
Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

www.m-novine.com

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Тргвојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

Телефони:022/610-069,624-657,621-065
Факс:022/610-070

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsE-mail:o�  ce@sremgas.rs

NOVINE
MITROVA^KE NOVINE • SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK

GODINA XXII • 6. APRIL 2022. • BROJ 1059 • CENA 80 DINARAM

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Pobeda
Aleksandra Vu~i}a
i Srpske napredne 
stranke

PREDSEDNI^KI I PARLAMENTARNI IZBORI:



ВИЗИТОРСКИЦЕНТАРЦАРСКЕПАЛАТЕУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

ВиртуелниприказСирмијумског
хиподрома–јединственоискуство
Чувени Сирмијумски хи

подром,другинајвећиуан
тичком свету иза Циркуса
максимуса у Риму, посети
оцимогупогледатиувирту
елној презентацији у Визи
торском центру Царске па
латеуСремскојМитровици!
– Захваљујући пројекту

„Архес“, који се финанси
рао из фондова Европске
унијезајугоисточнуЕвропу,
туристима и посетиоцима
омогућенојеисторијскопу
товање у славну прошлост
царског града Сирмијума!
Посетиоцима се пружа је
динствено искуство путем
3Д анимације комплекса
Царске палате Сирмијума,
уоквирукогасеуантичком
добу налазио  чувени  хи
подромилициркус,какосе
тада називао.  Велелепна
грађевина,другаусветупо
величиниодмахизачувеног
ЦиркусамаксимусауРиму,
која је садацелаиспод са
временеСремскеМитрови
це,посетиоцимајевиртуел
нопредстављена,навидео
– бимовима у Визиторском
центруЦарскепалатеСир
мијума, са поносом прича
Љубиша Шулаја, директор
Завода за заштиту споме
никакултуреуСремскојМи
тровици.
Сирмијумски хиподром је

подигнут у време највећег
процватаградаизмеђу316.

и 324. године, а изградили
су гаилицарЛицинијеили
Константин Велики, пошто
суобојицаутовремечесто
боравилиуСирмијуму.
Монументална елипсоид

на грађевина, дужине 530,
ширине 100, а висине 11
метара смештена је у југо
источномделу града,непо
средно уз јужни одмбрам
бени бедем и саму Царску
палатусакојомјебиопове
зан наткривеним ходником.
Служиојезацеремонијално
представљањецара,којије
упериодутетрархије,крајем
3.ипочетком4.векавладао

изСирмијумаједномчетвр
тиномРимскогцарства.
–Хиподромсеналазиоу

самомцентруданашњеМи

тровице,напотезуодзгра
деСУП–адоЈалијскеули
це. Откривен је приликом
археолошких истраживања
шездесетих и седамдесе
тих година прошлог века.
Састојао се од улазног де
ла(карцерес),сакогсупо
лазиле кочије, тркалишне
стазе (арена)усрединико
је се протезала зидна кон
струкција (спина) обложена
мермернимплочамаиукра
шена статуама и простора
за гледаоце. У њему су се
поред коњских трка са ко
чијама,одигравалеиборбе
животиња и гладијаторске
борбе, објашњава Биљана
Лучић,археологуЗаводуза
заштитуспоменикакултуре.
Игрекојесусеодржавале

нахиподромусимболизова
ле су традиционални култ
Сунца и четири елемента.
На хиподрому ништа није
билослучајно,седамкруго
ва сваке трке означава се
дамданаунедељи,24трке
сеодносена24часау јед
номдану,а12улазнихкапи
ја–12месециугодини.

НарцисаБожић

Живописнадешавањана
Сирмијумском хиподрому
најбоље нам описује рим
ски историчарАмијанМар
целин, који је једно време
боравио у Сирмијуму, кога
јеназвао„славномимного
људноммајкомградова“.
Помамне трке бига или

квадрига, зависно да ли су
билаупрегнутадваиличе
тирикоња,распаљивалесу
страсти гледалаца који су
ватренонавијали,доксуко
чијашишибаликоње,алисе
имеђусобноударали.
Све то је посматрао цар

сасвитомизсвојесвечане
ложе,комејетобилаједи
наприликадасенепосред
нопојавипреднародом,ко
га је обасипао слаткишима
или новчићима, док му је
50.000 гледалаца клицало:
„Авецезаре!“

50.000гледалацаклицало:Авецезаре!

КОДДОМАЗДРАВЉАРУМА

Отворенпаркпосвећен
дрДрагануОвцину
Обновљен и уређен парк

кодДомаздравља,посвећен
ранопреминуломдрДрагану
Овцину, свечано је отворен
31.марта,уприсуствуњего
ве породице, пријатеља, ко
легаипредставникалокалне
самоуправе.
Обраћајући се окупљеним

грађанима, Александра Ћи
рић, председница Општине,
подсетилаједајеиовауре
ђена зелена површина део
њеногобећањадаћесеРу
маучинитилепшимизелени
јимместом.
–ДрОвцинсеубрајаузна

мените Румљане по много
чему. Остао је упамћен као
изузетнодобариблаг,хуман
човекипожртвованистручан
лекар од кога се много мо
гло научити. Био је спреман
даделисвојезнањеидаље
се усавршава. Био је пожр
твован лекар, који је увек
спреман да помогне својим
пацијенатима,којиимјеули
ваоповерењеинадууоздра
вљење–истаклајеАлексан

дра Ћирић и додала да је
управо својим особинама и
квалитетима задужио зајед
ницуизаслужиодасењегов
ликсачуваодзаборава.
У централном делу парка,

постављенајебистадрДра

гана Овцина на постаменту
коју је урадио румски вајар
Бранислав Црвенковић. Око
бисте је бехатон сложен та
ко да представља цвет, који
симболише и рани одлазак
дрОвцина.Паркјеосветљен

канделабрима,апостављене
суибројнеклупезаодмор.
Бисту др Драгана Овцина

откриле су супруга Јелена и
председницаОпштинеАлек
сандраЋирић.

С.Џакула

ПородицадрОвцинаиАлександраЋирић
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Где ве тар по ме ра
др жав не гра ни це

ГодишњицасмртиБранкаЋопића
већвишеоддведеценијепадау
сенку годишњице почетка бом

бардовања Србије. Широкој јавности
тоинесметанарочито,поготовушто
је грађанистички ревизионизам исто
рије наших ослободилачких ратова
прешаонаревизијувредностиЋопи
ћа као писца. Само једно његово
дело, остала нећемо ни помињати,
говори да је писацжив и актуелан и
после 38 година одњегове трагичне
смрти.
„Јежевакућица“јеобјављена1949.

године,кадајеБранкоимао34годи
не, а напаисана можда и раније, и
неманикаквесумњедајенаддечјим
писцемутимранимпоратнимгодина
ма  морао да бдије дух пожељне
патриотске поруке. Ако се то има у
виду,ондаморабитидајеБранковећ
тада отказао том духу непосредну
послушност. Пусти ти мене да само
причам, а други нека поручују, моја
причасамаћесепостаратиштаћеда
поручи.
И,гле,чуда,„прича”басноликепое

месамаједонела,адајојникотоније
тражио,патриотскупорукузасвавре
мена.Увременупродуженоглована
заосталечетничкегрупицеипоједин
це,кадасенијеигралосадефиници
јомпатриотизма,Бранкосводипатри
отизамнањеговнајмањиименитељ,
својствен најразличнијим дефиници
јама љубави према отаџбини – на
љубавпремадому.
Ијошједномнасвраћанапрастаро

искуство о свим добрим причама:
откривају нам управо оно што сами
знамо!
Радиисказивањапосебностикулту

ранаконраспадаЈугославије, „Јеже
ва кућица“ је била  протерана из
хрватске школске лектире. Чистунци
хрватскогјезиказамерилисујојштоје
писананасрпском,анисусесмило
валичакнинахрватскествараоцена

животномпутуЈежурскеЈежића:„при
ча”јестеиздата,разумесе–илустро
вана у Београду 1949. и потом у
Загребу 1950, али је као сликовница
први пут проходала са до данас
непревазиђеним илустрацијама Вил
каГлихеСеланауЗагребу1957.годи
не.  Протерана из хрватске школске

лектире 1993, враћена је пре две
годиненасписакизборнелектиреза
основце. Осим тога, зановљено је
издањесаСелановимилустрацијама,
адобила јеиваријантукраткометра
жноганимираногфилмазанајмлађе.
Нањусеодједномсручиласвапажња
која јој је више од 15 година била
ускраћивана,апратијеипросветно–
политичкообразложењеоњенојсна

жнојпоуциољубавипремасвомдому
и,тиме,премадомовини.
Разумесе, „Јежевакућица“ је „пре

веденанахрватски”.Стогауоригина
лу,уЛијинојпозивниципише:„Адреса
кратка,ал`серазуме,задругаЈежа,
накрајушуме.”У„преводу”иденешто
друкчије: „Адреса кратка, слова к`о
јаја, за друга Јежа на крају гаја.” Не
можесерећиданијеудухуБранковог
језика, али се баш због тога  може
поставитипитањесврхенапора„пре
вођења”.
Првадваиздањаовебаснеустиху

у Београду и Загребу, носила су
наслов„Јежевакућа“,анекисубили
склонидатврдекакојеЋопићњеном
порукомподржаоБрозово„не”позна
тојрезолуцијиИнформбироа.Сасвим
јемогућедајеписацпотоњимнасло
вом „Јежева кућица“ хтео да поему
оградиодтаквогтумачењаиприбли
жијенајмлађемчитаоцу.

Били смо једном сведоци како је
Ћопић у једном разговору са
својим читаоцима багателисао

оно изанђало питање шта је пи сац 
хтео да ка жеречимада„писацобич
нонећеништадапоручује,хоћесамо
даиспричапричу”.Другајестваршто
истинска уметност, а Је же ва ку ћи ца
јесте истинска уметност, испоручује
порукемимонамереуметника.Добар
писац препознаје се управо по одсу
ству намере да билошта поручује и
пообиљупорука које читаоциоткри
вају,рударећипоњеговојпричи.
„Јежева кућица“ испоручила нам је

једнуоднајважнијихпорукаидотакла
себолногпитањаодрживостидомаи
домовиненапросторугдеветарпоме
ра државне границе. Разумљиво  је
заштогодишњицаЋопићевесмртипо
правилупадаусенкугодишњицебом
бардовањаСрбије,алинетребазабо
равитидасмосебашу„Јежевојкући
ци“ напојили осећања које нас држи
наовомместу.
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Нај пре про те ра на из 
хр ват ске школ ске лек
ти ре 1993, „Је же ва ку ћи
ца“ је вра ће на на спи
сак из бор не лек ти ре за 
основ це, за но вље но је 
из да ње са Се ла но вим 
илу стра ци ја ма, а до би
ла је и ва ри јан ту крат
ко ме тра жног ани ми ра
ног фил ма за нај мла ђе. 
На њу се од јед ном сру
чи ла сва па жња ко ја јој 
је ви ше од 15 го ди на 
би ла ус кра ћи ва на, а 
пра ти је и по ли тич ко 
обра зло же ње о ње ној 
сна жној по у ци о љу ба
ви пре ма свом до му и, 
ти ме, пре ма до мо ви ни

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ОДР ЖА НИ ИЗ БО РИ ЗА ПРЕД СЕД НИ КА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ПО СЛА НИ КЕ
НА РОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

Срем ци да ли убе дљи ву
по др шку Алек сан дру Ву чи ћу

У недељу 3. априла, одржани су
избори за председника Републике
Србијеинароднепосланике.Натери
торијиСремаубирачкесписковеупи
сано је263.437 грађана, којисусвоје
гласачко право могли да остваре на
укупно274бирачкаместа.
Премапрелиминарнимрезултатима

Општинскеизборнекомисијеопштине
Пећинци,анаосновуобрађенихсвих
30 бирачкихместа, убедљиву победу
наизборимазапредседникаРепубли
кеСрбијеоднео јеАлександарВучић
закогајегласало74,15одстоизашлих
бирача. За кандидата Здравка Поно
ша гласало је 8,15 одсто гласача.
МилицаЂурђевићСтаменковскиосво
јила је 5,04 процента гласова, а за
БошкаОбрадовићаје3,31одстобира
ча.ДрМилошЈовановићимаоје3,19
одстоподршкегласача,БиљанаСтој
ковић1,52одсто,БранкаСтаменковић
1,15 одсто, док је Миша Вацић имао
најмању подршку, у процентима 1,11
одстоодукупногбројаизашлихбира
ча.НаизборимазапосланикеуНарод
ној скупштини Републике Србије
изборну листу“ Александар Вучић –
Заједно можемо све“ подржало је
65,07проценатаодукупногбројаиза

шлих бирача. Изборна листа „Ивица
Дачић – Премијер Србије“ добила је
6,85 одсто гласова, док је за листу
„МариникаТепић–Уједињенизапобе
ду Србије“ гласало 6,37 одсто иза
шлих бирача. Листа „Милица Ђурђе
вић Стаменковски – Српска странка
Заветници“добилаје4,55одстогласо
ва, листа „Др Милош Јовановић –
НадазаСрбију“освојилаје3,43одсто,
доксусвеосталеизборнелистеоста
ле испод три процента подршке иза
шлих гласача. На председничким и
парламентарнимизборимауопштини
Пећинци у бирачки списак је уписано
15.562грађанасаправомгласа,ана
укупно30бирачкихместау15насеља
своје бирачко право искористио је
11.991 грађанин, а излазност је била
изузетно висока, чак 77,05 одсто гла
сачкогтела.
У Руми је на изборе од уписаних

45.772 бирача изашло 27.695 или
64,91одстогласача.Напарламентар
ним изборима највише гласова је
освојио„АлександарВучић–Заједно
можемо све“ 51,20 одсто гласова,
листа„ИвицаДачић–ПремијерСрби
је“11,27процента,„МариникаТепић–
Уједињени за победу Србије“ 9,26

посто,„ДрМилошЈовановићНадаза
Србију“3,98одсто.„МилицаЂурђевић
СтаменковскиСрпскастранкаЗавет
ници“ добила је подршку 3,82 одсто
Румљана који су гласали, „Бошко
Обрадовић  Српски покрет Двери –
ПОКС“3,48одстоијошизнадтрипро
центајелиста„ДрВојиславШешељ–
Српска радикална странка“ са 3,1
одстогласова.Кадајеречопредсед
ничкимизборимаАлександарВучићје
освојио 18.884 гласова, Здравко
Понош3.662,МилицаЂурђевићСта
менковски1.390,дрМилошЈовановић
1.382гласаиБошкоОбрадовић1.281
глас, док су остали кандидати били
испод 1.000 гласова. Душан Љуби
шић,шефИзборногштабаСНС–ау
Руми, изразио је задовољство током
самихизбораирезултатимакојиука
зују да су румски бирачи препознали
правацполитикеАлександраВучићаи
подржалига.
– Остварили смо рекордан резулат

кадасупредседничкиизбориупитању
иуодносунаонеиз2017.годинепре
ко3.000бирачавишејебилоопреде
љено за Александра Вучића. Заиста
миједрагоштосамначелуИзборног
штабаСНС–ауРуми,јерјеторезул

Бранислав Недимовић
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таткојисапоносомможемодаистак
немо. Када је реч о парламетарним
изборима,такођесудобрирезултати,
преко15.000гласачаједалоподршку
листиСНС–аитакоможемодакаже
модаграђаниуРумиподржавајуСрп
ску напреду странку – истакао је
ДушанЉубишић.
УСтаројПазови,наоснову98одсто

обрађених резултата Александар
Вучић је на председничким изборима
освојио21.130гласоваодносно64,35
одстоанапарламентарнојлистиСрп
сканапреднастранкаједобила17.200
односно51проценатгласова,подаци
су  Општинског одбора СНС Стара
Пазова. На парламентарној листи
наконкоалицијеокоСНС–анајвише
гласоваједобилалиста„ИвицаДачић
ПремијерСрбије“10,3одсто,„Мари
ника Тепић – Уједињени за победу
Србије“9,7посто,„ДрМилошЈовано
вићНадазаСрбију“5,7посто,„Мора

мо“ 4,6 процента, „Бошко Обрадовић
–Српски покретДвери –ПОКС“ 4,46
процента,„МилицаЂурђевићСтамен
ковски Заветници“ 4,4 процента, а
осталелистеималесумањеод3про
центагласова.Кадасуупитањупред
седничкиизборидругипобројугласо
ванатериторијиопштинеСтараПазо
ва је Здравко Понош са 14,06 одсто,
дрМилошЈовановићима6,23посто,
МилицаЂурђевићСтаменковски4,64
одсто,БошкоОбрадовић4,59процен
та, Др Биљана Стојковић 3,01 одсто,
Бранка Стаменковић 4,64 одсто и
Миша Вацић 0,71 одсто од укупног
броја гласова.  На бирачка места у
општини Стара Пазова изашло је
62,15 процената уписаних бирача.
Избори у општини Стара Пазова су
протеклибезнерегуларности.
Одукупно40.264бирачасатерито

рије општине Инђија 25.060 односно
62,4одстојеискористилоправогласа

на парламентарним и председничким
изборима.Инђинчанисугласалина37
бирачких места. Своју грађанску
дужностоко10.30часованабирачком
месту број 12 у згради „Водовода“
искористио је председник Општине
ИнђијаВладимирГак.
–Немаполитичкогистомишљеника

илинеистомишљеникаданевидида
се Србија развија убрзаним темпом,
дасмопобројуинвестиција,изграђе
ној инфраструктури и по политичкој
стабилностибројједан,несамоујуго
источном делу Европе већ и много
шире. Зато избор треба да нам буду
миристабилностзакључио јепред
седникОпштинеИнђија.
Прелиминарни резултати из Избор

ногштабаСрпскенапреднестранкеу
Инђијипоказујудајенапарламентар
ним изборима листа „Александар
Вучић  Заједно можемо све” добила
између 55 и 60 процената подршке
грађана,докјепредседничкикандидат
Александар Вучић добио поверење
скоро70одстограђанаопштинеИнђи
ја.Изборисупротеклибезпроблемаи
нерегуларности.
Према прелиминарним подацима

СНС – а у Иригу на председничким
изборимагласалоје5.585гласачаили
62,18одстоодуписана8.982бирача.
Највише гласова за председничког
кандидата освојио је Александар
Вучић–73,82одсто.ЗдравкоПоношје
освојио10,99одстогласова,анатре
ћем месту је Милица Ђурђевић Ста
менковскиса4,62одсто,БошкоОбра
довић је четврти са освојених 3,21
процената, док је Милош Јовановић
петиса3,1проценат.
Напарламентарнимизборимауири

шкој општини гласао је 5.502 гласач
или 61,26 одсто. Листа „Александар
Вучић–Заједноможемосве“освојила
је 57 одсто гласова, „Ивица Дачић –

Александра Ћирић Душан Љубишић

Владимир Гак



6 6. APRIL 2022.  M NOVINE АКТУЕЛНО

ПремијерСрбије“12,52одсто,алиста
„МариникаТепићУједињенизапобе
ду Србије“ има 8,03 одсто гласова.
Листа „Милица Ђурђевић Стаменков
ски – Српска странка Заветници“ је
добила подршку 3,82 одсто бирача, а
3,42одстолиста„ДрМилошЈовановић
–НадазаСрбију“,доксуосталеимале
мањеод3одстогласова.
ТихомирСтојаковић,повереникСНС

– а за Ириг, изузетно је задовољан
оставренимизборнимрезултатима.
–Ималисмоизлазностод64одсто

идуговременауИригунијебилатоли
каизлазност.Напредседничкимизбо
римасмодобили74одсто,анапарал
ментарним57одсто, такодамогуда
кажем да смо задовољни.Најбитније
једасмопобедилииостварилинеке
нашезацртанерезултатеициљеве–
истакаојеТихомирСтојаковић.
НатериторијиопштинеШидгласало

сена39бирачкихместа.Укупноупи
сних бирача било је 29.297. Према
прелиминарним резултатима, такође
јенајвећибројгласовазапредседника
добио Александар Вучић, односно
72,51одстоодукупногбројагласовау

Шиду.ИзањегасуЗдравкоПоношса
10,48 одсто гласова, Милица Ђурђе
вићСтаменковскиса4,83одстогласо
ва,дрМилошЈовановићса3,98одсто
гласова, Бошко Обрадовић са 3,22
процента гласова. Бранка Стаменко
вић добила је подршку од 2,11 одсто
бирача,аодмахизањеса1,80одсто
гласовасуБиљанаСтојковићиМиша
Вацићса1,06одстогласова.
Листа„АлександарВучић–Заједно

можемосве“добилајеподршкувећи
неШиђана,са58,51одстогласова.На
другомместу са 10,18 одсто је листа
„Ивица Дачић – Премијер Србије“.
Листа „Мариника Тепић – Уједињени
за победуСрбије“ добила је подршку
7,37 одсто шидских бирача, а листа
„Милица Ђурђевић Стаменковски –
СрпскастранкаЗаветници“4,46одсто.
Листа„ДрМилошЈовановић–Надаза
Србију“добила је4,17одстогласова,
а „Др Војвислав Шешељ – Српска
радикална странка“ 3,07одсто.Оста
ле листе су имале мање од 3 одсто
подршкегласача.
На16бирачкихместауБеочинугла

салоје8.910бирачаодукупноуписа

них13.304убирачкисписак.Беочинци
сунајвећуподршкудалипредседнич
ком кандидатуАлександруВучићу са
6.345гласова.Надругомместунашао
се ЗдравкоПонош за кога је гласало
920бирача.ИзањихсуМилицаЂур
ђевић Стаменковски са 325 гласова,
др Милош Јовановић са 312, Бошко
Обрадовићса292,БиљанаСтојковић
са199гласова,каоиБранкаСтамен
ковићса172 гласаиМишаВацићса
85гласова.
У Беочину је на парламентарним

избориманајвећибројгласовадобила
листа „Александар Вучић – Заједно
можемо све“, односно 4.693 гласова,
затимлиста„ИвицаДачићПремијер
Србије“1.632.Листа„МариникаТепић
–УједињенизапобедуСрбије“добила
је 655 гласова, а листа „Др Милош
Јовановић–НадазаСрбију“294гла
са. Преостале листе имале су мање
од3постогласова.
Прелиминарни резултати из Срем

скеМитровицепотврђујудасуграђа
ни на председничким изборима дали
највећу подршку Александру Вучићу.
Вучићјеосвојио66,1одстоодукупног
бројагласова,анапредњачкулистуна
парламентарним изборима подржало
је50,1одстограђанаСремскеМитро
вицеиприпадајућихсела.
– Када су затворена сва бирачка

местауСремскојМитровициипрегле
данаусмислубројаизашлихбирача,
излазност је била више од 63 одсто.
Мислим да ово довољно показује
каква је воља бирача на простору
нашег града. После оволико година
одговорности за вођење овог града,
могу да кажемда бирачи знају то да
цене,рекаојенаконзатварањабирач
кихместаБраниславНедимовић,члан
председништва Српске напредне
странке.
УСремскојМитровицина57бирач

ких места је било уписано 68.362
бирача.

Е. М. Н.

Тихомир Стојаковић Ђорђе Радиновић

Синиша Ђокић
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ДО ЊИ ПЕ ТРОВ ЦИ

Уре ђен пут за До брин це
Урумскојопштинисузавршенирадовинаре

витализацији пута који повезује Доње Петровце
иДобринце,акојисуреализованиуоквируодр
жавањапутнеинфраструктуре.Путједужинетри
колеметраиширинепетметара.
Радовесу31.мартаобишлепредседницаиза

меница председнице Општине Александра Ћи
рићиБиљанаПоповићЈовановић.
Постојећилетњипутјезахваљујућиовимрадо

виманасутгребанимасфалтом,аизвођачрадо
ваје„Сремпут“а.д.
 –Из општинског буџета је за ове намене из

двојеномилион динара.Циљнам је да сваме
ста на територији наше општине буду повезана
путевимаидаимамодобруинфраструктуру,та
кода сваког дана радимои трудимо седа то и
обезбедимо.Унаредномпериодумогунајавитии
радовенадругимдеоницамапутакакоуселима
румскеопштине,такоиграду–истакла јеАлек
сандраЋирић.

С. Џа ку ла
Оби ла зак ра до ва на пу ту

РУ МА: НО ВА АУ ТО БУ СКА СТА НИ ЦА

По че так ра да у ју ну
УРумисуутокурадовина

изградњиновеаутобускеста
нице, а према досадашњој
динамици,можесеочекивати
даујунупочнесарадом.Гра
дилиштесу28.мартаобишли
председница Општине Алек
сандраЋирићиначелникОп
штинскеуправеДушанЉуби
шићупратњиинвеститора
Миодрага Минића, власни

какомпаније„Мастербус“.
–Овоћебитиједнаоднај

лепшихаутобускихстаницау
Србији.Имаћедеветперонаи
бићевеомафреквентна,соб
зиромнатодајеРуманарас
крсници путева. Наша идеја
је била да растеретимо сао
браћајуцентруграда,такода
отварањемаутобускестанице
неће више бити полазака из
самог центра.  Да бисмо на
шим суграђанима олакшали
долазакнастаницу,постојаће
триградскелинијекојећена
штоефикаснијиначинпрево
зити суграђане, од аутобуске
станицедоцентраиобратно
– указала јеАлександраЋи
рић.
ИнвеститорМиодрагМинић

јеистакаодасунаишлинапу
норазумевањељудиулокал
нојсамоуправидасеизгради
једановакавобјекатидапо
штујусвупроцедурувезануза
изградњу аутобуске станице,
односно, дозволе надлежних
органа.
–Очекујемовеликибројпо

лазакаиодлазакасаовеста
нице,посебноштоћеодавде
вероватно кретати сав град

ски и приградски, међуград
ски и међународни саобра
ћај. Радиће се 24 сата, биће
примљено10новихрадника,
углавномсаобраћајнеструке
да бисмо квалитетно и успе
шно радили као и до сада –
рекаојеМинић.
Парцела на којој се гради

аутобускастаницасабројним
пратећим садржајима има
близу70ари.
Ту ће бити сервисни про

стор, перионица, технички
преглед за аутобусе, биће
девет перона и двамања за
минибусеве. Аутобуска ста
ница јепројектованадабуде
функционална,алиидабуде
једанлепобјекатсазеленим

површинама,фонтанама,мо
билијаримазадецуиодмор...
Вредност инвестиције је

123 милиона динара, које је
инвеститор из сопствених и

кредитних средстава успео
даобезбеди.Речјеопотпуно
новом објекту који се налази
прекопута „Електродистрибу
ције“Рума. С. Џа ку ла
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Но ва деч ја
игра ли шта

На задовољство деце која живе у
Сремској Митровици, у претходним
данимарадилосенапостављањунових
дечјих игралишта. Реч је о локацијама
испред Пословно –спортског центра
„Пинки“,затимиотрилокацијеунасељу
„БлокБ“.ТосуулицеЛукијанаМушицког,
НиколеТеслеи1.новембра.

Рехабилитација
се о ских пу те ва

Настављасерехабилитацијасаобра
ћајницаусеоскимсрединаманатерито
ријиградаСремскаМитровица.Наиме,
радисенакатегорисаним,алиинекате
горисаним путевима, а извршено је и
шљунчење атарских путева у Равњу и
викенд–насељуМанђелоса.УДивошу
јеасфалтиранаПионирскаулицаипар
кинг испред цркве, а гребаним асфал
том су спојене улице Партизанска и
Слобода.

ЈА РАК

Уре ђе ње
цен тра се ла
Утокусурадовинауређењупростори

јаобјектаМеснезаједницеуЈарку.Оба
вљасереновирањеиадаптирањепро
сторија, санитарног чвора, фасаде и
холаДомакултуре,поштеиздравствене
амбуланте.УоквируовогпослауЈарку,
решенјеипроблемлошејавнерасвете
у центру села, занављањем, а поста
вљенјеивидео–надзор,каоиуређен
мобилијар у том делу. Постављене су
клупезаодмориновекантезаотпад.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Дру га фа за ре кон струк ци је 
„Пар ти за на“

Идаљесутокурадовинареконструк
цијииобновиигралиштаСоколскогдо
ма,познатијегкаоигралиште„Партизан“
уМасариковојулициуСремскојМитро

вици. У току су радови у оквиру друге
фазе, који подразумевају постављање
столицанатрибине,уградњурефлекто
ракаоиреконструкцијусвлачионица.

„Пар ти за но во игра ли ште“ вра ћа ста ри сјај

ЛА ЋА РАК 

Се ма фор нај но ви је
ге не ра ци је

Семафор најсавременије генерације
јепостављенуЛаћаркунараскрсници
улица1.новембра,ЖелезничкеиШкол
ске. Радом семафора управља микро
процесорскисемафорскиконтролорса
фиксним и детекторским режимом
рада,којисеостварујепомоћудетекто
ра.Овидетекторисеналазеуасфалту
и пешачким тастерима. Детектори који
супостављениуасфалтусаспоредних
путеваимајуфункцијуданајавевозила
саспоредногправцаидаосигурајупро
мену режима рада семафора тако да

зауставевозиланапутусапрвенством
пролаза и осигурају безбедно укључе
ње возила са споредних праваца.
Пешачки тастери имају функцију да
најаведасенапешачкомпрелазунала
зепешациидасеочекујезаустављање
возила и слободан и сигуран прелаз
пешака преко пешачког прелаза на
главномправцу.Семафорскелантерне
суизрађенеуЛЕДтехнологијитакода
обезбеђујумаксималнуенергетскуефи
касност и видљивост у свим времен
скимусловима.
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БЕ О ЧИН

Про лећ но уре ђе ње града
У центру Беочина у току су опсежни

радови на уређењу инфраструктуре и
унапређењу изгледа самог места. Тре
нутно се ради реконструкција платоа,
који се налази испред Дома културе.
РадовесуфинансиралиОпштинаБечин
иМинистарствокултурепрекоконкурса
„Градовиуфокусу“.Поредсредставаза
плато, на тај начин су обезбеђена и
средства за реконструкцију биоскопске
салеихолаДомакултуре.
–Платоћеу једнојфазиреконструк

ције обухватити радове на степеништу,
којејенајоштећенијидеоинијеодолео
зубувремена.Наиме,посталојенезбе
збедноинепрактично.Собзиромнато
дасерадиосамомцентруградаисва
дешавањасетуодвијају,пројекатзаслу
жујепосебнупажњу.Израдилагајепро

јектанткињаизБеочина,амисенадамо,
назадовољствосвихстановника,рекла
јеЈеленаШушак,помоћницапредседни
цеОпштинеБеочин за питања урбани
зма.
Платоћенаконреконструкцијепрема

пројектубитишири,апросторгдећесе
постављати бина ће бити комотнији.
Циљ једа степеништебудеприступач
нијезасвеузрастепосетилаца.Такође,
посебна пажња се обраћа на рампу за
лицасаиндвалидитетом, која је тувећ
постојала, али ће нагиб убудуће бити
мањестрм.Унаредних60данаћебити
завршенафаза радова, која се односи

на степениште, а обезбеђен је и део
средставазанаставак.
– Обезбедили смо део средстава за

наставакрадованасамомтргу,атоком
годинећемопроценитикоји јетренутак
најбољизато.Односисеначитавдео
испредДомакултуре,сведоаутобуске
станице.Дизајновогделаградаћебити
унапређенији и лепши, објаснила је
ЈеленаШушак.
Вредност реконструкције степеништа

износи11милионадинара, с тимда је
Министарствокултуресубвенционисало
посаоса3милионадинара.

Алек сан дра Плав шић

УБеочинусеизводерадо
ви на формирању нове
Сабирне улице, која ће
повезати Дом здравља,
односноглавнуСветосавску
улицу са индустријском
зоном. Такође, у току су

радови на санирању про
блема на паркингу у Улици
цара Душана. Наиме, због
зеленилакојесеналазиутој
улици, ширењем корења је
паркингуништен,каоивећи
деопешачкихстаза.

Ра до ви у ули ца ма
Ца ра Ду ша на и Са бир ној

Је ле на Шу шак

Ра до ви на пла тоу До ма кул ту ре

Са на ци ја ште те на пар кин гу

Оште ће не ста зе за пе ша ке
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ЈЕД НА КА ЗДРАВ СТВЕ НА ЗА ШТИ ТА ЗА СВЕ ПА ЦИ ЈЕН ТЕ У ИРИ ГУ

Но во са ни тет ско во зи ло
Од јед не до дру ге стра не оп шти не има мо че тр де се так ки ло ме та ра, та ко  да ће мо са 

овим во зи лом бр же мо ћи да стиг не мо до па ци је на та, што је и по ен та – да што пре 
спа си мо жи вот, из ја вио је Ти хо мир Сто ја ко вић, пред сед ник Оп шти не Ириг
Служба Хитне помоћи у

Иригуједобилановосанитет
сковозилоуоквирупрограма
Министарства здравља, са
циљемдаграђаниимајушто
доступнију,бржуиефикасни
ју здравствену заштиту. Ово
је веома важно за Ириг због
разуђеностинасеља.
–Одједнедодругестране

општине имамо четрдесетак
километара,такодаћемоса
овим возилом брже моћи да
стигнемодопацијенаташтоје
ипоента–даштопреспаси
моживот, изјавио јеТихомир
Стојаковић, председник
ОпштинеИриг.
Једно овакво возило, ком

плетно опремљено кошта
измеђушестиосаммилиона
динара, како је наведено, а
премаинформацијамаресор
ног Министарства, у послед
њихдесетгодинајенабавље
нооко600возила.
– Ако знамо да је код хит

них стања време веома бит
но, онда је јасно шта значи
када дође једно санитетско
возило које је комплетно
опремљено са апаратуром,
са кисеоником, ЕКГ – ом,
дефибрилатором, са свом
опремом која на лицу места
може да омогући брзу дијаг
ностику,пружањепрвепомо
ћи, самим тим спасавање
живота, што је најбитније до
момента док се пребаци у
установу секундарног или
терцијарног нивоа, рекао је

доц. др Александар Стефо
ски, државни секретарМини
старстваздравља.
Добра сарадња између

локалнесамоуправеиМини
старства здравља, као и
Покрајинскогсекретаријатаза
здравствосе,измеђуосталог,
огледаиусређивањуентери
јера просторија у којима се
пружапрвапомоћ.
Улагање у здравствене

установећебитинастављено
иубудуће,какобисвиимали
једнаку и приступачну здрав
ственузаштиту.

А. П.

При мо пре да ја са ни тет ског во зи ла

Тихомир Стојаковић доц. др Александар Стефоски

ИРИГ

Сред ства за по моћ уго сти те љи ма
Председник Општине Ириг Тихомир

Стојаковић је расписао 25. марта јавни
конкурс за доделу бесповратних сред
става угоститељима са територије ове
општине.Речјеосредствимазаугости
тељекојисуразврстаникаомикропри
вредна друштва и предузетници, а за
субвенционисање набавке машина и
опремеилизанабавкусофтверауовој
години.
Заовенаменејеобезбеђеноуопштин

скомбуџету1,8милионадинара,којiсе
користе ради повећања укупног при
вреднограстаиразвојапредузетништва
уобластиугоститељствапутеминвести
рањаусредствазарад.
Машине, опрема и софтвер морају

битиновиинамењенизапрофесионал

нуупотребуускладусашифрамаделат
ности. Висина одобрених средстава се
утврђујенаосновудостављенограчуна
илипредрачунаододобреногдобавља
чазанабавкумашине,опремеилисофт
вер и износи најмање50.000динара, а
највише200.000динара.Износодобре
них средстава може бити и мањи од
износакојисетражи.
Право учешћа имају привредна дру

штваипредузетници–шифределатно
сти1071,5610или5630–апријавесе
достављајуОпштинскојуправиИригадо
11.априла.
Све додатне информације се могу

добитинателефон400–600свакоград
ногдана.Овајконкурсјепрвипутраспи
сан прошле године у циљу помоћи уго

ститељимакојисубилимеђуонимпред
узетницима чије је пословање највише
било поговђено пандемијом корона
вируса. Лане је ова бесповратна сред
ствапоконкурсудобило16угоститеља.
–Прошле године смо расписали овај

конкурс да као општина помогнемо
нашимугоститељимакојисубилипого
ђени због пандемије, јер су једино они
били затварани или су имали скраћенo
радновреме.Какосмонајавили,овоће
постатипраксаиубудуће,штопотврђује
и овогодишњи конкурс. Желимо да
помогнемо сваке године угоститељству,
као и још неким гранама привреде –
истакаојеТихомирСтојаковић,додавши
да ће та помоћ свакако зависити и од
стањауопштинскомбуџету. С. Џ.
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ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ РУ МА

На бав ка но вих кон теј не ра
Уциљупобољшањаодвожењасмећа

изрумскихсела,алииспречавањапоја
веновихдивљихдепонија,локалнаса
моуправаједониралаЈП„Комуналац“22
великаконтејнера,чијајезапреминапет
кубнихметара,каои16мањих,алиино
виспецијализованиауто–подизач.
 –Ови контејнерићебитипоставље

ниусвимселиманаместимагдеодре
демештани,какобитумоглидаодлажу
отпад и да не стварају нове дивљеде
поније.Такоподижемоисвестграђанао
потребизаштитеиочувањаживотнесре
дине–истаклајепредседницаОпштине
АлександраЋирић.
Вредност купљених контејнера је 3,6

милионадинара,анабављенојеиново
возило, што би све требало да потпо
могнеефикаснострадаовогкомуналног
предузећа,анајављенесуиновенабав
ке.Расподелаконтејнерапоселимапо
чела је 1. априла, када је председница
ЋирићипосетилаовоЈавнопредузеће.
Драган Панић, директор ЈП „Комуна

лац“, кажеда се, имајући у виду затва
рање градске, али и дивљих депонија,
јавилапотребадасеобезбедеместагде
ћеграђаниодлагатикабастиотпад.
–У свако селоћемопоставитипо је

данвеликиималиконтејнер.Одранијеу

свакомселуимамоипонеколикомалих
контејнера,такодамислимдаћетобити
довољно.Мићемоауто–смећаремсве
тоодноситиитакоконачнорешитипро
блемотпада–кажеПанић.
Ондодајеидасупрваискуствавезана

зановначинодвожењаотпаданаРегио
налнудепонију–задовољавајућа.
– Све протиче без проблема, потре

баннамјејошпретоварниплато,пошто

смо купили аброл контејнере. За сада
ихимамочетири.Мислимдаћемоуна
реднихнеколикомесецисветорешити.
Молимограђанедабудумалосавеснији
иданебацајусмећесвуда–истичеДра
ганПанић.
Очекује се још набавки, које ће по

спешитирадовогпредузећа,зачегасе
средстваочекујуребалансомбуџета.

С. Џа ку ла

Но ви кон теј не ри и во зи ло

НЕРАДИН И ШАТРИНЦИ

Ра до ви у
ам бу лан та ма
У Дому здравља Ириг се у

последњихнеколикогодинамно
горадинапобољшањуусловаза
радлекараилечењепацијената,
како у главном објекту у Иригу,
тако и амбулантама по селима.
Такојенедавнопостављенанова
ПВЦ столарија у амбулантама у
НерадинуиШатринцима,апотом
је монтирана и савремена ЛЕД
расвета.

Молерскиифарбарскирадови
уамбулантиуНерадинусузавр
шени,апоставићесејошимати
ранафолијанапрозорима,доксе
у Шатринцима најављују молер
скирадови.Сверадовеупомену
тедвеамбулантеукојимаселечи
великибројпацијенатафинанси
ралајелокалнасамоуправа.

С. Џ.

По ста вље на но ва ра све та

ИРИГ: ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Су фи нан си ра ње за ме не
ин ди ви ду ал них ло жи шта

Уиришкојопштинибиускоротребалода
се распише конкурс за суфинансирање
мерасмањењазагађењаваздухапореклом
изиндивидуалнихложишта.Циљовогпро
јектајесмањењезагађењаваздухаповећа
њем енергетске ефикасности индивидуал
нихложишта,односнокотлова,пећиишпо
рета.

Укупнавредностпројекта је3,3милиона
динара: Министарство заштите животне
срединејеобезбедило2,3милионадинара,
а локална самоуправа милион динара.
Општина Ириг овим износом планира да
субвенционише грађанима замену индиви
дуалнихложиштасаенергетскоефикасни
јимложиштима. С. Џ.

Ти хо мир Сто ја ко вић и Ире на Ву јо вић
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ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“

На ба вље на два но ва ка ми о на

Инђијско Јавно комунално предузеће
„Комуналац“ богатије је за два нова
камиона,којићесекориститизапотребе
одношењасмећа.Какосуистаклипред
ставнициовогпредузећа,увозномпарку
садасеналазиукупнодесетновихками
оназаразличитепотребе.
–Одмахпоштосустигликоднас,нови

камиониангажованисунатерену.Задо
вољнисмоонимштосмодосадауради
ли, јер што је био сан пре пет година,
данас је јава истакао је директор ЈКП

„Комуналац“ДушанЛемајић.
Председник Општине Инђија Влади

мирГакјеобишаобазууМарадикуода
клејепоручиодаје„Комуналац“усарад
њисалокалномсамоуправомупретход
них пет година интензивно радио на
осавремењавању возног парка и меха
низације.
–Кадапогледатевознипаркимехани

зацију„Комуналца“,сасвимјејасноколи
ко нам је стало да Инђија буде чиста.
Радилисмомногокакобиданасимали

новетракторе,камионе,чистилицеисве
остало што је неопходно за нормалан
рад једног комуналног предузећа иста
као јеГакизахвалиосезапосленимау
„Комуналцу“штосесвакодневнобореза
чистију,лепшуиздравијуИнђију.
Током боравка, председник Општине

Инђија обишао је уређене и окречене
радне просторије у бази ЈКП „Комуна
лац“уМарадику,истичућинакрајудаће
битинастављенаулагањаувознипарки
механизацијуовогпредузећа. М. Ђ.

Владимир Гак об и шао ба зу Ко му нал ца у Ма ра ди ку

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Ко му нал но опре ма ње
Ули це Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа
Почели су радови на кому

налномопремањуУлицеМилу
тина Миланковића у Инђији.
Становници те улице за само
месец дана добиће могућност
дасвојестамбенеобјектепри
кључе на градски водовод, а
убрзоћепочетиипостављање
јавне расвете. Како су истакли
представници Јавног комунал
ногпредузећа„Водоводикана
лизација“, градска водоводна
мрежа биће продужена за 450
метара и прва прикључења ће
се обавити већ крајем априла
овегодине.
– Вредност радова је 5,3

милионадинара,анаширадни
цисуангажованинапословима
продужењаводоводнемрежеу
овомделуграду.Планирамода
наставимосарадовиманапро
дужењу градске водоводне
мреже уИнђији те ћемо након

Улице Милутина Миланковића
механизацијупреселитиуУли
цуЗмајЈовинуиБранкаЋопи
ћаистакаојеДрагољубТрифу
новић, директор ЈКП „Водовод
иканализација“.
Радовејеобишаоипредсед

никОпштинеИнђијаВладимир
Гак,којијеистакаодасенаста
вљају улагања у комунално
опремањеулицанатериторији
целеопштинеидодаодаћеи
јавнарасветауУлициМилути
наМиланквићазасијатиубрзо.
– У овој улици смо имали

проблем са далеководом, али
јеиторешенотећерадовина
постављањубандеразабудућу
јавну расвету и сви остали
радови почети за неколико
недеља рекао је Гак и додао
да ће тада Улица Милутина
Миланковића добити нови
изглед. М. Ђ.

Радови у Ули ци Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа
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ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Ре кон стру и са не
још две ули це
Завршенисурадовинареконструкци

јијошдвеулицеуИнђијиМаријеБурсаћ
иЛастинаулица.Какосуизведенирадо
ви могао је на лицу места да се увери
председник Општине Инђија Владимир
Гак.Он јеискористиоприликударазго
вара са  становницима тих улица од
којих је чуо да се на радове чекало и
више деценија уназад. Председник Гак
обећаоједаћесенаставитиулагањау

путну инфраструктуру и уређење улица
натериторијицелеинђијскеопштине.
–Трудимоседа једнупо једнуулицу

асфалтирамо. Мислим да ћемо за две
илитригодинеуспетидареконструише
мосвеулице,гдезатопостојипотреба
рекаојеГак,додавшидасуупретходних
месец дана реконструисане и улице
Моравска, Вардарска, Стевана Сремца
иКаменова. М. Ђ.

Обилазак ре кон стру и са не Ла сти не ули це

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Ау то – се ди шта за без бед ни ју во жњу
Уциљубезбеднијевожње,

председник Општине Инђија
Владимир Гак уручио је 372
ауто – седишта родитељима
деце рођене у претходних
годину дана. Пре самог уру
чења у Културном центру
Инђија је одржана презента
ција о правилном поставља
њуауто–седишта.
Какојеистакаопредседник

Општине,одвеликејеважно
сти безбедност деце у сао
браћају те је подела ауто –
седишта акција, коју сваке
године спроводи Савет за
безбедност саобраћаја
општинеИнђија.
–Наовајначинматеријал

нопомажемородитеље,аса
друге стране превентивно
утичемонатодаседецабез
бедновозеуседиштима,која
су прилагођена њиховом
узрастурекаојеГак.
Онједодаодајепозитивна

вестдајеупретходнихгоди
ну дана рођен велики број
деце на територији општине
Инђија.

– То је наша будућност и
већдужевремепонављамда
је Инђији потребно још три,
четири хиљаде становника.

Неманичеглепшегнегокада
седецарађају.Тозначиида
породице добро живе, да не
одлазе из нашег града и да
овдевидесвоју,иперспекти
ву њихове деце, истакао је
председник Општине Инђија
ВладимирГак.
Он је током обраћања

родитељима подсетио да
Општина Инђија спроводи и
бројнемереподршкепороди
ци каошто суфинансирање
вантелеснеоплодње,изград
ња новог и проширења дру
гих објеката вртића, ренови
рање и опремање школа,
куповина уџбеника и школ
скогприборазађакепрваке,
највећестудентскестипенди
јеуСрбији,лаптопрачунари
заВуковце, успешне спорти
сте и ученике и бесплатан
јавни градски превоз за уче
нике.

М. Ђ.

Владимир Гак уру чио ау то – се ди шта

ДОМ ЗДРА ВЉА
У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

По ве ћан број
ре спи ра тор них 
ин фек ци ја код де це 
Од краја фебруара, на Одељењу

педијатрије Дома здравља „Др Јован
ЈовановићЗмај“уСтаројПазовиприме
тан је повећан број респираторних
инфекција.Повишенатемпература,упа
ла грла,носаиушију,алиибронхитис
забележенисупресвегакодмаледеце,
узраста од четири до пет година, која
похађајувртићикојасунајмањеотпор
на у периоду прелаза годишњих доба.
Лекари саветују да је веома важно
испратитиздравственостањедететауз
саветдоктораитерапијуантипиретици
ма када је температура преко 38,5,
достатечностиипробиотик,истичеспе
цијалиста педијатрије др Александра
СимонцигНетјасов.Зрео кашаљпосле
вирусне инфекције може потрајати и
неколико недеља и зато се укључују
лекови за искашљавање. Сугерише се
родитељима да деци дају што више
воћа, поврћа и течности, а посебно
витаминД.Упоследњихмесецдана,на
старопазовачкој Педијатрији није било
децезараженековидом–19. Д. Г.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Штрајк про све та ра

У четвртак, 31. мартаСин
дикат просветних радника
Сремска Митровица органи
зовао јештрајк.Претходно је
Главни одбор Уније синдика
тапросветнихрадникаСрбије
донеоодлукуоштрајкуза17,
21,и31.март.Члановиуније
суступилиузаконскиштрајк,
тесучасовитрајали30мину
та, а након тога, просветари
сусеокупилиуГрадскомпар
ку,тачноуподне.
– Седамнаестог марта у

Београду смо одржали про
тест под називом „Заокружи
образовање“ испред Мини
старства просвете и испред
зграде Владе Републике
Србије, а сада завршавамо
трећи штрајк обраћањем
медијима.КадајеречоСрем
ској Митровици, Синдикат
просветних радника броји 16
школа,несамосатериторије
града, него и са територије
општинаРумеиШид.Наших
16 школа су у законском
штрајку,односно,часовитра
ју30минутаитоу13школа.
Упреосталетришколечасо
ви трају 45 минута, а колеге
са часова излазе после 30
минута. Наши захтеви, као и
свакипутсеодносепресвега
на лош положај просветних
радника.Мислимо на услове
рада,алииматеријалноста
ње, рекао је Јоца Копчић,
председник Синдиката про
светних радника у Сремској
Митровици.
Просветари траже да се

број ученика по одељењу
смањина24,затимдасепла
теповећајуза12одстоивра
ти преостали дуг. Трећи зах

тевјеизменачланауЗакону
о основама система образо
вања и васпитања, који се
односинаспајањеразредаод
петогдоосмогразреда.
– Очекивања су да ће

ресорно Министсарство про
свете и Влада Републике
Србије прихватити конструк
тивне предлоге које је дала
Унија синдиката просветних
радникаСрбије.Заштожели
модасебројђакапоодеље
њусмањина24?Разлогзато
јепостојањеодељењаукоји
маимапреко30ђака,пачак
ипреко35.Тоутиченаквали
тет наставе. Апелујемо да
кроз социјални дијалог и
сарадњу с Министарством
просвете и Владом Републи
кеСрбијепронађеморешење
дабинаставнициипрофесо
ри могли у таквом окружењу
дати свој максимум. Други
захтев се односи на финан

сијску ситуацију. Имајући у
видудаупросветиимапреко
80одстовисокообразованих
кадрова, сматрамо да би
повећањетребалодаизноси
12 одсто, а не седам или
непуних осам одсто. Када
урачунамо инфлацију, дола
зимодотогадатоповећање
није веће од пет одсто, изја
вио је током скупа Саша
Велимировић,чланИзвршног
одбора Синдиката просвет
нихрадникаСремскеМитро
вице.
Трећа, али кажу просвета

ри, не и мање важна ствар,
јестепроменачланаЗаконао
основама система образова
њаиваспитања,којисеодно
си на спајање разреда од
петогдоосмогразреда.Про
светари су сагласни да при
ликом се спајања разреда ,
квалитет наставе драстично
смањује. А. Плав шић

Јо ца Коп чић Са ша Ве ли ми ро вић

Про све та ри у штрај ку

ЛЕ ЖИ МИР

Ас фал ти ра ње 
пу та до гро бља

Вишедеценијски проблем
одласкадосеоскоггробљау
Лежимиру ће коначно бити
решен. Пројекат асфалтира
њастрмогпутајеправииза
зов, али га стручни путари
лако решавају. Тренутно се
наноси асфалтни слој од
цркве до гробља, дужина
деонице је 600 метара, а
постављају се и банкине и
ивичњаци.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

По чео упис
ђа ка пр ва ка
Уписупрвиразредушкол

ској2022/2023.годиниобаве
зан је за сву децу која су
напуниланајмањешестипо
година,анајвишеседамипо
година, односно, она која су
рођенаупериодуод1.марта
2015.до29.фебруара2016.
године.
Редовануписбудућихуче

ника је почео 1. априла и
траједо31.маја.Родитељи,
односно, законски заступни
цидецемогуда упишудете
одласком у школу, али то
могуучинитииелектронским
путем на порталу „еУправа“.
На тај начин, родитељи ће
успоставитикомуникацијуса
школом у коју ће њихово
детебитиуписано.Докумен
тацију за упис првака, роди
тељинисууобавезидапод
носе, јер јешколаприбавља
послужбенојдужности.Уто
не спада уверење о лекар
ском прегледу, а уверење о
похађању припремног пред
школског програма, које
издаје предшколска устано
ва, накнадно се прилаже,
кададетезавршисапохађа
њемистог.Унареднојшкол
ској години град Сремска
Митровица имаће 654 ђака
првака.
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Турнир у малом 
фудбалу

Хуманитарни турнир у маломфуд
балу за средњошколце под слоганом
„Буди херој, помози Александри и
Маји“ одржан је 31. марта у румској
Спортској хали. Организовали су га
ученички парламенти градских сред
њих школа, а пријавиле су се 24
мушке и две  женске екипе, које су
ревијално отвориле четвртфинале.
Победник овог хуманитарног турнира
јегимназијскаекипа„ЦеракЈунајтед“.
Прикупљена су средства у износу

од176.570динара,апополовинаод
ове суме биће дониране за лечење
АлександреЛукићизИрига,којаболу
је од рака крви, и Маје Шкофлек из
Руме,којаболујеодмултиплесклеро
зе.РуководиоцитимовазарадсаУче
ничким парламентима су изразили
задовољствокакоодзивомученика,
који су својим учешћем допринели
реализацији самог турнира, али и
захвалност Спортском центру, који је
обезбедио простор и сву неопходну
помоћ.  Такође, и свим осталим уче
сницима који су, свакона свој начин,
допринелидасеједантурнирнакојем
је исказана солидарност младих –
одржи.

Ху ма ни тар ни 
ба зар

Хумнитарнибазар,чији јециљбио
сакупљање новчане помоћи за лече
њеАлександреЛукићизИрига,одр
жанје26.мартауВинскојулици.
Захваљјућизначајномучешћупоје

динаца,предузетникаиорганизација,
али пре свега, малишана и њихових
родитеља, прикупљено је 250.470
динара за Александрино лечење.
Иницијатори и организатори овог
Хуманитарног базара су били ДУ
„Дечија радост“ Ириг, ОШ „Доситеј
Обрадовић“иССШ„БориславМихај
ловић Михиз“ уз подршку и помоћ
бројниххуманихљуди. С. Џ.

НО ВИ  КО ШАР КА ШКИ ТЕ РЕН У ШИ ДУ

До брих спорт ских
те ре на ни кад до ста

Ђорђе Томић, заменик председника
ОпштинеШид,иБранкоНоваковић,гене
рални секретарСпортског савеза у сре
ду, 30. марта свечано су отворили нови
мултифукционални терен у Улици Паје
Маргановића. Игралиште је изграђено
средствима Покрајинског секретарија
тазаспортиомладинуиОпштинеШид.
Приликудасеопробајунатеренуимали
сушколарци,којисууживалиусвимпо
добностимаоваквогтерена.
Заменик председника Општине Шид,

Ђорђе Томић је овом приликом изјавио
да локална самоуправа има за циљ да
привучештовећибројмладихдасебави
спортом.
–Локалнасамоуправајеусарадњиса

Покрајинским секретаријатом за спорт и

омладинуна конкурсуАутономнепокра
јине Војводине потписала уговор о из
градњимултифункционалногигралишта,
којићекориститидецаизцелеопштине.
Желимо да привучемо омладину да се
штовишебависпортом.Вреднострадо
вајетримилионасаПДВ–омрекаоје
заменик председника Општине Ђорђе
Томић.
БранкоНоваковић,генералнисекретар

Спортског савеза Општине Шид, захва
лиоселокалнојсамоуправииПокрајин
скомсекретаријату заспортиомладину
наигралишту.ТакосумладиШиђанидо
билијошједантерензаспортскеактивно
сти,ачијаподлогагачинимултифукцио
налнимипогоднајеизадругеспортове.
 Д. По пов

Ђор ђе То мић и Бран ко Но ва ко вић
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ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ

Змај од Ку пи ни ка ве ли ка
атрак ци ја на Сај му ту ри зма
Туристичкаорганизацијаоп

штине Пећинци представила
сена43.Међународномсајму
туризмауБеоградуод24.до
27.марта.Наовојнајзначајни
јој туристичкојманифестацији
уземљиирегионуТОПећин
цијенаштандуПривреднеко
мореСрбије,поредпромоције
најатрактивнијих туристичких
локалитета пећиначке општи
не и једнодневне туристич
ке руте кроз нашу општину,
представилаиновудигиталну
атракцију–ЗмајаодКупиника.
Наиме, сви посетиоци Сај

ма, којисуузелиразгледницу
ТО Пећинци могли су у тако
званој проширеној реалности
уживо да се упознају са Зма
јемодКупиника,пачакидасе
сањимфотографишузауспо
мену,асветопутемапликаци
је„Холоград“.
По речима директорке ТО

Пећинци Љубице Бошковић,
овајсавремениалатзапромо
цију највеће културно – исто
ријске знаменитости општине
Пећинци – средњовековне
тврђаве Купиник, последње
престонице српске средњове

ковне државе, наишао је на
велико интересовање посе
тилаца Сајма, који су листом
желелидаовековечесвојпрви
сусретсаЗмајемодКупиника.
Током четири дана сајма,

на пећиначком штанду су
представљени и Дестилерија
„Српска тројка“ из Огара, пе
ћиначке винарије „Петковић
–Латин“и„МалиподрумСта
менковић“, као и кулинарски

специјалитетиУдружењажена
„Сунчевцвет“изДоњегТовар
ника,којесуспецијалнозаову
приликуприпремилемедења
кесалогоомпећиначкеТури
стичкеорганизације.

Са Сајма туризма у Београду

ДОМ ЗДРА ВЉА У ПЕ ЋИН ЦИ МА

9,2 ми ли о на ди на ра за опре ма ње
На конкурсу Покрајинског

секретаријата за здравство
за доделу средстава зафи
нансирање и суфинансира
ње изградње, одржавања
и опремања здравствених
установау2022.години,До
муздравља„ДрДраганФун
дук“уПећинцимадодељена
судвауговорауукупномиз
носуод9,2милионадинара
којиће,каконамјереклади
ректорка ове установеМир
јанаПешић,битиискоришће
ни за куповинуновеопреме
исредстава.
– Нашем Дому здравља

једодељено4,2милионаза
набавкукомбивозила(8+1)
за транспорт пацијената на
дијализу и пет милиона ди
нара за набавку ултразвуч
ногколор–доплерапарата.
За нашу установу, ове две
инвестиције су веома зна
чајне.Досадасмопацијенте
на дијализу транспортовали
старијим возилом или са
нитетом, који не пружају та
кодобре услове каквећемо

обезбедитиновимкомбијем.
И ултразвучни апарат доне
ћеновиквалитетураду.Дом
здравља већ има неколико
ултразвучних апарата, али
апарат који ћемо купити је
новегенерације,савремени
јиисавећиммогућностима.
Мивећимамоврхунскиобу
ченог радиолога и са новим

апаратомнашипацијентиће
имати на располагању пот
пуно нови квалитет у ултра
звучној дијагностици – каже
Пешић.
Поредтога,оваинвестици

јаћеДомуздрављаомогући
тидаједанултразвучниапа
рат премести у амбуланту у
Шимановцима.

– Имамо докторку која се
управо вратила са специја
лизацијеизпедијатрије,тако
даћемоунаредномпериоду
опремити Педијатрију уШи
мановцимаиуовомнасељу
ће педијатар радити сваког
дана.РодитељиизШимано
ваца и насеља, која грави
тирају према Шимановцима
вишенећеморатидадоводе
децууПећинцекакобиура
дили ултразвук кукова, већ
ће комплетан преглед моћи
дасеобавиушимановачкој
амбуланти, што раније ни
каданисумогли–истичедр
Пешић.
ОддиректоркеДомаздра

вља сазнајемо и једну лепу
вест за Попинчане. Наиме,
амбулантауПопинциманије
радиладвегодинеодпочет
ка пандемије. У међувреме
ну је завршено реновирање
и опремање ове амбуланте,
тако да ће од 4. априла ле
каруПопинцимарадититри
пута недељно – понедељ
ком,средомипетком.

др Мирјана Пешић
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У Брестачу су увелико у току радови
наизградњиновогловачкогдомакојиће
брестачким ловцима пружити неупоре
дивобољеусловезаокупљањеифунк
ционисање.Радове је обишаопредсед
никОпштинеПећинциСинишаЂокић,и
томприликомјеразговараосапредсед
никомСавета месне заједнице Брестач
БраниславомКовачевићемипредседни
комЛовачкогдруштва„Брестач“Предра
гомКрњулцем.
Ђокић је истакао да локална самоу

праваподржаварадловачкихдруштава,
као и да су уређени ловачки домови
важнизанасеља,јернеслужесамолов
цима.
–Ловаћжчкидомовиунашимнасељи

масуместаокупљањаграђанаунајра
зличитијим приликама, од одржавања
састанака,прекопросторазараддругих
удружењаграђанаизнасеља,дооргани
зације мањих прослава. Изградњу овог
репрезентативног објекта у Брестачу

финансира локална самоуправа из
буџетских средстава, у износу од два
милионадинара–рекаојеЂокић.
У Брестачу постоји уређен ловачки

дом који, како нам је рекао Крњулац,
својим капацитетом не задовољава у
потпуностипотребеловаца.
–Поредмањегкапацитета,проблемје

итоштосесадашњиловачкидомнала
зиуцентруБрестачаиштоделидвори
штесаамбулантомкојајеумеђувреме
нуизграђена,атонијеидеалналокаци
ја.Насвусрећу,наишлисмонаразуме
вање Општине и ускоро ћемо имати
нови дом, на отвореном простору, који
ћемо накнадно оградити, и који ће нам
пружитимногобољеусловезафункцио
нисање–изјавиојеКрњулац.
Ковачевићјеподсетиодаћепоусеље

њууновидомловцивратитисадашње
просторијеМеснојзаједници,акакојеу
питањувећуређенпростор,моћићеда
сеискористизанекудругунамену.

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Ни че но ва ку ћа
бре стач ких ло ва ца

Обилазак радова у Брестачу

ЛО ВАЧ КО ДРУ ШТВО У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Пред пе ћи нач ким лов ци ма ве ли ки пла но ви
Током ове године, Ловачко друштво

„Пећинци“ почиње радове на новом
ловачкомдому,алиинаоплемењавању
простора око фазанерије. По речима
председника друштва Небојше Гајића,
захваљујућиподршциОпштинеПећинци
објекат у центру Пећинаца биће рекон
струисанидограђен,штоћепећиначким
ловцимаобезбедитиновепросторије.
– Тиме ћемо створити много боље

условезараднашегловачкогдруштва,а
сам објекат ће бити репрезентативан и
даћесасвимновисјајцентруПећинаца.
Пред нама су велики планови. Са
општинскимруководствомсмодоговори
лидаседодатнооплеменипростороко
фазанерије изградњомновоглетњиков
ца.Објекатћебитиусклађенсаприрод

нимокружењемислужићепресвегаза
активности и дружења ловаца, али ће
моћидасекористиизаманифестације
осталих удружења из наше општине –
рекаонамјеГајићидодаодајеуплану
даселокацијаокофазанеријеискористи
изаизградњуновогстрелишта,чимеби,
какојеистакао,свепотребепећиначких
ловацауглавномбилезадовољене.
Симболично, на први дан пролећа,

пећиначкиловцисуреализовалиакцију
озелењавања, у оквиру које су на про
стору фазанерије засадили 50 садница
сибирскогбреста,сациљемдасефаза
нимаобезбедиприроданхладизаштита
од временских непогода, али и да се
читавпростороплемениистворизелена
оазанаободунасеља.

Небојша Гајић

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ 

По моћ де ци са 
по себ ним по тре ба ма
Општинско веће Општине Пећинци

донелојеодлукуоновојмериподршке
породицама са децом са посебним
потребама,инвалидитетомитежимобо
љењима.Каконамјерекаопредседник
Општине Пећинци Синиша Ђокић, у
питању је једнократниновчанидодатак
уизносуод50хиљададинара.

– Ово је још једна мера којом пећи
начка локална самоуправа настоји да
помогнесвимпородицамасатериторије
нашеопштине,којимајепомоћпотреб
на.Утукатегоријусвакакоспадајупоро
дицесадецомсапосебнимпотребама,
неком врстом инвалидитета или тежим
обољењем, јер таква деца изискују
посебнунегуипажњу,алечењедодат
нимтрошковимаоптерећујекућнибуџет
–изјавиојепредседникЂокић,идодао
да јепроцедуразаподношењезахтева
поједностављена, као и да се захтев
подноси Општинској управи Општине
Пећинци, Одељењу за друштвену
делатност.
Узодговарајућумедицинскудокумен

тацију,родитељимајенеопходнаиочи
тана или фотокопирана лична карта,
пријава пребивалишта за дете, као и
извод из матичне књиге рођених за
дете,авишеинформацијаосамојпро
цедури подношења захтева родитељи
могудобитинашалтеруДечјезаштитеу
Општинском услужном центру. Контакт
особа је Љиљана Јеремић, телефон
022/400–705.
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ЕКО ЛО ГИ ЈА И УРЕ ЂЕ ЊЕ

По шу мље на Аме рич ка ба ра у Вој ки
На такозваној Америчкој

бари, просторуизмеђу улица
Саве Ковачевића и Саве
Чобановића у Војки,  уместо
смећа, сада се налази 220
садница различитог воћа.
Простор јеочишћенипорав
нан удруженим снагама
мештанаовогделасела,који
су како задовољно причају,
затрисатазавршилисаакци
јомза коју јеидејапостојала
још пре неколико година.
Иницијатор Мирослав Јекић,
који је обезбедио саднице,
помогаојеисакопањемрупа
присадњи.
– Разговарали смо о томе

шта је најбоље да се уради,
да ово не буде празан про
стор, већ да буде чисто и
уредно. Одлучили смо се да
засадимо разно дрвеће,
првенствено воћке. Тако смо
засадилијабуке,крушке,тре
шње,вишње,шљиведадеца
којасетубудуиграламогуда
уберу у сваком временском
периоду,причаЈекић.
Наглашавајудајетозасве

људе са добром намером и
договор једазаједнонаста
весаодржавањемкакотруд
не био био узалудан. На
почетку је јако битно да се

младицезаливају.
–Каоштосамипрерадио,

и сада ћу заливати воће. То
радимо цистернама да и
хоћемо да посејемо дивљу
детелину,којацветаикојаће
дабудемедоноснаизапче
ларедобра,додао је Душан
Васиљевић,једанодкомшија
иучесникакцијеуВојки.
Месназаједницаувекподр

жава предлоге својих сугра
ђана,посебнокадајеупита

њуозелењавање, јер уВојки
немадовољнозеленихповр
шина,  посебно паркова за
одмор,шетњуидечјуигру.
–Увексмотудаподржимо

за добробит наших грађана,
да свако има где да дође,
прошета.Грађанићеовдеда
помогнуприликомдаљегодр
жавања, а ми апелујемо на
све да буду пажљиви, да не
долазе да ломе и кидају, и
надамоседатоганећебити,

јер зелене површине су нам
итекако потребне,  истиче
Јелена Инђић, председница
СаветаМЗВојка
За три годинемогусеоче

киватипрвиплодови,аидеја
је да покушају са природним
узгојем, како би деца док се
буду играла,могла слободно
да уберу здраво, непрскано
воће, од првих трешања до
каснихјабука.

Зден ка Ко жик

По шу мље на Аме рич ка ба ра

ИСТОРИЈСKА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА У ОП ШТИ НИ СТА РА ПА ЗО ВА

Ре кон струк ци ја пу та
Ста ра Па зо ва – Вој ка – Kрњешевци
Уређење путне инфра

структуре у општини Стара
Пазова приоритет је у овој
години, а колико је општина
развијена,доказујечињеница
дајеупројекатреконструкци
је локалних путева уложено
чак980милионадинара,што
представљанајвећуинвести
цију у историји ове општине.
Првадеоницакојасесанира
јесте пут одПутника до цен
траВојке.
–Санацијапутевајеурађе

на по приоритету, а након
овог,упланујеиобнављање
осталих путних праваца: од
KрњешевацакаУгриновцима
у делу наше општине, затим
улазак у Нову Пазову као и
цео правац од Старих Бано
ваца до Kрњешеваца, негде
око 31 километар путева,
наводи председник Општине
СтараПазоваЂорђеРадино
вић.
Пројекат се  реализује по

моделу Јавно – приватног
партнерства, а завршетак

радованареконструкцијипут
них праваца Стара Пазова –
Крњешевци, односно Стари
Бановци–Крњешевциочеку
јесекрајемтекућегодине.
Инвестицијом од готово

милијарду динара и рехаби
литацијом наведених деони

цаустаропазовачкојопштини
унапређујесепостојећапутна
мрежа која повезује ауто –
пут, локалне и регионалне
центреи подиженивоопште
безбедности друмског сао
браћаја.

Д. Г.

ВОЈ КА И ГО ЛУ БИН ЦИ

Отво ре не 
по ли циј ске 
ис по ста ве 
Уз присуство председника

Општине СтараПазоваЂор
ђа Радиновића, начелника
Полицијске управе Стара
Пазова Зорана Лазића, као и
представникамесних заједни
ца, у уторак, 29.марта су зва
нично отворене полицијске
испоставе у Војки и Голубин
цима. Отварање ових канце
ларија допринеће да безбед
ностбуденајошвишемнивоу,
аграђаниинформисаниосве
муштоспадаудоменполициј
ских послова. Поред Војке,
која је канцеларију добила
поновонакон15година,испо
ставајеотворенаиуГолубин
цима. Председник Општине
СтараПазоваЂорђеРадино
вић том приликом је истакао
да јебезбедноснаситуацијау
општинизадовољавајућа,ада
ће се у наредном периоду
радити на унапређењу исте.
Средствазаобнављањерада
оведвеполицијскеиспоставе
издвојиле су локалне Месне
заједницеизсвогбуџета.З.К.
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ИН ЂИ ЈА

Отворена Галерија „Адлигат“
Симболичним уписивањем

у књигу утисака, председник
Општине Инђија Владимир
Гак,директорТуристичкеорга
низације општине Инђија
Милан Богојевић и секретар
сектора услуга Привредне
коморе Војводине Бранислав
Мамићусреду,30.мартасве
чано су отворили Галерију
„Адлигат“ у Инђији. Галерија
ћебитидомбројнихлегата и
збирки предмета значајних
личности из историје и умет
ности Србије, а огранак је
Музејареткихкњигаипутова
ња „Адлигат“ из Београда.
Сталнепоставкечинићелега
тиизбиркепредметавезаних
заживотиделосрпскихвели
кана каошто су краљМилан
Обреновић, примабалерина и
баронеса Иванка Лукатели,
глумацБатаСтојковићиИван
Бекјарев, принц Ђорђе Кара
ђорђевић,писацРашаПопов,
сликар Сава Шумановић и
многи други.  Изложба, којом
јегалеријаотворена,посвеће
на јечувеномсрпскомглумцу
ПавлуВуисићу.
Како је истакао директор

Туристичке организације
општинеИнђијаМиланБогоје
вићнаконотварања„Келтског
села“ у јулу прошле године,
којејезасамонеколикомесе
ци постало права туристичка
атракција, јавила се идеја да
Инђија добије први, прави
музеј.Премањеговимречима,
од идеје до реализације про
шлојесамошестмесеци.
–Овојевеликирезултатза

ИнђијуизацелуСрбију.Упро

стору „Адлигата“ имамо легат
Милоша Црњанског за који
људи уСрбијидоданаснису
знали. Ту су његов намештај
каоишиваћамашинањегове
супругекојаихје,какојеисам
истакао,хранила,анењегово
писање. Светлост дана угле
далајеичитавазбиркапосве
ћена принцу Ђорђу Карађор
ђевићу,писмакраљаМилана,
збирка Раше Попова, легат
Донке Шпичек као и дела
јапанскекњижевности,поклон
нашихпријатељаизкомпаније
„Тојо Тајерс“ рекао је Милан
Богојевић,директорТОопшти
неИнђија.
На почетку другог мандата,

председник Општине Инђија
ВладимирГакјенајавиовели

каулагањауразвојтуризмаи
културе. Отварање Галерије
„Адлигат“ у Инђији доказ је
значајне подршке локалне
самоуправезаједничкимнапо
римадаИнђијанебуде само
градпривреде,већикултуре,
туризмаиспорта,рекаојеГак
наотварању.
– Отварањем галерије

направилисмотекпрвикорак
кадаљимулагањимауразвој
културе у нашој општини. У
плану нам је да стару зграду
Центразасоцијалнирадпре
творимоумузеј,адаовууста
нову преселимо у нови обје
кат истакао је председник
ОпштинеИнђија.
Присутнима на отварању

галерије обратио се и секре

тарсекторауслугаПривредне
коморе Војводине Бранислав
Мамић, истакавши да Тури
стичка организација општине
Инђијаинтензивносарађујеса
Привередном комором Војво
дине, посебно на промоцији
туристичке понуде општине
Инђија на иностраном тржи
шту.
Радно време галерије, која

сеналази уЖелезничкој ули
циуИнђијибићеодсредедо
недеље од 11 до 19 часова.
Цене карата биће симболич
не. За одрасле 200 динара,
деца од седам до 14 година
плаћаће картууизнсуод100
динара,докјеулазбесплатан
задецудо седам година ста
рости. М. Ђ.

Владимир Гак и Милан Бо го је вић на отва ра њу Га ле ри је „Адли гат“

Из ло жба по све ће на  Па влу Ву и си ћу и ње го ве лич не ства риУну тра шњост Га ле ри је Адли гат
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Једаноднајважнијихрадоваупољуу
априлу је сетва јарих култура. Грешке
којесенаправеприсетвисетешкомогу
исправити у наставку вегетације, стога
овом послу треба приступити са најве
ћомпажњом.
Ове године се ситуација у ратарству

додатно компликује због високих цена
репроматеријала,алипостојинададаће
и цене ратарских производа задржати
високниво,штоуздобреприносе,може
дадонесепозитиванрезултат.
Крајеммартајеурумскојопштиникре

нула сетва шећерне репе, а у априлу
почињеисетвасунцокрета,сојеикуку
руза.
–Сетвенислој јесув,атемпературе

земљишта су такве да дозвољавају
почетаксетве.Требапратитивременску
прогнозуинајавукише,променутемпе
ратуре и томе прилагодити почетак
сетве. За пољопривреднике, који сетву
могу да обаве у року од три дана, а
таквихјеинајвећиброј,немапотребеза
журбом.Онибитребалодасачекајуда
сестекнуидеалниусловизасетву,јерће
у том случају имати брзо и уједначено
ницањеитакоизбећиризикодпропада
њабиљакаисмањењасклопа–саветује
Горан Дробњак, стручни сарадник у
Пољопривредној стручној служби у
Руми.
Са друге стране, пољопривредници

којиобрађујувеликеземљишнеповрши
неморајудакренусасетвомранијене
би ли сетву завршили у оптималном
агротехничкомроку.
Густинусетве,односнобројбиљакапо

хектару,требаодредитиузконсултацију
са представницима семенских кућа,
посебнозасвакихибридкукурузаисун
цокретаилисортусоје.
Код кукуруза се све више сеју рани

хибриди  збогбрзог отпуштањавлагеи
смањењатрошковасушења.Збогвисо
ких цена енергената и несигурности
њиховенабавке,трошковисушењамогу
битизначајноповећанитакодаутаквим
условимапредносттребадатихибриди
маранијихгрупазрења.
–Сејалицетребадоброподеситипре

почеткарадаиутокусетвечешћепро
веравати параметре  везане за размак
између редова, у реду и дубину сетве.
Раднабрзинатракторанетребадапре
лазиодпетдоседа километараначас
–истичеГоранДробњак.

С. Џ.

СЕ ТВА ЈА РИХ КУЛ ТУ РА 

Април – ме сец ва жних 
ра до ва у по љо при вре ди

Го ран Дроб њак

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА 
СЛУ ЖБА У РУ МИ

Бес плат на
ана ли за
зе мљи шта
Румска општина ће у овој години

финансирати бесплатну анализу зе
мљиштаза2.200узорака.Правона
бесплатну анализу земљишта има
ју сви регистровани пољопривредни
произвођачи, који имају парцеле у
власништвунатериторијирумскеоп
штине.
За све информације, заинтере

совани пољопривредници се могу
обратити Лабораторијској служби
Пољопривредне стручне службе у
Руми, којасеналазиуЖелезничкој
улици,бр12.
СнежанаМушицки,стручнасарад

ницазалабораторијскаиспитивања,
подсећа да су на основу Закона о
пољопривредном земљишту, произ
вођачиуобавезидаузоркујупарце
ле и однесу узорке у акредитовану
лабораторију која има овлашћење
Министарства пољопривреде да се
урадиагрохемијскаанализаосновне
плодности–pH,CaCO3,хумус,укупан
азот,P2O5,K2Oивлага.
На основу те анализе ће  добити

препорукузађубрење.
– Уколико пољопривредни произ

вођачи не раде анализу земљишта
најмањеједномупетгодинасасвих
парцела које поседују, доводе себе
уопасностдаим газдинствобудеу
пасивномстатусуитимегубеправо
на субвенције – каже Снежана Му
шицки.

С. Џ.

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ 

До бит ник још јед ног зна чај ног при зна ња
ПоводомДанаСрпскогнародногпозориштау

НовомСадује28.мартаодржанасвечанаака
демијанакојојсудодељенеигодишњенаграде
имедаље„ЈованЂорђевић“.Међудобитници
ма Златнемедаље „ЈованЂорђевић“ – најви
шегпризнањаСНП–ајеиСрпскачитаоницау
Иригу,којасенашлауодабраномдруштвудо
битника,којејошчинеГалеријаМатицесрпске,
костимографкињаСрпскогнародногпозоришта
МаринаСремацидрЗоранЂерић.
Српсконароднопозориштејеосновано1861.

годинеуНовомСаду,ау
Војводини је до тада већ постојаладуга по

зоришна традиција, од ђачких дилетантских
представа,пасведоприватнихпрофесионал
нихпозоришнихтрупа.Позориште јеоснивано
увремебуђењанационалнесвестииборбеза
националнуслободу.
СрпскачитаоницауИригу,годинудананакон

оснивања, 1843. године оснива „Добровољно
дружество позоришно“, које је новооснованом
Новосадском позоришту позајмљивало гарде
робуикулисезапредставе.Оводруштвојека
снијепрераслоуКУД„Змај“,којеиданаспосто
ји. С. Џ.

Ве ра Нов ко вић при ма на гра ду (фо то: сајт СНП)
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ПРОМОЦИЈЕ У
СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

„Игра са бља ма“

Ууторак29.мартаучитаонициБибли
отеке „Глигорије Возаревић“ у Сремској
Митровици јеодржанапромоција књиге
„Играсабљама“БојанеЂоковић.Речјео
психолошком роману са трилер запле
том.
–Речјеороманукојисебавитемама

живота и смрти, људима који су на
последњој станици живота, а све се
дешаваустарачкомдомууШвајцарској.
Какокажеуправникдома:„Овдедолазе
свинаногама,авећинуњихизнесуода
тле“.Тојеједанскупљудикојисудошли
до неких мудрости живота, а читаоци
могупрочитатииоживотуисмрти,алии
ољубави, архетипским стварима, чиме
сејаииначебавимусвојимроманима.
Овде јеречострахуодсмрти,који јеу
свима нама дубоко усађен.Међуњима
сеигромслучајапојављујеиједнадевој
ка,којапокушаванештоданаучи,испри
чалајеауторкаБојанаЂоковић.
На промоцији су, такође, говорили и

ПетарАрбутина,уредникикритичар,као
идрСтанимирЧекеринац,психијатар.
–Људикојиодлазеустарачкедомове,

нанекиначин,већсуизопштенииздру
штваисуочавајусесастрахомодсмрти.
Занимљивојекакосуониумрежени.Мој
пријатељје,читајућикњигу,рекаодасу
мудијалози„безвезе“.Тадсамгаупитао
да ли је икада био у старачком дому.
Иначесамиличноконсултантустарач
ким домовима, тамо се комуникација
одвија без суштинске конверзације.
Међутим,постављасепитање,штаради
девојка у старачкомдому у овој књизи.
Мислимдајетозагонетка,којујеаутор
калепоисплела,штоћечитаоцисхвати
тикрозкњигу.Онасеовдебавињиховим
односима, али ту постоје и емоције.
Поштојеисамназивкњиге„Играсабља
ма“,њенроманјепундраматургије,као
што је и сама композиција тог назива,
рекаоједрСтанимирЧекеринац.
Бојана је припремила и нови роман

„Гробљелутака“,сакојимћечитаоцитек
имати прилику да упознају у наредном
периоду.

„Цр на пти ца“
Промоцијакњигезамладе„Црнапти

ца“ јеодржана у читаонициБиблиотеке
„ГлигоријеВозаревић“уСремскојМитро
вици 31. марта. О роману је говорила
ауторкаАлександраЈовановићсаучени
цима Основне школе „Јован Јовановић
Змај“.
–Књиганамговориогубиткуродите

ља,аглавнајунакињаједванаестогоди
шњакиња, која уочи рођендана зами
шљанемогућуствар,атоједавидисвог
покојног оца. Уместо тога, упознаће
тајанственогдечакасагробљакојићејој
понудитипривлачансветсапомалоопа
сности, изјавила је Александра Јовано
вић,ауторка„Црнептице“
Књига је намењена деци старијој од

дванаестгодина.
–Прочиталасамовукњигуимногоми

се допада начин на који је написана. У
сваком делу књиге се осети младост.
Такође, свиђамисежанри сама тема,
казала је Кристина Лозјанин, ученица
осмогразреда.
АлександраЈовановићједраматург,а

књига„Црнаптица“насталајекаопроиз
водњеногпретходнонаписаногдиплом
скограда.

– Роман је добио награду „Политики
ногзабавника“занајбољироманзамла
де објављен у 2020. години, рекла је
СветланаСабо,библиотекарка. А.П.

РУ МА

Тур не ја
„Сло бод на зо на“
Филмски фестивал „Слободна зона“

крећенасвоју16.Турнејуупреко50гра
доваиопштинаширомСрбије,ауРуми
ћесвојепрограмеиматиуаприлу,мајуи
јуну.Турнејаовегодинедоносинајнови
једокументарнеиигранефилмове,који
субилиизузетнозапаженинаглобалној
ангажованојфилмскојсцени.Приказаће
сефилмови,којисуосвајалинајвећена
граде, али и подршку публике и крити
кеодБерлинадоKанаидругихвеликих
светскихфилмскихманифестација.
Девет филмова са 17. Филмског фе

стивала„Слободназона“,којијеодржан
у новембру прошле године у Београду,
НовомСадуиНишу,поизборупубликеи
селекторафестивала,бићеприказанои
уосталимградовимаСрбије,усарадњи
са локалним организацијама и култур
нимцентрима.
ЛокалнипартнеруРумије„Воркитим“

изРумеузтехничкуподршкуKултурног
центра„БранаЦрнчевић“.Каоипреход
них година, за све љубитеље филма,
улазјебесплатан.МисијаТурнеје„Сло
бодне зоне“ је да децентрализацијом
културенајширојпублициумањимгра
довима и местима понуди на увид, вр
хунскифестивалскифилмскипрограм.
Шеснаестатурнеја„Слободнезоне“у

Румићесереализоватиуаприлу,мајуи
јуну,аутомпериодубићеприказаноде
ветфилмова.Пројекција првог филма
је 7. априла и реч је о играномфилму
„Безкајања“,којидоносипричуовојни

цима.Упитањусухоландскивојницина
мировнојмисијинаБлискомИстоку.
Затим, 8. априла следи документар

нифилм„Најлепшидечакнасвету“,који
доносипричуоБјорнуАндресену,когаје
ЛукиноВисконтиизабраозаулогуТађау
његовомфилму„СмртуВенецији“икоји
гапроглашаваперсонификацијомлепо
те. Трећифилм се приказује 9. априла
ито јепобедникпрошлогодишње„Сло
боднезоне“–филм„ПрофесорБахман
ињегови часови“, озбиљан документа
рац о стрпљивом професору из малог
градаНемачке.

ССШ „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ
БРИ ЛЕ“ РУ МА

По се та уче ни ка
из То ми слав гра да
Средњастручнашкола„СтеванПетро

вићБриле“изРумејеучесникновогпро
грамашколске размене – „Superschools“
– који омогућава средњошколцима и
њиховимпрофесоримадабољеупознају
регион западногБалкана.Програморга
низујеРегионалнаканцеларијазасарад
њу младих /RYCO/ и Немачка организа
ција замеђународнусарадњууСрбији /
GIZ/.
Учесницићетокомпројектаиматипри

лику да путују и представе себе и своју
школу, као и обичаје из средине из које
долазе,алииданаученештоновоодру
гим срединама. У оквиру тог пројекта,
румска школа је партнер сличној школи
изТомиславградауБоснииХерцеговини,
апрвидогађајуоквирупројектајепосета
13ученикаитрипрофесораизТомислав
града, који су у Руми боравили од 27.
мартадо2.априла.

Послеупознавањасашколом–партне
ром, гостисуобишлииЗавичајнимузеј,
где их је поздравио и председник Скуп
штинеопштинеРумаСтеванКовачевић.
Онихјеупознаосаосновнимкарактери
стикамарумскеопштинеиистакаодасу
оваквисусретивеомазначајни.
АнитаСлишкојепрофесоркаенглеског

инемачкогјезикаСредњеструковнешко
ле у Томиславграду. Истиче да су задо
вољни што су прошли у овом пројекту,
будућидасепријавилопреко400школа,
аонисумеђу11изБиХ.
Школа у Томиславграду је струковна

школагдесеученициобразујузаразли
чита занимања као што су електро и
машинске струке, медицина, трговина,
фризери...ПрофесорицаСлишкокажеда
сууССШ„СтеванПетровићБриле“посе
тилиињиховзооврт,виноградеивоћња
ке и да су се одушевили оним што су
видели. С. Џ.
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СЛУ ЧАЈ АЛЕ Н ДЕЛОН: ЛЕПО ТА ЈЕ ВАР ЉИ ВА, СТА РОСТ ЈЕ ВЕЧ НА

Еута на зи ја – мило ср ђе
или уби ство

И сада, да ли се у слу ча ју 
Дело на ради о изг бље ној 

лепо ти и ста ро сти? Или се 
пак ради о изгу бље ном 

досто јан ству било ког 
оста ре лог и обо ле лог 
чове ка да само стал но 

посту па са сво јим телом, 
да досто јан стве но извр

ша ва мини мум физи о ло
шких потре ба. Шта када 

неко пати у тешким мука
ма у боле сти ма које су 

дошле у сво је тер ми нал не 
фазе и нема даље? Еута
на зи ја је тема која отва ра 

мно го пита ња за само јед
ног чове ка, а камо ли за 

дру штво у цели ни

Естетикајеуокупосматрача,алии
у духу времена. Зато се појам
лепог кроз време мењао. Али у

трећој деценији двадесет првог века,
лепотаимладостсупосталеобавезаи
питање пристојности. Како смете да
остарите,какосметеданеводитерачу
наосебиинебудетелепи,какосмете
данепоткратитебраду, какосметеда
ненацртате„мачјеочи“,какосметеда
сеобучетекаковамјеугодно,анекако
младост и лепота налажу. Како смете
да остарите, а били сте таква фаца?
Срамвасбило,запустилистесе.Само
ваммалотребадабудетевечнолепии
заувек млади! Како смете... Како сме
те...
Једна таквалепота се уобразилада

остари, а постала је светски појам
мушкелепоте. УСрба се и дан данас
каже, видишто је леп коАланДелон.
Међутим, Алан Делон, Брижит Бардо,
секссимболисрединедвадесетогвека,
нисувишебилиглумачкиактивниусво
јимпознимгодинама,иакосукаоглум

ци старије животне доби и те како
потребни. Грета Гарбо је чак остала
мистеријагдејеикадаокончалаживот.
Старостјетешканеминовностиједино
шточовекможеврлоизвеснодаочеку
је. Зато или из других побуда, Алан
Делон јеизразиожељудаизвршиили
сенадњимизвршиеутаназија,лаички
речено, убиство из милосрђа или пот
помогнутосамоубиство.
Неки медији преносе наводну Дело

новуизјавукојакаже:„Остаритијегро
зно. Ми ту не можемо ништа. Губимо
изгледивид.Устанемонаногеиосећа
мо како нас зглобови боле. Муке су
страшне.Какостаримо,наше јеправо
тихо отићи дођавола без болница и
инјекција“.Као„данД“овеодлукенаво
диоседатум26.мартовегодине,али
до момента писања овог текста није
познатодалијеДелонизвршиоеутана
зију у Швајцарској, која одобрава ову
процедуру и чији је држављанин већ
двадесетгодина.
И сада, да ли се у случају Делона

радиоизгубљенојлепотиистарости?
Или се пак ради о изгубљеном досто
јанству било ког остарелог и оболелог
човека да самостално поступа са сво
јимтелом,дадостојанственоизвршава
минимум физиолошких потреба. Шта
каданекопатиутешкиммукамауболе
стимакојесудошлеусвојетерминалне
фазеинемадаље?Еутаназијајетема
којаотварамногопитањазасамо јед
ногчовека,акамолизадруштвоуцели
ни.
Пре свега, шта је еутаназија? Неке

дефиницијеовупроцедуруописују као
изазивањесмртногисходанаштобез
болнијиипријатнијиначин,радиокон
чањанечијихболова.Еутаназијаможе
дасекласификујенадваначина.Прва
класификацијесеодносинаситуацијуу
којој особа која може да се подвргне
процедури, а односи се на пристанак.
Затотупостојеслучајевивољне, када
особа сматра да на њој треба да се
примени еутаназија, невољна, када
особанеможедасеодлучидалижели

ОСТА РИ ТИ ЈЕ ГРО ЗНО: Ален Делон, појам мушке лепо те (ФОТО: Wiki pe dia)
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еутаназију, и еутаназија против нечије
вољејеслучајкадасеслободнавоља
дотичнеособеуопштенеузимауобзир.
Друга класификације се односи на
начин спровођења ове процедуре:
пасивнаилиактивнаеутаназија.Пасив
номсесматранепружањемедицинске
помоћи која би пацијенту продужила
живот,аактивнаупотребуразнихмеха
ничкихилихемијскихметодарадииза
зивања брзе смрти. Дефиниције још
наводедаеутаназијутребаразликова
тииодвојитиодпотпомогнутомсамоу
биства,којесеможеописатикаомеди
цински неоправдано саучесништво „у
злочину“. И наравно, еутаназију не
можедаизвршибило ко, јер се у том
случају она сматра убиством, већ
искључивомедицинскираднициубол
ничким условима, пружајући умирућој
особидасеопростисанајближима.

ОсимШвајцарске,одређениобли
циеутаназијепостојеиудругим
земљама, попут земаља Бене

лукса,доксеуФранцускојдеценијама
води расправа о томе. Што се тиче
Србије,анегдотакажедајеЗоранРад
миловић у бифеу Атељеа 212 причао
шалу да ми имамо хуманији начин да
сеотарасимо старих, раднонеспособ
них,заразликуодЕскимаИнуита.Док
Инуитисвојестареостављајусамало
хране и напуштају их, настављајући
свој номадски живот, ми као кућевни
народ,везанзаимовину„узмемопетла,
поведемо деду, одемо на ауто  пут,
пустимо петла и вичемо у’вати дедо
кокошку“. Горка шала или не, тек у
РепублициСрбији је закономпрописа
но„Колишиживотапунолетнолицеиз
самилости због тешког здравственог
стањау којемсетолиценалази,ана
његовозбиљаниизричитзахтев,казни
ћесезатворомодшестмесецидопет
година“. Са друге стране, преднацртн
грађанског законика који дуго чека на
усвајање стоји да ће еутаназија бити
могућа као право физичког лица на

сагласниидобровољнипрекидживота
може стећи ако се испуне прописани,
хуманиимедицинскиуслови.
Извеснудилему заипротивеутана

зијеуносиицркваихришћансковиђе
ње овог проблема, према коме је ова
процедура неприхватљива. Хришћан
ство нас учи да је свако угрожавање
човековог тела и духа противљење
Божијој вољи и заповести „не убиј“. У
нашојидругимземљамапостојипали
јативнанега,којаслужидасемедицин
скимипсихолошкимсредствимапаци
јенту, који више не може да се лечи,
омогући да што безболније природно
дођедокрајасвогживота.ДалиСрби
могудаприхватееутаназију,питањеје
велико, јер и на домове за стара и
немоћналицајошувекгледамокаона
нештострашно,уместонаместоважно
за социјализацију ирелативнопристо
јанживотчовекатрећегдоба.

Исада,далијежељаАланаДело
надаумрекадажели,анекада
мора,вапајзапрошломлепотом,

здрављем, снагом или је то људски
поривдасачуваонодостојанствоздра
вимумомдокгаслужи.Далисмосве
сни,мизападнисвет,златнамилијарда
(илибронзанедве)даћемобитиоста
рели континент,даћенега старихвећ
до 2050. године бити занимање број
један.Далистегледалистарогиболе
сног какосепатиу самртнимчасима?
Нема ту естетике у оку, нема ничег.
Зато јемождастварследећа: системи
нека дају избор, а лична воља нека
донесе одлука. Али... зачкољица је у
томе:људисмоми,похлепниипоква
рени,злоупотребанамсепрваослади.
Шта се тиче младости и лепоте,

наспрамстаростиињенихнедаћа,ста
рост јесте једино извесна, младост је
пролазна,лепотателајеварљива,али
лепота живота је нешто што остаје,
нешточегасесећаонајкогајеживеои
оникојисугасњимеживели.Накрају
остајесећање. Читан ка

Изве сну диле му за и про
тив еута на зи је уно си и 
црква и хри шћан ско виђе
ње овог про бле ма, пре ма 
коме је ова про це ду ра 
непри хва тљи ва. Хри шћан
ство нас учи да је сва ко 
угро жа ва ње чове ко вог 
тела и духа про ти вље ње 
Божи јој вољи и запо ве сти 
„не убиј“. У нашој и дру
гим земља ма посто ји 
пали ја тив на нега, која слу
жи да се меди цин ским и 
пси хо ло шким сред стви ма 
паци јен ту, који више не 
може да се лечи, омо гу ћи 
да што без бол ни је при
род но дође до кра ја свог 
живо та

Да ли смо све сни, ми 
запад ни свет, злат на 

мили јар да (или брон за не 
две) да ћемо бити оста ре
ли кон ти нент, да ће нега 

ста рих већ до 2050. годи не 
бити зани ма ње број један. 
Да ли сте гле да ли ста рог и 

боле сног како се пати у 
самрт ним часи ма? Нема 
ту есте ти ке у оку, нема 

ничег. Зато је можда ствар 
сле де ћа: систе ми нека 

дају избор, а лич на воља 
нека доне се одлу ка. Али... 
зач ко љи ца је у томе: људи 
смо ми, похлеп ни и поква
ре ни, зло у по тре ба нам се 

прва осла ди
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КУ ЗМИН: ПО МОЋ ДЕ ТЕ ТУ СА ЦЕ РЕ БРАЛ НОМ ПА РА ЛИ ЗОМ

По треб но 18.000 евра за ле че ње
По ма ка на бо ље го то во да не ма, за са да, а Ср ђан још увек не мо же са мо стал но ни 

да се ди. Да би на пре до вао у ле че њу, по треб но је мно го тру да, ра да, ве жба ња, али и 
сред ста ва. Ме шта ни Ку зми на су ор га ни зо ва ли про дај ни, ху ма ни тар ни ба зар и при ку
пи ли ви ше од три хи ља де евра за свог ма лог ком ши ју, а Ср ђан се на ла зи са да на 
по ло ви ни пу та да оде у Тур ску на те ра пи ју ма тич ним ће ли ја ма. Циљ је да се при ку пи 
укуп но 18. 000 евра
Иако има само три године,

од првог дана када је угледао
свет, Стефан Јовановић из
Кузмина зна само за борбу.
Дуготрајну борбу, неизвесну.
Зато му је потребна помоћ
свихљудидоброгсрца,којису
умогућностидадонирајусред
ства за његово лечење цере
бралнепарализе.
Срђанјерођен7.маја2019.

године уСремскојМитровици.
Детејеизуредновођенеикон
тролисане трудноће, али је
превремено рођен. Хитно је
пребачен наОдељење неона
тологије уНовомСаду и тада
је у инкубатору провео два
месеца.Јавилисусеновипро
блеми.Срђанјеодбијаохрану
накојујереаговаомучнинама.
Специјалистичким прегледом
јеутврђенодајеимаокрваре
ње у мозгу трећег степена и
хитному је уграђен такозвани
„ВПшант“.Речјеоуређајукоји
секористизаублажавањепре
комерног притиска на мозак.
Накондвамесецајеизашаоиз
болнице и дошао у свој дом.
СвесечинилоуредудоСрђа
новог шестог месеца. Родите
љи су приметили да дете не
помера десну ногу и руку.
Новимодласкомкодлекарасу
установљене две цисте у
мозгу,којесуоперисане.
–Тапумпицакојабитребало

да извлачи мождану течност,
која му је уграђена, обухвата
три коморе, уместо четири.
Имао је две хитне операције,
збогдвецистеикакобилека
рипокушалидапроширешант,
да би обухватио и ту четврту
комору. Тренутно смо на пра
ћењу код неурохирурга. Као
штосеможеивидети,идаље
му десна рука и нога нису у
функцији. Може да подигне
руку,међутимдахватапредме
тењом, то је немогуће.Физи
кални третмани се одвијају у
Сремској Митровици, радимо
вежбе. Такође смо били и на
бањскомлечењууБањиКови
љачи, али због епилептичних
напада, не би смео да ради
некеодвежби.ДокториуТур

ској су нам потврдили да би
Стефан могао бити кандидат
за терапију донорским матич
нимћелијамаизатосадапри
купљамоновац,реклајеМили
цаЈовановић,Срђановамајка.
Помака на боље готово да

нема, за сада, а Срђан још
увекнеможесамосталнонида
седи.Дабинапредоваоулече
њу, потребно је много труда,
рада,вежбања,алиисредста
ва.МештаниКузмина су орга
низовалипродајни,хуманитар
нибазариприкупиливишеод
трихиљадеевразасвогмалог
комшију, а Срђан се налази
саданаполовинипутадаодеу
Турску на терапију матичним
ћелијама.Циљједасеприкупи
укупно18.000евра.

–Кадасмомојепријатељи
це и ја сазнале да у селу
постојидетесаовомболешћу,
одлучилесмоданештоучини
мокакобисмоубрзалипроцес
прикупљања средстава. Акци
јајебилауспешна,амештани
Кузмина су се одазвали у
великом броју. Више од 370
хиљададинарасмоуспелида
прикупимо у једном овако
малом селу. Наставићемо да
помажемо, рекла је једна од
организатора базара Нада
Милутиновић.
Срђануможетепомоћи сла

њем СМС поруке садржаја
1175наброј3030,илиуплатом
на текући рачун 160 –
6000001248402–13.

Алек сан дра Плав шић

Ми ли ца и Сте фан Јо ва но вић На да Ми лу ти но вић

Фор ми ран жири за доде лу нови нар ске 
награ де „Вла ди мир Вла да Ћосић“
Редакција„МитровачкихМновина“

установилајеновинарскунаградуза
репортажу која носи име оснивача
листа Владимира Владе Ћосића.
Одбор за оделу награде је форми
ранпочеткоммарта,ачинегаЈеле
на Јанковић, Жељка Аврић, Соња
Станчетић, Миомир Филиповић, мр
Зоран Левајац, Илија Недић, др
Богољуб Јанковић и Светлана
Ћосић(председник).
Онаградићеодлучиватипеточла

нижири.Члановижиријасу:Дра го
рад Дра ги че вић (новинар – књи

жевникизСремскеМитровице,дуго
годишњи новинар „Сремских нови
на“и„Политике“,колумниста„Митро
вачкихМновина“,писацвишекњига
поезије и прозе...), Чедо мир Кецо
(новинар – публициста, новинар,
уредник и некад директор новосад
ског „Дневника“,друштвени, култур
нииспортскистваралац.),

Жар ко Ракић(новинар–публици
ста,дописник „Политике“ изНемач
ке, вршилац дужности главног и
одговорног уредника „Политике“, од
прошле године пензионисани нови

нар,алиидаљестваралацујавном
идруштвеномживоту.),Деја на Ива
но вић (новинар– уредник у „Поли
тици“,скоротридеценије,надужно
стишефаДЕСКа,познавалацсвих
жанрова новинарства и више пута
била члан жирија за новинарске
радове.) иДра га на Пејо вић (нови
нар–уредникуНИНу,сановинар
ским стажом дужим од 20 година,
познавалац свих жанрова новинар
ства.Награђованазасвојерадовеи
билаужирију зановинарскаоства
рењавишепута).
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ЛАЋАР ЦИ ЧУВА ЈУ УСПО МЕ НУ НА ЊИХО ВОГ ХЕРО ЈА СА КОША РА МИЛЕН КА БОЖИ ЋА

Уби ли га на Ускрс
После19данаодпочетка

НАТО агресије на нашу
земљу, 11. априла 1999.
годинеМиленкоБожић (20)
изЛаћарка,погинуојетоком
извршења борбеног задат
ка. Убили су га шиптарски
терористи на Опљазу код
Мусине куће на Васкрс.
Сећањеиуспомененањега
данасчувајуинегујуњегови
пријатељи, комшије, којису
између осталог покренули
иницијативудаовајхеројса
Кошара добије спомен –
бисту у центру његовог
места, која ће бити поста
вљена на годишњицу стра
дања.
Миленка детињство није

мазило,затојемораорани
једаодрасте.Послемајчи
не смрти отац Бошко, брат
Анђелко који је од рођења
болестан и он остају да се
бавеземљорадњомиборе,
како би преживели у неда
ћама услед ратних деведе
сетихгодина.
–Желеоједаштопреоде

увојску,какобиобавиовој
ни рок и наставиодаље са
плановима, није ни слутио
да ће се бомбардовање
десити  прича Саша Б,
његов другар из школске
клупе који је седео сањим
од1.до8.разреда.
После завршене трогоди

шње школе за месара,
Миленко се запослио у тој

струци у једној приватној
фирмиуЛаћарку.
–Доксмосемиигралии

уживали у несташлуцима,
онјемученикрадиокакоби
зарадионовац за породицу
исебинаправиоиспраћају
војску.Сећамсетогсептем
бра 1998. године када је
полазио у војску. Био је
испуњен и сретан што је
испраћајспремљенкакојеи
желеоприсетиосеСаша.
Он додаје да је Миленко

прво служио у Зајечару –
родграничар,дабигапосле
прекомандовали у 53. гра
нични батаљон Приштин
скогкорпусакараулаКоша
ре.
–Слаомијесталнописма

која и данас чувам. Он се
никада није жалио, кукао.
Писаојекакопроводидане,
каква је касарна, како су
ноћихладнеурову.Његова
писма сам добијао све до
мартадокнијепочелобом
бардовање.Аондасуписма
престала да стижу  кроз
сетупричаМиленковшкол
скидруг.
Сећања на Миленка не

бледе, његов школски друг
сеприсетиодамујекрајем
марта послао један пакет у
којемсубилеивуненечара
пе.
–Тајдан,11.април,ника

да нећу заборавити. Док
самлежаоусоби,крозпро
зорсамугледаовозиловој
не полиције, а после неко
ликоминутаулицомсепро
тегао крик његовог брата.
Одмах сам знао да вести
нису добре. Миленко је
погинуоговориСаша,који
има предлог да лаћарачка
Школска улица понесе име
хероја са Кошара Миленка
Божића.

С. Костић

Миленко је одликован
Орденомзазаслугеуобла
стимаодбранеибезбедно
сти првог степена. Његов
отац губитак сина никада
није могао да преболи и
после неколико година
умро је од туге. Миленков
старијибратјепослеочеве
смртиостаосамиоњему
себринењиховасестраод
тетке.

Надангодишњицепоги
бије Миленка Божића,
његовипријатељинамаји
цама одштампаће лого са
његовим ликом у знак
сећања на тај 11. април
када су изгубили, великог
пријатеља.

Одли ко ван

Маји це
са њего вим 
ликом

Писма која је миленко слао свом другу (Фото: С. Костић)
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ПО ВРА ТАК У ПРИ РО ДУ  МО РО ВИЋ

Ег зи би ци о но так ми че ње
у ри бо ло ву

Месна заједница Моровић, одувек је
некако била своја и посебна. Почевши
од геграфског положаја, богатства при
роднимресурсима,људима.Многи ово
селоушидскојопштинизовуи“сремска
Венеција”. У време високе технологије,
отуђености, у потрази смо за тишином
коју  налазимо  у природним лепотама
које нас окружују, а које још увек чека
јудаих„откријемо”.Такосуусреду,30.

мартазаљубљенициуриболоврешили
дазасвојудушуорганизујуегзибиционо
такмичење,алитојетекпочетак.Идеја
јепотеклаодСинишеГлавашаизХрват
ске,који јеуспеодаокупионенајбоље
сапросторанекадашњеземље.
– Пре пет година, нас неколико ула

гача је купило вилу „Сунце” у Морови
ћу. Дорадили смо је, реновирали и на
правили објекат који је препознатљив

за туристе. Желимо да промовишемо
спортски риболов у Моровићу, који ле
жинадвереке:БосутуиСтудвииима
петмостова.Овоје једнооднајлепших
местауРепублициСрбији.Данашњеег
зибиционо такмичење у риболову сам
јаорганизоваоиовдесунајбољирибо
ловциизХрватске,БоснеиХерцегови
не,СловенијеиСрбије.Тосуљудикоји
нештозначеуспортскомриболову.Ово

Си ни ша Гла вашГо ран Ра до вић

Дефиле преко 120 учесника и велико
коло,каквоникададосаданијеодиграно
на центру Брестача, били су одличан
уводуконцертседамфолклорнихансам
балаубрестачкомДомукултуре,одржан
26. марта, на сеоску славу, а у оквиру
међународнеманифестације„Ђерам“.

ОрганизаторконцертајебилоДруштво
занеговањенароднетрадиције„Купиник“
изКупинова,узподршкуМеснезаједнице
Брестач,ОпштинеПећинциипећиначког
Културногцентра.
Млади играчи културно – уметничких

друштава „Купиник“, „Александрово“.

„Жарковац“, „Вогањ“, „ВојводаМандо“из
Равног Поља у Босни и Херцеговини,
„СветиСава“изВеликогСредиштаи„Из
вор Доњи Товарник” приредили су дво
сатниватрометпесмеиигре,апубликаје
крајконцертадочекалананогама.
Са самом манифестацијом публику је

МЕЂУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЂЕРАМ“

Фол кло ра ши ди гли Бре стач на но ге

Велики концерт седам ансамбала у Брестачу
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СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕ ЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ „ЗА СА ВИ ЦА“

Вра ће на скот на да бри ца
по сле на уч не об ра де

Након научне обраде на
Биолошком факултету у Бе
ограду чипована скотна да
брица од 32 килограма, која
носидвојемладунчади,успе
шнојевраћенауСпецијални
резерват природе „Бара За
савица“.
–Нашдугогодишњисарад

никпроф.дрДушанЋировић
са Биолошког факултета у
Београдупреизвесногвреме
на пренео је скотну дабрицу
нанаучнуобраду.Наиме,ми
у резервату приметили смо
необично крупну јединку да
бразакојунисмомоглиодре

дитипол, јерсукодовихжи
вотињаполнекарактеристике
веома скривене. Обавестили
смо професора Ћировића,
који се бави истраживањем
овеврсте,причауправникре
зерватаСлободанСимић,за
љубљеникудаброве,највеће
градитељеуприроди.
Научном обрадом, устано

вилоседасерадиоскотној
дабрици, тежине 32 килогра
ма, која носи два младунче
та!Радидаљег  посматрања
и праћења њеног кретања,
стручна екипа са Биолошког
факултетапокушалаједажи

вотињу оспособи уређајима
запраћење,алиимто,нањи
ховужалост,нијепошлозару
ком.Дабрицисеочигледнота
идејаниједопала,тејеуређај
убрзоскинуласаглаве!
Даброви су као угроже

на европска врста  враће
ни 2004. године у Србију, на
„Бару Засавицу“, у оквиру
пројектаМинистарствапољо
привреде и заштите животне
средине, Специјалног резер
вата природе и Биолошког
факултетауБеограду.Почет
ком20.века,дабровисупот
пунонесталисаовихпросто
ра,изловљавањемзбогкрзна
ипродуктажлезда,одкојихсу
сенекадаправилипарфеми.
Донацијом из Баварске, на

Засавицусутададонетече
тирипородицедаброваса15
јединки,доксесада њихова
популација учетворостручила
– 15 породица са 60 јединки
насељаварезерват.
–Заових18година,дабро

ви су се раселили дуж Саве
до Јадра и Дрине, а виђени
сучакинаМоравиипритока
ма.Овде  код нас у околини
изградилисудвадесетакхум
киивишеоддесетбрана,од
којих је свакако  најграндио
знијакодБатара,дужине 50
метара, прављена пет месе
ци,укојусувредниградите
љиуградили30кубикадрве
та! – кажеСимић,  који је са
садницима овој  туристичкој
атракцији Засавице подигао
споменик.

Нар ци са Бо жић

данасјеједнаврстадружења
којаокупљаљудесапросто
ра бивше државе. Надам се
даћеубудућностиовдебити
организованиједанкупре
каојеГлаваш.
Горан Радовић из Ариља,

актуелни појединачни првак
света у риболову на пловак,
атомујеиначадругатитула,
прву јеосвојио2014. године.
ПрвипутјеуМоровићуика
жеданикаданијебиоуњему
идајеодушевљен.Објаснио
намјеикакосестижедоти
тулесветскогпрвака.
– Доћи до титуле светског

првака није лако ни у јед
ном спорту. Када сам 2014.
године постао првак света у
спортском риболову на пло
вак, мислим да сам тад био
први Балканац који је ту ти
тулу освојио. Ово је спорт
западних зенаља као што је
Италија, Француска. Другом
титуломсамдоказаоданије
биласлучајностидаиури
болову имамо један посебан
гендапобеђујемо.
Да Моровић има велики

туристички потенцијал није
спорно,самосетребапокре
нути и истражити. Мештани
суљубазнииувек„прируци“.
Значајдверекекојепролазе
кроз село су свакако рај за
риболовцеузчувенуречени
цудаје„Босутпосутрибом”.

Дра га на По пов

упознао потпредседник удру
жења„Ђерам“БорицаРаниса
вљевић, а у врло емотивном
обраћању председник ДННТ
„Купиник“ Милан Зујић зхва
лиосесвимакојисуучество
валиуорганизацијуконцерта.
–Живим у Купинову, рођен

самуОгару,ушколусамишао
у Доњи Товарник, а овде у
Брестачсамдолазиодаиграм
фудбал и обавезно на прву
сеоску славу. Волим цео овај
крајивечерасмијепуносрце
што смо се окупили у оволи
комброју–рекаојеЗујић.
Концерту је присуствовао и

председникОпштинеПећинци
СинишаЂокић.
–Овдесамикаородитељи

као председник Општине.
Локална самоуправа подржа
варадсвихудружењанасво
јој територији, а посебно кул
турно – уметничких друштава
којаокупљајувеликибројдеце
имладих.Таподршкаћебити
настављенаиубудућности,а
кад видим ову ведру и рази
гранумладост,знамдасмона
добром путу – поручио је
председникЂокић.
Након концерта је наста

вљено дружење учесника
манифестације у брестачком
Домукултуре.
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Фе но мен
„бо ли ме гла ва“

Пр ви пут сам се сусре ла са овим про бле мом пре не ко ли ко 
го ди на ка да ми је дру га ри ца при ча ла ка ко је њен мо мак 
из гу био по тпу но ин те ре со ва ње за секс са њом. Во ле се, 
про во де вр ло за бав но сво је вре ме, из ла зе, зе за ју се, али 
ка да до ђе до то га  ње га „бо ли гла ва“. Од но сно, умо ран је, 
стре сно му је на по слу и про сто му ни је до то га. И то је тра
ја ло то ли ко ду го да је по ста ло про блем. Не ка ко смо све сле
гле ра ме ни ма и окри ви ле ње го ве го ди не – а имао је са мо 32 
та да. Ни је ми би ло ја сно, ка ко се окре нуо па ла чи нак? Зар 
ни смо би ле ми же не те ко је вре ме ном гу бе ин те ре со ва ње за 
секс, ма кар ка ко твр де ме ди ји, фил мо ви и це ло куп но дру
штве но окру же ње?

У фил мо ви ма и се ри ја ма 
ре дов но на и ла зи мо на про
бле ме ко је па ро ви има ју у 

кре ве ту, по себ но они ко ји су 
ду го за јед но или у бра ку, а ра ди 
се о фе но ме ну „бо ли ме гла ва“. 

На и ме, секс је вр ло ва жна 
те ма, ка ко у му шком та ко и у 
жен ском дру штву, али оно што је 
же на ма, до не кле, ге не ра ли зу јем 
на рав но, на мет ну то је сте да секс 
мо ра би ти ре дов но до сту пан, јер 
ако твој му шка рац не ма ре до ван 
секс, вр ло је ве ро ват но да ћеш 
оста ти без ње га. Чак и ако га 
ре дов но има, пи та ње је да ли ће 
по тра жи ти не што са стра не. И 
ба ба мо је дру га ри це је, као 
жи вот ни са вет шесна
естогодишњакињама, го во ри ла 
„Др жи му сто мак пу ним, а му да 
(ако смем та ко да се из ра зим) 
пра зна, и твој му шка рац ће би ти 
за у век са то бом“. Али, шта ако 
ни је та ко? 

Пр ви пут сам се суре ла са 
овим про бле мом пре не ко ли ко 
го ди на ка да ми је дру га ри ца при
ча ла ка ко је њен мо мак из гу био 
по тпу но ин те ре со ва ње за секс 
са њом. Во ле се, про во де вр ло 
за бав но сво је вре ме, из ла зе, 
зе за ју се, али ка да до ђе до то га 
 ње га „бо ли гла ва“. Од но сно, 
умо ран је, стре сно му је на по слу 
и про сто му ни је до то га. И то је 
тра ја ло то ли ко ду го да је по ста
ло про блем. Не ка ко смо све сле
гле ра ме ни ма и окри ви ле ње го
ве го ди не – а имао је са мо 32 
та да. Ни је ми би ло ја сно, ка ко се 

окре нуо па ла чи нак? Зар ни смо 
би ле ми же не те ко је вре ме ном 
гу бе ин те ре со ва ње за секс, 
ма кар ка ко твр де ме ди ји, фил
мо ви и це ло куп но дру штве но 
окру же ње?

Вре ме ном сам све че шће на и
ла зи ла на та кве слу ча је ве. 
По себ но ми је ин те ре сант но 
ка да чу јем да љу ди жи ве и у бра
ко ви ма у ко ји ма по сто је, до ду ше 
пре ћут ни, до го во ри да се пар 
јед но став но во ли, али да же на 
има са стра не не ко га ко ће да 
ис пу ња ва ње не сек су ал не по тре
бе.

И не мо гу да пи шем из му шког 
угла, јер му шки мо зак не мо гу да 
раз у мем, али у раз го во ру са 
не ко ли ко та квих слу ча је ва, та ко
ђе, ни сам от кри ла ни шта осим 
тих ге не рич ких од го во ра – умо
ран сам, јед но ставно ми ни је до 
то га, ис цр пљу је ме по сао... А, 
ре ал но, ако же на од би је од но се, 
то ства ра под јед на ко ве ли ки 
про блем, ако не и ве ћи.

Чак, уко ли ко се фор си ра на 
то ме и же на ин си сти ра да у свом 
парт нер ском од но су има и секс, 
уме ли су да ка жу да им ка жу да 
су ним фо ман ке, као у слу ча ју 
мо је дру га ри це, као и да је не за
си та и оста ле ре чи ко је и те ка ко 
ути чу ло ше на же ни но са мо по у
зда ње и уоп ште не ги ра ју жен ску 
сек су ал ност као не што што је 
пот пу но нор мал но...

Да ли је ово по сле ди ца бр зог 
на чи на жи во та? Или мо жда и 
отво ре но сти же на по пи та њу 

сек са ко ја је, ре ци мо, но во ком
по но ва на? Или је све по ста ло 
то ли ко до ступ но да му шкар це 
јед но став но ви ше не ин те ре су је 
то ли ко секс – он да ка да им је 
до сту пан? С об зи ром на то да се 
не ра ди увек о сре до веч ним 
же на ма ко је су ду го у бра ку па да 
ка же мо до шло је до за си ће ња. 
Вр ло че сто се ра ди о мла дим 
му шкар ци ма ко ји би тре ба ло да 
бу ду у је ку сво је сна ге, као и сек
су ал не же ље... 

Да ли је жен ска сек су ал ност 
за стра шу ју ћа? Ако же на 
зна шта же ли, да ли то пла

ши му шкар це? Јед ном сам чак 
чу ла од дру га да из го ва ра „Сви 
му шкар ци ми сле да во ле секс, 
док се упо зна ју же ну ко ја га 
во ли“. Ни кад ми ни је об ја снио 
шта то за пра во зна чи, али чи та
ју ћи из ме ђу ре до ва – да ли су 
му шкар ци за пра во ти ко је бо ли 
гла ва? 

Или се вра ћа мо на оно – 
му шкар ци ма је за ни мљив лов и 
све док ло ве има ју и же љу, а 
ка да осво је – па ла чи нак се окре
не. Да ли ако же на же ли секс зна
чи да га свом парт не ру да је на 
тац ни, а са мим тим пре ста је да 
бу де и за ни мљи во? Мо жда смо 
по ста ле и ама зон ке, а ко пље за 
лов узе ле у сво је ру ке.

Или је „бо ли ме гла ва“ за пра во 
је дан ве ли ки мит ко јим му шкар
ци не мо гу ни на ма, а ни се би да 
при зна ју да же не за и ста др же 
моћ у сво јим ру ка ма...

ЛА Луна
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ПО СЛОВ НО – СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР „ПИН КИ“ 

550 пред шко ла ца на ве се лим 
по ли го ни ма

СпортскисавезградаСрем
ска Митровица и Савез за
предшколски спорт организо
валисуспортскуманифеста
цију за децу из градских и
приградских вртића у среду,
31.мартауПословно–спорт
скомцентру„Пинки“.Наполи
гонимаспретности,учешћеје
узело550предшколаца.
–Свиучесницисупобедни

ции сви ћедобитидипломе
за освојено прво место.
Издвојићемо троје најбољих
међуједнакима,којисепока
жукаонајбржиудисциплина
ма.Овојеједнавеликапобе
даспортскогсавеза,рекаоје
Немања Црнић, генерални
секретарСавеза.
Како јеистаклапомоћница

директораПредшколскеуста
нове„Пчелица“МаринаЂор
ђевићидецаиваспитачипа
и родитељи су се обрадови
лиовојманифестацији.
– Манифестација предста

вља наставак сарадње са
Савезом за предшколски
спорт. Знамо колико је спорт
важан, тако је наша обавеза
да организујемо што више
манифестација за децу. Еду
кативногјекарактера,аисто
временојепредстављенокао
забавна игра за малишане,
истаклајеМаринаЂорђевић.
Циљтакмичењајемотива

цијадецедасебавеспортом
идавежбекојенауче,импле
ментирајуусвојдаљиживот.
– Такмичење подразумева

полигоне у појединачној кон
куренцији за дечаке и девој
чице,аполигонјесачињенод
једноставних моторичких
задатака, немењених пред
школском узрасту, које свако
детеможедасавлада,изјави
ла је Зорана Јаковљевић из
Савезазапредшколскиспорт
ГрадаСремскаМитровица.
На овакав начин, сматрају

стручњаци из области спор
та, деци се стварају лепе
успомене на предшколске
дане.

А. П.
Фо то: Б. Т.

Не ма ња Цр нић Ма ри на Ђор ђе вић

Зо ра на Ја ко вље вић

Пред школ ци на по ли го ни ма спрет но сти

КА РА ТЕ

Успех ин ђиј ских
уче ни ка
ЛукаМитрић,ученикОсновнешколе „Ду

шан Јерковић“ изИнђије, освојио је златну
медаљунадржавномшколскомпрвенствуу
каратеуодржаномуЧачку.Митрић јепобе
диоучетиримечаитакопостаонајуспешни
јиукатегоријипреко45килограма.
ТеодораЧанковићизОсновнешколе„Пе

тарКочић“освојилаједругоместоукатего
рији борбе у категорији до 40 килограма.
УспешнајебилаиТатјанаМанојловић,која
јеудвамечаоствариладвепобеде,алито
нијебилодовољнодадођедомедаљетеје
освојила четврто место у конкуренцији 24
такмичаркиукатегоријидо40килограма.
Ученик друге године инђијске Гимназије

МихаилоГрубићизбориојечетвртоместоу
борбама у категорији преко 76 килограма,
док ученици ОШ „Душан Јерковић“ Алекса
ЛајбеншпергерукатамакаоиФилипЛазићу
категорији борбе до 50 килограма и Јана
Никићукатаманисууспелидасебољепла
сирају.

М. Ђ.

СПОРТ СКА ХИМ НА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Одр жа на про мо ци ја
у ПСЦ „Пин ки“
ПромоцијановеСпортскехимнегра

да Сремска Митровица је одржана у
петак, 1. априла у Пословно – спорт
скомцентру„Пинки“.
– Спортски савез града Сремска

МитровицаиЦентарзакултуру „Сир
мијумарт“ организовали су промо
цију спортске химне. Химна ће бити
пуштанапресвакогтакмичењаупред
школском и школском спорту. Велика
промоција биће одржана 26. маја на
Спортским играма младих, рекао је
генерални секретар Спортског савеза
градаНемањаЦрнић.
АуторхимнејемладиспортистаСте

фанЂонић,ученик8.разредаОснов
нешколе „ЈованЈовановићЗмај“,док
јемузикунаписалаИванаМаркетано
вић,етномузиколог.
Волимдапишемпесмеиучество

ваосамдосаданамногимпесничким

конкурсима.Ијасамспортиста,држав
нисампрвакидржимдржавнирекорд
у дисциплини трка на 60 метара са
препонама,изјавиојеСтефанЂонић.
Химнајенасталакаорезултатдобре

сарадњеСпортскогсавезаиЦЗК„Сир
мијумарт“.
–Идејасеродилаизсарадњеспор

тасакултуром,асматрамдаћемосе
овомхимномлепопредстављати,ре
клајеИванаМаркетановићиз„Сирми
јумарта“.
Уприличенјепригодансвечанипро

грам,укомсуучествоваличлановиЕт
но–групе„Српскидом“,поддиригент
ском палицом Иване Маркетановић,
затимгитаристи„Вивак“иДраженМа
рек,Школица спорта „Спортски савез
градаСремскаМитровица“иАнгелина
АнојчићВуковић.

А. П.
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ЗНА МЕ НИ ТИ МИТРОВ ЧА НИ: БРА ЋА ДРА ГОШ, ЉУБО МИР И СРЂАН ЦВЕТ КО ВИЋ

Шах као инспи ра ци ја
У свет ским науч ним окви ри ма ака де мик Дра гош Цвет ко вић дао је важан допри нос 

мате ма тич кој тео ри ји гра фо ва. Упра во реша ва ње јед ног од шахов ских про бле ма 
било је повод за упо зна ва ње ове кори сне науч не тео ри је. Као резул тат кре а тив ног и 
умног ства ра ла штва Дра го ша Цвет ко ви ћа наста ла је једин стве на публи ка ци ја о пре
фе ран су – зна ме ни тој кар та шкој игри у којој је про на шао и дефи ни сао одго ва ра ју ће 
мате ма тич ке зако ни то сти
Сваки осврт на послератну историју

шаха у Сремској Митровици незами
сливјебезбраћеДрагоша,Љубомира
и Срђана Цветковића. Вештина бара
тања шаховским фигурама била је у
основи њихових професионалних и
научних каријера.Долазећи, у година
ма раног детињства у просторије
Шаховскогклуба„Срем“посматралису
шаховска надмудривања искусних
играча. Један одњих био је иВлади
мирСоколов,таданајбољимитровач
ки шахиста и будући национални мај
стор коме сурадознали клинципоред
таблеса64пољабилинеобичноинте
ресантни. „Топовеналиније,ловцена
дијагонале“ – гласио је упрошћени
облик његове шаховске филозофије.
Најмлађи брат, Срђан – дипломирани
инжењер електротехнике достигао је
највишамајсторсказвањаанашахов
ској табли размењивао је потезе са
највећим светским легендама овог
спорта.БраћаДрагошиЉубомирсте
кли су висока звања доктора матема
тичких,односноелектротехничкихнау
ка и посветили су се педагошком и
научном раду. Др Драгош Цветковић
биојепредавачнапредметуматемати
каЕлектротехничкогфакултетауБео
градуаредованјечланСрпскеакаде
мијенаукаиуметности.Каоакадемик,
тренутно је једини Митровчанин под
кровом најпрестижнијег дома нацио
налне науке и уметности. У светским
научнимоквиримаакадемикЦветковић
дао је важан допринос математичкој
теорији графова. Управо решавање
једногодшаховскихпроблемабило је
поводзаупознавањеовекорисненауч
не теорије. Као резултат креативног и
умног стваралаштва Драгоша Цветко
вића настала је јединствена публика
цијаопреферансу–знаменитојкарта
шкојигриукојојјепронашаоидефини
сао одговарајућематематичке закони
тости.
Живећиупослератновреме,клинци

у тадашњој Сремској Митровици нису
ималимногоизбора кадасуупитању
ваншколске активности. Најстарији
братДрагош први је савладаошахов
скувештину.Поредмузикеисвирања
клавира иЉубомир је заволео црно
беле фигуре. Шаховски клуб „Срем“
основан је давне 1947. године. Оку
пљао јеиствориомногеуспешнетак
мичаре велемајсторе, интернационал
неиФИДАмајсторе.БраћиЦветковић
још јеусећањутурнирумитровачком
Хотелу„Јединство“наместуданашње
Градске куће, на коме је поред много

добрихиграча1953.годинеучествовао
ипрвијугословенскиисрпскивелемај
сторБораКостић.
Уписивањем на факултет где ће

постатинајбољистудентсвојегенера
ције, Драгош Цветковић се окреће
научномрадунаматематичкојкатедри.
Претходно је стекао звање шахисте

прве категорије и1958. годинепостао
је омладински првакВојводине.Проу
чавајућишаховску литературуДрагош
сесусреосапроблемомбројапутања
којеможедаизведешаховскафигура
краља.Решењеовогпроблемапрона
шао је у математичким графовима,
односнозамишљенимфигурамасаста

Академик Драгош Цветковић никад
није крио своју везаност за Сремску
Митровицу,градсвогдетињстваимла
дости.Градскојбиблиотеципоклањаоје
књигеиучествоваојенамногимпромо
цијама и прославама годишњица
„Митровачкегимназије“учијимјеклупа
маседеокаођак.Недавнојеакадемик
Цветковић Историјском архиву „Срем“
уступиораднепримеркесвојихкњигау
којимајеуносиовластитебелешке,при

медбе и корекције. На предатим ком
пактдисковиманалазесевредненауч
некњиге,чланци,слајдовисапредава
ња и фотографије које ће као лични
архивскифондикултурнобитисачува
не за садашње и будуће генерације и
потенцијалне истраживаче из матема
тичке научне области. Као члан САНУ
предложио јеизрадуипомоћуфинан
сирањупројектадигитализацијевредне
архивскеграђе.

Веза ни за Митро ви цу

Драгош и Љубомир Цветковић: Вредан научни материјал који је 
академик Драгош Цветковић предао Историјском архиву „Срем“
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вљеним од одговарајућих тачака и
линија, односно грана, који се посма
трају кроз одговарајуће законитости.
Пионирски потези професора Цветко
вићанашлисуприменуухемијиидру
гим дисциплинама и областима људ
скогстваралаштва.Докторскудисерта
цију на ову тему одбранио је 1971.
године.Проучавајући тајне преферан
са у јединственој публикацији „Зани
мљиваматематика–Преферанс“изда
тој 1975. године Драгош Цветковић
препознајепреферанскаонештовише
од хазардерске игре – мисаону про
блемскуигруукојојсустратегија,ком
бинаторикаиматематикавеомабитни.
Радити на публикацији о једној карта
шкој игри у време социјалистичког
погледанасветмогло јебитиитекако
„шкакљиво“,алисамозаонекојинису
истинскиулазилиуовупричу.
Најстарији братДрагошшаховски је

учитељпетгодинамлађегбратаСрђа
накоји јеоднајмлађихданабиочлан
митровачког „Срема“. Срђанова сећа
ња на те шездесете године веома су
жива.Просторијеклубабилесунајпре
намитровачкомЖитномтргуапотоми
на спрам биоскопа, да би изградњом

данашњезградеПоштешаховскиклуб
био враћен на Житни трг у близини
некадашњекафане„Златнијелен“.
Срђан је препознат као изузетан

таленат а већ 1961. године освојио је
првушаховскукатегорију.Ређалисусе
успесинатурниримааодлазакнасту
дије1964.годиневезанјезачланство
у „Црвеној звезди“ у којој је остао 17
година. Као репрезентативац Југосла
вијеичланреномираногклубаупознао
је најзначајнија шаховска имена свог
временапопутКорчноја,Гелера,Тамја
новаиБорисаСпаскогсакојимјеоди
граомеч.На једномтурнирууМоскви
наспрам њега је у једном моменту
стао, како је сам рекао „сувоњави
омладинац“,сакојимјеодиграо15или
16брзопотезнихпартија.БиојетоАна
толијКарпов,будућисветскишаховски
првак.Резултатјебионерешен.Срђан
Цветковић био је током шездесетих
година један од десет најбољих југо
словенскихшахистаимеђупрвихстоу
свету.Професионалнукаријерупосве
тио је уредничком послу у реномира
ном стручном часопису „Шаховском
информатору“.

Дејан Мостар лић

Браћа Драгош, Љубомир и Срђан
Цветковићпотомцисупомајчинојлини
јистаремитровачкеграђанскепороди
цеКрстоношић.Чувајућимногезаписе,
предмете ифотографије, они су поно
сни ризничари историјских сећања
СремскеМитровице.Ухроникамаовог
градапородицаКрстоношићпомињесе
јошупрвојполовиниXVIIIвекакадаје,
највероватнијеизХерцеговинеабаџија
и трговац стоком Никола Крстоношић
дошаоуград.Записикажуда јеАлек
сандар Крстоношић снабдевао Кара
ђорђеве устанике за времеПрвог срп
ског устанка. Као „стари граничар“
помиње се у роману „Хајдук Станко“
Јанка Веселиновића. Поред кројачког
заната и трговине породични преци
Крстоношића током XIX века били су
мајсторилицидерскогзанатаитрговци
гвожђем. Због тога су аутобиографску
монографију о себи и својој породици
браћа Драгош и Љубомир Цветковић
назвала „Од лицидера до академика“.
Лицидер Александар Крстоношић био
је један од претплатника Летописа
Матице српске 1834. године, што уз
многобројна Матичина признања све

дочи о њиховој активној улози у срп
скомнационалномикултурномпокрету
у Хабзбуршкој монархији. Александро
ви синовиСава иСпасоје унапредили
су трговину гвожђем кроз својуфирму
„С.А.Крстоношић“,пајеоваугледнаи
економски ојачала српска грађанска
породица крајем XIX и почетком XX
века имала своје представнике и у
митровачком Градском поглаварству.
Александар је имао ћерку Марију и
синовеСаву,СпасојаиГаврила.После
смртиСавеКрстоношићапосаојепреу
зела његова ћерка Јелка која је гво
жђарскурадњу,узподршкумајкеЈеле
не водила до њене национализације
1948.године.Јелкајенафилозофском
факултету у Београду дипломирала
1933.годинеистеклазвањепрофесора
историје и географије. За Младена
Цветковића, дипломираног теолога,
свештеникаакаснијеиправника,Јелка
се удала 1937. године. После ратног
избеглиштваислужбеуМачвипороди
ца Цветковић вратила се у Сремску
Митровицу гдесупоредсиноваДраго
шаиЉубомираубрзодобилиитреће
детеСрђана.

„Од лици де ра 
до ака де ми ка“

Једна од партија шаха Срђана Цветковића

Браћа Цветковић као дечаци на шаховском турниру у митровачком Хотелу 
„Јединство“ 1953.  (Драгош је трећи у позадини који вири, а Љубомир држи качкет) 
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ФК „Будућност“ Добановци: Мирковић,
Лаиновић, Дивац (Лекић), Трипковић (Мр
ђа), Голубовић (Петровић), Веселиновић,
Коџић,Милијашевић (Арсић), Јањић,Ђур
ковић,Маринковић.
Тренер:БранкоСмиљанић
ФК „Инђија“Инђија:Чупић,Недељковић

(Рађен),Вукајловић,Милосављев(Коваче
вић),ЂурићСтефан (Ђокић),Жакула (Ба
ђи), Стојановић, Десанчић (Ристић), Бојо
вић,ИгњатовићиЂурићНикола.
Тренер:МиланКуљић
Фудбалскиклуб„Инђија“голомКовачеви

ћау55.минутумечадошаоједозначајна
трибодаусремскомдербијукојијеодигран
уДобановцимауоквиру29.колаПрвелиге
Србијепредоко300гледалаца.Равноправ
на и борбена утакмица виђена је у Доба
новцимаукојојсу„зелено–бели“,каого
стујућаекипа,направиначинискористили
тоштосуискуснијиоддомаћих.
Одличнуприликупослепрвих15минута

игреималисуИнђинчани,кадајепослеиз
вођењакорнераБојовићодличношутирао

изблизине,аголман„Будућности“парадом
сачуваомрежу.На другој страни, убрзо је
узвратио Гавриловић , који је после прои
гравањасалевестранеслабошутираоте
сесамобележишансадомаћих.Доголаза
новатрибодаИнђијаједошлау55.мину
ту меча, када је после изведеног корнера
салевестранелоптадошладоусамљеног
Ковачевића,којијеизблизиненалакначин
шутираоисавладаоголманаМирковића.
Наконвођства,тежиштеигресеселина

деотеренакојиприпадагостујућојекипи.У
62.минутумечавиђенједобарцентаршут
Дивца,алијеКоџићслабоглавомзахватио
лопту.ПокушаојеЂокићдадођедодругог
голаза„зелено–беле“одмахнаконуласка
уигру,алијеслабошутираоудобропоста
вљеног голмана Мирковића. До краја су
срета,виђенојејошнеколикошанси,апо
следњуприликудаизједначи„Будућност“је
ималапрекоВеселиновића,којијешутирао
ипослаолоптумалоизнадпречке.
–Тежакзадатакдодатносуотежалине

фудбалскиусловинарасквашеномиблат

њавомтерену.Ималисмолоптууногама,
једномречју,засвесмосепитали.Нијеби
лолепоте,прецизнихпасова,таквисуби
лиусловизаигру,идоизражајаједошла
физичкаспремаинашетркачкеспособно
сти.Мечјеобележенигромнасредините
ренасамногодуела.Водиласеборбаза
“другу”лопту, коју смоуглавноммиосва
јалиитојебилоодкључневажности.„Бу
дућност“јепружиламаксимум,коликосмо
им дозволили, нису урадили ништа спе
цијално, и нису нам задавали проблеме.
Покушавалисууглавномдугимдубинским
лоптамаданас угрозе, чак суиштопера
померилинапред,алибезвидљивијегре
зултата  рекао је Александар Десанчић,
фудбалер„Инђије“.
Фудбалскиклуб„Инђија“задржаојели

дерскупозицијуинакон29.колаПрвелиге
Србије са освојених 58 бодова. У наред
ном колуна стадиону „ТојоТајерсарена“
бићедомаћиниФудбалскомклубу„Желе
зничар“изПанчева,атајсусретиграсе10.
априла. М.Ђ.

ФК „ИН ЂИ ЈА“

По бе да у срем ском дер би ју 
ФК „Бу дућ ност“ До ба нов ци  ФК „Ин ђи ја“ Ин ђи ја  0:1 (0:0)

По бе да ФК Ин ђи ја у До ба нов ци ма

КАРА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“ 

14 меда ља у кара те ката ма
Међународнитурнирукаратеу„Злат

ни појас 2022“, 51. по реду, одржан је
у суботу 2. априла уСпортскомцентру
„Младост“ уЧачку у организацији кара
теклуба„Борац“изЧачка.Натурнирусе
окупило700такмичарасапросторабив
ше Југославије. Ово је један од наших
највећих и најмасовнијих карате турни
ра.Каратеклуб„Срем“наступиојеса10
такмичаракојисуосвојили14медаљаи
2пехара.Клубјеосвојио2.местоуката
маи3.местогенералномпласману.
Злато су освојили: Дуња Бережни,

Невена Миловановић, Ирена Грујанић,
МионаМурић,ХеленаМалбашић,Мили
цаМиљевић,АндрејРастовац,катетим
надеМалбашић,МурићиГрујанић.Сре
бро су у катама освојили: Дуња Бере
жни,Милош Марић, Огњен Милошевић.
БронзајеприпалаХелениМалбашић.
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ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“

По бе да на до ма ћем те ре ну
ЖРК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја ЖРК „На и са“ Ниш 31:28 (19:13)

ЖРК „Железничар“: Жак,
Новаковић, Табак 8, Тодоро
вић, Ковачић 2, Паунић, Жа
кула, Симић 4, Живков (К) 3,
Чинку, Игњатовић 4, Јовано
вић 4, Бакша 5, Шиндић, Ва
сиљковић,Тешић1.
Тренер:ВладаШимичић
ЖРК„Наиса“:Терзић8,Пет

ковић 1, Симоновић 2, Ђуро
вић 4, Далла, Стојановић 1,
Косановић,ТеодораПетковић
2, Магдалена Петковић, Ива
новић,Милошевић,Стаменко
вић3,Николић(К)2,Рајковић,
Михајловић2,Миловановић3.
Тренер:ЖивојинМаксић
Инђијске рукометашице у

петак,1.априлапредоко200
гледалацадочекалесунишку
„Наису“ у Спортском центру
Инђија.Удербимечу19.кола
АРКУС лиге за рукометаши
цевиђена јесјајнарукометна
представазакојусузаслужне
играчицеобатима.Заразли
куодпрошлог,уовомсусрету
јевиђенаидобраарбитража
судија Вање Антић и Јелене
Јаковљевић из Београда. За
игру је посебно била распо
ложенаДуњаТабакизредова

инђијскогсуперлигаша,док је
узњу сјајна на голу била Јо
ванаВасиљковићсавишеод
двадесет успешних одбрана.
Гошће из Ниша су се добро
држаледорезултата 8:8, док
је у наставку првог полувре
мена„Железничар“биодоми
нантији и успешнији у реали
зацијипасенапаузуотишло

сарезултатом19:13.
Предност из првог полу

временаодржаласеу корист
Инђинчанки токомвећегдела
другогполувремена,алиутом
тренутку следи добра борба
Нишлијки,иу54.минутусти
жудосамоголазаостаткаиза
свог домаћина, 28: 27. Капи
тенка„Железничара“постиже

убрзодвавезана голаиутак
мица је завршена резултатом
31:28.
Након 19. кола, ЖРК „Же

лезничар“сеналазинатрећој
позицијинатабелиАРКУСли
гезарукометашицеса30бо
дова.Унаредномколугостују
„Медицинару“изШапца.
 М.Ђ.

По бе да ин ђиј ских ру ко ме та ши ца у 19. ко лу

СУПЕР Б ЖЕН СКА РУКОМЕТНA 
ЛИГЕ СРБИ ЈЕ
„Сре м“ и даље
у врху табе ле
ЖРК „Срем“  ЖРК „Халас Јожеф“ 

24:15 (12:8).
ЖРК „Срем“ Срем ска Митро ви ца: Петровић,

Ћетковић(5голова),Шерфези,Кленковски(2гола),
Кнежев,Радуловић(4гола),Мијаиловић(1гол),Бла
жић(3гола),Ђулилнац,Миљковић,Стевић(4гола),
Булатовић (5 голова),Гутеша,ОжеговићиВасиље
вић.Тренери:СашаКојовићиДушанДрча.

ЖРК „Халас Јожеф“ Ада: Зомбори, Мркшић (1
гол), Сиђи (3 гола),Фајка (1 гол),Оњецки (4 гола),
Ардала,Кираљ,Мракић,Вучетић,Ванчик (2 гола),
Телечки(1гол),Стевановић,Аксин(1гол),Трифуно
вић(2гола).Тренер:ВикторФелбаб
Рукометашице „Срема“ дочекале су у недељу 3.

априлаухали„Пинки“екипу„ХаласЈожефа“изАде
иостварилејошједнупобедукојаихостављауврху
табелеиборбизапрвоместо.Токомпрвогделаигре
утакмица играло се чврсто намали број голова уз
доминацијумитровчанки,дабиунаставкурасполо
жени домаћин највише захваљујући брзим контра
нападимаНаташеЋетковићиНиколинеБулатовић
постепеноувећаваопредност„Срема“.
ЗанајбољегиграчаутакмицепроглашенајеНико

линаБулатовићиз„Срема“.Митровчанкесутренут
нотрећенатабелисаједнимпоразомвишеодпрво
пласиране„Кикинде“.УнаредномколуЖРК„Срем“
гостујеуЗајечаруекипи„Зајечар1949“. Д. М.

Усуботу,2.априланаатлетском
стадиону у Сремској Митровици
одржан је Зимски куп у бацачким
дисциплинама за сениоре и сени
оркеимлађејуниореијуниорке.У
досаданајмасовнијојконкуренцији
заовотакмичење,атлетичари„Сир
миума“суосвојилидвемедаље.
Ања Чанчаревић је освојила

бронзану медаљу у бацању кугле
код млађих јуниорки, док је Мир
јана Дасовић победила у истој
дисциплиниукатегоријисениорки,

тепридодалаовутитулутитулама
првакиње Србије на отвореном и
титули дворанске првакиње Срби
је.
Поредњихдве,наступалисујош

укатегоријимлађихјуниораиЛука
КрњевићиНемањаБабићубаца
њукопља,теРадованЛончаревић
у дисциплинама бацања кугле и
диска.Наредногвикенданаспоно
во очекује ово такмичење, али у
категоријистаријихпионираипио
ниркиистаријихјуниораијуниорки.

АК „СИР МИ УМ“
Две меда ље са Зим ског купа

Победница у бацању кугле Мирјана Дасовић
и тренер АК „Сирмиум“ Слободан Мацановић“
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Будућност – Инђија 0:1;
Кабел–Рад0:3;Лозница–Рад
нички СМ 1:2; Младост НС –
ОФКЖарково 2:0; Тимок 1919
– Графичар 1:0; Златибор –
ОФК Бачка 0:0; Железничар –
ЈаворМатис1:3;ИМТ–Мачва
(су били одиграли у понеде
љак).

Бе чеј: Бечеј 1918 – Борац
(Са)1:0;Бач каПа лан ка:Стари
Град –Омладинац 2:2;Пан че
во: Динамо 1945 – Први Мај
2:2;Зре ња нин:Раднички (З)–
Текстилац 2:0; Вр шац: ОФК
Вршац–Феникс19951:0;Шај
каш: Борац (Ш) – Хајдук 1912
1:5; Ста ра Па зо ва: Јединство
–ОФК Кикинда (среда);Адор
јан:Тиса–Раднички1912(сре
да).

01.ОФКВршац 19 13 5 1 38:14 44
02.Бечеј1918 20 11 5 4 35:25 38
03.Феникс 20 10 6 4 27:13 36
04.Текстилац 19 10 4 5 36:19 34
05.Омладинац 20 10 3 7 35:23 33
06.Раднички 19 10 3 6 27:22 33
07.Борац(Ш) 20 9 5 6 19:25 32
08.Борац(Са) 20 7 6 7 37:27 27
09.ПрвиМај 20 7 5 8 18:22 26
10.Тиса 19 7 4 8 30:32 25
11.Динамо 20 6 4 10 21:29 22
12.СтариГрад 20 6 2 12 26:36 20
13.Хајдук 20 6 2 12 30:41 20
14.Радн.(З) 20 6 2 12 20:35 20
15.ОФККикин. 19 5 2 12 15:32 17
16.Јединство 19 4 2 13 21:40 14

Металац – Спартак ЖК 2:0;
Партизан – ТСЦ 2:0; Раднички
1923–Војводина3:2;Раднички
Ниш – Црвена Звезда 1:5;
Вождовац – Радник (су били
одигралиупонедељак);Проле
тер – Чукарички (су били оди
грали у понедељак); Колубара
– Младост 2:2; Нови Пазар –
Напредак1:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.РФКН.С. 20 12 6 2 32:13 42
02.Хајдук 20 10 8 2 42:18 38
03.ДоњиСрем 20 11 4 5 30:19 37
04.Слога(Е) 20 10 5 5 30:17 35
05.Радн.(Ш) 20 9 5 6 30:20 32
06.Подунавац 20 9 5 6 19:16 32
07.Слобода 20 9 4 7 31:24 31
08.Слога(Т) 19 9 4 6 26:23 31
09.Ветерник 20 7 5 8 26:33 26
10.Индекс 20 7 3 10 28:31 24
11.Радн.(НП) 20 6 6 8 16:19 24
12.Цемент 20 5 6 9 20:23 21
13.Јединство 19 6 3 10 16:22 21
14.Будућност 20 4 4 12 22:38 16
15.Дунав 20 4 3 13 13:41 15
16.Младост 20 3 5 12 16:40 14

01.Инђија 29 17 7 5 47:26 58
02.МладостНС 29 16 8 5 35:17 56
03.Ј.Матис 28 13 11 4 41:22 50
04.Железнич. 29 14 7 8 39:30 49
05.ИМТ 28 11 10 7 40:28 43
06.Радн.(СМ) 29 12 7 10 38:29 43
07.Лозница 29 11 8 10 29:25 41
08.ОФКЖарк. 29 12 5 12 34:31 41
09.Мачва 28 10 8 10 25:31 38
10.Графичар 28 10 4 14 43:40 34
11.Златибор 28 8 10 10 28:33 34
12.Будућност 29 9 7 13 29:40 34
13.Рад 29 8 8 13 27:34 32
14.ОФКБачка 28 6 14 8 22:29 32
15.Тимок 29 8 6 15 28:35 30
16.Кабел 29 1 6 22 12:67 9

01.Ц.Звезда 29 25 3 1 75:16 78
02.Партизан 29 25 3 1 68:10 78
03.Чукарички 28 14 10 4 47:26 52
04.Раднички 29 9 13 7 32:31 40
05.ТСЦ 29 10 8 11 42:40 38
06.Вождовац 28 10 7 11 36:35 37
07.Војводина 29 10 6 13 36:39 36
08.Напредак 29 9 7 13 30:36 34
09.Колубара 29 10 4 15 29:52 34
10.Радник 28 7 12 9 22:27 33
11.Младост 29 9 6 14 36:44 33
12.Спартак 29 8 7 14 31:46 31
13.Раднички 29 8 6 15 26:46 30
14.Пролетер 28 8 4 16 21:46 28
15.Металац 29 7 6 16 36:51 27
16.Н.Пазар 29 5 10 14 25:47 25

Ла ћа рак:ЛСК–ОФКБачин
ци 1:0;Срем скаРа ча: Срем –
Ердевик20171:2;Ви шњи ће во:
Хајдук – Обилић 1993 4:0;
Би кић До: ОФК Бикић – Змај
2:0;Бе ше но во: БСК–Фрушка
Гора 5:0;Ада шев ци: Граничар
(А) – Зека Буљубаша 0:4;
Ку змин: Граничар (К) – Једин
ство0:0.

01.Хајдук 17 15 1 1 65:7 46
02.Јединство 17 14 1 2 36:10 43
03.Гранич.(К) 17 11 3 3 34:16 36
04.Обилић 17 10 6 1 31:15 36
05.ЗекаБуљ. 17 10 2 5 35:16 32
06.ОФКБикић 17 9 3 5 34:20 30
07.ЛСК 17 7 0 10 23:29 21
08.БСК 17 6 2 9 36:50 20
09.Змај 17 6 0 11 30:44 18
10.Гранич.(А) 17 6 0 11 24:38 18
11.ОФКБачин. 17 6 0 11 26:42 18
12.Ердевик 17 5 2 10 21:47 17
13.Срем 17 3 0 14 12:32 9
14.Ф.Гора 17 1 0 16 14:55 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Кру ше дол: Крушедол –ПСК
4:0;Врд ник:Рудар–Граничар
(О)1:0;Но виКар лов ци:Полет
– Јединство 3:1; Срем ски
Ми ха љев ци:Срем–Фрушкого
рац 2:0; Чор та нов ци: ЧСК –
Напредак 1:0; Огар: Шумар –
Хајдук 1932 2:0; Младост је
биласлободна.

01.Срем 16 15 1 0 48:4 46
02.Шумар 15 12 1 2 43:10 37
03.Полет 16 10 2 4 44:24 32
04.Крушедол 16 10 0 6 50:25 30
05.Напредак 16 8 1 7 34:24 25
06.ЧСК 15 7 4 4 24:25 25
07.Младост 15 6 3 6 40:29 21
08.Гранич.(О) 16 6 1 9 25:31 19
09.Рудар 16 6 1 9 20:44 19
10.Фрушкогор. 16 5 2 9 22:31 17
11.Јединство 16 4 2 10 9:32 14
12.Хајдук 15 3 2 10 14:30 11
13.ПСК 16 0 0 16 11:75 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

До брин ци: Сремац (До) –
Партизан0:0;Мар тин ци:Борац
(М) – Фрушкогорац 3:1; Ру ма:
Словен – Раднички (И) 8:0;
Љу ко во: Љуково – Слога (В)
1:3; Ма чван ска Ми тро ви ца:
Подриње –Напредак 3:0;Кле
нак: Борац (К) – Железничар
0:6;Го лу бин ци:Јадран–Сре
мац (В) 0:1; Бе шка: Хајдук –
Сремац(Дч)3:2.

01.Словен 20 16 4 0 60:8 52
02.Железнич. 20 16 2 2 56:14 50
03.Хајдук 20 11 4 5 39:24 37
04.Јадран 20 10 4 6 41:26 34
05.Срем.(Дч) 20 10 1 9 34:29 31
06.Слога(В) 20 9 4 7 30:27 31
07.Сремац(В) 20 10 1 9 34:41 31
08.Подриње 20 8 5 7 35:28 29
09.Партизан 20 8 4 8 33:31 28
10.Борац(М) 20 8 3 9 32:38 27
11.Фрушкогор. 20 6 5 9 30:36 23
12.Напредак 20 6 3 11 32:39 21
13.Радн.(И) 20 6 3 11 24:45 21
14.Љуково 20 3 6 11 21:39 15
15.Срем.(До) 20 3 3 14 22:45 12
16.Борац(К) 20 3 2 15 25:78 11

ГрупаA:
Ја рак: Сремац (Ј) – Митрос
3:3; Ве ли ки Ра дин ци: Борац
(ВР) –ОФКБосут 1:0;Ра ден
ко вић: Борац (Р) – Слога (З)
1:0.

1.Борац(ВР) 6 4 2 0 15:6 14
2.Борац(Р) 6 3 2 1 11:7 11
3.ОФКБосут 6 3 1 2 9:3 10
4.Митрос 6 1 3 2 17:15 6
5.Слога(З) 6 1 2 3 6:11 5
6.Сремац(Ј) 6 0 2 4 4:20 2

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Са лашНо ћај ски: Будућност
–Раднички(Ш)0:0;Ди вош:Хај
дук – Подунавац 0:0; До њи
То вар ник: Слобода – Дунав
1:1; Бач ки Ја рак: Младост –
Ветерник 0:1;Бе о чин: Цемент
– Индекс 1:0; Но ва Па зо ва:
Раднички (НП) – Доњи Срем
20151:0;Ер де вик:Слога(Е)–
РФК Н.С. 1921 0:0; Ру мен ка:
Јединство – Слога (Т) (неде
ља).

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ша трин ци:27.Октобар–Вој
водина0:2;Кр ње шев ци:Слога
(К) – Цар Урош 1:5;Ма ра дик:
Слога (М) – Борац 5:0; Но ви
Слан ка мен:Дунав–Планинац
0:0.

1.ЦарУрош 13 9 2 2 30:15 29
2.Дунав 13 7 4 2 34:17 25
3.Војводина 13 8 1 4 39:23 25
4.Планинац 13 5 5 3 30:21 20
5.27–Октобар 13 6 0 7 19:22 18
6.Слога(М) 13 4 2 7 19:21 14
7.Слога(К) 13 2 3 8 22:53 9
8.Борац 13 1 3 9 17:38 6

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Кра љев ци: Јединство –
Борац(С)2:3;До њиПе тров ци:
Доњи Петровци – Полет 1:3;
Ма ли Ра дин ци: Фрушкогорац
–Хртковци1:1.

ОФЛ РУМА 

1.Полет 12 11 0 1 41:11 33
2.Хртковци 12 7 2 3 31:20 23
3.Фрушкогор. 12 6 2 4 35:29 20
4.Д.Петровци 12 5 1 6 28:29 16
5.Борац(С) 12 3 0 9 20:40 9
6.Јединство 12 1 1 10 19:45 4

ГрупаБ:
Срем ска Ми тро ви ца: Срем –
Планинац4:3;Ша шин ци:Сло
бода – Трговачки 2:4;Шу љам:
Напредак 2021 – Спарта 2:4;
Слога(Ч)јебиласлободна.

1.Срем 8 7 1 0 41:9 22
2.Трговачки 8 5 1 2 36:13 16
3.Слога(Ч) 7 4 1 2 25:12 13
4.Планинац 8 4 1 3 16:18 13
5.Спарта 7 3 1 3 10:21 10
6.Напредак 8 1 0 7 6:35 3
7.Слобода 8 0 1 7 8:34 1

КА РА ТЕ КЛУБ „СЕН СЕИ“

12 ме да ља са
тур ни ра у Шап цу
Каратисти инђијског клуба

„Сенсеи“освојилисуукупно12
медаљана20.Интернационал
ном карате турниру „Шабачки
победник2022“.Натурниру,на
којемјеучествовало36клубова
са380такмичараИнђинчанису
освојилипетзлатних,петсребр
нихидвебронзе.
Златне медаље освојили су

ЛазарДрашковићиМатијаДра
шковић у катама појединачно,
Владислав Бојић у категорији
кадета у борбама појединачно

каоиукатамапојединачноика
татимусаставу:НиколаКораћ,
Владислав Бојић и Милоје Ја
ковљевић.Сребрнемедаљесу
освојили Огњен Дошен, Јако
вљевић Мирослава, Јаковље
вићМилојеиКораћНиколаука
тамапојединачно,a уборбама
појединачноукатегоријикадета
Никола Кораћ. Бронзане меда
љеукатамаупојединачнимка
тегоријамаосвојилисуНемања
ВрањешиЂорђеВрањеш.
 М.Ђ.
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„Рад нич ки“ на корак од плеј  офа
ФК „Лозни ца“ Лозни ца – ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца 1:2  (0:1)

Стадион у Клупцима, 400
гледалаца. Судија: Данило
Јеринић, помоћници Боровић,
Власачевић. Жути картони:
Кијевчанин, Костић, тренер
Обрадовић (ФК  „Лозница),
Ракић(ФК„Раднички“)

ФК „Лозни ца“: Елесин,
Ивић,Николић,Матић,Милин
ковић, Костић, Бабић (од 46.
минута Обрадовић), Кијевча
нин,Спасеновић(од76.мину
таРадмановић),Вићентијевић,
Ристивојевић. Тренер: Душко
Обрадовић

ФК „Рад нич ки“: Бурсаћ,
Гајић,Јанковић,(од64.мину
та Матковић), Димитрић (од
90. минута Протић), Чарапић
(од 77. мин Шкорић), Видић,
Ракић, Крижан, Спасојевић,
Милић,Пејовић.Тренер:Дејан
Николић
Фудбалери сремскомитро

вачког „Радничког“ успели су
да са гостовања на „врућем“
терену у Лозници у суботу 2.
априлаоднесу сва трипрвен
ствена бода и тако на табели
претекну„ФКЛозницу“каојед
ног од директних конкурената
за пласман у плеј  оф. Опо
рављениодшокаупретходној
утакмицикадајеупоследњим
минутима утакмице против
„Бачке“ свиран пенал за про
тивничку екипу, играчи „Рад
ничког“ заиграли су одлучно,
знајући шта желе од првог
минута меча на стадиону у
Клупицама.Иакоподржанбуч
номподршкомпубликеупрвих
двадесетак минута домаћин
је само једном озбиљније
запретио и то непрецизним
шутом главом у шеснаестер
цуМитровчана.Сдругестране
гости су пропустили прилику
да казне неспретну интервен
цију голмана Владана Елеси
на.Допрвогголаиграчи„Рад
ничког“ стижу користећи своје
најубојитије оружје у наставку
првенства–прекиде.Накошто
јеу24.минутусадеснестра
некорнеризвеонајрасположе
нијииграчуцрвенимдресови

ма Огњен Димитрић лопта је
прошла кроз „шуму“ играча у
петерцу и уследио је аутогол
првотимца„Лознице“Алексан
дра Костића. До краја полу
времена до тада боља екипа
изСремскеМитровице имала
јенеколикопродора углавном
по десној страни. Домаћин
није искористио једну полу
контру пред голомБурсаћа. У
другомполувременудомаћини
су покушали неколико атака
нагол„Радничког“дабиу64.
минуту након пада Милинко
вића у шеснаестерцу гостију
судија показао на белу тачку.
Шутиграчасабројем21Кијев
чанинаполевојстраниголман
Бурсаћодбраниојеизбијањем
лопте у поље где ју је после
гужве у петерцу захватио
резервиста Лозничана Филип
Обрадовић и резултат је био
изједначенна1:1.Расположе
ниголманМитровчаназауста
виојеунаставкујошједанјак
ударац Кијевчанина са линије
од 16 метара. После прекида
ифеноменалнетеледиригова
недугелоптеСлађанаРакића
полевојстранинападагостију,
лоптујеу70.минутузахватио

сналажљиви Александар Кри
жан лобујући несигурног гол
манаЛозничанакојинијеуспео
даспречидалоптазавршииза
његовихлеђа.„Раднички“једо
краја имао сличну прилику у
режијиРакићапослеубацива
ња лопте са идентичне пози
цијекаокоддругогголаалије
голманЕлесинистрчаоиспре
чионовуопасност.Сумирајући
добро издање своје екипе на
гостовању у Лозници , тренер
ДејанНиколићрекаоје:
–Одиграли смо једну добру

утакмицу. Утакмица је била
управо онаква какву смо оче
кивали  тврда. Као и што
смо најављивали, само одго
ворном и дисциплинованом
игром могли смо да забеле
жимо победу. Играчи су дали
својмаксимум и испоштовали
сусвеоноштосмоседогово
рили. Све заслуге иду њима.
Показали смо да резултати
из претходног периода нису
случајни, да играмо добро и
дабибилодоброданастави
мо серију добрих резултата.
Нама је циљ да уђемо у плеј
 офи надам се да смо овом
победом то испунили, рекао

је тренер Николић и најавио
озбиљне припреме за важан
меч са „Златибором“. Шеф
струке „Радничког“ сложио се
саконстатацијомдасу,судећи
по броју примљених голова у
наставкупрвенстваитоуглав
номизједанаестераца,одбра
наидобрадефанзивапостале
препознатљиви сегменти игре
ФК„Раднички“.
Овомпобедом„Раднички“је

укњижио 43. првенствени бод
инашаосенашестојпозицији
такодаћепоследњеколорегу
ларногделадочекатиусигур
нојплејофзониузмогућност
да оствари јошбољи коначни
пласман,штоћебитипознато
након одигравања свих пре
осталих утакмица, нарочито
шабачке  „Мачве“ чији је меч
игранупонедељак.
Настадионуу„Хесни“наред

ногвикендагостујеекипа„Зла
тибора“ и ово ће бити исто
ријскаприликадамитровачка
публика подржи и поздрави
нове учеснике елитне фазе
прволигашког такмичења уочи
јубиларног стотог рођендана
„ФКРаднички“.
 Дејан Мостар лић

Поздрав публи ци детаљ са почет ка утак ми це у Лозни ци (Фото: ФК Рад нич ки)

ПЛЕЈОФ ПРВЕН СТВА ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА ПИО НИР КЕ У КОШАР ЦИ

Митров чан ке потвр ди ле прво место
ЖКК „Тамиш“ Пан че во  ЖКК „Срем“ Срем ска Митро ви ца  32:36

У утакмици последњег кола плеј  офа
првенства Војводине одиграној у Панчеву
протеклог викенда, лидер на табели еки
паЖКК„Срем“победилаједомаћуекипу
ЖКК„Тамиш“резултатом32:36ипотврдила
првоместоугрупикаојединанепоражена
екипа. Самим тим младе Сремице  избо
риле су директан пласман у пoлуфинале

Првенства Војводине, односно завршни
турниркојићесеигратиуправоуСремској
Митровици почетком маја 2022. године у
СПЦ„Пинки“.
ЗаЖКК„Срем“игралесу:ТеодораМило

шевић (кап) 17 поена, Николина Поповић
(бр.дреса10)9поена,ЕмилијаМирчета4
поена,ТијанаБиуковић2поена,ЛанаВуче

тић2поена,НиколинаПоповић(бр.дреса
2)2поена,МилаРодић,ХанаБаленовић,
Луна Баленовић, МашаЂукић, Бранисла
ваПавловић,АнаРаспоповић,ИваМарин
ковић, Јована Черековић. Тренер „Сре
ма“НиколаМилошевићдао јешансу свим
играчицама.
 Д. М.
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Пораз Митров ча на од
фаво ри зо ва них одбој ка ша из Бача

ГОК „Срем Итон“– ОК „Пар ти зан“ 0:3 (25:27, 12:25, 24:26)
ГОК „Срем Итон“ Срем

ска Митро ви ца: В. Петровић,
Рољић, Ковачић, Тривунчић,
Б.Петровић,Љубишић,Маће
шић, Кузмановић, Ћорић,
Алексић, Р. Петровић, Бабић.
Тренер:ЗоранКовачић.

ОК „Пар ти зан“ Бач: Јатић,
Ковачевић, Пушоњић, Будиса
вљевић, Шомоши, Кнежевић,
Михајловић, Золњан, Ицић,
Бундало. Тренер: Шандор
Шомоши.
Одбојкаши сремскомитро

вачког „Срем Итона“ угостили
супротеклесуботеуспортској
хали „Митровачке гимназије“
екипу „Партизана“ и претрпе
ли пораз максималним резул
татом3:0.Фаворизованигости
са самог врха првенствене
табеле до нових бодова нису
стигли лако као што резултат
напрвипогледговори.Митро
вачкиодбојкашиизгубилисуу
завршниципрвогсетазавидну

предностидозволилигостима
да узму први сет. То се очи
гледно осетило у игри „Сре
ма“ у наставку утакмице, где
суодбојкаши„Партизана“лако
дошли до другог сета. Међу
тим, у трећем сету Митровча
нисупоново,каоивишепута

до тада, показали слабост у
завршници и пропустили при
ликудасевратеумечсаиску
снијом,техничкипоткованоми
физички доминантнијом еки
помизБачакојапораженасве
га четири пута у досадашњем
првенству. У првој половини

сета„Сремови“одбојкашиима
лисупредносткојасепрвипут
истопила при резултату 16:16
дабиусамојзавршницимеча
у два одлучујућа поена дома
ћи играчи лоше одреаговали
намрежиипоследужеборбе
за последњи поен допустили
смеч „Партизановог“ играча
Золњаназаконачних24:26.
Тренер„Срема“ЗоранКова

чићбио је незадовољанизда
њем своје екипе замерајући
појединим играчима што нису
показали довољно одговорно
стииконцентрацијеузавршни
ци сетова. У последњем колу
овогделапрвенстваГОК„Срем
Итон“наредногвикендагостује
екипи„ВојводинаНССеме3“у
НовомСаду. Клуб изСремске
Митровицетренутноимадесет
победа и један пораз више.
Налазисенаосмојпрвенстве
нојпозицији.

Д. Мостар лић

Детаљ са утакмице

МЕ ЂУ НА РОД НИ ХУ МА НИ ТАР НИ КО ШАР КА ШКИ ТУР НИР

Кад су Срем ци кре ну ли ...

Међународни хуманитарни кошаркашки
турнир „Кадсусремцикренули2022“одр
жан је у Сремској Митровици у суботу 2.
априлауоквирудугогодишњегдружењаче
тириекипекојеспајаљубавпремакошарци
ипутовању.Традиционално,учествујуеки
пеКК„Стон“ветераниизСтонасаПеље
шца,КК„Гене“изМинхена,КК„Мојстрана“
изКрањаскегореиВКК„Сремци“изСрем
скеМитровице.
Ове године се на турниру обележавала

смрт легенди митровачке кошарке Ивана

Салаја и ЈосипаДуманчића–Џоза, каои
оснивачатурнираизЈесеницаБранкаМа
риновићакојијеиначеродомизМитровице
иСашеКомљеновићаизМојстране.Идеја
јебиладасеиграчинеборе засвојема
тичнеекипе,већдасеизшешираизвлаче
именаисмештајууекипекојесубилена
зване поименимапокојнихдругара. Тако
ђе,направљенесуимајицесањиховимка
рикатурамакојејенацртаочланКК„Срем“
СашаРадосављевић.
Екипе су у петак обишле ердевичку ви

наријуиманастирепоФрушкојгори,даби
после тога имали дружење уз извлачење
екипа.Игралосеухали„Пинки“усуботу,а
наполаманифестацијесуурученедонаци
јеортопедскомделуболницеувидуколи
ца,штакаиосталихортопедскихпомагала
и800еуракојесускупилеекипеиуплатиле
школи„РадивојеПоповић“.Иначе,традици
ја једасегдегодсеодржаватурнирувек
уплатесредствазадецуизтихместа.Сле
дећитурнирјезаказанзадецембаруМин
хену. И. Ми ло је вић
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ОК „ОМЛА ДИ НАЦ“
ИЗ НО ВИХ БА НО ВА ЦА 

Оства рен
исто риј ски успех
Одбојкашице „Омладинца“  из

НовихБановацасуусреду,30.мар
та изваничнопосталешампионке
ПрвелигеСрбијеитодваколапред
крај првенства. Оне су након 20
одигранихутакмицазабележиле19
победа уз само један пораз и убе
дљиво задржале прво место на
табели.
УлазакнавеликавратаСуперли

ге Србије за првог тренера Марка
Николића представља огроман
успех,алииизазов, јертимупред
стоје озбиљни задаци и још више
труда.  Пре пет година, када се
постепеноформиралаекипа„Омла
динца“, нико није сањао да ће та
истаекипамоћидасепохвалиброј
нимтитулама,а јошмањеуласком
у Суперлигу Србије, истакао је
председник клубаСлавољуб Тана
сковић.„Омладинац“јетакопостао
део најелитнијег такмичења за
одбојкашице–СуперлигеСрбије,у
којојћеоднареднесезонеинасту
пати. Д. Г.

СТА РО ПА ЗО ВАЧ КИ
ДИ ЗА ЧИ ТЕ ГО ВА 

Успе шни
на пр вен ству 
Бе о гра да
У организацији Савеза Београда

задизање теговаи техничкој орга
низацијиKлубадизачатегова„Пар
тизан“ из Београда, уз помоћ и
подршку Секретаријата за спорт и
омладину Града Београда, Спорт
скогСавезаградаБеограда,Спорт
скогдруштва„Партизан“изБеогра
даиАнтидопингагенцијеРепубли
кеСрбије, 27.марта,  на стадиону
„Партизана“одржано је Отворено
првенство града Београда у олим
пијскомдизањутегова.
На овом спортском такмичењу,

учешће је узео и старопазовачки
Клуб дизача тегова „Јединство“,
постигавши веома запажен резул
тат.Уконкуренцијидевојака–мла
дихјуниоркидо17годинаукатего
рији до 71 килограм, наступала је
Нина Личина и освојила је прво
местоизлатнумедаљу.Уконкурен
цији жена – сениорки у категорији
до 71 килограм наступала јеЖел
мираМикљан,којајеосвојиладруго
место и сребрну медаљу. У конку
ренцији мушкараца – сениора
наступали су у категорији до 67
килограмаСинишаТанасковић,који
је освојио друго место и сребрну
медаљу, а у категорији преко 109
килограма Алекса Лекић, који је
освојио друго место и сребрну
медаљу.

Д. Г.

Прошлог петка одржан је жреб за
групнуфазуСветскогфудбалског
првенства у Катару. Јавност у

Србијисанестрпљењемјеишчекивала
исходовогдогађаја,собзиромнатода
наша селекција путује на турнир са
никадвећимамбицијама.
Резултат јетакавдасмонимањени

вишеупалиу,помногима,најтежугрупу.
РивалићенамбитидобропознатиБра
зилцииШвајцарци,докнамизАфрике
стиженамегданселекцијаКамеруна.
Прво што пада на памет када се

погледагрупаукојојћенаступатиСрби
ја,јестешансазапоправни.СаБразил
цима и Швајцарцима смо већ имали
прилику да се надмећемо на прошлом
Мундијалу уРусији.Реклоби седа се
нагрешкамаучиидаћемосесадамно
го боље припремити за окршај са ове
две селекције. Али да ли ћемо имати
довољнопаметииизвућипоукеизпро
шлости?
О Бразилу не треба трошити речи.

Репрезентацијакојаувекпуцанатитулу
првака је све, само не лак противник.
Ипак, треба узети уобзирдамечеви у
слабијој конкуренцији са екипама из
ЈужнеАмерикеипакнисуправомерило
квалитета. Журка почиње тек када се
стигне на завршни турнир и реално је
надатиседасмоустањудаимоткине
момакарбод.
Садругестране,земљафудбала,која

броји преко 200 милиона становника,
може да направи паклену селекцију
играча. За њих је најбитнија тактичка
поставкаиатмосферауекипи.Тудола
зимодопотенцијалногпроблемаиахи
лове пете Бразила – Неимара. Колико
годонталентованбио,знамосвидаму
јеегоогроманиданеумебашдагуби.
Такође,увишенавратајепоказаодаму
лидерска позиција баш и не прија, а
често је знао упадати у конфликте са
колегамаизекипе.Нарочитокадаства
ринеидуонакокакобижелео.
Истинаје,ипак,идајетоиграчкојије

у стању да направи шоу на терену.
Катар му је шанса да покаже све што
зна.Накрајукрајева,једанјеодпромо
тера овог такмичења, а колико су му
Арапи натрпали новаца у џеп, то само
онзна.
ДуелсаШвајцарцимабићепуннабо

ја. Сви знамо како смо прошли у том
фамозном мечу на претходном Свет
ском, када смо изгубили са 2:1.Поред
Феликса Бриха који није свирао чист
пеналнадМитровићем,чорбусунаму
наставкузапржиличистокрвниШвајцар
ци Џака и Шаћири. Провокације са

њиховестране,којесупотомуследиле,
долилесууљенаватру.
Намећесепитање–далисучетири

годинебиледовољнедаохладимогла
ву и да на терен изађемофокусирани.
Притисакјавностићебитиогроман,ана
Пиксију је да сачува мир у екипи и да
шмекерски, онако како само он зна,
мотивишеиграчедаизађуиразбијујед
ну од најодвратнијих екипа које се так
миченанационалнимпрвенствима.
Инакрају,највећанепознаницанамје

тренутноекипаКамеруна.Кадасе спо
менебилокојисаставизАфрике,прва
асоцијацијаје:пунотрчања,малопаме
ти. Тако би отприлике могла да буде
окарактерисана свака репрезентација
којанамдолазисатогконтинента.

Дасеразумемо,умелисуАфрикан
циумногослучајевадабудунага
знамина занекефаворите.Ипак,

чињеницаједаимјефудбалскаинтели
генцијананискомнивоу.Кључупеха је
спуститилопту,држатијеусвојимнога
ма и игратифудбал.Ако кренешда се
витлаш са њима на терену, најебаћеш
каснијеилипре.
Иначе,првавесткојајеунашемеди

је стигла, а везана је за Камерунце,
јестенесрећнаизјавањиховогселекто
ра одмах по завршетку жреба. Упитан
да прокоментарише ривале, Ригоберт
Сонгјемртавладанизвалиоданезна
ниједног играча из српске репрезента
ције. Помало чудно звучи да бивши
професионални фудбалер и селектор
екипе која наступа на Мундијалу није
никад чуо за Тадића који је капитен
славног Ајакса. Или Влаховића који
руши рекорде у Италији и један је од
најталентованијих нападачау Европи.
Али добро, то је већ његов проблем.
Имаће прилику да се упозна са њима
детаљнокадаоденаСветско.Надајмо
седаћетобитинегативноискуствокоје
ћетешкозаборавити.

Шан са за поправ ни
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ОВАН: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашумотивацију и на
професионалну ори

јентацију.Садаиматедобрувољу
да се ангажујете на неким задат
цима које можете да решавате у
договорусасарадницима.Нетре
ба да се оптерећујете са неким
новчаним питањима. Љубавни
догађаји које наслућујете имају
некунеобичнудраж.Допадајувам
сепоступцикојечинипартнерито
васнаводидапроменитеодлуке.

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

испуњавањаразнихдоговоракоје
имате са сарадницима. Реално
заснивате све своје одлуке и
нема разлога да неко утиче на
вашу несигурност. У односу са
партнеромнемапотребедаупор
но понављате ситуације које не
доносежељениефекат.

БЛИ ЗАН ЦИ:Ускладу
са приоритетима које
сте поставили имате
својувизијуинежели

те да прихватите компромисна
решењакојавампредлажуодре
ђени сарадници. Немојте дозво
литиданекоотежававашпослов
ниилидруштвениположај.Иску
ство вас опомиње да направите
емотивну дистанцу у односу на
једну особу и на неке сумњиве
ситуације.

РАК: Изненадне про
мене на пословној
сцени, делују као
додатни психолошки

притисак и захтевају да имате
добру концентрацију како бисте
се на време прилагођавали у
односунаочекивања.Вашалич
насрећапроистичеизунутрашње
потребе,дасесвелепемислии
топлаосећањаувекделеилираз
мењујусаблискомособом.

ЛАВ:Потрудитеседа
успешно спроведете
свесвојеидејеипла
новеудело.Важноје

да поред себе имате особу од
поверења и тим проверених
сарадниказакојевасвезујузајед
нички интереси. У љубавном
односу,немојте узалудно покуша
вати да промените партнерово
понашање или да мењате ток
ствари које не зависе од ваше
воље.

ДЕ ВИ ЦА: Истовре
мено сте ангажовани
навишепољаисаве
сно испуњавате свој

део обавеза или неке званичне
договорекојеиматесасарадни
цима. Наставите са озбиљним
проценама и промишљањем у
вези неких новчаних понуда,не
мојтедозволитиданекоодлучује
у ваше име о заједничким инте
ресима.Партнерувамаподсти
чесумњичавостибројнапитања
накојанедобијатезадовољава
јићеодговоре.

ВА ГА:Улажетевелики
напор да остварите
позитивнерезултатеу
свомпословномизра

жавању,алипостојиследдогађаја
којиреметивашепланове.Важно
је да се правилно организујете и
да испоштујете све задате роко
ве.Склонистечестимпроменама
свог емотивног расположења,не
маразлогадагубитенадуилида
сеудаљаватеодпартнера.Прати
васљубавнаинспирација.

ШКОР ПИ ОН: Осла
њате се на своје пре
говарачкеманире, јер
да без добре припре

ме,плана или процене нема ни
заједничког пословног успеха.
Потребно је да се усаглашавате
са својим сарадницима око ува
жавања различитих интереса,
како би сви око вас осетили
моралнуиматеријалнусатисфак
цију. Пажња и разумевање које
добијате у кругу своје породице
делујуврлоподстицајно.

СТРЕ ЛАЦ:Изненадни
пословниобртиделују
збунјујуће на вас,али
крајем наредне неде

ље ће се све стабилизовати.
Ваша креативност ће доћи до
изражајаивратитиваснасамврх
у вашем пословању. Слободно
можетедаинсистиратенасвојим
идејама,јер имате врло поуздане
показатељеоуспеху.уемотивном
заносу спремни сте да учините
нештопосебнокакобистеимпре
сиониралисвогпартнера.

ЈА РАЦ: Потребно је
да се растеретите од
додатних обавеза,али
немате довољно

енергиједасеангажујетенавише
страна истовремено. У достојан
ственом стилу и без сувишних
питања прихватате све корисне
сугестије или речи критике које
вам упућују блиски сарадници.
Желели бисте да успоставите
бољуконтролунадновимдогађа
јимауљубавномживоту.

ВО ДО ЛИ ЈА: Налази
те се за велики корак
испреддругих,јеруме
те да предвидите

нечију реакцију или одговор у
пословним преговорима. Јасно
вам је да савременији приступ
заједничимтемамаилиинтереси
ма доноси дугорочнији успех.
Постављатесувишестрогекрите
ријуме пред вољену особу,али
вас подстицај уме и да делује
благотворнонавишеначина.

РИ БЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети

нечију реакцију. Боље је да се
држитепроверенихправилаида
избегавате било коју врсту ризи
ка.Одложитенекеобавезедокне
добијетебољеуслове.Обрадова
ћеваспоступакпријатеља.Нала
зитесеуфазиемотивногузлета,
такодаодноссапартнеромдожи
вљаватекаоостварењеснова.

VREMEPLOV
6. април

1941. Нацистичка Немачка је
у Другом светском рату без
објавератанапалаЈугослави
ју. У бомбардовању које је
настављено и у наредна два
дана погинуло је око 2.500
људи.Уништено је вишесто
тина зграда, међу којима је
билоиздањеНароднебибли
отекеСрбије.

7. април
1929. Радио Београд је први
пут преносио спортску утак
мицу у Југославији.Репортер
Раде Стоиловић преносио је
другополувремесусретабео
градских фудбалских екипа
БСКЈугославија.
1933.Окончанајепрохибици
јауСАДу.

8. април
1513. Шпански истраживач
ХуанПонседеЛеон,трагајући
за митским “извором младо
сти”,откриојеФлоридуипро
гласиојепоседомШпаније.
1810.Рођенјенемачкикомпо
зиторРобертШуман.

9. април
1667. У Паризу је одржана
прва јавна уметничка изло
жба.
1770. Капетан Џејмс Кук
откриваБотаниБеј(Аустрали
ја).
1957. Пролаз Суецким кана
лом проглашен слободним и
отворенимбездискриминаци
језасвеземље.

10. април
1912.Титаникотпочињесвоје
прво и последње путовање.
После судара са леденим
брегомусеверномАтлантику,
Титаникјепотонуо,аод2224
путникаутопилосе1517.
1925. Френсис Скот Фицџе
ралдјеобјавиочувенироман
“ВеликиГетсби”.
1930.Првипутјепроизведена
синтетичкагума.

11. април
1945. Ослобођени су сви
заточеници немачког концен
трационог логора Бухенвалд.
Заседамипогодина,колико
је логор постојао, у њему је
убијеновишеод56.000људи
из 18 европских земаља,
укључујући 4.000 Југослове
на, претежно Срба. Данас је
дан сећања на жртве наци
стичких концентрационих
логора.

12. април
1961. Јуриј Алексејевич Гага
рин, совјетски космонаут,
постаје први човек који је
Земљу облетео у космичком
бродусателитуВосток1.Лет
јетрајао108минута.Гагарин
је полетео са космодрома
“Бајконур”,аспустиосенадо
мак села Смелкова јужно од
Саратова.
1985. Олимпијски комитет
САДа прогласио је бојкот
ОлимпијскихигарауМоскви.

HOROSKOP

Сре да, 6. април (24.  март) 
ПреподобниЗахарије(Претпра
зништвоБлаговести)

Че твр так,7. април (25.  март) 
Благовести

Пе так, 8. април (26.  март) 
СаборСветогАрхангелаГаври
ла (Друго бденије) (Оданије
Благовести)

Су бо та, 9. април (27.  март) 
Света мученица Матрона
Солунска

Не де ља, 10. април (28.  март) 
ПреподобниИларионИсповед
ник

По не де љак, 11. април
(29.  март) 

Преподобни Марко, Епископ
аретуски

Уто рак, 12. април (30.  март) 
ПреподобниЈованЛествичник

Crkveni
kalendar

• Увек сам сре ђен и до те
ран. Ки ша ме опе ре, 
ве тар осу ши а жи вот ме 
пе гла..
• Мој пси хи ја тар је же на, 
ко ја је то ли ко згод на, да 
ћу још не ко вре ме да се 
пра вим луд. 
• Не ко сво ју гре шку 
ис пра ви а не ко оже ни.

Посне 
палачинке

Са стој ци: 500 гр брашна, 2
шољекиселеводе,1кесицапра
шказапециво,1кашикашећера,
4кашикеуља,1кашичицасоли,1
кесица ванилин шећера, џем по
укусузамазање

При пре ма: У већу посуду
помешајте све суве састојке, па
полако додајте киселу воду, све
времемутећимиксером,падодај
теиуље.Тигањзагрејте,пасипај
темалоуља,затимодвадитејед
ну кутлачу смесе запалачинкеи
сипајте у тигањ. Пеците са обе
стране по 23 минута. Готове
палачинке премажите џемом, а
можете их посути орасима или
шећером.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

За ба ва пен зи о не ра на кон па у зе

Ово нам је у по след ње две го ди не нај ви ше не до ста ја ло. Због ко ро на – ви ру са 
ни смо мо гли да се ви ђа мо, а то је наш, ка ко се ка же у на ро ду „из дув ни вен тил“. За 
нас ста ри је, фи зич ка ак тив ност је ве о ма ва жна ка ко би смо што ду же оста ли ви тал ни, 
ка же Ве ри ца Стра цен ски, пен зи о нер ка
Након паузе, која је тра

јала од почетка епидемије
корона – вируса најстарији
суграђани су напокон орга
низовали забавуучетвртак,
последњегданаумарту.Тра
диционално,свакогчетвртка
усремскомитровачкомДому
пензионера, уз добру заба
ву,пићеимузику,онисусе
дружили у великом броју.
Међутим, по проглашењу
епидемије, пензионери, као
најугроженија и здравстве
нонајосетљивијакатегорија,
морали су да обуставедру
жењаиокупљања.
– Увек размишљам пози

тивноидобросамрасполо
жен,алипериодкојијесада
иза нас, био је свима оту
жан.Могудакажемданама
пензионерима много значи
овакво окупљање. Већина
јеосамљено,живесами,на
некиначиннемајунисакиме
кафу попити. Зато се овде
лепо дружимо, пронађемо
сакимћемопопититукафу,
поразговарати, рекао јеМи
ленкоШуша,пензионер.
Забаве уз музику уживо

почињуу19часова,анајче
шћесезавршеоко23часа,

штојеграђаниматрећегдо
басасвимдовољнодаселе
попроведу.
– Нама овакав вид заба

вепријазбогздравља.Дру
жимо се не само овде, већ
посећујемо пензионере у
Руми.Имамо дружења и са
старијим и млађим женама.
Тонамјемногонедостајало,
били смо нервозни и лоше
расположени јер нисмо на
викли да будемо у кућама,
већдасешетамо,дапрово
димовремеугрупама,изја

вила јепензионеркаЂурђи
цаЈукић.
И овог пута, забави се

одазвао велики број пензи
онера. Столови су били го
тово попуњени, а коло које
суиграли,чиниимсе,ника
да није било веселије. Дуго
јетрајалоииздржалисудо
крајасамоонинајупорнији.
– Ово нам је у последње

двегодиненајвишенедоста
јало. Због корона – вируса
нисмо могли да се виђамо,
а то је наш, како се каже у

народу „издувни вентил“.
За нас старије,физичка ак
тивностјевеомаважнакако
бисмошто дуже остали ви
тални. И иначе сам физич
ки активна, али ово нам је
додатно важно, да би нам
утицалопозитивноинарас
положење,испричала јеВе
рицаСтраценски.
Митровачким пензионе

рима је у плану да наставе
своју традицију и сваког че
твртка,каоираније,даорга
низујувесеља. А.Плав шић

Ми лен ко Шу ша Ђур ђи ца Ју кић Ве ри ца Стра цен ски

Дру же ње ми тро вач ких пен зи о не ра


