О томе сведо
че сјајни клупски резултати
али и појединачна призна
ња. Последње је стигло пре
неколико недеља када је на
завршном турниру државног
Пионирског првенства у Убу
четрнаестогодишња
Мина
Михајловић добила вредно
признање – проглашена је

за најбољег блокера, док је
њена екипа - актуелни првак
Војводине, постала вице
шампион Србије. Минина две
године старија сестра Ана
увелико је окосница најбо
љег сениорког тима „Срема“
а још као пионирка у таленто
ваној генерацији митровачких
одбојкашица са лакоћом је
освајала првенства Војводи
не и Србије, као најкориснија
играчица завршних турнира.
На прошлогодишњем европ
ском шампионату за пионир
ке била је најбољи појединац
српске репрезентације. Ана је
проглашавана и за најбољег
спортисту Сремске Митрови
це и Срема.
Таленат, играчки квалитет
и самоувереност ових дево

јака нашли су потпору у кругу
најуже породице, оца Зорана
и мајке Мирјане, али и одбој
кашких „фанова“ у најбли
жој фамилији. Мајка сестара
Михајловић – Мирјана, одувек
је била у спортским водама,
једно време и у одбојци, док
је Мирјанина рођена сестра
Марија Митровић била део
једне од најуспешнихих гене
рација митровачке женске
одбојке која је крајем сеп
тембра 2000. године одигра
ла прву утакмицу у тадашњој
Првој А југословенској одбој
кашкој лиги. На првенстве
ним наступима талентоване
одбојкашице редовно имају
подршку оца Зорана и деде
Здравка који је одбојкашким
спортом „инфициран“ још од

времена игара ћерке Марије
у „Срему“ пре двадесетак и
више година.
У мометима када је Ана
Михајловић, још у годинама
пионирског узраста дебито
вала за сениорски - први тим
ГЖОК „Срем“, многи извешта
чи оправдано су указивали
на ванредно вредан таленат
„девојке о којој ће одбојкашка
јавност тек причати“. Идентич
но је било и мишљење одбој
кашких стручњака. Иако сада
шњи тренер „Срема“ Мирјана
Мусулин, из очигледно педа
гошких разлога избегава да
издваја и претерано хвали
младе играчице, спречавајући
их да прерано „полете“, улога
шеснаес тогодишње примачи
це у креирању поена и поди
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Наставиле одбојкашки пут тетке Марије
Сестре Мирјана Михајловић и Мари
ја Митровић у спортским водама су од
најмлађих дана, најпре као успешне
гимнастичарке, а потом и атлетичарке,
односно одбојкашице. Марија је у јед
ном моменту ушла у озбиљну одбојка
шку причу код тренера Михаља Фора у
школи „Свети Сава“ а потом је радила
под стручним надзором Зорана Кова
чића и професора Предрага Немеца
у време успона ЖОК „Срем“ када је
кључне утакмице овог клуба за улазак
у највиши државни ранг посматрало
3500 навијача у хали „Пинки“. Марија,
која је у своје време попут сестричине
Ане данас „остављала срце“ на тере
ну, била међу најбољим играчицама
тима из кога су многе девојке направи
ле велике каријере. На жалост, здрав
ствени разлози омели су је у остваре
њу највиших спортских циљева. Њеним
путем, остварујући још боље резултате
кренуле су Ана и Мина.
Мирјана Михајловић увек је била ту,
како сама каже - негде са стране и пру
жала је подршку, како сестри Марији
зању „адреналина“ најмлађе
екипе у лиги била је евидент
на. У овом тренутку, са сада
већ завидним суперлигашким
играчким искуством, Ана је
принуђена да ментално и
карактерно сазри како би се
„носила“ са похвалама који јој
заслужено припадају, али и
прихватила сугестије и добро
намерне примедбе људи око
себе. У овом тренутку Ана
Михајловић је девојка која
одаје утисак одлучне и само
уверене младе особе која зна
шта хоће. У доношењу даљих
одлука у животу и каријери
рачуна на ослонац у својим
најближима. Према речима
маме Мирјане, Ана има пози
тивно изграђен однос према
обавезама али и неке личне
ритуале којима се озбиљно
припрема за сваки одбојка
шки тренинг.
– У нашој породици спорт
је био уобичајена ствар и Ана
се од детињства бавила спор
том. На исти начин сестра и
ја волеле смо спорт и од нај
млађих дана увек смо нешто
тренирале, јер је и наш отац
заљубљеник у спорт. Ана је
успешно почела са атлетиком
а већ са пет година кренула је
у школицу спорта у „Змајевој“
школи. Желели смо да Ана
проба многе спортове и ја сам
закључила да њој одговарају
сви спортови са лоптом. Јед
ном приликом када је имала
седам година одвели смо је
на први одбојкашки тренинг
код Срђана Радовановића у
„Бајићеву“ школу. Тренер је
тада уочио њене предиспози
ције и евидентан таленат за

тако и ћеркама Ани и Мини.
– Највећа смо подршка ћеркама у све
му. Не журимо са неким великим одлука
ма јер сматрам да постоји још простора
да нешто науче, да се довољно „прека
ле“ и да уз добро здравље, степеник по
степеник напредују. Битно је да квали
тетно тренирају, да имају здраве радне
навике и воле то што раде а ми њихови
најближи који их здушно подржавамо,
живимо за њихове утакмице и успехе.
Дозвољавамо им да буду самосталне
и „своје“ јер ништа није могуће постићи
на силу и преко ноћи. Сматрам да спорт
одлучујуће утиче на формирање квали
тетних личности и саветујем ћеркама
да поштују ауторитете и слушају трене
ре јер је то у интересу њиховог играчког
развоја, каже Мирјана Михајловић.
Мама Мира изражава наду да ће
време које долази најбоље оценити и
наградити таленат и резултате рада
њених ћерки. Многи су препознали да
су оне већ сада садашњост, будућност
и понос свог града и српске женске
одбојке.

одбојку. Тако су почели Анини
одбојкашки дани, каже мама
Мирјана.
Тренер Радовановић посве
тио се раду са талентованом
девојчицом и већ на првим
школским такмичењима и
турнирима Ана се у играчком
смислу издвајала у односу на
вршњакиње, па је са наврше
них четрнаест година заслу
жила позив у такозвану пер
спективну групу коју је водио
професор
Горан
Нешић.

Сусрет генерација - Ана Михајловић
(десно) са тетком Маријом Митровић

После успешних одбојкашких
теситарања Ана је у овој гру
пи наставила рад под струч
ним надзором Николе Капри
ца, садашњег тренера млађих
категорија и помоћног трене
ра првог тима „Срема“. Као
део млађих селекција митро
вачког клуба Ана и њене саи
грачице остварују одличне
пионирске резултате и постају
део репрезентације Србије.
Тријумфовале су на Балка
нијади и уз само један пораз

Мина Михајловић са признањем за најбољу претпионирку
са верним навијачем и деком Здравком

постале пета екипа у Европи.
Недавно су у дресу кадет
ске репрезентације Србије
избориле наступ на предсто
јећем Европском првенству
у Чешкој. Један од кључних
момената у каријери младе
митровачке одбојкашице био
је позив бившег шефа стру
ке првог тима „Срема“ Вла
димира Каприша. Постепено
„бацање у ватру“ тек стасале
четрнаестогодишње играчи
це у конкуренцији најбољих
сениорских одбојкашица од
стране тренера Каприша
2020. године, показало се као
добар потез. Најбоља потвр
да томе свакако је протекла
суперлигашка сезона у којој је
стандардна Ана Михајловић
била незамењиви шраф међу
изабраницама Мирјане Мусу
лин. Малобројни изостанци
талентоване и енергичне при
мачице одражаваали су се на
игру и резултат у готово сва
кој лигашкој утакмици. Изузев
играчких квалитета публика
је на терену приметила Ани
ну емотивност и неопходну
спортску „дрскост“ која ју је
учинила једном од лидера
своје екипе. За сваку лопту
бори се до последњег атома
снаге и не скрива љутњу због
сваког изгубљеног поена или
грешке.
– Једноставно не могу да
поднесем грешку, чак и нешто
што и није грешка – реци
мо, кад да ме неко изблоки
ра. Тешко прихватам губитак
поена и сваки пораз, рекла
је Ана усмеравајући причу на
позитивну атмосферу у екипи
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„Срема“ и одличан међусобни
однос свих девојака и шефа
струке.
Она каже да је уз трене
ра Мирјану Мусулин оства
рила сам огроман напредак.
– Добар је тренер и имамо
одличну комуникацију. Верује
у нас и воли да ради са мла
дима што и јесте опредеље
ње нашег клуба, рекла је Ана
Михајловић,
средњошкол
ска ученица спортског смера
„Митровачке гимназије“.
У овом тренутку каже, веома
је везана за свој град, окруже
ње и клуб. О даљој песрпек
тиви размишља рационално
и са свешћу да ће постепеним
напретком и добрим резулта
тима доћи време за остварење
жеље и крунисање каријере
позивом у најбољу сениорску
државну селекцију и врхунске
клубове Турске или Италије.
У плану је факултетско обра
зовање а тренутне обавезе у
школи, уз подршку професора
и разредног старешине прила
годила је озбиљним захтевима
професионалног спорта.
Као млађи члан породице у
„којој се стално прича о одбој
ци“, где је сестра Ана узор и
инспирација за напредовање
а и тетка Марија често уме да
прича о својим одбојкашким
данима, чини се да је спортски
пут Мине Михајловић одавно
зацртан. Ко што је Ана у нај
млађим данима била добар
атлетски спринтер, тако је
Мина била одлична у скоку у
даљ.
– Почела сам да тренирам
уз Ану, мада на почетку нисам
била превише заинтересова
на, све док ме тренер Срђан
Радовановић није наговорио
и уз сестру и друштво у првом
разреду школе прелазим на
одбојку у „Бајићеву“ школу.
Прошла сам исти пут као и
Ана, најпре код професора
Нешића а потом и на заједнич
ким клупским тренинзима са
Аном све до њеног преласка
у први тим, каже Мина Михај
ловић која је прве запажени
је резултате остварила као
претпион
 ирка а данас игра на
позицији примача у пионир
ском и другом тиму „Срема“
код тренера Николе Каприца.
Ове године постала је део
пионирске
репрезентације
Србије. Према речима маме
Мирјане, Мина самостално
гради своју одбојкашку причу,
“упијајући” искуства и радују
ћи се успесима своје сестре.
Ученица је седмог разреда
„Змајеве“ школе и попут своје
сестре, волела би да стекне
високо образовање и оства
ри професионалну спортску
каријеру.
Дејан Мостралић
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Три медаље за
инђијске дизаче тегова

Дизачи тегова освојили три медаље

Дизачи тегова инђијског „Железничара“
освојили су две златне и једну бронзану
медаљу на недавно одржаном Првенству
Србије за такмичаре до 20 и 23 године. Прва
места освојили су Немања Шапина са подиг
нутих 130 кг у тоталу (У20) и Урош Опачић са
подигнутих 227 кг у тоталу (У23), обојица у
категорији до 109 килограма. Драган Маној

ловић у категорији до 89 кг са подигнутих
175 кг у тоталу освојио је бронзану медаљу.
Како су истакли представници клуба, веома
су задовољни постигнутим резултатима јер
су се дизачи тегова из овог сремског града
после дужег времена појавили на републич
ком такмичењу у тој спортској дисциплини.

М. Ђ.

СТОНИ ТЕНИС

Живан и Младен
прваци Србије
На Државном првен
ству у стоном тенису
за ветеране које је про
теклог викенда одржа
но у Бечеју такмичари
Стонотениског клуба
„Срем - спин“ из Срем
ске Митровице Живан
Јовановић и Младен
Недељковић поста
ли су прваци Србије
у категорији такмича
ра преко 60 година..
Ово је до сада највећи
успех у каријери ових
сремскомитровачких
стонотенисера оства
рен у изузетно јакој
конкуренцији.
Д. М.

Живан Јовановић и Младен Недељковић

M NOVINE

1. JUN 2022.

MRTAV
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Шамар
Прошле суботе се 100.000 Енглеза сту
штило у Париз. Повод је био финале Лиге
шампиона. Шта је било у главама тих нави
јача Ливрпула, то само они знају. Али сви да
уђу на стадион, то је било тешко изводљи
во. А и већина њих није имало карту за овај
потенцијални спектакл. Зато је утакмица и
каснила пола сата, јер су хорде тифоза
похрлиле ка улазу, мислећи да ће зајебати
систем. Као да им није било доста оно што
се десило на Хејселу.
Испоставило се да су џаба кречили.
Ливерпул је добио шамар од Реал Мадри
да, иако су многи већ видели енглески тим
како диже ушати пехар и пре почетка утак
мице. Па да једном и те кладионице погре
ше.
Сам меч није био фешта како се очекива
ло. Виђен је само један гол и то у мрежи
Ливерпула. Многи ће рећи да су Шпанци
узели трофеј незаслужено, али не треба
заборавити да је фудбал игра у којој не
мора увек бољи да победи.
Премазани Карло Анћелоти на клупи Реа
ла знао је да искористи слабост свог про
тивника, која се огледа у рупама у одбрани
које остају иза офанзивних бекова. И исти
на, гол се може приписати десном беку
Ливерпула Арнолду, који није испратио свог
играча. Можда би Клоп требао да размисли,
па да дечка помери у сам напад, јер у
одбрани од њега нема вајде.
Ливерпул је тако остао без још једног тро
феја, с обзиром на то да су испустили и
титулу у домаћем првенству у којем им је
Сити побегао за бод. Сада им следи благи
ремонт, јер ће неколико битних играча напу
стити клуб. Биће занимљиво видети како ће
немачки стратег на клупи енглеског клуба
поступити у данима и годинама које долазе.

А Реал Мадрид? Титула у Шпанији и Лиги
шампиона је и више од оног што су очекива
ли ове сезоне. Ова генерација је свакако
ушла у историју. Довољно је само рећи да је
Лука Модрић, као и његове бројне колеге,
пети пут постао шампион Европе. Капа
доле.
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Финала

Дерби
Ко каже да се у Србији игра лош фудбал?
Можемо, само кад хоћемо. Прошлог четврт
ка су Звезда и Партизан одиграли један од
најбољих дербија у скорије време. Финале
Купа је припало црвено – белима, те су тако
другу годину заредом узели дуплу круну.
Победа Звезде од 2:1 је била реалан
одраз ситуације на терену. Може се рећи да
је тим из Љутице Богдана тачно и бољи од
својих ривала за тај један гол. Мало ко је
очекивао онакву представу и три еврогола
на утакмици. Коначно, освежење на нашој
фудбалској сцени. Навикли смо већ да гле
дамо „вечите“ како кољу тупим ножем 90
минута.
Ту је, ипак, фактор изненађења био мла
ди судија Милош Милановић. Дечко је са
својих тек навршених 29 година скупио
кохонес и добрано улепшао фудбалску
представу. Решио је да пусти мало тврђу
игру и не свира баш сваки дуел. С обзиром
на то да је физички много спремнији од сво
јих колега, могао је да испрати бржу игру.
Резултат је дерби који је коначно био гле
дљив. Ситне грешке ћемо му опростити
овог пута.
Утисак су, донекле, поквариле ствари
које су карактеристичне за дуеле ове две
екипе. Остало је забележено оком камере
жестоко пљување и псовање судије које је
долазило из уста Дејана Станковића. А ту
је и несретни Станоје, одлазећи тренер

Партизана, који је целу сезону, још пре оди
граних утакмица, кукао попут Калимера и
тотално психички сјебао своје пулене. Тре
ба рећи и да је повукао своју екипу са завр
шне церемоније. И на крају, срамотни Тер
зин транспарент на северу посвећен Пик
сију, петој Звездиној звезди. Али о томе је
стварно мучно писати.

Мајстор
Господин „Посебни“ је поново у жижи
интересовања. Португалски стручњак Жозе
Мурињо се окитио још једним трофејом у
својој богатој тренерској каријери. Освојио
је са Ромом Лигу конференција, новонаста
ло европско такмичење. Сада је, уз Ђова
нија Трапатонија, једини тренер који је узео
пет европских титула. Две Лиге шампиона,
две Лиге Европе (Куп УЕФА) и сада Лигу
конференција.
Без обзира на све гафове и чињеницу да
је његово понашање прилично поделило
јавност, Мурињо остаје једна од тренерских
фигура која је обележила новију фудбалску
историју. Треба му одати признање с обзи
ром на то са којим је све екипама освајао
престижне трофеје. Порто, Интер, Манче
стер и Рома, били су све, само не фавори
ти у такмичењима у којима су побеђивали.
Добро, неко ће рећи да је Манчестер ипак
био већ виђен као освајач Лиге Европе те
2017. године, али сви знамо колико је про
блема Мурињо имао са играчким кадром.
Посебно са Погбом са којим је био у сукобу,
а који ће га на крају коштати тренерског
посла у Јунајтеду.
Португалац је још једном подсетио да
није за старо гвожђе како су неки тврдили.
У Роми је већ сада бог. Остаје да се види
колики су крајњи домети овог мајстора тре
нерског заната.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ИНЂИЈА, ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове и заштиту животне средине
Заводни број: 501-48/2022-IV-02
Дана 01.06.2022.године
Цара Душана број 1
Инђија
Тел. 022/561-322
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са
чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС’’, број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине, на захтев носиoца пројекта Љиљане Спремо
из Новог Сланкамена, Светосавска улица улица број 47, спровело
је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну
средину за изградњу пословног објекта – дестилерије (произ
водња ракије од воћа), на катастарским парцелама број 1386,
1385 и 1384 КО Нови Сланкамен у Светосавској улици број 47, на
територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је
решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја
на животну средину.
Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта
и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима
пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани
критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању

листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II про
јеката за које се може захтевати процена утицаја на животну сре
дину (‘’Службени гласник РС’’, број 114/08).
Представници заинтересоване јавности, органа и организација
могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 900-1200
часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стам
бене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и
на званичном сајту општине Инђија – www.indjija.rs – у делу
Јавни увиди и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском
секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине из
Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обаве
штења путем овог органа.
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
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VREMEPLOV
1. јун
1198. Византијски цар Алексије
III Анђео одобрио српском
велик ом жупану Стефану
Немањи и његовом сину мона
ху Сави да на рушевинама
Хиландариона подигну нови
манастир Свете Горе, српски
манастир Хиландар.
2. јун
1924. Амерички Конгрес при
знао је држављанство Индијан
цима, староседеоцима на тери
торији на којој су створене
САД.
1953. Британска краљица Ели
забета II крунисана је у Вест
минстерској катедрали у Лон
дону. То је било прво круниса
ње у историји које је преносила
телевизија.
3. јун
1968. У Београду, а потом и у
другим универзитетским цен
трима у Југославији, почеле су
студ ентс ке
дем онс трац ије,
прве у комунистичкој Југосла
вији. Протест против привиле
гија комунистичких функционе
ра, незапослености и угрожа
вања основних демократских
права прекинут је после седам
дана након што се студентима
преко ТВ Беог рад обратио
председник СФРЈ Јосип Броз
Тито, који је подржао студенте
и обећао им брже решавање
друштвених проблема.
4. јун
1942. Почела је четвородневна
битк а за пацифичк а острва
Мидвеј, у којој су Американци
нанели први озбиљан пораз
Јапанцима у Другом светском
рату.
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. Совјетски васионски
брод “Сојуз II” спојио се у
земљиној орбити са свемир
ском станицом “Саљут”.
1981. Израелски авиони разо
рили ирачки нуклеарни реактор
„Осирак” близу Багдада.
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HOROSKOP
ОВАН: Делујете врло
амб иц иоз но
пред
својом околином и
свима јасно дајете до
знања, да не желите да вам се
неко супротставља по било којој
основи. Пажљиво процените
ситуације које захтевају неки вид
ризика или веће улагање новца.
Неопх одна вам је породична хар
монија и нечије присуство како
бисте остварили бољу психоло
шку равнотежу.

ВАГА: Уз добру про
цену могућности и
прав ил ан
изб ор
сарадника релативно
брзо можете да остварите своје
циљеве на пословној сцени.
Понекад морате деловати енер
гично у друштву сарадника. Када
сте добро расположени имате
утисак да су вам доступне најбо
ље могућности и тада обично
бирате неку доминантну улогу
пред својим партнером.

БИК: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурн о
прил ик ом
испуњавања разних договора
које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност. У односу са партне
ром нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносе жељени ефекат.

ШКОРПИЈА: Постоје
важни циљеви које
можете да остварите
у разним фазама или
на неки заобилазан начин. Стало
вам је да осмислите добру
пословну стратегију на основу
које ћете успешно реал
 изовати
скоро све сто сте замислили.
Наставите да се понашате
довољно промишљено у проце
ни правих вредности. Очекује
вас позитиван обрт у љубавном
животу.

БЛИЗАНЦИ: Захва
љујући добрим идеја
ма и стратегији коју
спроводите делујете
веом
 а озбиљно на своје сарадни
ке. Умете да се наметнете у пра
вом тренутку и често водите глав
ну реч у преговорима. Важно је да
подстичете двосмерне контакте.
Догађаји који вас прате у љубав
ном животу делују охрабрујуће.
РАК: Улажете велики
напор да остварите
позитивне резултате у
свом професионал
ном изражавању, али постоје
изненадне ситуације које ремете
ваше планове и пословну кон
цепцију. Потребно је да се расте
ретите од додатних обавеза,
немате довољно енергије да се
ангажујете на више страна исто
времено. Склони сте честим про
менама емотивног расположења.
ЛАВ: У зависности од
личног интересовања
и мотивације коју има
те, осмислите нек а
нова или модификована решења
која ће вам доносити најбоље
резултате. Потребни су вам
разноврсни дипломатски манири
или компромисна варијанта као
успешна формула која доноси
корисне и дугорочне резултате. У
љубавном животу уживате у
разноврсним ситуацијама.
ДЕВИЦА: Ситуација
око вас делује врло
променљиво и тешко
је прецизно предви
дети нечију реакцију. Боље је да
се држите проверених правила и
да избегавате било коју врсту
ризика. Одложите неке напорне
обавезе док не добијете боље
услове. Обрадоваће вас посту
пак неких блиских пријатеља.
Налазите се у фази емотивног
узлета, тако да односи са парт
нером доживљавате као оства
рење својих слатких снова.

СТРЕЛАЦ: Размисли
те о промени одређе
них критеријума и
услова у договору са
сарадницима како бисте побољ
шали своју пословну позицију.
Слободно можете да инсистира
те на својим идејама јер имате
врло поуздане пок азатеље о
успеху. У свом емотивном заносу
спремни сте да учините нешто
посебно како бисте импресиони
рали партнера.
ЈАРАЦ: Добре идеје
које имате захтевају и
ширу подршку од оне
коју тренутно уживате
у кругу сарадника. Будући да ви
сјајно функционишете у партнер
ству потрудите се да око себе
окупите особе од поверења и
угледа. Довољно сте вешти и
снал аж љив и да привол ите
вољену особу на неке своје
замисли

Crkveni
kalendar
Среда, 1. јун (19. мај)
Свети свештеномученик Патри
кије (Оданије Васкрса)
Четвртак, 2. јун (20. мај)
Вазнесење Господње – Спасов
дан
Петак, 3. јун (21. мај)
Св.цар Константин и царица
Јелена; Преп. Јелена Дечанска,
Пећка икона Пресвете Богоро
родице
Субота, 4. јун (22. мај)
Свети мученик Јован Влади
мир, Кнез српски
Недеља, 5. јун (23. мај)
Преподобни Михаило Исповед
ник, Епископ синадски
Понедељак, 6. јун (24. мај)
Преподобни Симеон Дивного
рац
Уторак, 7. јун (25. мај)
Треће обретање главе Св.Јова
на Крститеља; Св. муч. Пиеску

Пита са
тиквицама
Састојци: пола кил ограма
тиквица, 5 целих јаја, 200 мл
јогурта, 7 – 8 кашика уља, 1 каши
чица соли, 250 гр брашна, 5 гр
прашка за пециво, 150 гр шунке,
шунк арице и сличнога, 150 гр
сира траписта.

ВОДОЛИЈА: Ослања
те се на преговарачке
манире, јер да без
добре припреме нема
ни заједничког успеха. Потребно
је да се усаглашавате са својим
сарадницима око важних питања
како би сви око вас осетили
моралну сатисфакцију. Разуме
вање које добијате у кругу поро
дице делује подстицајно. Потру
дите се да обрадујете блиске
особе на неуобичајени начин.

Припрема: Тиквице изрендати
на крупно ренде и посолити са
пола кашичице соли. Промешати и
оставити да одстоји. Исецкати
шунку и изрендати сир. Укључити
рерну на 200 степени. Умутити јаја
са сољу. Додати јогурт и уље и
опет умутити. Додати затим бра
шно и прашак за пециво и све сје
динити. Оцедити тиквице, додати
шунку и сир и све измешати.
Истрести у подмазан плех и стави
ти да се пече између 50 и 60 мину
та зависно од рерне и тога колико
волите да је корица печена.

РИБЕ: Потрудите се
да успешно спрове
дете све своје идеје и
план ове
у
дел о.
Важно је да поред себе имате
особу од поверења и тиm прове
рите сараднике за које вас везују
зајeднички интереси. У љубав
ном односу, немојте узалудно
покушавати да промените парт
нерово понашање или да мења
те ток ствари које не зависе од
ваше воље.

• Не перем баш све у
кући. Нешто је и чисто.
• Ми се правилно храни
мо. Стављамо храну у
уста.
• Сви се ми родимо као
људи, али нас живот
науч
 и памети.
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Мора да ће бити
јака зима, Индијанци
већ две године вуку дрва

П

итали Индијанци племенског
врача: „Каква ће бити зима“?
Врач стао, размислио, надоваћ’о
се лудих гљива, или већ нечег сличног
(не знам чега, јер врач не одаје профе
сионалне тајне), и пао у транс. У
директном разговору са Великим
Манитуом добио информацију из прве
руке. И рече: „Биће јака зима“. Инди
јанци, брже боље, трк у шуму и цап,
цап, цап, насеку дрва, довуку у логор и
задовољно чекају зиму. Кад оно,
пуффф, зима блага, тек, тек, покоји
слаб мразић. И добро, дође пролеће,
лето, а већ ће и јесен и Индијанци, куд
ће, шта ће, опет питају врача: „Какав
ће бити зима“? Врач понови поступак,
луде гљиве. Велики Маниту и опет
озбиљно рече својим саплеменицима:
„Биће јака зима“. Индијанци опет у
шуму, цап, цап, цап, насеку опет дрва
(иако су имали залихе), довуку у логор
и седоше да чекају зиму. Кад оно опет
ништа. Блага зима, без снега, као про
леће. Индијанци незадовољни, гледају
врача испод ока, а ни врачу није све
једно. И пре него што ће га по трећи
пут питати, види врач да је ђаво однео
шалу и да му углед рапидно пада. Ако
опет омане, Индијанци има да га про
терају из племена, неће га више ни
хранити ни појити, ни мазити, ни пази
ти, нити звати Ђорђе. А где на другом
месту да нађе тако кул посао? Инди
јанци лове бизоне, доносе му најбољу
парчад меса, младе Индијанке к’о сно
пље падају у крило, а његово је да једе
луде гљиве и дозирано вуче за нос
читаво племе. Много тога је на коцки.
Схвата врач да мора да предузме дра
стичне мере. Спакује се он и правац у
град у републички хидрометеороло
шки завод. Представи се лепо и тражи
главног метеоролога и каже: „’Ајд мај
ке ти, реци каква ће бити наредна
зима“? Метеоролог погледа у оне кру
жиће, циклоне и антициклоне, узме па
консултује најмодерније моделе пред
виђања и сателитског осматрања,
плус прогнозе Бориса Кољчицког, и
отворено и простодушно рече: „Види
брате, мора да ће бити јака зима,
Индијанци већ две године вуку дрва“.
Ето, то вам је виц који вероватно сви

већ знате. А каква ће бити нама зима,
појма немамо, али зато знамо какво ће
нам бити лето. Пре неки дан читам у
једним дневним новинама „Метеор
 о
лози наваљују велике врућине наред
них месеци. Три врела таласа овог
лета“. И онда креће хорор, те како
ћемо имати паклене врућине, та како
ће лето бити дуго и топло, а сушно
преко сваке мере. Рекордне врућине
са чак 68 веома топлих дана. И тако
даље и томе слично. Има да буде пре
ко 40 у хладу, без кише, а кад и падне
киша, то ће у ствари бити урагани са

Мислим, ’ајде више,
доста са застрашива
њем. Ако не помремо
од зиме, помрећемо
од врућине, ако не
помремо од врућине,
помрећемо од глади,
ако не помремо од гла
ди помрећемо од
нуклеарних бомби, ако
нас и то мимоиђе, е
онда ћемо помрети од
мајмунских богиња,
скакаваца и колере
градом, муњама и громовима. Не само
да ће бити грозно за усеве и пољопри
вреду, него и људи могу да страдају од
тих громова и муња. Све то пише у
новинама.
И сад се ја питам, је л’ су Индијанци
престали да вуку дрва, или шта? И ко
овде једе луде гљиве? Јер кад пажљи
во прочитате текст, метеоролог, име
ном и презименом потписан, каже како
ће изгледати време у наредна два –
три дана. А онда се у тексту, који ина
че није ни потписан, а објављен на

целој страни у колору, тврди како ће
лето бити паклено и како има сви да
изгоримо и сасушимо се заједно са
биљкама и животињама. Срећни и
весели, у поменутим новинама, наја
вљују нам катаклизму без пардона и
ограничење. Ни трага сумњи, ни речи
о томе да је то само „можда“, да је реч
о предвиђању, а предвиђање можда
буде и погрешно, јер ко зна шта ће
бити за два месеца? Не, биће тако и
баста. Као да су питали индијанског
врача. И то на основу извештаја неког
„водећег светског метеор
 олошког сер
виса“, да му име не помињем. И тај
сервис баш тачно зна какво ће лето
бити у Србији. Сигурно и сервис једе
луде гљиве.
ислим, ’ајде више, доста са
застрашивањем. Ако не помре
мо од зиме, помрећемо од вру
ћине, ако не помремо од врућине,
помрећемо од глади, ако не помремо
од глади помрећемо од нуклеарних
бомби, ако нас и то мимоиђ
 е, е онда
ћемо помрети од мајмунских богиња,
скакаваца и колере. Кад нас не запра
шују короном из авион
 а, ’оће да нас
гађају мајмунским богињама и глађу.
Кад нисмо глади, има да се посмрза
вамо. Кад нам је топло, онда нас
шприцају, када нас не шприцају, уби
нас врућина, и тако све у свему, црно
нам се пише. Шта црно, смак света у
најмању руку. А ништа лепше за тираж
новина од смака света у најави. Бар
док не стигне. А и кад стигне, јер, ко
зна како уопште изгледа смак света?
Можда је он почео прошлог четвртка у
15:45? Је л’ то неко већ преживео? То
је само тема за новине и новинаре
који к’о да једу само луде гљиве и
ништа осим тога.
Немојте људи, ако бога знате, та
доста је. Реално. Како најављујете,
тешко да ћемо претећи. Схватили смо
још од првог вагона шта нас чека,
нисмо дебили. Мада ја мислим да
ћемо, пре него што помремо од чега
год (од воље вам па бирајте, наведено
је) пре тога полудети. Ако већ нисмо. А
кад полудимо и опростимо се са паме
ћу, е онда је вала свеједно, живи ли
смо или не. Ето.

М
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