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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

^ovek je bi}e pobede,
a Vaskrs je dan pobede

PROTOJEREJ STAVROFOR PROFESOR DR DRAGOMIR SANDO:

Sre}ni uskr{wi i prvomajski praznici



СПОМЕН–КОМПЛЕКС„СРЕМСКИФРОНТ“АДАШЕВЦИ

Обележена77.годишњица
пробојаСремскогфронта
Сремскифронтјебиоконачниударфашистичкимснагаманаовомподручју,али

уистовреме,иместовеликогстрадања.Несмемодазаборавимониједанживот,
ниједнумладост,којајепалазаслободууовојравници,поручилајеминистарка
ДаријаКисић
Поводомобележавања77.

годишњице пробоја Срем
ског фронта у Адашевцима
код Шида, министарка за
рад,запошљавање,борачка
и социјална питања Дарија
Кисићјеууторак12.априла
предводила државну цере
монијунаСпомен–комплек
су „Сремски фронт“. Цере
монији су присуствовали и
представнициВојскеСрбије,
преживели учесници велике
битке, дипломатски пред
ставници, представници АП
Војводине, Општине Шид,
Града Сремска Митровица.
Венцеицвећесу,такође,по
ложили и грађани, чланови
борачких удружења и  орга
низацијазанеговањетради
ције ослободилачких ратова
Србије.
–Нашипрецисузналионо

штоимиданасдобрознамо,
да једино у слободи имиру
може да се гради и развија
земља и смело корача на
пред.Затосмодужнидасло
бодуимирчувамокаозени
цу ока свог. Због њих, због
насизбогонихкојићедоћи
посленас.Сремскифронтје
биоконачниударфашистич
кимснагаманаовомподруч
ју,алиуистовремеиместо
великогстрадања.Несмемо
да заборавимо ниједан жи
вот, ниједнумладост, која је
пала за слободу у овој рав
ници,поручила јеминистар

каДаријаКисић.
Од 21. октобра 1944. го

дине до 12. априла 1945.
годинејевођенабиткауко
јој јесаобестранеучество
вало око 250.000 војника. У
тешким борбама и зимским
условима је погинуло око
13.500 југословенских вој
ника, углавном младића из
Србије и Црне Горе, затим
1.100 припадница Црве
не армије, 630 припадника
бугарске Народне армије
и 163 Италијана из саста
ва југословенских јединица.
На страни непријатеља је
страдалооко30.000војника.
Овај значајан датум, познат
каопробојСремскогфронта,
означио је окончање Другог

светског рата на територији
РепубликеСрбије.
– Тада су наши народи

окупљени кроз народноо
слободилачку борбу, током
четири године,великимбит
камаивеликимжртвама,за
лагањем и давањем својих
живота, извојевали највећу
победу – победу надфаши
змом. Највећифронт на те
риторији наше државе и на
територији целог Балкана,
уз невероватне губитке, је
окончан12.априла1945.На
дамседаоноштоседесило
на овим нашим просторима
1945. године, када је Црве
наармијапомогланашојна
родноослободилачкојвојсци,
нашиммладиммомцима да

пробијуСремскифронтида
крозконачнупобеду9.маја,
ослободе Европу од фаши
зма, неће бити заборавље
но.Пожелеобихсвимадау
нашим мислима, нашим ср
цима, искрено дамо почаст
херојима који су положили
животезанашуслободу,ре
као је председник Општине
ШидЗоранСеменовић.
Пробој Сремског фронта,

током програма обележава
ња,окарактерисанјекаооб
ухватни, маневарни, фрон
талнипробојкоји јеизведен
урекордномроку,уизузетно
неповољним и тешким рав
ничарскимусловима.
– Херојска дела и јуначка

борба Сремаца, који никад
нису посустали од јулских
дана1941.падо12.априла
1945. године, ни онда када
јебилонајтежеикада јена
голорукинародСреманаср
талаекспедиција окупатора,
несмемозаборавити.Биоје
то судармоћнихи јаких, ко
јинезнајузаузмицање.Тоје
биткакаквенијебилоуосло
бодилачком рату Југослави
је,асветонамалом,крвљу
заливеномпростору,рекаоје
председникСУБНОР–аСр
бијеВидосавКовачевић,то
комобраћањаприсутнима.
Након церемоније полага

њавенацаиодавањадржав
нихивојнихпочасти,органи
зованјеипригодануметнич
кипрограм. А.Плавшић

ДаријаКисић ЗоранСеменовић ВидосавКовачевић

ЉубишаШулајаиСветланаМиловановићнаполагањувенаца

ЦРВЕНИКРСТПЕЋИНЦИ

Наградезаучесникеквиза
„Штазнашоздрављу“
Свим учесницима тради

ционалног квиз – такмиче
ња „Шта знаш о здрављу”,
ученицима Основне школе
„СлободанБајићПаја”уПе
ћинцима и ОШ „Душан Ву
касовићДиоген” у Купинову,
ЦрвеникрстПећинциуручио
је 14. априла признања за
учешће.
Како нам је рекла Горда

на Коњевић, секретар пе
ћиначког ЦК, такмичење се
традиционално током марта
одржава најпре као општин
ско такмичење, да би затим
победници учестовали на
покрајинској смотри. Ове го
дине, због актуелне епиде
мијскеситуације,покрајинско
такмичење је одржано он
лајн,9.априла.
– Победници такмичења

су добили признање Покра
јинске организације Црвеног
крстаикњигукаопоклонЦр
веног крста Пећинци, а сви
остали учесници су добили
признање ЦК Пећинци. По
себну захвалност дугујемо
наставницамабиологије,које

су се ангажовале и припре
маледецузаовотакмичење,
јер знају колико је важно да
деца стекну нова знања из
области здравља.Примарни
циљ овог квиз – такмичења
није резултат већ могућност
да деца сазнају шта је то

здрављеикојифакториути
чунаочувањеипобољшање
здравља, па се зато и одр
жавауаприлу као још један
видпромоцијеСветскогдана
здрављарекланамјеКоње
вић.
Из ОШ „Слободан Бајић

Паја“Пећинцинајвишебодо
ваосвојилајеЈанаКрсмано
вић(наставницаИренаРади
војевић),докјеизОШ„Душан
Вукасовић Диоген“ Купиново
највишебодоваосвојилаТи
јанаГавриловић(наставница
БиљанаРадисављевић).

Признањазаучешћеуквизу
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Из да ја на Ан дри ће вом вен цу
СастанакВучићаиЂиласапокре

нуо јелавинуоптужбинарачун
овогдругогштојеиздаозаветну

дужност српске опозиције да Вучића
руши,анедасарађујесњим.НиВучи
ћа нису поштедели таблоидни анали
тичаритврдњамадагањеговигласачи
нисузамишљалиусарадњисаЂила
сом.
Да ли је издаја бирачке воље ако

ВучићиЂиласуспоставесарадњу?
Нашмитскиидеалјединстваужртво

вањузаслободудодаојесасвиммогу
ћем изневеравању бирача фатали
стичкутежинуиздаје,дабиизневера
вањебилотежеопростиво.
Политикаје,међутим,вештинамогу

ћегиакосе,подржавуштетан,поли
тичкиконфликтизмеђуВучићаиЂила
санеможерешитиполитичкомелими
нацијомједногодњихпокушајдогово
реног решења конфликта је сасвим
легитиман. Гласањем се, наиме, не
испоручује стириктна воља гласача
њиховомизабранику,увексеподразу
мевамогућностдасеВучићупровед
бимандатаслужисвојомполитичком,
а Ђилас својом „машинском памећу”.
Вучићу је политичка памет наметнула
да иза Ђиласових 37 посланика у
Народној скупштини стоји поштовања
вреданбројгласача.Ђиласујењегова
„машинскапамет”наметнуладаседо
властиможе доћи, уместо прекомак
симираног свега или ничега, преко
скромнијихпроценатауНароднојскуп
штини.Ђилас јеодмахпроваљенкао
отпадник од вере у борбу на све или
ништа.
СвојунемоћдаоборивећинуСНС–

а грађанистичка опозиција и даље
жели да објашњава неравноправним
изборним условима.Онаи даље ста
вљавансвакесумњевредностипри
хватљивост свог програма, и све раз
логе неуспеха види у неравноправно
стиизборнеутакмице.Дајесвеуреду
са медијском заступљеношћу, да
нисмо жигосани као издајници због
прозападног опредељења, ми бисмо

сигурнопобедилиВучићаиСНСивра
тилиСрбијунанашкурс.
Њен курс, међутим, није никада ни

био изабран у регуларним условима.
Први избори након бомбардовања
Србије морали су донети неку казну
гласача завласт којанијебила крива
заагресијуНАТО, јер је није онаиза
звала, али је свакакобила кривашто
није умела да је избегне. Осим тога,
ДОСсаКоштуницомначелунијеобе
ћаваодаћеСрбијакренутиузагрљај
саонимакојисујебомбардовали.Тек
када су загрљаји почели и када је

поражени председник, а нема доказа
да је заиста био поражен, отет од
државе и одведен у Хашки трибунал,
било је јаснода тонису ониљуди за
којејевећинагласала.
Задржавање Демократске странке

на власти још целу деценију било је
могуће само захваљујући њеној при
стојној техници сликања са патриоти
змомупозадини.Кадајепатриотизам
у позадини постао недовољан да
покријекорупцијуиодсуствоинтереса
заекономсконапредовање,гласачису
се окренули обећавајућој напредњач
којопцији.
Грађанисти су и тада наставили да

седеленафракцијекојимајезаједнич
кабиласамоувређеностзбоггубитка
власти,увређеносткојајекодТадића,
например,прешлаугневинадменост.
Другиразлогнеуспехаграђанистаје

у максимирању циља на све или
ништа,навешањеВучићаилустрацију
свихњегових.
Ђиласа је његов „машински мозак”

упутио да се до власти може доћи и
прекоскромнијихпроцената.Одмахје
проваљенкаоотпадникодвереубор
бунасвеилиништа.
Састанак Вучића и Ђиласа неки

повезују са незадовољством напред
њакаДачићевомпредизборномкампа
њом у којој је „ударао у проруски
добош,стајаосастранеипалиопатри
отскеватре”итакоодвукаонекегласо
ве одСНС– а.Угледнифункционери
СНС–а,паиизсамогпредседништва
странке,нежеледавидедајепосла
никСНС–аДраганШормаз,инесамо
он, у предизборној кампањи страсно
осуђиваоРусијуиједнакостраснопро
поведао улазак Србије у НАТО, не
желедатоурачунајукаоклипупред
изборнимточковимаСНС–а.

Ако се један узрок види, а други
не види, то може да укаже на
недораслост за бављење поли

тиком.Акосеједанузроквиди,адруги
намерноневиди,томожедаукажена
креативноступравцураскидасаСПС
–ом.
Није сасвим јасно ко ће раскидати

сарадњу са СПС – ом, ако до тога
дође:СНСбезВучића,који,премаАни
Брнабић,„дефактовишенијеначелу
СНС – а”,  или СНС са неким новим
председникомстранке.
Никако не изгледа вероватним да

председник Вучић у своју нову поли
тичкуетапу, без страначкеоперативе,
крене прављењем новог противника
од досадашњег партнера и правље
њем новог партнера од досадашњем
противника.ВероватнијеједаћеВучић
остатиВучићидаћеизабратидасачу
вастаре,астекненовепартнере.

CIP- Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana ]osi}. - 
God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : СРЕМ
МЕДИАМЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SRID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na ]osi} * te le fon /faks 

022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem-
ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

M NOVINE

Углед ни функ ци о не ри 
СНС – а, па и из са мог 
пред сед ни штва стран ке, 
не же ле да ви де да је 
по сла ник СНС – а Дра ган 
Шор маз, и не са мо он, у 
пред из бор ној кам па њи 
стра сно осу ђи вао Ру си ју и 
јед на ко стра сно про по ве
дао ула зак Ср би је у НА ТО, 
не же ле да то ура чу на ју 
као клип у пред из бор ним 
точ ко ви ма СНС – а

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Следећи број М новина излази 4. маја
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ПРО ТО ЈЕ РЕЈ СТА ВРО ФОР ПРО ФЕ СОР ДР ДРА ГО МИР САН ДО

Чо век је би ће по бе де,
а Вас крс је дан по бе де

Вас кр се ње је 
осно ва свих до
га ђа ја и као нај

ве ће чу до ко је 
се об и сти ни ло 

да је Бо го чо век 
(са вр ше ни Бог 

и са вр ше ни чо
век) кро чио на 

зе мљу, у њој по
жи вио до но се ћи 
јој сво ју бла гу и 
спа со но сну реч 

и пре ко кр ста, 
смр ти (као крај
њег по ни же ња 

 ке но зис) и соп
стве ног слав

ног вас кр се ња у 
сла ви се вра тио 

Оцу не бе ском. 
До жи ве ти сва ке 

го ди не Вас кр
се ње Го спод ње 

као оно пр во ко
је се зби ло, је сте 
кључ на ше ве ре 

и по уз да ња

Про то је реј ста вро фор проф. др Дра го мир Сан до (Фо то: sve ti go ra.com )
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Протојереј ставрофор др Драгомор
Сандо, професор је на Богословском
факултету Универзитета у Београду, на
катедризаПравославнупедагогијуиме
тодику наставе. Један део живота као
свештеникслужбовао јеуСрему,аМи
тровчани гасерадосећајуипамте као
духовника од великог утицај и угледа.
Сем поштовања отац Драго заслужио
је и великуљубав својих тадашњих су
грађана,акакосамкажеслужбовањеу
СремскојМитровицијебиоједаноднај
лепшихпериодањиговогживота.
ОтацДрагомирСандојерадопристао

наразговорзаМновине,априближава
њенајвећег хришћанскогпразникаВас
крса,одредилојеитему.

М НО ВИ НЕ:  Вас кр се ње је осно ва 
хри шћан ске ве ре и сва ке го ди не на 
овај пра зник чу ју се мно го број не по
ру ке. Ко је су по Ва ма, нај ва жни је по у
ке ко је пра во слав ни вер ник а у су шти
ни и сва ки чо век, сва ко днев но тре ба 
да има на уму?

ПРО ТО ЈЕ РЕЈ СТА ВРО ФОР ПРОФ. 
ДР ДРА ГО МИР САН ДО: Пре свега же
лимдаВамсезахвалимштостемеудо
стојилидамогуинаовајначиндаука
жемнаважностПразникакомеидемоу
сусрет,идруго,штоћемонаовајначин
посредоватиуваскршњојрадостисачи
таоцимаовоглиста.Акознамодасезе
мљаокрећеокосвојеосеалииокоСун
ца,такосеиуметафизичкомсмислусве
штојеонострано,надпросторно,надвре
мено окреће око своје осе, а то је вас
крсење Господње. Догађај који се збио
пре двамиленијума постао је стожер и
похоризонтали.СвиданиуСтаромзаве
тутежилисуовомсудбоносномтренутку
каоувируовогданаудогађајнаддога
ђајем,аистотакоисвинаслеђенидани,
месеци, године и векови по Васкрсењу
утемељени су у тај исти дан и догађај.
Годишњи период као календар Цркве,
почињеи завршава сеВаскрсом.Стога
јесваканедељеунашемгодишњемка
лендарскомпрелисатвањумалиВаскрс.
И заиста, Васкрсење је основа свих

догађајаикаонајвећечудокојесеоби
стинилодајеБогочовек(савршениБоги
савршеничовек)крочионаземљу,уњој
поживиодоносећи јој својублагуиспа
соносну реч и преко крста, смрти (као
крајњегпонижења  кенозис)исопстве
ногславногваскрсењауслависевратио
Оцу небеском. Доживети сваке године
Васкрсење Господње као оно прво које
сезбило,јестекључнашевереипоузда
ња.Тојенашесуделовањеупрвомтом
догађајусаапостолимаиженамамиро
носицама.Итонамјеосталокаожива,а
неинекаквасимволикаваскршесветло
стикрозобичаје,негоистинскасветлост
која ће продрети до наше отворене ду
ше,умаисрца.
Друга, ништа мање важна васкршња

порука јештосе тимистимВасрсењем
мери живот свакога од нас понаособ.
Сваки човек као саборна (макар и је
динка),онтолошкаисловеснастварност
(бићеналикнаБога)поседујевечнижи
воткојиседоживљавапреконашеглич
ног васкрсења из овог времена у ново
времеунезалазнедане.Тонијеникаква
утопија или измишљотина, него тајан
ственасинтагмакојаћеуследитихтели

митоилине,зналимитоилине,веро
валиилине.Алијепунсмисаорадовати
се свакомнаилазећемВаскрсу који нас
приводисмислупрвогпразникаВаскрсе
њаГосподњег.

Чо ве ку у мно гим сфе ра ма жи во та 
при ја по бе да а чи ни се да је по бе ду 
над со бом и сво јим гре си ма и сла
бо сти ма нај те же оства ри ти. Ка ко љу
ди ма по мо ћи да на Хри сто ву жтр ву и 
вас кр се ње гле да ју као на мо гућ ност 
лич не по бе де и све га што она до но си?
–Пођимоодзамишљенечињеницеда

свакооднасживиовденаземљипосто
ивишегодинаитоусрећи,задовољству,
благостању...Дадођевремедаисчезне
из овог света и тако рађање и смрт се
смењујуизгенерацијеугенерацију.Про
ђеизвесновремеисахумусомпрекрију
се сви дани нашег живота, а потом на
ступитрајанзаборавнасвеонекојису
живелипренасикојићеживети.Свеу
свему свело би се све на паучину или
онајпролећницветаккојиусахнеусвоје
време.На ту хладнумртвачницу у којој
би се закључао сваки тренутак смисла
живота.Тобибиоичиннашегтрајногпо
раза.Ачовекјебићепобеде.ИВаскрсје
дан победе.Живот ако не победи смрт
нијетребаонинастајати.Тујебожанска
проницљивостокренутапремачовекуда
препознанајдубљетајненашегапосто
јањаидаихверомпригрли.Неверје је
једантрајанпораз.Највећивојсковођеу
прошлостиНаполеонБонапартајезавр
шиокаопрогнаникнаострвуСветеЈеле
не.Сумирајућисвојживотјеузвикнуо:„Е,
Бонапарта,Бонапарта!Освојиосимноге
земљеиградове,царстваикраљевства.
Љубили су те понизно по стопалима и
клањали ти се. Све си их победио али
нисизнаонитимогаодапобедишсамога
себе!“Победааконијезаквашенаваскр
шњомрадошћуивечнимсмисломживо
таникаданећебитипотпунамакодаје
упитању.

У јед ној од вас кр шњих пе са ма ка
же се да Хри сто во вас кр се ње до но си 
ра дост. Има те ли ути сак да су љу ди 
да нас до вољ но ра до сни или пак ни
су у ста њу да у „ма лим“, уо би ча је ним 
ства ри ма пре по зна ју а са мим тим и 
це не сво ју ра дост и сре ћу?
–Свакабогослужбенацрквено–вас

кршњапесмаупућујенапобедуирадост
живота.Једнаодтихпесамакаже:„...јер
свето васкрсењеТвоје певамои слави
мо...“ дакле, указује се на непрестани
презент јер каошто напоменусмо,Хри
стоснепрестаносвојомпорукомсевас
крсава.Указујемнаовунашуземаљску
радостсакојомсејутромбудимо,упод
невећпостајенеприметна,апоподнесе
претвараужал,тугу,бесиштасвене?
Небескарадосттопиледеносрцеусвим
приликама.Иуискушењимакаквазнају
дабудумеђунамаданас,божанскара
достокрећесвенадругоживотнопоље.
Гледаосамљудекрајодрасвојихнајбли
жихисвојомверомкојасесреласавас
крсломрадостибивалајевиднаинама
окоњих.Другомречима,иумоментима
земаљске туге  врхунила је васкршња
надаштосенеможерећидабибилакао
утеханабилокомдругомместу.

Тре ба по не кад са се
том раз ми шља ти о ре
ал но сти са вре ме ног 
жи во та. Тр ка за соп
стве ном сло бо дом и 

тра же њем соп стве ног 
пу та за пер спек ти ва ма 
ра ђа не бро је не те о ри
је, прет по став ке и ко
ло се ке. Не ко на њи ма 
оп ста је, а бог ме, ве

ли ки број, по себ но да
нас до жи вља ва сво је 

скли зну ће. То мо же би
ти и ве ли ка не сре ћа

Исти на је да жи ви мо 
у бла го де ти ма по тро
шач ког дру штва али 

исто та ко смо у не пре
ста ном стра ху и не из

ве сно сти ма да те „при
ви ле ги је“ ни за дла ку 
не из гу би мо. Тим пре 
што се пред на шим 

очи ма од ви ја ју мо мен
ти ко ји за ти ли час мо
гу да на не су не ви ђе ну 
не сре ћу ве ли ких раз
ме ра. Оту да је при су

ство стра ха и гр ча та ко 
вид но. Из ме ђу си ро ма
штва ду ха да нас, и не
ма ња осе ћа ја за дру го

га је знак јед на ко сти

M NOVINE :
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Бојим се да је данашњи човек толи
коокупирансвимисвачимидакрозту
шуму проблема са којима се среће не
препознајеинеувиђасветлостправеи
истинскерадости.Отуданашапосрнућа
итугекакоумалим,такоиувеликимжи
вотнимстварима.Затаквуврступрепо
знавањарадостинетребамного.Доду
ше,нијеувекнилакоконтролисатисебе
алитребасеборитидатанашаосећа
њабудузанијансудубљаодсопствених
емоција.

Сла же те ли се са кон ста та ци јом да 
те жњи ка дру штве ном про спе ри те ту 
и „сре ћи“ мо ра прет хо ди ти, нај пре 
соп стве но уну тра шње уре ђе ње ко га 
у су шти ни чи не ве ко ви ма ста ре хри
шћан ске, од но сно пра во слав не вред
но сти?
–Потпуносеразуме.Акосебилокоме

обратитеизабилокаквупомоћкакоће
теједобитикадјеионсамнепоседује?
Какоћетенешто задржати кад ганисте
ималиприликепригрлитиузасе.Ако је
са вама присутна животна радост коју
Ви, овде, са правом називате „срећом“
однасеонамораласанамасрести.Она
нампружамогућностдапоречимаапо
столаПавлабудемезадовољнисаоним
учемусмо.Каквадивнаалисасвимјед
ноставнамисао!?Коликоимаљудиоко
насублагостању,апразнихдуша?Сме
телидазавиритеуњиховешупљедуше
ивидите коликосунесрећни?А колико
лиимаотреситихљудикојисузналида
ускладесвојживотсасвојимпотребама.
Изатосусрећниизадовољни.Тојесве
приметно на савременом човеку и ње
говом друштвеном просперитету. Ту не
може човекмного у својим илузијама и
виртуеномсветудапобегнеодстварно
сти. Узмите само Гољаткина у роману
„Двојник“кодДостојевскогпаћесвебити
много јасније. Једна иста личностживи
дваистовременаживота,једанусрећии

благостању,адругиупатњиистрадању.
Животреаланинереалан.Тунамјеви
данпутоказунашојдобројијединојвери
православној каонекога конас јепоса
дио у овом времену и простору, роду и
народу.Следујућиискуствасвојихпреда
каитоплинусадржајакојајештитилаи
осмишљавалаживотсвакогкојепоњој
живио,утртјепутњемуисвимнарашта
јима.

Кри зе ко је су за пљу сну ле чо ве чан
ство у по след њих не ко ли ко го ди на 
још су ак ту ел не. У њи ма су се по ка за
ле нео че ки ва не сла бо сти и не ста бил
но сти си сте ма. Ме ђу љу ди ма су за
вла да ли страх а не рет ко и не до ста так 
со ли дар но сти.  Мно ги се бо је за еле
мен тар ну ег зи стен ци ју.  Шта ре ћи пра
во слав ном вер ни ку, па и сва кој људ
ској ин ди ви дуи  ка ко да се при ла го ди 
ова квим окол но сти ма?
– Реч „криза“ је благословена, ети

молошки грчка реч чије је значење суд
илипросуђивање.Мисењесетимокад
истрошимо многе насладе и испразни
модуховнежитнице своје душе.Али је
боље и тада него никада.Истина је да
живимоублагодетимапотрошачкогдру
штва али исто тако смо у непрестаном
страху и неизвесностима да те „приви
легије“низадлакунеизгубимо.Тимпре
што се пред нашим очима одвијају мо
менти који за тили час могу да нанесу
невиђенунесрећувеликихразмера.Оту
дајеприсуствострахаигрчатаковидно.
Измеђусиромаштвадухаданас,инема
њаосећајазадругогајезнакједнакости.
ВеликиСоловјевјерекаодакореннашег
лажногпостојањалежиунепробојности
задругога.Значи,аконемамоосећајаза
другога, пребивамо у преварама овога
света и живота. Ако је тај осећај зајед
ничарењаисаборности,акоосетимода
нисмо самии једини на свету, свест ће
наша бити потпуно другачија. Бићемо
храбријииодважнији,упућенијеиодго
ворнији.Незаборавимоданатојполуги
почивајусвиживотнисистеми,породице
и друштва, не само у егзистенцијалним
мерама,негоиунајширимсхватањима
нашегаживота.

Кри зним вре ме ни ма до ми ни ра
ју  раз не те о ри је, кон тра дик тор но сти 
и прет по став ке. Сма тра те ли да је 
од го вор цр кве на са вре ме не иза зо
ве до вољ но ја сан, на ро чи то за љу де 
ко ји ма је он ва жан а „рас тр за ни“ су 
мно штвом ин фор ма ци ја и раз ли чи тих 
ути ца ја?
–Требапонекадсасетомразмишља

тиореалностисавременогживота.Трка
за сопственом слободом и тражењем
сопственог пута за перспективамарађа
небројене теорије, претпоставке и ко
лосеке.Неконањимаопстаје,абогме,
велики број, посебно данас доживљава
својесклизнуће.Томожебитиивелика
несрећа. Изазови за лажним животом,
лажним знањем, лажном лепотом, ла
жномхраномиегзистенцијомсувећна
јављенипрекодрветапознањадобраи
зланапочеткуБиблије,ауНовомзавету
кушањемХристаодстранесатанеупу
стињи.Свесепоновилоитадакаошто
се,уосталом,понављанепрестаноида
нас.Будностјепотребнанапрвомместу

Ви ше пу та сте по ми ња ли да је 
дeценија све ште нич ке слу жбе у Срем
ској Ми тро ви ци био је дан од нај леп
ших пе ри о да Ва шег лич ног и ду хов ног 
жи во та. Не ка ис ку ства опи са ли сте и 
у не дав но про мо ви са ној мо но гра фи
ји. Ка ко са ове дис тан це гле да те на то 
вре ме „бу ђе ња“ али и из ве сних лу та
ња то ком де ве де се тих го ди на у од но су 
на по сто је ће ду хов но ста ње, па и број
ност Ва ше па стве, с об зи ром да сте 
го ди на ма је дан од на ших ис так ну ти јих 
ду хов ни ка?
– Колики сам духовник то сами Бог

зна али  сам се коликотолико трудио у
пастирскомживотудаоправдамсвеште
ничкипризиви,разумесе,волеобихда
тобудепрепознатљивоипредживимБо
гом.Тачноједасамнајлепшеживотнего
динепровеоусвојојСремскојМитровици
делећиихсадивнимњенимжитељима.
Каосвештеникузмојубраћусаслужите
љеосећаосамвеликурадостприликом
свакогсвештеногобредакојисамвршио
као и тугу кад смоиспраћали некога са
овогасвета.Некаминезамериникоали
сампарохију и оне са којима самдола
зиоуконтактдоживљаваокаосвојуширу

породицу.Уосталом,тоседазакључити
иусадашњемсусретусањима.Тосуби
лаистовременоитужнавременакадасу
многинашиСрбииверниципошли гла
вом без обзира преко Саве и Дрине са
својихвековнихогњиштаислеглисусе
уМитровици.Некисутуиосталинала
зећииградећиновидом.Тојебилоисто
временоикаквотакво„буђење“здраве
националне и духовне свести за многе.
Митровицајебилаградгосподстваикул
турезамногеалинекисусветевредно
стибилиипотиснули.Биојетопредиван
осећајкада јеградкрозсвесвојеструк
туре осетио отвореност своје Цркве и
заједничким снагама се отпочело много
тога.ПредставникеЦрквесузвалинаго
товосвесусрете:одкултуре,друштвених
програма, спорта па до иницијатива за
покретањеиницијативеокоподизањапе
шачкогмостанаСави,сремскомитровач
когкрилаболнице,спортскехале,обнове
стариххрамова...Духовниживотградаје
биоактиванкрозмноштвосадржајаиса
радњом са великим бројем институција
културекаквејеималаСремскаМитро
вица.Добиосеутисакдасмосвемогли
кадсмобилизаједно.

Ми тро вач ки да ни

Сва ки чо век као са
бор на (ма кар и је дин
ка), он то ло шка и сло

ве сна ствар ност (би ће 
на лик на Бо га) по се ду
је веч ни жи вот ко ји се 
до жи вља ва пре ко на
шег лич ног вас кр се ња 
из овог вре ме на у но
во вре ме у не за ла зне 
да не. То ни је ни ка ква 

уто пи ја или из ми шљо
ти на, не го та јан стве на 
син таг ма ко ја ће усле
ди ти хте ли ми то или 

не, зна ли ми то или не, 
ве ро ва ли или не. Али 
је пун сми сао ра до ва
ти се сва ком на и ла зе
ћем Вас кр су ко ји нас 

при во ди сми слу пр вог 
пра зни ка Вас кр се ња 

Го спод њег
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и тражењедобра у свему.Понекад кад
сеиспустисрећаизрукуникадасевише
вратитинеће.Самосутоуспеваливели
киимоћни.ГенијалниРубљовјепаодо
најдоњих животних степеника викајући
да јеизгубљениданема кудвишена
пред.ЊеговнајбољидругСоколовгаје
подигаосаземљеиузвикнуо:„Не,само
тоне,јерсинамуправосаданајпотреб
нији!“Рубљовсеусправиоинасталасу
величанствена дела којима се цео свет
диви. Црква као брижна мати има стр
пљења иљубави јер је богочовечанска
кућа.Могосеуњојговори,саветује,мо
ли и преклињеда се по сто пута ваља
у животу усправити. Више сештампа у
једномданупробранелитературеколико
некадаудвавека.Идругихмогућности
имасамоаковољеима.

У ду хов ној ли те ра ту ри ка же се да је 
Хри стос увек сва ре мен. Ка ко на нај бо
љи на чин при сту пи ти мла ди ма и по ја
сни ти им у че му је су шти на ове тврд
ње?
– Небројено је места у духовном ис

куству где се чује, види и доживи да је
нашживотнисапутникуправоБогочовек
Христоскојијеирадинасљудиинаше
гаспасењадошаомеђунаситупребива.
Он,некокојету,аипакпокрајилиизнад
нас,конамнеугрожавадарљудскесло
боде и нашег било каквог одабира. Па
чак и по цену када Га се одричемо, гу
рамо од себе, псујемо поганим устима.
И ако смоми савременици овог време
наонда јепоприродиствариинашса
путник непрестано савремен.Има једна
прича„Траговиупеску“гдејеауторупри
чебиосапутниксамГоспод.Ходећикрај
мора застајали су с веременанавреме
и изнад глава су се указивале сцене из
животаовогХристовогсаговорника.Кад
сусеокренуливиделисунанекимживот
ним станицама само један траг, те овај
упитаХриста: „Штосименапуштао кад
мијебилонајтеже?Видишсамомојтраг,
аТвоганема.“НатоћемуХристосодго

ворити:„Не,тојемојтраг,атебесамтада
ставионасвојараменаиносиоте.“Тако
изгледаиживотсвихнассамојепитање
коликоћемодоживетинашегСапутника.

Ко ји је по Ва ма нај по у зда ни ји пут 
чо ве ка ка истин ској ве ри. Да ли је то 
из ве сна сим би о за ра ци о нал ног и ду
хов ног ко ја би је ди на мо гла да га ран
ту је чвр сти ну ве ре и спре чи би ло ка
кву ко ле бљи вост али и ис кљу чи вост?
–Морам признати да су Вам питања

биладивна,каодастеуправомсмислу
теолог.Иовопитањекојестемипоста
вили добрим делом сте на њега дали
одговор.Идеалнобибилокадабичовек
знаодаускладисвојадуховнаирацио
налнаискуства.Упсихосоматскојприро
дичовеканебисмелобитиникаквепо
двојености нити поцепаног односа духа
иинтелекта.Разумнам једатдаузпо
моћњегапровиђамо,дастичемознања
насопственукористалидуховнастрана
којанамседајекроздругивидискуства
морабити заступљенаусвојој правоји
основнојмери.Критериј јенашавераи
животпотојистојверикојајеупућенана
свеврлинскевредности.Непребројнису
примерилошихпоследицакадасечовек
ослонисамонасвојезнањебездубљих
духовнихилиетичкихискустава.Морам
признатидамијеблизусрцаједнадрев
накинескапословицакоја каже: „Разум
значестодабуделуча(светиљка)уруци
лопова!“Коликолијезлаучињеноусве
ту у име рационалнога, БогСвети зна?
Алинаспонекадниверабезздравогра
зуманеоправдава.Најбољи јепример,
управо, овај велики дан и празник. То
плинаисведимензионалностХристовог
васкрсења стално нас враћа критерију
животаинепролазнимвредностима.
Честитам Вама лично, редакцији „М

новина“,трудбеницималистаисвимчи
таоцима празник Христовог васкрсења
поздравом победе: „Христос воскресе 
Ваистинувоскресе!“

Све тла на Ћо сић

На че лу сте Од бо ра за вер ску на
ста ву Епар хи је срем ске. На вр ша ва ју 
се две де це ни је од уво ђе ња вер ских 
са др жа ја у на став ни про цес. Ка кви су 
до са да шњи по ка за те љи, да ли су де
ца и ро ди те љи при хва ти ли прин ци пе 
овог про свет но  ду хов ног ра да?
–Двадесетгодинајеидугикратакпе

риодзапроценуквалитетаидоношења
закључака шта се све урадило, а шта
је свемогло да се уради када је у пи
тању верска настава. Није најсрећније
свепостављенонаногеодпочеткашто
семанифестујекрозпоследицедајето
обавезноизборнипредмет,дастатусве
роучитеља није до краја уређен, да се
предмет не оцењује... У потсвести до
брогделаученикапаиродитељастоји
дајечастверскојнаставиштоимапро
центуалан број деце на настави, а не
обрнуто.Узтосупотешкоћеакојевер
сканаставапретчасиличакседмичас,
пајејошједномнедељно,ондаможете
замислитицелуситуацијукојојпридода
јемонемањејошувекадекватнихуџбе

никаипратећегуџбеничкогматеријала.
Ипак, заововремеимамодобарверо
учитељски кадар који се понекад „до
вија“окореализацијенаставе,апозна
вајућиприлике,морамнагласитидасе
неупоредиво велики број директора са
школскомуправоминаставнимкадром
нашао као одличан сарадник у реали
зацијиверскенаставе.Надатиседаће
сепотешкоћепревазићиидаћемоовај
школски предмет препознати као врло
важанукорелацијисадругимшколским
предметима али и нечему што би нас
понукала да будемо бољи, трезвенији,
раднији,послушнији,одговорнији...ида
тосвепренесемонадецу.

По сто је ли не ки ис ку стве ни или ста
ти стич ки по да ци о то ме шта је нај ви
ше ин те ре со ва ло уче ни ке ко ји по ха
ђа ју вер ску на ста ву. Шта су нај че шће 
пи та ли и за ко је су са др жа је  тра жи ле 
по себ на об ја шње ња. Ка ко су ве ро у
чи те љи од го ва ра ли на ове иза зо ве?
– Званични подаци о раду на пољу

целосности око верске наставе не по
стоје. Трудимо се као члановиОдбора
за врску наставу да додатно помогне
мо вероучитељима око реализације
наставекрознашесусрете,њиховумо
тивисаност, семинаре, савете. Ту су и
ваннаставне активности до којих нам
је јако стало,школске славе, прославе
СветогСавеидругиповоди.Потомкви
зовизаученике,активноучешћенабо
гослужењимаколико је годтомогућеи
учествовањеуживотуЦрквекрозразне
видове.СремскаМитровицаимаодлич
не свештенике који су расположени да
помогнусвакуактивностшколскедеце.
Повратнуинформацијуоономештасу
деца научила кроз верску наставу до
бијама, понекад, и много касније. Али
суплодовиевидентнииразличити.Ато
штасвеонипитајусвојевероучитељеје
посебна лепота комуникација, од оних
зањихпарадоксалнихпитањасакојима
сесрећемокрозживотинаставнесадр
жаједоучениковихживотнихтајниине
доумица.

20 го ди на ве ро на у ке у шко ла ма

У пси хо со мат ској при
ро ди чо ве ка не би 

сме ло би ти ни ка кве 
по дво је но сти ни ти по
це па ног од но са ду ха и 
ин те лек та. Ра зум нам 

је дат да уз по моћ ње га 
про ви ђа мо, да сти че мо 
зна ња на соп стве ну ко
рист али ду хов на стра
на ко ја нам се да је кроз 
дру ги вид ис ку ства мо
ра би ти за сту пље на у 
сво јој пра вој и основ
ној ме ри. Кри те риј је 
на ша ве ра и жи вот по 
тој ис тој ве ри ко ја је 

упу ће на на све вр лин
ске вред но сти
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Где год на ђеш згод но 
ме сто, ту др во по са ди

Овогпролећа,Јавнокомуналнопреду
зеће„Комуналије“садивишеод370дво
реднихсадницаиоко300садницапере
на,ружаишибља.Великибројсадница
јепосађенучитавомграду,аулицаСта
ришорјеједнаодтихлокација.Садило
се и на кружним токовима, не само у
улицама.УПаробродскојулицисудопу
њенидрвореди,каоиуУлициВукаКара
џића,анијеизостаониГрадскипарк.
– Мислим да су ове године житељи

Старогшораједвадочекалисадњу,јерје
самаулицареконструисана2005.године

иодтадасевапилозазеленилом.Поса
ђено је94садницаназеленимповрши
нама. Претежно је то јавор, кугласти
јасен и јапанске трешње. Сам ефекат
садњенећебитиестетски,већћепред
стављатиизаштитуодвеликепрашине
ијакогсунцатокомлета,реклајеТамара
Милковић,портпаролЈКП„Комуналије“.
Унаредномпериодуследиспровође

њеједневеликепланскеакције.
–Озелењавањеулицаипутнихправа

цаћесеодвијатипремапројекту,којије
израдилопредузећезапословеурбани

зма „Урбанизам“ из нашег гра
да. Реч је о пројекту који је
подржало и Министарство за
заштиту животне средине.
Вредност му је 15 милиона
динара. Министарство је одо
брилосредствауизносуод12
милиона динара, а остатак
средстава представља учешће
локалнесамоуправе.Уфокусу
је озелењавање обода инду
стријских зона и Регионалне
депоније „Срем–Мачва“.Обу
хватпланасепростиренаоко
150.000 квадратних метара.
Користићесеоко1.700садница
различитог сортимента, као
што суцрниибелибор, липа,
бреза,врба,јасен,јавор,брест
ихраст.Одобренасусредства
и за инвестиционо одржавање
садног материјала. Циљ је
стварање зеленог појаса око
индустријскихзонаидаМитро
вицадобијештовишезелених
површина. На тај начин, са
гасификацијомидругимеколо
шкиммерамакојећесереали
зовати, кроз неколико година
желимо да понесемо епитет
зеленог града, рекао је Петар
Самарџић, заменик градона
челницеСремскеМитровице.

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Та ма ра Мил ко вићПе тар Са мар џић

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Но ви апа ра ти 
и опре ма 
Поводом набавке нових апарата и

опремеуОдсекузаклиничкупатологију
ОпштеболницеуСремскојМитровици,
одржана је конференција за медије у
четвртак, 14. априла.Реч је онабавци
ткивног процесора, криотома, апарата
закалупљење,дваротационамикрото
ма, фиока са слајдовима и касетама.
Новиапаратићедопринетинапреткуу
раду,усмислубржеијаснијехистопато
лошкеанализедопремљеногматерија
ла,наосновукојелекародређујетера
пију,којупацијенттребадаприми.Због
тога је важно да она буде правилно и
прецизноутврђена.

– Последњи пут је опрема на овом
месту озбиљније занављана пре око
четврт века. Сада се налазимо поред
савременог ткивног процесора, одно
сно,уређајакојирадиноћу,ванрадног
времена.Зарадсекористехемикалије
које су штетне по здравље, а ово је
један потпуно затворен систем, који
сутрадан омогућава даљи третман
материјала.Онимадва,трипутавећи
капацитет у односу на старији уређај.
Сваопремакојајеовдеиранијебилау
употреби,користисеидаље.Налазии
парафинске плочице и калупи, које
овденастану,чувајусетрајно,објаснио
је прим. др Драган Малобабић, в. д.
директора Опште болнице Сремска
Митровица.
Службазапатологију је једнаоднај

оптерећенијихслужбимитровачкебол
нице и обим посла у односу на број
запослених је велик. Ови апарати ће
знатноунапредитирадодсека.
– Порастао је број дијагностичких

процедура и број биопсијских узорака.
Самимтим,опремакоја јестарија,као
што јепроцесорзафиксацијухистоло
шких препарата, чији је капацитет био
96узоракадневно,вишенезадовоља
вапотребе.Новиуређајобрађујелабо
раторијскидеохистолошкеприпремеза
даљу обраду препарата у капацитету
од216хистолошкихузоракадневно.Уз
мање потрошног материјала , опрема
ће се исплатити у наредних годину
дана,објасниоједрДраганШојић,шеф
Одсекаклиничкепатологије.
Болница је добила и нов порођајни

сто,асредствазанабавкујеобезбеди
лаВладаАПВојводинепоосновукон
курса Покрајинског секретаријата за
здравство. Укупна вредност нових
медицинскихапаратаиопремејевиша
од18милионадинара. А. П.
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА ШТАМ ПУ У ГРАД СКОМ ОД БО РУ СНС У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Вла ди мир Па вло вић но ви 
пред сед ни к Скуп шти не гра да

Вла ди мир Па вло вић је ди пло ми ра ни прав ник, ро ђен 1990. го ди не. Јед но вре ме се 
про фе си о нал но уса вр ша вао у САД и во дио је ви ше од бо ра у Скуп шти ни гра да до 
са да, ре као је Бра ни слав Не ди мо вић повереник ГО СНС у Сремској Митровици
Упонедељак18.априлаупросторија

ма Градског одбора Српске напредне
странкеуСремскојМитровицијеодржа
на конференција за медије. Бранислав
Недимовић, повереник Градског одбора
СНСјетомприликомговориоонеколико
тема. Најпре се осврнуо на резултате
председничких и парламентарних избо
раодржаних3.априла,азатимјепред
ставиоВладимираПавловића,кандида
таСНСзановогпредседникаСкупштине
градаСремскаМитровица,наконостав
ке Илије Недића. (Седница Скупштине
града ће у моменту када овај број М
новинаизађеизштампе(20.априла)већ
битиодржана).
–Трећегаприла јеАлександарВучић,

кандидат Српске напредне странке за
председникаСрбије, уСремскојМитро
вицидобио27.723гласа.Тоје2.000гла
сова више у односу на председничке
изборе који су одржани 2017. године.
Резултат од скоро 66 одсто гласова за
АлександраВучића,такои50одстогла
сова за листу „Александар Вучић –
Заједноможемосве“,говоринаммногоо
подршци Српској напредној странци у
Сремској Митровици, рекао је Брани
славНедимовић.
Другатемаокојојјебилоречинаодр

жанојконференцији,односисенапред
логСрпскенапреднестранкеодборнич
кој групилисте „АлександарВучић–За
нашудецу“уСкупштиниградаСремска
Митровица,дана седнициод19. апри
ла, дипломирани правник Владимир
Павловићбудеизабранзапредседника
Скупштинеграда.
–ВладимирПавловићједипломирани

правник,рођен1990.године.Једновре
ме се професионално усавршавао у
САДиводиојевишеодборауСкупшти
ни града до сада, рекао је Бранислав
Недимовић.
Говорећи о развоју Града Сремска

Митровица Бранислав Недимовић је
истакаодасунекестварипостале„под
разумевајуће“, као што је изградња
новихфабрика.
–Упоследњихмесецданајеотпочела

изградња две нове фабрике у радној
зони„Језеро“.Допрепетнаестакгодина,
борили смо се за свакуфабрику, инду
стријсказона„Севере“намјебилапра
зна,аданаскадакадседвеновефабри
кеграде,никомтонијеинтересантно.То
је у Сремској Митровици постало нор
мално,авремеуовомградусепромени
ло, односно функционисање града и
начинживота.Можемобитипоноснина
тогдесмостиглипобројузапосленихи
проценту незапослених, рекао је Неди
мовић.

Онјенагласиодајепоистраживањи
мајавногмњењауСремскојМитровици,
подвожњак најважнији објекат који је
изграђенупоследњихнеколикодецени
ја.
–Ценанекретнинауделуградасевер

но од подвожњака је порасла и до 250
еврапоквадрату.Утомделу градасве
сепроменило,фасадесеуређују,зидају
се нови објекти... То је доказ колико
велики инфраструктурни пројекти могу
дапромене ситуацијунабоље.Такође,
захваљујући улагању и инфраструктуру
упојединимселимакаоштосуБешено
во, Гргуревци или Шуљам, где су куће

коштале осам или девет хиљада евра,
данасјенемогућепродатикућупоцени
испод27.000евра,изјавиојеБранислав
Недимовић.
Недимовићјеговориоиодругимсфе

рама друштвеног живота, односно о
темамакојесеодносенаспорт.
–Допрепетгодинанајвиширангтак

мичења за сремскомитровачке клубове
су биле војвођанска или српска лига.
Данас можемо да честитамо рукомета
шицама „Срема“ које су победом над
чувеним „Радничким“ из Београда, 99
одстообезбедилесебипласмануСупер
лигу.Морамопоменутиодбојкашицекоје
уСуперлигииграјуплеј–оф,илиФуд
балскиклуб„Раднички“којииграуПрвој
лиги Србије. Ми стварима које сам
набројао и фабрикама „које нико не
види“ долазимо до великих промена у
нашемграду.Збогсвегатогамислимда
би неки нови, млади људи, који имају
енергије,ентузијазматребалодазаузму
руководећаместа. Хвала онима који су
досадаобављалифункције.Минемамо
простора за умор или одмарање, већ
само за рад, како бисмо „напали“ нове
циљеве.Тиновициљевисуизмеђуоста
лог,довођењеновихлекарауМитрови
цу,слањеМитровчанананајпрестижније
иностранеуниверзитете,какобисетамо
усавршавали и вратили у свој град да
раде.ТујеиотварањеновогсмеразаИТ
стручњакенамитровачкојВисокој стру
ковнојшколи,пројектиизобластиеколо
гије имного тога о чему ћемо говорити
нанареднимконференцијамазамедије,
објасниојеНедимовић.

А. Плав шић

Владимир Павловић се захвалио
Градском одбору СНС  а, на челу са
Браниславом Недимовићем, што је
добио прилику да председава Скуп
штиномградаСремскаМитровица.
–МогурећидајеовимСНСиспуни

ла још једно обећање, да ће млади
људи бити директно укључени у про
цесдоношењаодлукауовомграду.Ја
ћу уложити целокупну своју енергију,
уколико будем изабран, да оправдам
поверењеидасеуградскојСкупштини
води квалитетна дискусија и доносе
одлуке којећеомогућитидаљиразвој
нашег града. Осећам због свега тога
једну велику част, алипре свега одго
ворност,изјавиојеПавловић.

Част и
од го вор ност

Бра ни слав Не ди мо вић и Вла ди мир Па вло вић
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РУ МА И ИРИГ: БОР КО ВАЧ КО ЈЕ ЗЕ РО

За јед нич ки до при влач не
ту ри стич ке по ну де
ПредседницаОпштинеРумаАлексан

драЋирићипредседникОпштинеИриг
ТихомирСтојаковић су са сарадницима
13. априла обишли Борковачко језеро.
Великирадови,каконауређењу,такоиу
областипланскедокументацијепредсто
јекадајеупитањуизлетиштеБорковац
и само језеро предобелокалне самоу
праве, поготово што је већи део самог
Борковачког језера на територији ири
шкеопштине.

Заобеопштинециљ једасеизлети
штеијезероучинелепшимиприступач
нијим грађанима, али и да се подигну
туристичкипотенцијалинакојеозбиљно
рачунајуиРумљанииИрижани.Затојеи
њиховазаједничкапорукадаћесвипро
јекти бити реализовани уз поштовање
еколошких принципа и амбијенталних
карактеристика језера,уздопунуквали
тетнимсадржајимакојићепривућитури
сте.

АлександраЋирићјеистакладајезе
ро Борковац има велики туристички
потенцијалидајециљ,каоиуиришкој
општини,дасеодБорковцанаправијед
наоднајлепшихтуристичкихдестинаци
ја.Обнављањечитавог излетиштаБор
ковацћесеодвијатикрозтрифазе.
Прва фаза подразумева пошумљава

њешумеБорковацокостарогбазена.
–ЗатосмодобилисредстваодМини

старстваза заштитуживотнесрединеу

Ти хо мир Сто ја ко вић и Алек сан дра Ћи рић

Је зе ро Бор ко вац Про стор ста рог ба зе на
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вредности од 7,5 милиона динара, док
смодвамилионаиздвојилииз сопстве
ног буџета за набавку 1.700 садница,
чијаћесадњазапочетинајесен.Уреди
ћемо и простор око старог базена и
поставитимобилијарзадецу,саиграли
штем, клупама... Другу фазу  радимо
заједносаОпштиномИриг.Изменићемо
план детаљне регулације како бисмо
дефинисали прецизније будући изглед
самог језера Борковац и приобаља –
истаклајепредседницаЋирић.
За то ће се оформити стручно радно

тело од представника иришке и румске
Општине како би се што ефикасније
радило на том задатку. На ту фазу се
надовезује уређење стазе кроз шуму
Борковац,каоиуређењестазеузБорко
вачкипотоккојаћеизлазитинаУлицу15.
август.
– Трећа фаза подразумева уређење

самогјезера,плаже,приобаља...Уради
ћесепешачкестазе,трим–стаза,игра
лишта за децу како би Борковац имао
изгледкакавзаслужује.Надамосеуспе
шној сарадњи две општине и да ћемо
заједноуспетидатоунаредномпериоду
иреализујемо–истаклајепредседница
Ћирић.
Радови у оквиру првефазе почињу у

наредних месец дана, дакле уређење
простораокостарогбазена,каоистаза.
– У складу са прописима радиће се

План измене детаљне регулације тако
дасенадамодаћемодокрајаовесезо
невећдостатогабитииурађено.Тада
ће већ Борковац добити обрисе оног
какотребадаизгледапоокончањусвих
планиранихрадова–рекла је председ
ницаАлександраЋирић.
Онајеподсетилаинадосадашњаула

гањауизлетиштеБорковац.Занабавку
мобилијара је издвојено 2,4 милиона
динара, а за ЛЕД расвету поред стазе
окошестмилионадинара.
ПредседникиришкеОпштинеТихомир

Стојаковић је истакао да је већи део
Борковачког језера на територији ири
шке општине, односно катастарске
општинеРивица.
–Пре свих овихфаза које се односе

на  уређењаБорковца,морамода ура
димо једну велику ствар, али не тако
једнаставну.Тојеуклањањенелегалних
објеката изграђених уз језеро, јер се у
претходних десетак година градило без
икакве контроле и дозвола. Ми у првој
фази, уз одговарајуће пријаве, морамо
дауклонимо тенелегалнеобјекте, како
бисемоглоприступитиизрадамаПлана
детаљнерегулације,алииосталихпла
новакојинасочекују истакао јепрви
човекиришкеОпштинеТихомирСтојако
вић.
ИришкаОпштинапланираданаБор

ковачкомјезерунаправијошједнупопу
ларнутуристичкудестинацију.Упланује
да се изгради  стаза око језера уз све
пратећетуристичкесадржаје.
–Овојезеросеналазинакилометар,

дваодРуме,апетанаестаккилометара
одИрига и нема приступних саобраћај
ница.Планирамодаурадимоиприступ
не саобраћајнице како би и Ирижани,
али и остали туристи имали олакшан
приступовомизлетиштусанашестране
–рекао јепредседникТихомирСтојако
вић. С. Џа ку ла

РУ МА

По се та ам ба са до ра 
Сло ве ни је

Амбасадор Републике Словеније у
Србији Дамјан Бергант посетио је 14.
априлаРуму,ауоквирутепосете,раз
говарао је са председницом Општине
Александром Ћирић и заменицом
БиљаномПоповићЈовановић.Саамба
садоромДамјаномБергантом,билису
ипредседникНационалногсаветасло
веначке националне мањине Саша
Вербић,каоиЗоранЈовичић,председ
никДруштваСловенаца„Емона“,којеје
ибилоорганизаторпосете.
ОводруштвоуРумиимаоко400чла

новаипредстављавезуизмеђулокал

несамоуправеисловеначкихорганиза
цијаикомпанијакојепослујуурумској
општини.Овојепрвапосетаамбасадо
раБергантаРуми,ауразговорууГрад
ској кући, он је изразио задовољство
радом „Емоне“, која негује културу и
словеначкијезик.
Билојеречииопривреднимактивно

стима, потенцијалима румске општине
и могућој даљој сарадњи у привреди,
имајући у виду да у румској општини
већуспешнопослујусловеначкекомпа
није.

С. Џ.

Ам ба са дор Сло ве ни је у Град ској ку ћи

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ве ли ко ин те ре со ва ње за ба ње
Републичкифондзапензијскоиинва

лидско осигурање је расписао oглас за
пријемзахтевазаупућивањекорисника
пензијанарехабилитацијууовојгодини.
Пријаветрајуод5.до21.априла.Право
надесетодневнубесплатнурехабилита
цију у бањама и лечилиштима Србије
имају корисници старосних, инвалид
ских и породичних пензија са пребива
лиштемнатериторијиРепубликеСрби
је,чијапензијаизносидо30.978динара
и који немају друга лична примања.
Праводасејавенаогласимајуипензи
онери који добијају иностране пензије,
алиподусловомдазбирдомаћеиино
странепензијенепрелази30.978дина
ра. Услов је и да пензионер није кори
стио ову бесплатну рехабилитацију у
претходнедвегодине.
Ранг–листапензионеракојииспуња

вајуусловезаупућивањенарехабили
тацијуобјављујесетринедељеоддана
истекаогласа.Наранг –листу семоже
поднетиприговорнадлежној комисијиу
рокуодпетраднихданаодданањеног
објављивањанаогласнојтабли.
КакосазнајемоодСветиславаДамјан

чука, председника Општинског удруже
њапензионера,румскаопштинаједоби

ла могућност да пошаље својих 130
пензионераунекуод23понуђенебање.
Ланејеовуприликуимало129најстари
јихсуграђана.
Запријавутребачекодпензије,лича

карта на увид, медицинска документа
ција, уколико их пензионер поседује и
пријавни образац који попуњавају у
Општинскомудружењупензионера.
– Реч је и о одмору и лечењу,  а о

одласку одлучује надлежна комисија у
СремскојМитровици,којучинелекарии
људиизПИОФонда.Поредвисинепен
зије,критеријумисујошидужинарадног
стажа,каоидужинакоришћењапензи
је. Интересовање је велико и до 13.
априла имали смо преко 90 пријава –
кажеСветиславДамјанчук.
ОндодаједасеуњиховомУдружењу

пријављују сви пензионери, без обзира
далисучлановиилине.
ОсимуРуми,пензионерисемогупри

јављивати и у месним одборима
Општинскогудружењапензионеракојих
имауготовосвимселимарумскеопшти
не.Половиноммајабитребалодабуде
позната листа на коју постоји и могућ
ностжалбеунареднихпетраднихдана.

С. Џ.



12 20. APRIL 2022.  M NOVINE ОПШТИНА ИРИГ

Ученици првог и трећег разреда
Oсновнешколе „ДоситејОбрадовић“ из
Ирига су присуствовали промоцији Му
зичке школе „Теодор Тоша Андрејевић“
изРуме.Усклопупројектаподназивом
„Како се слуша концерт“, чији је циљ
упознавањеученикаосновнихшколаса
музичкимбонтоном,односноправилима
понашања намузичким концертима и у

установамакултуре,одржанесудвера
дионицеупрвомитрећемразреду.
Уз звуке музичких инструмената и

композиција које су изводили професо
риМузичкешколе,ученициовеиришке
школесууживали,алисуималиприли
куиданаучекакосетребапонашатина
концерту.

С. Џ.

ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“ ИРИГ

Одр жа не му зич ке
ра ди о ни це

Му зич ка ра ди о ни ца

Из учи о ни це у ди ги тал ни свет
Наставница Ана Спасојевић из ОШ

„ДоситејОбрадовић“је,пооцениструч
ног жирија Издавачке куће „Клетт“ про
глашена међу 30 најбољих дигиталних
ментора. Реч је о учешћу  на конкурсу

„Изучионицеудигиталнисвет“.
На свечаној додели награда иришкој

школи је додељенаи плакета за изузе
тандоприносразвојуиприменидигитал
нихтехнологија. С. Џ.

Пла ке та ири шкој шко ли

ИРИГ

Уки ну та ван ред на 
си ту а ци ја
Ванреднаситуацијауиришкојопшти

ни је укинута 8. априла. Наиме, на
основу закључка Штаба за ванредне
ситуације општине Ириг, председник
Општине Тихомир Стојаковић је 8.
априла донео одлуку о укидању ван
редне ситуације на територији целе
иришкеопштине.Уодлуцистојидасе
ванредна ситуација укида, јер су пре
стали разлози зањено проглашење и
поменутомодлукомсестављавансна
ге она којој је 10. септембра прошле
године проглашена ванредна ситуаци
ја. С. Џ.

МА ЛА РЕ МЕ ТА

Струч ни скуп
о ви дљи во сти
би бли о те ка
Стручни скуп на тему „Видљивост

библиотека на културној мапи Србије“
одржанје8.и9.априлауМалојРемети
у организацији Градске библиотеке из
Панчева, „Читалишта“ – научног часо
писа за теоријуипраксубиблиотекар
ства и Српске читаонице у Иригу. На
скупу о видљивости библиотека уче
ствовали су представници 10 библио
тека,којисуимали12излагањанаову
тему, док је уводну реч дала Гордана
ЂиласизБиблиотекеМатицесрпске.

О својим искуствима у овој области
говорилисупредставницибиблиотека
изВаљева,Краљева,Уба,Шапца,Пан
чеваичетирисремскебиблиотеке–из
СремскеМитровице,Шида,СтареПа
зовеиИрига.
–Учесницискупасубили јединстве

ни да је неопходна и корисна оваква
разменаискуставаорадубиблиотека,
дасуоневидљивеипрепознатљивеу
својимсрединама, алинедовољнови
дљивенакултурнојмапиСрбије.
Ово јенашмалидоприносвећојви

дљивостирадаирезултатакреативних
библиотекара – каже Вера Новковић,
директоркаСрпскечитаоницеуИригу.
Библиотекари су, током овог скупа,

посетили и манастирске библиотеке у
манастируБешеновоиМалаРемета.

С. Џ.
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ИРИГ

Ра до ви на ка на ли за ци о ној 
мре жи у три ули це
УИригу су12.априлапоче

лирадовинаизградњи кана
лизацијеутриулице.
– Прво се канализација

радиуКарађорђевојулициу
дужини од 300 метара, а
послетогаћесерадитиуули
цамаЗмајЈовинojиВукаКар
џића. Радове финансира
Покрајински  секретаријат за
регионални развој, међуреги
оналну сарадњу и локалну
самоуправу са 45 процената,
анашаОпштинаса55проце
ната–кажеТихомирСтојако
вић, председник иришке
Општине.
Овасредствасудобијенау

априлу прошле године, а с
обзиром на то да су се цене
мењале,мораласусеувећа
тиисредствазарадовеуове
триулице.
– Додатна средства ћемо

обезбедити из наших извора,
а од Покрајинског секретари
јата је добијено 7,9 милиона

динара–додајеТихомирСто
јаковић.
Рокзазавршетакрадова је

90дана.Поокончањурадова
на изградњи канализације у
оветриулице,почећеирадо

винановомделуканализаци
је у дужини око 940 метара.
Подсетимо, у априлу прошле
годинеје,такођеодСекрета
ријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и

локалнусамоуправу,добијено
окомилиондинаразаизраду
пројектно–техничкедокумен
тацијезазавршетакканализа
цијеуВрднику,атадокумен
тацијајеизавршена. С. Џ.

Ра до ви у Ка ра ђор ђе вој ули ци

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИРИГ

Изгра ђе на суве нир ни ца
у Бањи Врд ник
Туристичка организација

Ирига је реализовала проје
каткојимјепланиранаизград
ња сувенирнице, сређивање
платоаиспредИнфо–центра
иуређењепаркиралишта.
–Овојеседмиинфраструк

турни пројекат који је Мини
старство трговине, туризма
и телекомуникација одобри
ло Туристичкој организацији,
штозначидасунашипројек
тидоброурађенииоправда
ни.Свепројектесмонавреме
оправдали и Министарство
није имало замерки на реа
лизацију наших пројеката.
Сувенирница која је урађе
на у склопу Инфо – центра
биће опремљена и почеће
са радом у  наредних месец
дана. Сад имамо један изу
зетно леп објекат и сређен
комплетанплатоиспредњега
назадовољствозапосленихи
гостију – каже Драган Драги
чевић,директорТОИриг.
Он је указао и на добру

сарадњу са локалном само
управом, као и донаторима

којисупомоглиуређењепла
тоа испред Туристичке орга
низације. Туристичка органи
зација је урадила и пројекат
„Инфраструктурно уређење
централногтргауБањиВрд
ник“ са којим су конкурисали
код Министарства трговине,

туризмаителекомуникација.
– Средства су одобрена,

сада смо у фази потписива
ња уговора и очекујемо да
кренемоуреализацијупројек
таследећегмесеца–истиче
ДраганДрагичевић.

С. Џаку ла
Дра ган Дра ги че вић

Тури стич ка орга ни за ци ја Ириг
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КЕЛТСКО СЕЛО

Но ва се зо на са но вим
са др жа ји ма
Новасезоназапосетиоцеу„Келтском

селу“уИнђијибићесвечаноотворена7.
маја. Како су истакли представници
ТуристичкеорганизацијеопштинеИнђи
ја, једнаоднајвећихтуристичкихатрак
цијаутомсремскомграду,уновусезону
улазисапотпуноновимсадржајима.
–Посетиоцима„Келтскогсела“добро

дошлицућеидаљепружатикостимира
ноособљеистручниводичи,алиупот
пуно другачијим костимима него што је
то било прошле године. Они ће својом
причомупотпунитицелокупандоживљај
истакао је Милан Богојеевић, директор
ТуристичкеорганизацијеопштинеИнђи
ја.
Он је додао да је на дан отварања

новесезонепланиранконцертЛеонтине
иХора„Чаролија“.
–Заразликуодпрошлегодине,овеће

посетиоци моћи да виде предмете који
суприпадалиКелтиманапостаментима
који се окрећу. Ангажовали смо и једну
витешкутрупукојаћетокомцелогдана
анимиратидецу,амоћићеидаучеству
јууперформансукаоидаправеоклопе
сањима,рекаојеБогојевић
Он је истакао да се тренутно гради

летњапозорницаса150места,покрива
се платформа изнад језера, гради се
нова кухиња, постављају озвучење и
декоративна расвета. У новој сезони, у
ресторанукојићебитиизграђендоотва
рања,  посетиоци „Келтског села“ моћи
ће да пробају аутентична јела која су
конзумирали и припадници поменутог
народа.
–Утокујеизрадапосебногјеловника

усарадњисапознатимкуваромСашом
Мишићем и до отварања очекујемо да
ћемоиматиготовмени.Собзиромнато

да немамо више простора за изградњу
новихобјеката,нашаодлукаједаусва
ку нову сезону улазимо са новим садр
жајима који ће допринети квалитетнијој
понуди  рекао је директор Туристичке
организацијеопштинеИнђија.
Радно време комплекса остаће субо

томинедељомод9.00до21.00час,док
ћераднимданимапосетебитимогућеза
организованегрупепосетилацаузпрет
ходнунајаву.ПремаБогојевићевимречи
ма, посету „Келтском селу“ већ сада је
најавило неколико хиљада туриста.
Иначе, овај туристички комплекс сме
штен је у спортско – рекреативној зони
Инђије,науласкууградизправцаНовог
Сада.Значајниархеолошкиналазивеза
ни заживотКелтапронађени сунаоко
60 локалитета на територији општине
Инђија. Инспирисан управо животом
Келтанаовимпросторимапреоко2300
година, овај комплекс забавно – едука
тивног карактера намењен је пре свега
деци. М. Ђ.

„Келт ско се ло“

Ми лан Бо го је вић

ДРУ ШТВО „МОЈ СВЕТ“

Ус кр шњи ба зар

Друштво „Мој свет“ које окупља
децуимладесасметњамауразвоју
упетак,15.априлаодржалојеУскр
шњибазариспред„КућеВојновића“
у Инђији. Чланови овог друштва су
приказалирадове који сунастали у
претходномпериодууоквирурадио
ницакојесесвакодневноодржавају
упросторијамаДруштва„Мојсвет“.
–Последвегодинепаузезбогпан

демије,коначносмоизашлиизпро
сторија нашег Друштва како бисмо
поновоприказалиштанашичланови
раде. У оквиру базара се налазе
бројнипредметипосвећенипредсто
јећемУскрсуиизложба јепродајног
карактера. Такође, наша деца ће
данас,заједносадецомизредовне
популације, правити честитке и
заједноихукрашавати.Наовајначин
желимодаширудруштвенузаједни
цу упознамо са нашим радом и
активностима Друштва „Мој свет“
истакла је Мира Вукас из Друштва
„Мојсвет“.

Вукас јеподсетилада јеДруштво
„Мој свет“ основано  23. јуна 2003.
годинесациљемдаразбијепредра
судеоособамасасметњамаураз
воју,каоидаокупиовупопулацијуи
пружидодатназнањакрозедукацију,
креативност, културно и уметничко
изражавање.Подсећајудасучлано
випокрајинскогсавезаМНРО,каои
дасарађујусасличнимудружењима
грађана те да су учесници много
бројних манифестација и спортских
такмичења. М. Ђ.
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ГА ЛЕ РИ ЈА „АДЛИ ГАТ“

Уско ро из ло жба
Ива на Бе кја ре ва
У недавно отвореној Гале

рији„Адлигат“уИнђијиускоро
ћебитипостављенаизложба
ИванаБекјарева.Његовелич
нестваризаузећецентрални
део галерије у којем се тре
нутноналазиизложбапосве
ћенабардусрпскогглумишта
ПавлуВуисићу.Какосуиста
клипредставнициТуристичке
организацијеопштинеИнђија,
задовољни су бројем посета
за првих месец дана рада,
тесемноговећибројочекује
у наредном периоду када са
радомпочнеи„Келтскосело“.
Галерија„Адлигат“уИнђији

представља збирку неколико
легата значајнихличностииз
историјеиуметничкогмиљеа
Србије, у којем ће се чувати
предметиизњиховогличноги
професионалног живота. Ле
гат Милоша Црњанског, као
избиркапринцаЂорђаКара
ђорђевића,закоју,допрече
тиримесеца, нико није знао,
чине само део тог „блага“.
Овомнепроцењивомделуна
шеисторијепридружиласусе
иписмакраљаМиланаОбре
новића, Саве Шумановића,
одељак јапанске књижевно
сти, легат примабалерине и
кореографаИванкеЛукатели,
легати глумаца Бате Стој
ковића и Ивана Бекјарева,
писца Раше Попова, слика
ра Саве Шумановића, Донке
Шпичекимногихдругих.
МиланБогојевић, директор

Туристичке организације оп
штине Инђија и иницијатор
целеприче,успеоједаума
ли град донесе „део живота“
великог Црњанског и његове
супруге.
–Њихдвојенисуималиде

це па су своју заоставштину
завештали Народној библио
теци Србије, док је део лич
нихпредметадобилапороди
цаРужић,родбинаМилошеве
супруге.Онисунамуступили
део њихових личних ствари.
Поред намештаја из дневне
собе,коднассеналазииВи

дина шиваћа машина, књиге
из личне библиотеке и још
неки предмети. Добили смо
потврду да ћемо добити још
личнихпредметаМилошаЦр
њанског рекао је Богојевић
наотварањугалерије.
Иначе, сви легати остају

трајно у Галерији „Адлигат“,
а представници Туристичке
организације раде на томе
даличнипредметијошнеких
звучних имена из културног
животанашеземљенађусво
јеместоуЖелезничкојулици
1б. М. Ђ.

Га ле ри ја „Адли гат“ у Ин ђи ји

ФА БРИ КА ГУ МА
У ИН ЂИ ЈИ

Про из вод ња 
по чи ње у ју лу
Производња у јапанској

компанији „Тојо тајерс“ у
Инђији требала би званично
дапочне1.јула.Какојеиста
као председник Општине
ИнђијаВладимирГак, већсе
кренуло са пробном произ
водњомуовомпогонуусеве
роисточнојраднојзони.
– Почетком јула ће почети

радупуномкапацитетуиоче
кујемо велику церемонију
поводом званичног покрета
ња производње истакао је
Гак.
Изградња постројења

јапанскогинвеститорауИнђи
ји почела је 15. децембра
2020.године,кадајенајвиши
државни врх присуствовао
полагању камена темељца.
Радисеоједнојоднајзначај
нијих инвестиција до сада у
Србији, с обзиром на висину
улагањаод367милионаевра
упрвојфази,величинуобјек
та,каоиначињеницуда„Тојо
тајерс“ припада „Мицубиши“
корпорацији. Хала се налази
на око 20 хектара, а очекује
седафабрикагодишњепро
изводи пет до 10 милиона
гумапремијумкласезатржи
штеЕвропеиРусије.Општи
на Инђија је обезбедила
земљиште површине 63 хек
тара и неопходну инфра
структуру. У „Тојо тајерс“
фабрициуИнђијиће,како је
ранијенајављено,радити537
радника, чије плате ће бити
изнадпросекауСрбији.

М. Ђ.

СЕ ЋА ЊЕ НА КРУ НО СЛА ВА ИВАН КО ВИ ЋА, КА ПЕ ТА НА ПР ВЕ КЛА СЕ

Ши ђа ни ода ли по част
хе ро ју са Ко ша ра
Крунослав Иванковић, Шиђанин,

Сремац,патриота,јунак,погинуоје14.
априла 1999. Године, бранећиСрбију
на караулиКошаре.Иванковић јебио
капетанпрвекласеи једанодмногих
који јесвојживотжртвоваозаједноса
припадницима свих националности,
којисуСрбијусматралисвојомотаџби
ном,абиојеХрват.Неговањесећања
насвежртвебесомучногбомбардова
њаНАТОпактате1999.годинејесамо
део захвалности, коју им дугујемо. У
четвртак, 14. априла на католичком
гробљу у Шиду, обележена је годи
шњица погибије капетана прве класе
Иванковића.Поредпородице,пријате

ља,почастхеројусаКошараодалису
ипредставнициОпштинеШид,органи
зацијеСУБНОР–аШидиСавезаорга
низација резервних војних старешина
Србије.
–Последвадесетитригодине,сећа

мосехеројстванашихјунакасаКоша
ра, капетана Иванковића, који је свој
животдаозаслободу.Локалнасамоу
права као и целаОпштинаШид сећа
сесвихкојисудалиживотзаслободу
па и капетана Иванковића. Никада
нећебитизаборављени, јерделокоје
суучинили,борбаукојојсуучествова
ли и која је била праведна те 1999.
године за време агресијеНАТО снага

натадашњудржаву,њиховохеројство
ижељадауспејуутојборбису над
владали све то. Велика је част  да
можемо да одамо почаст капетану
Иванковићу,дасезахвалимонасвему
штојеучиниозанасидасенадамода
његоважртваижртвадругихбудуједи
не којих ћемо се сећати и о којима
ћемо причати у времену које долази.
Надамседасуратовиизанасидаје
мироноштосвижеленаовојпланети,
казао је Тихомир Стаменковић, пред
седникСкупштинеопштинеШид.
УчастхеројасаКошараједанпарку

ШидуносиимеКрунославаИванкови
ћа.
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ПУ „ВЛА ДА ОБ РА ДО ВИЋ
КА МЕ НИ”

Еко ло шка свест
се раз ви ја
од ма лих но гу
Пећиначка Предшколска установа

„ВладаОбрадовићКамени”уоквирусво
јихредовнихеколошкихактивностипри
кључиласепројекту„Зачистијеизеле
нијешколе у Војводини”, у оквиру којег
сакупљају отпад – пластичне флаше,
лименке, чепове, батерије и хартију,
чимесуваспитачизапочелисапроцесом
развијањасвестиорециклажикоддеце.
Како нам је рекла Анита Волчевски,
директорПУКамени,унутрашњостврти
ћа у Пећинцима, као и двориште опре
мљенојеконтејнеримазаразврставање
отпада.

– Како бисмо лакше разврставали
отпад,ступилисмоуконтактсафирмом
„Секопак”,којанам јепоклонилаконтеј
нере за унутрашњи простор вртића.
ЊимасмоопремиливртићуПећинцима,
Суботишту, Доњем Товарнику, Обрежу,
Купинову и Ашањи. Пећиначко Јавно
комунално предузеће „Сава” нам је
поклонилоконтејнерекојесмоставилиу
двориште нашег вртића у Пећинцима.
Сакупљени отпад даље одвозимо у
оближње рециклажне центре. Све ове
активности деца су пренела и у своје
породице, тако да сада и родитељи
активноучествујуусакупљањуотпада–
рекланамјеВолчевски.
Координатор пројекта „За чистије и

зеленијешколеуВојводини”јеваспита
чицаБраниславаИлић која са децом у
пећиначкомвртићупутемразнихеколо
шкихрадионицарадинаподизањуеко
лошкесвестикоднајмлађих.
–Рециклажадоприносиочувањупри

родних богатстава и угрожених врста,
смањује стопу загађености и потрошњу
енергије.Имајућисветоувиду,унашем
вртићувећдугинизгодинанегујемоеко
лошкеактивности,кроздружењеиигру,
кроз разне врсте радионица у сарадњи
сародитељима.Трудимоседаштовише
времена проводимо у природи како
бисмо јешто боље упознали, али и да
увидимо и на који начин можемо да је
чувамо,какодапомогнеможивотињама,
шта им је потребно, како направити
кућицузаптице.Заједнооктривамотај
не природе од Антарктика до Русије –
казалајеИлић.

 Месна заједница Купиново ових
данајезавршилавеликопролећноуре
ђењецентранасеља.Каконамјерекао
председникСаветаПерицаОдобашић,
акцији уређења прикључили су се и
мештани Купинова, а у оквиру акције
посађенојецвећенаспоменикуборци
маижртвамаизсвихослободилачких
ратова,уцентрунасеља,испредшколе
и на дечјем игралишту посађене су
саднице сибирског бреста, а испред
школејеисфрезиранајавнаповршина

накојојјепосејанановатрава.
– Уз подршку пећиначке локалне

самоуправеуспелисмодаобезбедимо
средствазаоверадове,аималисмои
двелепедонацијеоднашихмештана–
БлагојаЈовановића,којиједонираодео
новогмобилијаразадечјеигралиштеи
Драгана Вланиколина, који је донирао
новеклупенадечјемигралишту.Овоје
добарпримеркакосвизаједноможемо
дадопринесемолепшемизгледунашег
Купинова–рекаонамјеОдобашић.

Пролећно уређење Купинова

КУ ПИ НО ВО

Ве ли ко про лећ но уре ђе ње

ПЕ ЋИ НАЧ КИ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

„Лек ци ја“ јед на од осам
нај бо љих пред ста ва у Сре му
Комична драма „Лекција“, рађена у

продукцијиКултурногцентраподпокро
витељством пећиначке локалне самоу
праве,изведенаје11.априла,каоједна
одосамнајбољихпредставауокругу у
оквиру 45. Смотре аматерских позори
шта Срема ФЕДАС, која се одржава у
Беочину од 8. до 15. априла. Жири
публикејенаградиоАлександруОпачић
заулогуученицеиБојанаНаићазауло
гу професора, а о даљем пласману
представе одлучиће селектор зонске

смотреЗолтанФридман.
Ова амбијентална представа рађена

јепомотивиматекста„Час“ЕженаЈоне
ска у режији студента позоришне и
радио режије на Факултету драмских
уметностиуБеограду,СлободанаСтан
ковића из Пећинаца, а улоге тумаче
АлександраОпачић,БојанНаићиМери
маРадивојевић.Данпре,ухолуКултур
ног центраПећинци, представа „Лекци
ја” је премијерно изведена пред пећи
начкомпубликом.

Детаљ са представе
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ШИ МА НОВ ЦИ

„Учи ни“ ма ли ам ба са до ри
про мо ви шу Обед ску ба ру
Почетком ове школске го

дине,Основнашкола„Душан
Јерковић Уча” из Шиманова
ца прикључила се пројекту
„Академија за природу иљу
де”,уоквирукојегсучланови
еко –тима „Уча за природу”,
током посете Специјалном
резервату природе „Обедска
бара“,6.априла,проглашени
амбасадорима овог бисера
природе.
Како сунамреклиушима

новачкојшколи,малиамбаса
дорићеодсадасвојенаредне
активности спроводити као
амбасадори пројекта „Акаде
мијазаприродуиљуде”,који
је подржаоWWF (WorldWide
FundforNature)Адриа–свет
ски фонд за природу који се
бави заштитом животне сре
дине.Циљпројектајеповези
вањеобразовнихинституција
са управљачем заштићеног
подручја,акрајњиисходовог
пројекта су ученици амбаса
доризаштићеногподручја.
Како нам је рекла помоћ

ницадиректорашимановачке
основнешколеМиланаПаде
жанин, мали амбасадори ће

промовисатиприроднелепоте
икултурно–историјскевред
ности нашег заштићеног под
ручјаСРП„Обедскабара“.
–Пројекатсеспроводикроз

више различитих области –
од формирање тима под на
зивом „Уча за природу“, који
чини14ученикаоддругогдо
седмогразредаичетириучи
тељице, преко прикупљања

података за културно – исто
ријсконаслеђенашегкрајапа
добиодиверзитета–биљноги
животињскогсветакојејеспе
цифичнозаовоподручје.Ис
траживањем и прикупљањем
података за културно – исто
ријско наслеђе нашег краја,
настала је кратка публикаци
ја „Материјално и нематери
јално наслеђе нашег краја”.

Један од занимљивијих за
датака био је израда модела
заштићеногподручјаињегово
презентовање пред комиси
јомWWFтима–рекланамје
Падежанин,идодаладајеза
децунајзанимљивијидеопро
јакта управо посета Обедској
барииупознавањенатерену
сазначајемприродеиначини
мањенезаштите.

Амбасадори Обедске баре

ПЕ ЋИН ЦИ

Про лећ ни кон цер ти за основ це
Ученици и наставници

Основне музичке школе „Те
одор Тоша Андрејевић“ из
Руме, подручног одељења у
Пећинцима, организовали су
12. априла два концерта за
ученикепрвогидругогразре
даОсновнешколе„Слободан
БајићПаја“уПећинцима.
Логистичку и техничку по

дршкуобезбедио јеКултурни
центар Пећинци, а директор
ове установе Јован Деврња
јетомприликомизјавиодасу
овакви интерактивни концер
ти изузетан показатељ него
вањаталенатаинапреткако
ји остварују ученицимузичке
школеуПећинцима.
– Музичка школа окупља

децу из скоро свих села пе
ћиначке општине  Купинова,
Доњег Товарника, Попинаца,
Сибача,Шимановаца, Огара,
Брестача и других насеља.
Следећикораккојићепреду
зетиКултурницентарусарад
њисамузичкомшколом,јесте
организовање оваквих актив
ностииусвимтиммањимме

стима наше општине– рекао
јеДеврња.
Младимузичарисусесво

јим другарима представили
делима на хармоници (на
ставник Никола Пантелић),
тамбурици (наставник Дејан

Ћирковић), клавиру (настав
ница Бранислава Трифуно
вић)игитари(наставникВик
тор Ђурић) појединачно, као
ихорскимнаступима(настав
ницаДанијелаХорњак).
Координатор ових актив

ности, Бранислава Трифуно
вић казала је да је деци том
приликом предочено колико
бављењемузикомможебити
интересантно,корисноипло
доносно.
– Овим интерактивним

концертима, у трајању до
30 минута, основци су има
ли прилику да повежу своје
предзнање из области музи
ке са конкретним инструмен
тима, њиховим звучањима и
начинима извођења музике,
апритомсусесусрелисапо
знатим мелодијама и разно
врснимритмичкимобрасцима
изјавилајеТрифуновић.
Уоквируистихактивности,

у пећиначкој основној школи
наставницаЗоркаУхрикипе
дагогица Милена Златковић
одржале су сутрадан, учени
цима првог и другог разреда
едукативнерадионицена те
му„Какосеслушаконцерт?“,
а исте радионице најавље
не су за наредни месец и у
Основној школи „Душан Јер
ковићУча“уШимановцима.

Са концерта
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ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ РУ МА

По че ла про да ја цве ћа

Пролећејеивремекадамногиграђа
ни купују цвеће како би украсили своје
баштеилитерасе,авеликибројсеодлу
чидацвећекупиуЈП„Комуналац“,који
има своју производњу у пластеницима.
Ту се цвеће гаји како за потребе самог
предузећа,којеодржавазеленеповрши
неуграду,алиизапродајуграђанима.
Овегодинеурасадникуимаоко22.000

саксијаразличитогукрасногбиља,најви
шемушкатли,петунија,сурфинија,каои
разнихврстечокотица,каоштосубего
није, винке, копривице и остало ситно
свеће.
–Почетакпродајеобележилајевели

ки број купаца већ првог дана, заиста
смоималивеликугужву.Продајајепоче

ла12.априлаиималисмодостапосла
већ првог дана. Имамо велики број
наших  дугогодишњих муштерија, али
долазеиновикупци.Оноштожелимда
истакнем једасуценеистекаоипрет
ходнегодинеипоредсвихпоскупљења
којапратепроизводњу–кажеВладимир
Јаворац, шеф радне јединице „Зелени
ло”.
Осимтога,свикупцимогудадобијуи

стручнесаветеодзапосленихурасадни
ку, односно како да прихрањују или
ђубрецвећекојесукупили.
Радно време расадника у ЈП „Кому

налцу“јераднимданомод7до16часо
ваисуботомод8до13часова.

С. Џа ку ла

Вла ди мир Ја во рац

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ

При хва ћен
ре ба ланс бу џета
Први ребаланс овогодишњег буџета

усвојенјенаседнициОпштинскогвећа,
којајеодржана15.априлателефонским
путем. Коначну реч о ребалансу даће
одборнициСкупштинеопштунеРумана
седници, која је заказана за 21. април.
Према Закону о буџетском систему,
Скупштина локалне власти обавља
усклађивање прихода и расхода на
нижем,вишемилиистомнивоу.
Услучајуовогпрвогребалансаприхо

диипримањасеусклађујусарасходима
ииздациманавишемнивоуитоуизно
суод478.207.184динарабуџетскихпри
ходаирасхода,доксеприходиирасхо
ди из додатних извора усклађују на
вишемнивоууизносуод900.000дина
ра. Дакле, укупно општински буџет се
одлукоморебалансуповећавауизносу
од 479.107.184 динара. Тако ће укупно
планираниприходиипримањаопштин
скогбуџетаза 2022.годинубитиблизу
три милијарде динара, тачније
2.904.258.822динара.
У структури, приход од пореза на

доходак, добит и капиталне добитке је
планиран у износу  од 1,4 милијарде
динара,  од чега се очекује приход од
порезаназарадеуизносуод1.2мили
јарде. Порез на имовину је планиран у
износуод480милионадинара,аскоро
трећинасеодносинапорезнаимовину
обвезникакојиводепословнекњиге,150
милиона динара. Трансфери од других
нивоа власти су планирани у укупном
износуод285,8милионадинара.Исто
времено, укупно планирани расходи и
издаци општинског буџета су
2.904.258.822динара. С. Џ.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Нова акци ја дава ла штва крви
ЦрвеникрстРумаиПокра

јински завод за трансфузију
крви организовали су нову
акцију добровољног давала
штва 15. априла, а посебан
позив су упутили овогоди
шњимматурантима средњих
школа.Потребезарезервама
крви свих крвних група су
повећане,аодзивдобровољ
них даваоца, нажалост, није
сразмеран броју потребних
јединица крви на дневном
нивоу.
Овој акцији, која је реали

зована у румском Културном
центрусеодазвало49дава
лаца, њих 45 је дало крв, а
међуњима је било и петоро
којисупопрвипутдаликрв.
Један од њих је био Иван
Воларић, ученик четвртог
разреда на смеру пољопри
вреднитехничар.
– Сада смо на ускршњем

распусту и одлучио сам да
дођем и дам крв. Раније

нисам могао, морао сам да
сачекамданапум18година.
Овојепрви,алинећебитии
последњи пут да дајем крв,
планирамдаторадимредов
но–рекаонамјеИван.
Свакако да не треба гово

рити колико је континуирано

снабдевање компонентама
крвинеопходнокакобиусва
ком тренутку било довољно
крви за хитне и ванредне
ситуације, витално угрожене
пацијенте, за терапију онко
лошкихболесникакаоипла
ниране хируршке интервен

цијеуКлиничкомцентруВој
водине, Дечјој болници,
Институту уСремској  Каме
ници, Општој болници у
Сремској Митровици и дру
гим здравственим установа
ма.

С. Џаку ла

Акци ја дава ња крви у РумиИван Вола рић
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ус кр шња ча ро ли ја на тр гу

Након паузе због коро
на – вируса, поново је након
двегодинеорганизована „Ус
кршња чаролија“ у центру
Сремске Митровице и траје
до 24. априла. За то време
ћеМитровчани имати прили
кудапазареразличитеукра
се,предметеинакитсаускр
шњиммотивима.
–У овој продајној изложби

смоучествовалипренеколи
когодина,кадајеорганизова
напрвипут.Примећујемоса
давећеинтересовање,јерсу
суграђани упознати са оним
штоможемодаимпонудимо.
Бавимо се пустовањем вуне
већчетиригодине.Пролазни
цисераспитују,гледајунаше
производе, понешто и купе.
Надамосејошбољојпродаји,
рекла је једна од излагачица
ОлгицаСавић.

Породица Симић учествује
свакегодине,несамонаускр
шњој,већинасвимосталим
празничним, продајним из
ложбама,којеорганизујеГрад
СремскаМитровица.
 Изложили смо ручне ра

дове у духу празника, као и
слике са мотивима Сремске
Митровице,којеизрађујемоја
супруга. Задовољни смо по
сетом суграђана, који дола
зе у већем броју, углавном у
послеподневним часовима,
објасниојеЗоранСимић.
Организатор „Ускршње ча

ролије“је,традиционално,Ту
ристичка организација Града
СремскаМитровица.
–Каоиранијихгодина,ова

тематскаманифестацијаодр
жава се у време ускршњих
празника. Ове године је ин
тересовање порасло, с тим

дасмоовајпутдалиприлику
излагачима да се представе
начакдесеттезги,изјавилаје
БојанаЖивковићСантрач из
Туристичкеорганизације.
Првипутје„Ускршњачаро

лија“одржана2017. годинеи
већ тада је привукла велику
пажњу и интересовање уче
сникаикупаца.Идејајебила
да обухвати прославуУскрса
по грегоријанском и јулијан
скомкалендаруидасвикоји
се баве различитим ручним
радовима добију прилику да
сепредставесвојимсуграђа
нима. А. П.

„Ус кр шња ча ро ли ја“

Ол ги ца Са вић Зоран Симић

Бо ја на Жив ко вић Сан трач

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ

Ак ци ја „По кло ни 
ма тур ску ха љи ну“
Канцеларија за младе у Сремској

Митровици поново организује акцију
„Поклониматурскухаљину“.Овахума
нутарнаакцијајенамењенаматуранки
њама, које нису у могућности да себи
приуште хаљину за матурско вече.
Поред хаљина, Канцеларија за младе
ћеобезбедитишминкуипедикирзајед
ноудоговорусадевојкамакојезаврша
вајуобукузашминкереипедикирекроз
пројекат „Јачање стручних капацитета
за запошљавање лица из осетљивих
група под утицајем пандемије ковид –
19. Из Канцеларије за младе позивају
свесуграђанкекојесумогућностидасе
прикључе овој акцији и поклоне хаљи
не.
Све додатне информације се могу

добитисвакимраднимданомод8до15
часаова у Канцеларији замладе,Све
тогДимитрија10илипутемдруштвених
мрежа.Акцијајепотпуноанонимна.

ЛА ЋА РАК

До на ци ја за вр тић

За малишане у лаћарачком вртићу
компанија„ЛукоилСрбија“обезбедилаје
донацију чија је вредност 219.000 дина
ра.Реч јеолетњиковцусапешчаником,
којићедецакориститизаигру,дружење
ираднеактивностинаотвореном.Дирек
торицаПредшколскеустанове„Пчелица“
Биљана Цвијетић се захвалила донато
рима, собзиромнатода јеудворишту

вртића било неопходно обезбедити
додатнипросторухладовини,заборавак
деце. Ово је пример добре сарадње
између цивилног сектора, привреде и
локалне самоуправе.Циљ је и убудуће,
заједничкимделовањем,стваратиквали
тетнији и здравији амбијент за боравак
најмлађих. А.П.

Фо то: Б.Т.

До на ци ја ла ћа рач ком вр ти ћу
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Ин клу зи ја Ро ма у Вој ки

ВОЈ КА: ПО СЛЕ ГО ТО ВО 20 ГО ДИ НА РОМ СКА ДО МА ЋИН СТВА ПРИ КљУ ЧЕ НА НА 
ВО ДО ВОД

Потекла вода из славине
Пројекат прикључења 18

породицанаводоводнумрежу
уВојки,представљенјеууто
рак,12.априлаприликомоби
ласка представника учесника
пројекта  „Смањење додатне
рањивости Рома и других
маргинализованих група у 18
јединица локалне самоупра
ве”.
Пројекат се спроводи у

оквирупрограмаНемачкераз
војне сарадње „Инклузија
Ромаидругихмаргинализова
нихгрупауСрбији”,којиреа
лизује Немачко друштво за
интернационалну сарадњу
ГИЗ у партнерству са Мини
старствомзаљудскаимањин
ска права и друштвени дија
лог, а сарадња са локалном
самоуправом је допринела
томе.
Иакојеприступпијаћојводи

основно људско право, поје
динеромскепородицеуУли
ци Драге Јовановића у Војки
сунаточекалеоко20година.
– Нисмо имали воду, ишли

смопоњупешке,садконачно
имамо одличну пијаћу воду,
каже задовољан Бранислав
Јовановић.
Обиласку ових породица

присуствовали Гордана
Чомић, министарка, за људ
скаимањинскаправаидру
штвенидијалог,ЂорђеРади
новић, председник Општине
Стара Пазова, Кристијан
Шилинг, шеф Одељења за
привредну сарадњу Амбаса
деСавезнеРепубликеНемач
ке, Нинослав Јовановић,
државни секретар Министар
ства за људска и мањинска
права и друштвени дијалог.
Драгана Јовановић Аријас,
менаџеркаТимазасоцијално
укључивање и смањење
сиромаштва Владе Републи
кеСрбије,ЈеленаЈовановић,
посланицаСкупштинеАПВој
водина, Александар Балино
вић, координатор за ромска
питања при Канцеларији за

инклузијуРомаОпштинеСта
раПазова.
– Ово је добар пример за

целуСрбију,алиизаЕвропу.
Основни принцип Министар
ства јесте: ,,НиштаоРомима
безРома’’ и управо због тога
сезахваљујемсвима,апосеб
ноГИЗ–уштојеновацнемач
кихпорескихобвезникадобро
инвестирао,анаосновувред
носнихстварикојимајеСрби
ја привржена. Верујем да
ћемо, као и до сада, заједно
учествовати и сарађивати у
свимосталимсегментимакоји
се односе на интеграцију
Рома–изјавила јеминистар
ка Гордана Чомић из Мини
старствазаљудскаимањин
ска права и друштвени дија
лог.
ЂорђеРадиновићсезахва

лиосвимакојисуучествовали
уовомпројекту.
– Воду је у новембру про

шле године добило 18 поро
дица, у наредном периоду
требалобијош8породицада
добијеприкључакнаводовод
нумрежу, а уколиконеко још
остане,мићемотокаолокал
на самоуправа урадити, јер

основно је право свих људи
даимајупијаћуводу.Посебно
сада кад радимо нову водо
воднумрежу,штоћедоприне
ти бољем квалитету воде,
рекаојепредседникОпштине
СтараПазоваЂорђеРадино
вић.
Вредност радова у Војки

износи 4.335 евра (средства
пројекта), адоприносОпшти
не Стара Пазова и Јавног
комуналног предузећа „Водо
вод и канализација“ Стара
Пазоваје3.090евра.
Циљ немачке развојне

подршке јесте да се пружи
подршка Републици Србији у
процесуевропскихинтеграци
ја, нагласио је Кристијан
Шилинг, шеф Одељења за
привреднусарадњуАмбасаде
СавезнеРепубликеНемачке.
–Замањеодшестмесеци

смоуспелидареализујемоне
само краткорочно решења,
већионадугорочнаодржива,
која су прилагођена управо
овим заједницама. Као што
смо могли да видимо, омогу
ћен је приступ, односно при
кључење водоводној мрежи
са чистом пијаћом водом за

овузаједницу.
–Наовајначин,средствима

ГИЗ–асуплаћениприкључ
цизаводу,садругестранесу
средствимаопштинскеуправе
ипокрајинскевладефинанси
ранисуодприкључказаводу
доточећегместа.Оношто је
изузетноважнодабисеосе
тилаиодговорностзаједнице
јестедасуонисамиучество
вали у ископавању шахта,
рекао је Александар Балино
вић, координатор за ромска
питања.
ПројекатспроводиГенерал

ни секретаријат Владе Репу
блике Србије као правни
заступник Тима за социјално
укључивањеисмањењесиро
маштва,апартнеринареали
зацији пројекта су удружења
Центарзаинтерактивнупеда
гогијуиЕкуменскахуманитар
на организација. Битна је и
међусекторска сарадња, а у
Општина Стара Пазова је
добарпримерподршкеинклу
зији Рома. Представљање
пројекта јебилодеоактивно
сти поводом обележавања
МеђународногданаРома.

Зден ка Ко жик

Најбољиученициромскенационално
сти из свих основних школа старопазо
вачкеопштинесузасвојрадиуспешно
школовање,награђени таблет–рачуна
рима. Ово је знак подршке, коју даје
локална самоуправа даљем стицању
знања, поводом недавног обележавања
СветскогданаРома.Пријемјеорганизо
ванузградиОпштинеуСвечанојсали,а

таблете најуспешнијим ђацима Ромима
уручио је лично председник Општине
Стара Пазова Ђорђе Радиновић. Он је
истакаодајеобразовањеРоманајбитни
је, јер само ако крену тим путем, могу
себиобезбедитибољеусловезаживота
каснијеисвојојдеци.
– Општина Стара Пазова редовно

спроводиакцијеподршкеђацимаромске

националностиуциљуњиховогпотпуног
интегрисања у све процесе у локалној
срединииовојесамоједнаакцијаунизу.
Уплануједасејошвишеставиакценат
наобразовањеРома,каоинапобољша
њеживотнихуслова,истакаојеАлексан
дар Балиновић, координатор за ромска
питања из Kанцеларије за инклузију
РомаОпштинеСтараПазова. Д. Г.

Нај бо љим основ ци ма Ро ми ма
уру че ни та блет ра чу на ри
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Усуботу16.априла,прогла
шењем најуспешнијих пред
става, глумачкихостварењаи
појединих сегмената позори
шне представе, завршена је
45. Смотра аматерских позо
ришта Срема. Селектор Зол
тан Фридман, позоришни
редитељипродуцентизРуме,
донео је следеће одлуке: за
накнадну селекцију на 58.
Фестивал аматерских позори
шних друштава Војводине
(СтараПазова, 21–29.маја)
упућућенесутрипредставеи
то:„Рођене“,Културно–обра
зовногцентраШидиАматер
ског позоришта „Бранислав
Нушић“ШидурежијиЦветина
Аничића; „Аll shoоk up!!!“
(„Одлепио сам скроз!“) – Гим
назијске сцене „Ruma School
Theatre“ и Гимназије „Стеван
Пузић“,РумаурежијиМарије
Ратанчић и „Нека буде ано
нимно“(„Овојемојаприча“)–
Креативног центра „Артеље“,
ИнђијаурежијиТеодореМар
четеиСташеБлечић.
На Позоришни фестивал

нових форми и камерних
представауКрушчићупућене
су две представе: „Лекција“
(камерне сцене) – Културног
центраПећинцииПозоришта
младих Пећинци у режији
СлободанаСтанковићаи„Крај
викенда“ – АП КУД „Бриле“
Беочин у режији Секуле
Петровића.
На Омладински позоришни

фестивал у Кулиу упућене су
двепредставе:„Аllshoоkup!!!“
(„Одлепиосамскроз!“)и„Нека

буде анонимно“ („Ово је моја
прича“).
На Фестивал традиционал

них форми – ФЕТРА у Јаши
Томић упућена је представа
„Путујуће позориштеШопало
вић“ – АП „Мирко Таталовић
Ћира“, Нова Пазова у режији
АлександераБака.
Награде и похвале за поје

дине сегменте позоришне
представедобилису:Илијана
Орешчанин – за најбољу
костимографија за представу
„Рођене“,којајекреативними
функционалним решењем и
израдом допринела укупном
сценском изразу; Теодора
МарчетаиСташаБлечићза
најбољу употребу сценског
простораиреквизитазапред
ставу „Нека буде анонимно“;
Цветин Аничић  – за тотал
дизајн за представу „Рођене“;
АнаКалуђеровић–засценски

покрет и кореографију за
представу „Одлепио сам
скроз“; Ненад Сладић – за
епизоднумушкуулогуДробца
упредстави„Путујућепозори
штеШопаловић“; Бојана Уро
шевић  – за епизодну женску
улогуГинеупредстави„Путу
јуће позориште Шопаловић“;
АлексаСтрајиниБенд„Одле
пио сам скроз“ – за најбољу
сценску музику, аранжмане и
извођење;  ДијанаВлаинић –
специјалнанаградазарадса
младима,приступимотиваци
ју за представу „Данас мени,
сутра теби“ и  Марија Ратан
чић – за режију представе
„Одлепиосамскроз“.
Похвалеза глумачкаоства

рења добили су: Михајло
Маљковић за улогу Денис у
представи „Одлепио сам
скроз“;КатаринаДрагишићза
улогуМатилде;БењаминТор

дај за улогуДокторке и Јули
јанПетреусзаулогуСестреу
представи „Цунами“; Мерима
РадивојевићзаулогуМаријеу
представи „Лекција“; Емилија
Дељанин за улогу Софије у
представи „Путујуће позори
ште Шопаловић“; Оливера
МиљатовићРадаковићзауло
гу „Она“ у представи „Крај
викенда“иНађаБоровић–за
најбољуженску улогуНатали
и Ед у представи „Одлепио
самскроз“.
Жири публике у саставу

Неда Пацек, КарлоШетало и
Милоје Кнежевић наградио је
МеримуРадивојевићзанајбо
љу женску споредну улогу,
Маријаупредстави „Лекција“;
НенадаСладића–занајбољу
спореднумушкуулогу,Дробац
упредстави„Путујућепозори
штеШопаловић“; НађуБоро
вић–занајбољуженскуглав
нуулогу,НаталииЕдупред
стави „Одлепио сам скроз“;
Дејана Уцмана – за најбољу
главну мушку  улогу, Он  у
представи „Крај викенда“ и
„Одлепиосамскроз“– занај
бољупредставунаСмотри.
Меморијална награда „Пе

тарЈовановићПеђа“–најбо
љем редитељу аматеру на
Смотри, додељена је Марији
Ратанчићзарежијупредставе
„Одлепиосамскроз“.
У част награђених Позори

ште „Castellum“ из Костолца
извело је представу „Љубав“
МарејаШизгалаурежијиФуа
даТабучића.

Фото: Исмет Адемовски

Нађа Боровић Дејан Уцман

45. СМО ТРА АМА ТЕР СКИХ ПО ЗО РИ ШТА СРЕ МА

Про гла ше ни нај у спе шни ји
и спу ште на за ве са
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КО НАМ РУЖИ ГРАД И УНИШТАВА ОКОЛИНУ?

Ко сте ви и ка ко се усу ђу је те 
та ко без бри жни и си ти?

Ових да на слу ша мо пре го ре ле по ли тич ке ана ли ти ча ре, ко ји ка жу ка ко су 
пр ви пут гла са ле ге не ра ци је ро ђе не и од ра ста ле у де ве де се тим. Па, гре ши те 
го спо до. Ге не ра ци је де ве де се тих су гла са ле ен ти пут, а по пр ви пут су гла са ли 
они ро ђе ни по сле 2000. го ди не, ко ји ни су мо ра ли ви ше да че ка ју 19:15 или 
не де љу пре под не да гле да ју цр та ни филм, ко је су пре ста ли да се оце њу ју у 
пр вом раз ре ду

Сремска Митровица је леп град,
наш град. Дивна река, дивно
лето, Фрушка гора на дохват

руке, природа на све стране, много
зеленилауградуиванњега.Релатив
но чист град, што је и чест коментар
оних који сврате овамо. У последње
време, често се нешто ново направи,
обележиилипостави.Тојелепо.Тоје
позитивно. Опет, не значи да то баш
свиматребадаседопада,аликадасе
нештонађе„пободеноуземљу“поста
је чињеница и што је још важније,
постајејавнаимовина,нашаимовинаи
ниминити кодруги немаправода је
наружи. А ми ћемо се углавном око
свега овога лакше посвађати на Феј
сбуку него уложити ту енергију да се
нештоочува.
Некако ми је жао оних који шарају

туђезидове.Испразнисуиемоционал
нотупи.Да,графитисуувекпостојали,
алиуместоисписивањапогрднихпаро
ла,којетоинису,већенекологореично
пискарање,какобибилодаоникојису
већпотрошилиновацнаспреј,направе
нештокреативно,направеуметностод
тога. Истина, постоји неколико зани
мљивихграфитауграду,некакосувећ
и легендарни: У шест те чекам код
музичке, Када ниси са мном, споро
текусати,тојелепо,носинекупусла
стумладостикреативностсасобоми
морасвакомеданабациосмехкадато
види. И имамо оне који само хоће да

истакнуданавијајуза„Звезду“и„Пар
тизан“.Иштаћемосатим.
Овихданаслушамопрегорелеполи

тичке аналитичаре, који кажу како су
први пут гласале генерације рођенеи
одрасталеудеведесетим.Па,грешите
господо. Генерације деведесетих су
гласалеентипут,апопрвипутсугла
сали они рођени после 2000. године,
којинисумораливишедачекају19.15
илинедељупреподнедагледајуцрта
нифилм,којесупресталидасеоцењу
јуупрвомразреду.Ондасуонипосле
њихсвемањеимањеморалидажеле,
траже и чекају.И онда се окренемо и
видимодасутогенерацијеодрастале
уизобиљу,алиосталитупиодемпати
је,пристојности,срамоте.Међутим,не
могу само њих да кривим, од кога су
онитопавиделидасепикавацисмеће
баца у корпу за отпатке. Узмите само
како лагано успут у ходу испустимо
папиркојинамнетреба.Кривисмоми.
Оноштотребаданасзабрине.Коих

јенаучиодазлочиннијехрабростида
сељубавпреманацијииземљиосли
кава на зиду, јер застави је место на
зиду,акривцунаслужењукривице.Ко
их је научио да буду гласни и ружно
говоре.Ушколикажу,свеидеизкуће,
укућикажу,ништаушколинерадеса
њима.Минусизашколуизапородицу,
инулазадржаву,учишдетеодкадасе
роди само да има права, а где су
дужности.Коихјенаучиодабудугру

За ни ма ме, мај чин си не, 
шта се то те би де си да 
узмеш па из ва лиш сла
ви ну. Мо рам да пи там 
тво је ро ди те ље, је л’ 

ва ше де те у ре ду са гла
вом?! Да ли код ку ће 

узмеш па пир, на то пиш га 
и за фр ља чиш у зид? Ако 

се не пот пи шеш ма ми 
мар ке ром из над кре ве та, 

што се пот пи су јеш на 
деч јем и гра ли шту. За ле
пи на ви јач ку на леп ни цу 

та ти на ко ла, не на пе ња
ли цу у „Ма ти је Ху ђи“! 
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ТО ПЛИ ПО ЗДРА ВИ
ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Град до био
раз глед ни цу
СремскаМитровица после низа го

дина коначно има поново своју раз
гледницу, која ће ускоро бити промо
висана,какосазнајемоуТуристичком
инфо–центру.Наиме,руководствоје
орадуауторкеЈеленеСтепановићса
зналапутемдруштвенихмрежа, када
јеобјављенасликаСремскеМитрови
це, а након тога је успостављена са
радња. Одштампан је, за сада, један
мањи број разгледница које се могу
набавити у Туристичком инфо – цен
тру,анаконзваничнепромоције,биће
штампана у већем броју и подељена
грађанима Сремске Митровице ка
кобиионисамимоглидаучествујуу
промоцији нове разгледнице. Такође,
упланујеспровођењеконкурсапутем
кога ћебити одабраниидодатнимо
тивизановемитровачкеразгледнице,
којећебитиупонуди.

А. П.

ВРД НИК

Се ми нар о жен ском 
ак ти ви зму

Семинароженскомактивизму„Стоза
будућност, 100 за будућност“ одржан је
од15.до17.априлауВрднику.Одвијао
секрозчетирисесијесапо25учесница
исвакагрупајепрошлакроздвасемина
ра.
У поподневним сатима 15. априла,

семинар је отворен обраћањем органи
затора,аговорилисуНинославЈовано
вић, државни секретар у Министарству
заљудскаимањинскаправаидруштве
нидијалог,ЉиљанаМихајловић,дирек
торкаКанцеларијезаинклузијуРомаАП
Војводине, и ЗдравкаСимић изЦентра
за развој ромске заједнице „Амаро
дром“.
О запошљавању Ромкиња и Рома у

СрбијијеговорилаВеснаВидовић,виша
менаџеркапројектауоквируГИЗ–овог
пројектаинклузијеРома.

Другог дана у јутарњим сатима је и
званичноотворенсеминарузобраћање
ГорданеЧомић,министаркезаљудскаи
мањинска права и друштвени дијалог,
Далибора Накића, председника Нацио
налногсаветаРомскенационалнемањи
не и  Николе Вучена, председника
ОпштинеСмедеревскаПаланка.
Оженскомактивизмууслужбиборбе

заостваривањељудскихправаговорила
јеГорданаЧомић,докјеомобилизацији
заједницеуслужбиборбезаостварива
ње људских права говорила ромска
активисткиња Марина Симеуновић.
Последњегданасеминаранатемусиро
маштво и рани бракови говорила је
Љиљана  Михајловић, а о образовању
РомаиРомкињауСрбијиРужицаНико
лићизЕдукативногцентраРомауСубо
тици. С. Џ.

Се ми нар у Врд ни ку

би.Немогудагенерализујем,тосуони
којисевиде,јероникојипоседујуврли
неиетику,невидљивсу.Гре`ота.
На све ово, подстакли су ме неки

догађаји којисуседесилипоследњих
данауграду.Некосеусудиодаразбије
стаклонабазилици!Какотијетопало
на памет?!Штаније у реду са тобом,
када узмеш из досаде, занимације,
поена у друштву и разбијеш градски
излог?Па,штојетајизлогдругачијиод
прозоратвојекуће.Срамтебило,тоје
градскиизлог,тојејавнаимовина,тоје
баштинамогграда,тојемојпрозор.Ко
си ти и како се усуђујеш да бациш
каменицу, циглу, флашу на њега. Не
може,тојемојеиимамправодабуде
читавоименинапонослепо!Суграђа
ни, како се то понашате, кога сте то
гајили.Кадаћевамнештобитидобро
и потаман?Све нас кривимшто пуца
стаклонадкорениманашегпостојања!
Срамотајенаша!Отрезнимосе,чаки
да јеситница,проблемћебитимного
већи,папосле„лупајглавом“.

Прошле годинесмодобилиобно
вљен јавнитоалетуцентругра
да. Фала Богу, какви смо, прво

смоповикали,свашта,отварајуклоњу!
Нисмопомислилидатонештокошта,
дасмотомиплатилидаимамоидаје
то наше сада да се послужимо тиме,
јер природа нам налаже да се тоале
том служимо. Уместо тога, шта види
мо.Видимомамеитатекојеуместода
децуучедауђуутоалетиисправнога
користе, сакривају их иза жбунића по
парку,папишкилодетеилипас,учему
је разлика, јелте. Поврх свега, недуго
после стављања „клоње“ у употребу,
некихрабриизабавниклинцисуухва
тили па ишарали тај простор. Ухвати
шеих,алидазлобудевеће,садакако
чујемјавнитоалетједевастиран.Зани
ма ме, мајчин сине, шта се то теби
деси да узмеш па извалиш славину.
Морамдапитамтвојеродитеље, јел’
вашедетеуредусаглавом?!Даликод
кућеузмешпапир,натопишгаизафр
љачиш у зид? Ако се не потпишеш
мамимаркеромизнадкревета,штосе
потписујешнадечјемигралишту.Зале
пи навијачку налепницу тати на кола,
ненапењалицуу„МатијеХуђи“!
Коме ломите клупе, шарате зграде.

Уместоштостепатриотеназидовима,
будитепатриотепремасвојимљудима.
Чувајтеоколину,поноситесеизгледом,
историјом, сваким знаком који чини
историју.Тесликесулепеибезваси
када нису на Инстаграму. Мој град је
мојаимовинаинеможешдајеузурпи
раш!Свакаклупаупаркујемојаклупа.
Сваки папирић који си оставио изван
корпе за смеће је уништавање моје
имовине. Не може! Не узимајте јавну
чистоћуздравозаготово,то јевелики
посаоукомесвиморамодаучествује
мо.Неможетедапојмитедасууцен
тру Лондона и Рима стајале гомиле
смећа због штрајка комуналних слу
жби. Визуализирајте град пун смећа,
уместо да је сређен и чист, чисто да
бисмоималиобесликеуглави.Дакле,
чувамојавнуимовинузасебе,данама
буде лепо. Али гледајући куд идемо,
остајумистрахибрига.

Чи тан ка
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ЗО РАН ПРЕ ДИН, МУ ЗИ ЧАР И ПИ САЦ

При чам са сво јим ли ко ви ма

Попрвипутовегодинечланстручног
жирија „Арт Темафеста“ је био Зоран
Предин, већини знан пре свега као
музичар,кантауторифронтменпозна
те словеначке групе „Лачни Франц“.
Његовоангажовањена
„АртТремафесту“јебилаиприлика

дасеодржипромоцијакњиге„Главом
кроззид“–збирка32краткеприче–као
ињеговогалбума „Гастарбајтертруба
дур“,предбројномпубликом.
За многе је можда изненађујуће

сазнање да је Предин написао књигу,
јер је знатно  познатији као музичар,
али се као млад управо бавио писа
њем. Када се ради о музици, Зоран
сматрада заправоонданиконијебио
свестанјеЈугославијабилатрећанајја
чамузичкасценаусвету.

–Тосетеккаснијепоказало,свакоје
тражио неки свој оригинални израз,
могло се експериментисати, слушали
смо омиљене бендове, а данас се

музикаслушаурикверц.Јамислимда
јетобиласретнаоколност,дајетаква
душакаоштојетадабиламоја,могла
дараширисвојакриланатакавначин.

Зоран Предин

Мој ко ле га Рам
бо Ама де ус је 

ре као у јед ном 
ин тер вјуу да је 
особ на скром

ност пр ви услов 
за лич ну сло бо

ду. Ве ро ват но 
сви ви ше – ви ше 
осе ћа мо ка ко су 

се ства ри про
ме ни ле, ка ко је 

ре ци мо, ам ба ла
жа по ста ла 

ва жни ја не го 
са др жај. У том 

но вом тур бо 
ка пи та ли стич

ком све ту и 
ре ал но сти, 

мо раш ста ја ти 
сам на ве тру

Док ни сам по чео пи са ти, ни сам мо гао ве ро ва
ти да ће се об и сти ни ти то да ћу мо ћи раз го ва ра
ти са сво јим ли ко ви ма, да ће ти ли ко ви су ге ри
са ти  шта да  на пи шем. Не ке ли ко ве сам убио па 
су про те сти ра ли, а нај ве ће из не на ђе ње је ка да 
усред но ћи ску жим да ли ко ви са ми је дан са 
дру гим раз го ва ра ју, без ме не.  То  је до ста чуд
но, али је углав ном за бав но
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Већ тада сам био позван у новине да
пишем путописе, дневнике, понеку
колумну и та љубав према писању
извире од тада. Касније, следећих 30
годинапосветиосамсеискључивокан
тауторствуиостваривањусвојихснова.
Крозразнежанровесамтутражионеки
свој израз, преко етна, џипси свинга,
попменикаднијепривлачио.Уједном
тренутку,кадаписањетекстовапостаје
занат,ондаскужишдајетекступесми
роб ритму, аранжману, мелодији, и да
тиморашунекихпедесетакречипуно
тогарећи.Упрозиимашсверечисвета,
можешписатиобилочемунабилокоји
начин, пуно слободније. Једна је при
медбапалабашзбоговихкраткихпри
ча.Наиме,једнановинаркајереклада
јатакоспороговоримданемогунапи
сати кратку причу, али ипак сам успео
–кажеЗоранПредин.
Уданашњимусловимакризе,ратау

Европи, слома комунизма и социјали
зма битно је да се одредимо и према
идеалимакојепознајемо јошодФран
цускереволуције:слободи, једнакости,
братству...
–Садјенародитељимадасвојудецу

научетепостулате,самисистемисусе
променилиислужебизнисуискупља
њупара.МојколегаРамбоАмадеус је
рекао у једном интервјуу да је особна
скромностпрвиуслов заличну слобо
ду.Вероватносвивише–вишеосећа
мокакосусестварипромениле,какоје
рецимо, амбалажа постала важнија
негосадржај.Утомновомтурбокапи
талистичкомсветуиреалности,мораш
стајати сам на ветру. Ја сам још као
гимназијалац објашњавао дами кому
низам никад није био близак, никад
нисамбиониу једнојстранци.Прожи
вео сам три фазе младог панкера –
прва је била забрана, нас су хтели
забранити јер смо употребили придев
гладни /лачни/, а у Југославији тада
није било званично гладних. Тада се
моралоуполицијскојстаниципријавити
два месеца пред концерт сваки текст
којихжелишпеватинаконцерту–каже
Предин.
Према његовим речима, друга фаза

јебилоигнорисање,штозначиданема
појављивањаумедијима.Затимследи
асимилација, односно, када те партија
награди.
–ПоносимсенаградомСедамсекре

тара СКОЈ – а. То је била прилично
значајна награда и у прекрасном сам
друштву,кадагледамуназадкомесује
сведали.Послетога,тепривиднеаси
милације,оставетенамиру.Оноштоја
мислимдајезначајноиизачегајасто
јим, то је да је сада на нама одговор
ност за те постулате на којима стоји
наша цивилизација, а то су постулати
Францускереволуције,тонемавезаса
комунизмом. Морам да кажем да ја
поштујемизаменесупартизанибили
хероји и партизански бој исто тако. То
дасеидеологијаистовременоувуклау
партизанство,тосузаменедверазли
чите ствари. И кад се појавила у тим
нашим државама реакција и кад се
почелопљуватипопартизанима,тоза
менезначинештодругоитојетазве
здаокојојјапишемикојанемавезеса
комунизмом–истичеЗоранПредин.

Ондодаједасеуњеговојкњизи„Гла
вомкроззид“говориоозбиљнимтема
макојесетичусвакогаоднас,аданас
јеинтерескапиталанајважнији.
–Хуморјемојесредствоимислимда

семогунатакавначин,елегантно,неке
ствари објаснити, а да нису досадне.
Највише се плашим досаде, коју би
читалацмогаодаосети,алисетешим
тиме да таква књига на крају може
послужитизаборбупротивкомараца–
нашалиосеПредин.
Имајућиувидусвојегодине,Предин

кажедаполакоодлази.
–Акојетопоследњачетвртина,ако

мивишесиледајујош20годинаодмах
бихтопотписао.Писањејесвакакојед
наодактивностикојасепрепоручујеи
каоједанвидборбепротивдеменције.
Крозписањеможешнаособнојразини
дасеобрачунашсанекимсвојимстра
ховима. Са друге стране, док нисам
почеописати,нисаммогаовероватида
ћесеобистинититодаћумоћиразго
варати са својим ликовима, да ће ти
ликови сугерисати  шта да  напишем.
Некеликовесамубиопасупротестира
ли,анајвећеизненађењејекадаусред
ноћи скужим да ликови сами један са
другим разговарају, без мене.  То  је
доста чудно, али је углавном забавно.
Тисигосподародпочеткадокраја,ито
је једна посебна врста задовољства –
кажеописањукојемупричињававели
козадовољство.
Наравно, неизбежно се наметнуло и

питањекакомујебилоуРуми,каквасу
његовапрваискуства.
–Нисамодмахсебевидеокаочлана

жирија.Већ јепрошлонековремекад
сам последњи пут радио у казалишту,
али сам посећивао представе у
љубљанскојДрамиитеатрууМарибо
ру. Ушао сам у позориште кроз једну
малу улогу у једној представи „Ноћне
слике“ Драге Јанчара, у режији нажа
лост,прераноумрлогТомажаБандура,
који јебио једанодвеликихрежисера.
Радио самимузику за низ представа,
такодасамупознаоживотутеатру.Но
скупиосамхрабростииЗолтануФрид
манусамрекаодаћудоћи.Имамсреће
дасампоредсебеужиријуимаопред
седницу,којајеврлодуховита.Речјео
Тањи Бошковић и ја сам се поредње
осећаосигурно,каоипоредпрофесо
ра Зијаха. Шегрт сам жирија који ме
сваки дан за време доручка научи
нештоотеатру,такодасамсадаквали
фикован жирант и сад сам на тржи
шту...Шалимсе,драгомиједасмосе
усагласили–кажеосвомрадуужирију.
АоРумикаже:
–Румаме је потпуноизненадила.У

том делу Војводине још нисам био.
Свакогданаједноизненађење,упознао
сам Јолета и његове џипси гитаре и
слике, па сам онда био у Словенском
друштву„Емонаׅ“иупознаосвогимења
ка Зорана. Ту сам добио боксерске
рукавице.Биосаминапробикодгрупе
„Врело“... Веома  сам љубазно при
мљенивратићусе.
Апосвемусудећи,најесенћеЗоран

Предин у румском Културном центру
одржати и свој концерт, те ће то бити
приликазановодружењесаРумљани
ма. С. Џакула

По но сим се на гра дом 
Се дам се кре та ра СКОЈ 
– а. То је би ла при лич
но зна чај на на гра да и 
у пре кра сном сам дру
штву, ка да гле дам уна

зад ко ме су је све 
да ли. По сле то га, те 

при вид не аси ми ла ци
је, оста ве те на ми ру. 
Оно што ја ми слим да 
је зна чај но и иза че га 
ја сто јим, то је да је 

са да на на ма од го вор
ност за те по сту ла те 
на ко ји ма сто ји на ша 
ци ви ли за ци ја, а то су 
по сту ла ти Фран цу ске 
ре во лу ци је, то не ма 
ве за са ко му ни змом. 
Мо рам да ка жем да ја 
по шту јем и за ме не су 
пар ти за ни би ли хе ро ји 
и пар ти зан ски бој исто 
та ко. То да се иде о ло
ги ја исто вре ме но уву
кла у пар ти зан ство, то 
су за ме не две раз ли
чи те ства ри. И кад се 
по ја ви ла у тим на шим 
др жа ва ма ре ак ци ја и 
кад се по че ло пљу ва
ти по пар ти за ни ма, то 
за ме не зна чи не што 

дру го и то је та зве зда 
о ко јој ја пи шем и ко ја 
не ма ве зе са ко му ни
змом – ис ти че Зо ран 

Пре дин
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„СВЕТ ЈЕ ПО ЗОР НИ ЦА НА КО ЈОЈ СВА КО ИГРА СВО ЈУ УЛО ГУ“

Ви ли јам Шек спир је сво јим 
пе ром осво јио свет

Опус Шек спи ро вих де ла ко ја су са чу ва на до да нас са сто ји се од 38 по зо ри шних 
ко ма да, 154 со не та и не ко ли ко по е ма. Ње го ви по зо ри шни ко ма ди су пре ве де ни на 
мно ге жи ве је зи ке и из во де се ши ром све та че шће не го би ло ко ји дру ги. Не мо гу ће је 
из дво ји ти нај бо ље или нај у спе шни је Шек спи ро во де ло, али пре ма не ким ис тра жи ва
њи ма, тра ге ди је „Ха млет“, „Краљ Лир“ и „Маг бет“ су  по зо ри шни ко ма ди ко ји се 
убра ја ју у нај бо ље по зо ри шне ко ма де на ен гле ском је зи ку. „Шек спир је пи сац ко ји 
озна ча ва ве ро ват но по че так мо дер них вре ме на. Од ње га до да нас ско ро да је фор
ми ран це ло куп ни свет иде ја у ко јем ми жи ви мо“, љу би ша Ри стић, ре ди тељ

Постоји много освајача
којисужелелидавла
дају овим светом. Рат

нициразличитихнација,тем
перамената и особености...
Александар Македонски,
Наполеон,ЏингисКан,Сулеј
ман Величанствени, разни
Цезариимногидруги...Побе
ђивали су и губили, кретали
суупоходеистајали,заузи
малитериторијеиповлачили
се.Историјаихпамтиисме
шта у одређене контексте.
Насупрот њиховом оружју,
којесеразликовалоодепохе
доепохе,Шекспирјеупотпу
ностиосвојиоовајсветпером
ипозориштем.
Свуда на свету постоје

људикојиможданикаднису
инећечитатиШекспира,али
ће га радо цитирати, ни
незнајући да га цитирају.
ОбичнорепликамаизХамле
та „Битиил`небитипитање
је сад“ и „Нешто је труло у
државиДанско“безобзирао
којојдржавијереч.
То Шекспирово освајање

јасно демонстрира снагу
талента и литературе и ста
вљајенанајвишипиједестал
моћи.Шекспирјенајпознати
јиписацнасвету,планетарни
синонимзапозориште.Нико
после њега није достигао
такву моћ и славу.  Интере
сантно једа јеШекспирупр
кос слави, до данашњих
дана остао прилично мисте
риозан. И данас се распра
вљаоњеговомличномживо
ту,верскојприпадности,сек
суалној оријентацији као и
низу многих контроверзи,
које се везују за Шекспира.
До данашњих дана постоје
научници који проучавају
животиделоШекспира.
ВилијамШекспир је рођен

26.априла1564.уСтратфор
ду на Ејвону, Краљевина
Енглеска. Мада, из неких
извораможемосазнатидаје

рођен 23. априла, али да је
тектриданакаснијеуписану
матичне књиге. Преминуо је
23. априла 1616. године,
поживеоје51годину.
Живот који је трајао 51

годину шаље своје одсјаје
вековима. Постоје животи
јачиодсвакесмрти.
Можесестећиутисакдаје

управо то прихватање Шек
спираширомсветапомоглоу

стварањупозориштакаокру
га оивиченог слободом, јер
супозориштаместаукојима
сесрећуистварајуљудираз
личитих националних при
падности, различитих поли
тичких опредељења, разли
читих сексуалних оријента
ција. Позоришни људи
широм света се добро разу
меју. Позоришта су идеална
места за изливање темеља
мостовакојимиресверазли
читости овог света и лако
поновоградесвеуништенои
разорено.
Опус Шекспирових дела

која су сачувана до данас
састојисеод38позоришних
комада,154сонетаинеколи
копоема.Његовипозоришни
комадисупреведенинамно
ге живе језике и изводе се
широм света чешће него
билокојидруги.Немогуће је
издвојити најбоље или нају
спешније Шекспирово дело,
алипреманекимистражива
њима, трагедије „Хамлет“,
„Краљ Лир“ и „Магбет“ су
позоришни комади који се
убрајају у најбоље позори
шне комаде на енглеском
језику.„Шекспирјеписацкоји
означава вероватно почетак
модерних времена.Одњега
доданасскородајеформи
ран целокупни свет идеја у
којем ми живимо“, Љубиша
Ристић,редитељ
Позориште Шекспировог

временајепозориштеелиза
бетанскогдоба. Каконаводи
Ирена Вуксановић, профе
сор књижевности: „За време
владавине краљице Елиза
бете I (Elizabeth I Tudor),
Енглеска једоживелапрепо
род.Процветалесуекономи
ја, култура, филозофија и
уметност.ЗлатнодобаЕнгле
ске винуло је драму у небе
скевисинеипопуларизовало
позориште као основни вид
забавеиинтересовањаљуди

Да нас услед ра зних ме те жа и му ке на 
овом све ту, док нас по ко ра ва ју ра зни 
ви ру си и те ра ју у оса ме, док се пре стро
ја ва ју свет ске си ле, док све том де фи лу ју 
ра зни Маг бе ти, Ри чар ди III, Це за ри и мно
ги дру ги, оби чан чо век се по вла чи и скри
ва у сво јим за ве три на ма и чу ве ним, ра до
по ми ња ним, ми кро ко смо си ма где са ми 
мо же мо ство ри ти лич не све то ве

Вилијам Шекспир (Wikipedia)
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свихсталежа.Удругојполо
вини 16. века, Лондон је
изгледаокаосредњовековни
град.Људисусеокупљалии
у гостионицама, па су прве
позоришнепредставеигране
насвимместимагдејебило
публике: у црквама, школа
ма, двориштима гостионица,
наулици,алиинадворови
ма)“.Идејапозориштајеоду
век наилазила на различите
препрекеипроблемесакоји
ма се суочавао позоришни
свет. И сва та оспоравања
позориштаучиниласугајош
вишепосебнимиванвремен
ским местом. (Међу проте
стантимабилојепуританаца
који су испољавали презир
према позоришту. Како су
били веома строгих морал
них начела, сматрали су да
позориштеширинеморал,па
је 1572. године глумцима
забрањенрад,осимаконису
били под заштитом неког
племића.Таконастајубројне
глумачке трупе, у оквиру
којих су глумци радили, а
драмски писци писали своја
дела која су постајала вла
сништвотетрупе.Кадасеиз
Стратфорда доселио у Лон
дон,Шекспир(WilliamShake
speare) је прво радио као
глумац, да би тек касније
почеодапишедраме.Какоје
популарност позоришта
расла, тако је забрањено
играње представа на улица
ма и почеле су да се граде
прве зграде позоришта. Нај
познатије лондонско позори
ште које данас има велики
историјски значај, саградила
је 1599. године Шекспирова
глумачка дружина чувени
„Глоуб театар“. Глумци су
могли бити само мушкарци,
женама овај посао није био
доступан. Њих су тумачили
дечациитооникојијошнису
ушли у пубертет, па им глас
нијемутирао.)”Тообјашњава
заштоуренесанснимдрама
ма има тако мало женских
улога. Што се свакако може
рећизанашуисветскудраму
до данашњих дана, женски
ликови су у мањини. Исто
тако можемо рећи да је и
данашњем позоришту
потребна краљица Елизабе
та или бар заштита неког
племића. Јер су позоришта
одувекфинансиралемецене,

аоспоравалиинападалису
некакви провинцијални и
уски умов без духовности и
образовања, који су радо
себе називали интелектуал
цима.

Позоришне представе
увек су игране дању,
углавномоко14часова

и трајалесуокодвасата.С
обзиромнавремеизвођења,
представа глумци су носили
свећу да би дочарали ноћ.
Представе су игране без
реквизита и сценографије,
осимпојединихсимболичних
предмета и костима који су
имали огромну симболику.
Костими су били изузетно
раскошни, а ако су глумили
личности из вишег сталежа,
глумци су носили скупоцену
одећупосутуправимзлатом.
Носили су плашт уколико је
требало да дочарају неви
дљивост, жуте чарапе за
заљубљеност, црну боју за
жалост,белузаневиност…
Јошизтогдоба,аираније,

глумцебијегласдасунемо
рални, склони разним видо
вимаблуда,развратаислич
но.Занимљивјетајподвојен
однос човечанства према
позоришту, са једне стране
сатанизовано,ауистовреме
дубокоусађеноусвестчове
ка,местосусретанеопходно
историјииживоту.
Данасје„Глоубтеатар“јед

но од најпознатијих позори
штаусвету.Нашапубликаје
ималаприликевишепутада
погледаизведбеовогпозори
шта. Широм света постоје
позоришни фестивали на
темуШекспира,азахваљују
ћи нашем прослављеном

редитељу Никити Миливоје
вићу„Шекспирфест“постоји
икоднасуВојводиниуЧор
тановцима.
Прошле године, кад смо

имали прилику да гледамо
пренос до најситнијих дета
љаизрежиранесахранеБри
танског принца Филипа, вој
водеодЕдинбурга, јавиоми
сеосећајдаљинеуодносуна
тесветове.Каоданепостоји
начин да нађемо било коју
везу са светом дуговечне
енглеске краљице. Можемо
да је поштујемо или не, али
дагледамонатуцелуствар
као на представу некаквог
блазираног позоришта са
којом наш живот нема ника
кве везе, у смислу ментали
тета,протоколаимногихдру
гих ствари. И тако разми
шљамодок сенесетимода
је ВилијемШекспир потекао
из темеља те цивилизације.
Шекспир,који једавнонапи
саосвештосеможедогоди
ти, осетити и преживети у
животучовековом.Ништана
овом свету није ново, све је
већ некад одживљено. И
вођенитиммислима,полако
почињемодаразумемодасу
разликемеђуљудимаширом
света декларативне, врле у
менталитету, васпитању,
обредима, искуствима наро
да али се исто тако бришу
пред осећањима и унутра
шњимживотомчовека.Чове
ка који лудује од љубави и
љубоморе, умире од жеље
завлашћу,грцаунајситнијим
поривимаиживиусвемушто
јепознатосвестиовоземаљ
скогискуства.Итакодођемо
дотогаданеманекевелике

разликеизмеђуенглескекра
љице и било ког човека на
свету,јерсмосвисамољуди
иништавише.

Данасуследразнихмете
жаимукенаовомсвету,
док нас покоравају

разнивирусии терају уоса
ме,доксепрестројавајусвет
скесиле,доксветомдефилу
јуразниМагбети,РичардиIII,
Цезари и многи други, оби
чанчовексеповлачиискри
ва у својим заветринама и
чувеним, радопомињаним,
микрокосмосима где сами
можемостворитиличнесве
тове.Исвевишежелимода
сенађемонанекомпростору
између збиље и сна. И све
више бежимо и све више
сањамо.
„Мисмограђаодкојесе

праве снови, и наш мали
живот нам је сном заокру
жен.”В.Шекспир„Бура“.
„УШекспировомсветусно

ва границе између живота и
смрти, стварностииирацио
налногсузамагљене,разли
читисветовисеспајајуираз
двајају.Оноштоме суштин
ски интересује у представи
јесте управо тај тренутак у
којемсетисветовистварног
и нестварног толико прожи
мајудаихјепонекаднемогу
ће разликовати. Мислим да
јеоваидејанарочитодобила
на оштрини у последње две
године, од када имамо пан
демију као заједничко иску
ство читаве планете. Имам
утисак, да је пандемија
направила много видљиви
јим то осећање да нам се
понекад,каомногимШекспи
ровим ликовима, стварност
оконасчинитоликоневеро
ватном да нисмо сасвим
сигурни где тачно престаје
стварност,апочињефикција.
Многи догађаји око нас и
широмсветасвевишеизгле
дајукаоружансан,сценарио
за неки бизаран „science fic
tionmovie”,НикитаМиливоје
вић,редитељ

Је ле на Јан ко вић

Шекспир у позориште улази
као и било који други мла
дић, који кад једном осети
даскеимириссцене,праши
ну, светла, остаје инфици
ран,илилепшареч,заведен
позориштемдокрајаживота.
Одлазисаовогсвета,алине
иизпозоришта,ичинимисе
дазавечностостављапита
њаинедоумицеококојихсе
до данас срећу научници и
великипозоришниствараоци
широм света. Мирослав
Крлежа каже: „Пред низом

загонетака, пред огромном
гомилом неријешених пита
ња, пред најразноврснијом
проблематикоммногобројних
стварнихдилемаШекспирсе
креће са сигурношћу компа
са, пред којим се отварају
новисвјетови.(...)Безобзира
на географске дистанце и
политичке прилике, његова
ријечодјекујевећкрозвјеко
ве. У огромној европској
дискусији, која траје око
његовадјелавећ300година,
Шекспировликтипичногуни

верзалногренесансногчовје
ка влада јошувијек читавим
једним европским
раздобљом, тако богатим
генијалнимспознајама.Онје
заправоградитељикомпози
тор монументалних визија,
мислилац необично супти
лан, проповједник нових
назора и социјални анатом
читавог једног феудалног
круга, у једном лицу.” Про
шлојевременаодовеКрле
жинеизјаве,ачинисекаода
јеторекаоданас.

Крлежа о Шекспиру

Да нас је „Гло уб те а тар“ јед но од нај по зна ти јих по зо ри шта у 
све ту. На ша пу бли ка је има ла при ли ке ви ше пу та да по гле да 
из вед бе овог по зо ри шта. Ши ром све та по сто је по зо ри шни 
фе сти ва ли на те му Шек спи ра, а за хва љу ју ћи на шем про сла
вље ном ре ди те љу Ни ки ти Ми ли во је ви ћу „Шек спир фест“ 
по сто ји и код нас у Вој во ди ни у Чор та нов ци ма
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PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

За што не мо гу 
да при зна ју да 
не што не зна ју?

Неколико пута сам се себи поста
вљалабашовопитањеуживотуи
то врло често на улици, а ево и

како. Шетала сам са другом кроз Кнез
Михаиловуи зауставионас је човекда
наспитагдесеналазиједнаулица.Како
обојенисмоизБеограда,јасамотворе
ноодмахрекладазаистанезнамоида
нисмо одавде и да је можда боље да
пита на трафици. Како моје женско
мишљењеуопштенијебитно, или како
мисебарчинилоутомтренутку,аизна
ласамдамојдругЧачанинсигурноне
зна где је улица, те ме је изненадило
штојечовекодмахпогледаоњегаравно
у очи. А, још више ме је изненадило
када је другар отворио уста и прогово
рио.
„Друже (јер су сви они другови),

мислимдајеулицаизаследећегћошка
падесно“,одговориоје.
Незнанацсезахвалиои кренуопута

њом која му је наведена, а ја сам са
одушевљењем погледала у свестраног
Чачанина.Собзиромнатодасмотада
били у Београду тек нешто више од
шестмесеци,адасеонинијебашмно
го кретао по граду, није ми било јасно
какознагдесеулицаналази.
„Манисамнијасигуран,алинекпро

шета“,билесуњеговеречиисвеми је
било јасно. Како ми увек нешто не да
миракадамушкарацмислидајеупра
ву,апостојишансаданије,мораласам
даиспитам.Укуцаласамназивулицеу
телефонуиувиделадајечовекупућену
потпунопогрешномправцу...Заштогаје
упутиоаконијесигуран?
Слична ствар се десила и када сам

шеталасамомком.Зауставилисунаси
питалигдесеналазинекапродавница–
штојадефинитивнонисамзнала.Момак,
рођени Београђанин из „круга двојке“,
одговорио је тако сигурно да сам и ја
пожелелада одемодо тамода видимо
шта има, јер се радило о арми –шопу.
„Е,ићићемодругипут,морампроверити
тачно где је’’, избрбљао је мој дечко и
кренулисмодаље.Али,мениовопоново
није дало мира и морала сам мало да
испитамфеномен:Далимушкарцимогу
дакажуданештонезнају?
Уразговорусабројнимженамаизсвог

окружења,закључилесмоисто–не,нај
чешћенемогу.Какоондакаженекоме
тако да нешто не зна? То је просто
неприхватљиво.Дализнадамипопра
викомпјутер?Наравнодазна…Ипоква
ри га још више. Да ли зна да промени
утичницу? Наравно да зна, и на крају
смо морали да зовемо мајстора. Није
проблемунезнањуинаравнодатреба
покушати све у животу, али ја кад не
знам нешто углавном питам неког за
савет, макар одговоре тражила и на
интернету.
Знам, вероватно постоји наметнути

притисакинамушкарцедазнајуодгово
ренамногапитања,некепутањенапа
мет и већину поправки по кући, али
заштојетоликотешкоизговоритиједно
ставнонезнам–јерникониједужанда
зна сваку улицу у Београду. Такође ми
се неколико пута при упознавању и
састанцимасамомцимадогодилодасе
очигледноправедазнајуочемупричам,
био то филм, књига или бенд, што је
касније наравно био само много већи
бламкадабимораодапризнадаипак
немапојмаочемуговорим.

Годинамауназад,кадасамтекпоче
ладаживимсамазваласамдруго
ведамипомеремашину, виде где

нештоцури,иједномсамималаприлику
да ми већ мокро купатило потпуно
поплавизбогмајсторисањамогдругара.
Водокотлић је цурио, он је одлучио да
пустиводуиодвијегасацевиали–није
затвориовентил.Зашто?Затошто јед
ноставно није могао да ми призна да
немапојмаштарадиидадолазитекето
данебиморалодотогпризнањадоћи.
А, што не би дошло? Да ли сама та

реченица ‘не знам’ смањује њихову
мушкости?Илинежеледаделујуслаби
пред женом којој треба помоћ? А, у
супротномиспаднујошслабији,башјер
не могу да признају своје слабости –
које суврлолакорешивеивећина тих
ствари се може научити, па макар то
билаималазавученаулицауБеограду.
ЧакјеиПлатондавнорекао:„Знамда

ништанезнам“.Па,акотоможеПлатон
дакаже,когацитирамоичитамоидан
данас–штонебимогаоити?

ЛА Луна

Чак је и Пла тон дав но ре као: 
„Знам да ни шта не знам“. Па, 
ако то мо же Пла тон да ка же, 
ко га ци ти ра мо и чи та мо и 
дан да нас – што не би мо гао 
и ти?

ПРА ЗНИК КО ЈЕМ СЕ НАЈ ВИ ШЕ 
РА ДУ ЈУ ДЕ ЦА

Врбица у Митровици

Православна црква и верници обеле
жили су у суботу 16. априла Лазареву
суботу – Врбицу. Празник је посвећен
васкрсењуправедногЛазараизВитиније,
когајеИсусХристос,васкрсаоизмртвих
и према предању, након тога је Лазар
живео још тридесет година као епископ
наКипру.Његовемоштиданаспочивајуу
Цариграду,гдесупренете890.годинеса
Кипра.НаЛазаревусуботусеберумладе
врбовегранекојесеосвештавајууцркви
и деле верницима. Због тога се празник
још зове и Врбица. У суботу се у попо
дневнимсатимаокупиовеликибројвер
никауправославнимхрамовимауСрем
скојМитровици,анарочитодеце,којасе
највишерадују том празнику.Родитељи,
бакеидеке,каоималишани,правилису
венчићеодврбовихграна,којесупосле
тога стављали на главу, а добили су и
звончиће. Према Јеванђељу, Христос је
улазећиуЈерусалимрекао„Пуститедецу
мени,јертаквихјеЦарствонебеско“,зато
сеВрбицасматрадечјимпразником.
Многе породице Лазареву суботу про

слављајукаокрснуславу,аславскатрпе
за би требало да буде посна. Тај дан
најављујеипразникЦвети,којијеобеле
жен у недељу 17. априла, дан када је
ИсусХристосушаоуЈерусалим.

СУ ЂЕ ЊЕ ЗА УБИ СТВО У ЈАР КУ

Са слу ша ње све до ка
У понедељак 18. априла је пред

Вишим судом у Сремској Митровици
настављено суђење у кривичном пред
мету против окривљеног Дејана Ерића
због дела тешко убиство. Претресу су
приступилатрисведокаРаткоЈ.,Свети
славС.иМладенИ.,међутимпретресу
није приступио сведок Стеван Б. и
вештаксудскемедицине,каонивешта
ци и представници СЗБ Београд, нити
стручни саветник. Подсећамо, за уби
ство два братаПредрага иСтанислава
Јеличића из Футога, терети се Дејан
Ерић из Јарка. Убиство се одиграло у
шуми,недалекоодЈарка,збогтартуфа,
у децембру 2020. године.Поново су се
испредПалатеправдеуСремскојМитро
вициокупилиродбинаипријатељиуби
јенебраће,тражећиправдузасвојенај
милије.
Окупилисмосекакобисмоапелова

линасуддаочекујемоинадамосепра
ведномсуђењу,односнодаће започи
њено дело онај који се терети, добити
одговарајућуказну.Нећемоодустатиод
тога, изјавила је Маја Јеличић, супруга
убијеногПредрагаЈеличића. А. П.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

По ску пе ла ја ја пред пра зник
На градској пијаци у Срем

скојМитровицијепредВаскрс,
врло осетно по новчаник, ско
чила цена јаја. Конкуренција
никад јача, али и јаја никад
скупља. Продавац који је
желео остати анониман, каже
дајеценапораслаускладуса
скоком цена других намирни
ца,акупујесеистокаоирани
јихгодина,самосемноговише
бира.
–Ценајетаквакакваје,даје

мењамо не можемо, нити
желимо,јерсусвеценескочи
ле,паондаијаја.Кодменесу
сва свежа јаја и домаћице се
нећепреварити.Онајтамо,на
суседној тезги продаје старија
јаја,аценунеспушта.Тојевећ
проблематична конкуренција.
Док дође Васкрс и фарбање
јаја, ко зна шта ће да буде.
Народнезна...Акупујупрете
жноонајефтинија,иакосусит
нија,рекаојеанонимно,нерас
положенипродавац.
НаГрадскојпијацинемајаје

та испод 12 динара и то су
углавномвеома ситна јаја.На
појединимтезгамадомаћајаја,
одкокошакакојесехранепри

родноиживеусеоскимдвори
штима, коштају 16 динара.
Продавцикажудајетореална
цена.Међутим,имаионихчија
ценадостижечак20и25дина
ра.
–Белакрупнајајакоштају20

динара,одцрно–белихкоко
шака,аовајајакојасу16дина
ра, то су од домаћих кока из
Шашинаца. Јаја од 13 динара
по комаду су јаја са фарме.
Цену јаја диктира и њихова
величина,алииусловиукоји

ма су кокоши одгајане, каже
ВераВујић,дугогодишњитрго
вацидодаједа јецена хране
закокошкевишанекопрошле
годинеуоводоба,тејетојош
једанодразлогазапоскупље
њејаја.
Домаћицесечешћеодлучују

за куповину тамнијих јаја, јер
сутапогоднијазафарбањена
Велики петак. Сматрају да
таквајајабољепримајуфарбу
ибудураскошнија.
–Фарбам самодомаћа јаја.

Трудим се да испоштујем тра
дицију и сваке године да их
фарбамулуковини.Такодоби
јуонулепу,тамнуибраонбоју.
Све што је природно, то је
здраво.Слажемсесатимеда
боље приме фарбу тамнија
јаја,абеласупогодназашара
ње воском. Када је у питању
украшавање јаја, углавном се
одлучујем за лепљење сличи
цаиувекбудулепајаја.Слаже
се сабојом коју јајадобију од
луковине,објаснилаједомаћи
цаМиленаВасић.
Добра вест је да на митро

вачкој пијаци нису повећане
ценебојазајајаиукраса.Јед
на кесица боје кошта од 10
динарапанавише,анајскупља
варијанта може се купити по
цени од 50 динара и то су
модернебоје,каошто језлат
на боја или поједине флуоро
сцентне. Њих најчешће купују
младе домаћице. Сличице се
могу купити по цени од 20
динара,аликакокажупродав
ци,јошувексувеомапопулар
неврећицеукојесејајаумота
вају, са различитим празнич
ниммотивима. А. П.

Ве ра Ву јићМи ле на Ва сић

Фотографијезазиданекуће
у Мариборској улици 34 у
Сремској Митровици запали
ле су друштвене мреже у
Србији! У напуштеној кући,
прозореивратавласниккуће
нарадууНемачкојзазидаоје
збогупаданаркомана!
– Ово је сада кућа страве!

Власника нико овде видео
нијевећседамгодина,коров
џикљанасвестране.Ми,ком
шије смо принуђени да сами
косимо њихово двориште,
жали се комшиница, која је
захтевалаанонимност, пошто
власникимародбинууСрем
скојМитровици.
Кућа у Мариборској улици

без броја, мада јој по следу
припадаброј34,изграђенаје
крајем шездесетих година
прошлогвека.Неманиструје,
воде,  нити канализације, а
сплет несретних околности,
причају комшије, почиње
након смрти баке, која је ту
живела.
– Играли смо се ту, у тој

кући као деца сви из улице.

Кадајебакаумрла,изањеје
остало четворо деце.  Какви
суимовинскиодноси,односно
ко је кућу наследио, нико од
нас не зна. Углавном, препу
штена је годинама уназад
самасебиинамакомшијама.
Савласникомкуће,гастарбај
теромуНемачкој,никооднас
немаконтакт,ањеговародби
наовдеуМитровицизанаше

проблеме не хаје!  Двориште
јелетиправаџунглаодрасти
ња,азмијеипацовитрчекао
зечеви!причанамједанком
шија.
Испред куће, налази се

жичанаоградасакапијом,док
двориштесазадњестранена
излазунапругу, нијеограђе
но.Комшијетврдедајетиме
био омогућен неометан при

ступбескућницимаинаркома
нима,којисусеранијеукући
окупљали, тепретпостављају
да је власник зато и зазидао
двапрозорасаулицеиврата
са бочне стране. Како се на
фотографијама и види, улаз
сазадњестране,вратаипро
зорсаролетнамавласникјош
увекнијезазидао,јердругачи
јенебиукућунимогаоући.
– Власник би час продао

кућу,часнеби.Тражи,навод
но, како се прича за ту кућу
30.000 евра, што је превише
за кућу без струје и воде!
Њему се, изгледа уопште не
журидајепрода,докбисви
ма  нама овде, а поготово
првим комшијама,  свануло
кадабисе кућа коначнопро
далаинеконормаландошао
тудаживи! кажу комшијеиз
Мариборске. Како кажу, за
помоћ су се обраћали и над
лежниминспекцијама, али су
добијалиувекнегативнеодго
воре,  пошто се ради о при
ватнојсвојини.

Нар ци са Бо жић

ОД ГО НЕТ НУ ТА МИ СТЕ РИ ЈА ЗА ЗИ ДА НЕ КУ ЋЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Га стар бај тер за зи дао про зо ре
и вра та због нар ко ма на
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ДЕЧ ЈИ КУТАК

Три Теи не при че
Рок дете

Било једно сиромашно дете које је стално било
испредмузичкешколегдесеучиликакодасесвирају
бубњеви.
Јошодрођења,онајебилату.Свејезналаобубње

вима.Једномсетакодивилапесмидајеслучајноушла
ипочеладасвира,алинијезналадајеуправоконцерт.
Свисујојаплаудирали!Учитељицајујепослеконцерта
питалакакосезове?Онанијезнала,јерникаданијени
ималаиме,пајереклаучитељица:„Патисионосироче
испред моје школе?“. Да, рече сироче. А учитељица
бубњева каже: „Тиимашталента забубњарку.Можеш
да будеш у мом стану“, каже јој учитељица бубњева.
Уписаласеушколуиучитељицабубњевасевишеније
звалаУчитељица,негоМАМА.
ИтакојеонавећпораслаизваласеХана.Билајерок

звезда и свима помагала тако што су схватили да и
сирочеможепостатинекоинешто!

Немој ићи у шуму,
поје шће те дре ка вац!

Живела је једна мала девојчица, сама са бабом и
дедом,ушуми.
Јошјебилабеба,кадајеотишласамаушумуиизгу

биласе.Једвасујенашли.
Тадајој једедарекао:„немојићиушуму,појешћете

дрекавац“. Од тада она из куће није излазила, јер се
нијеусудила.Алиипактојенијеспречилодасазнакако
дрекавацизгледа.Изкућегајепосматрала,алинијега
никадавидела.Аонда једневечери,када јеимала10
година,угледалагаје.Изашлајенапољепосле9годи
на.Узелајеконопац,итражилага.Нијеодустајала,али
докгајетражила,виделајемноголепихствари:водо
паде,жирафе,дуге...
Аондагајенашла,повређеног.
Пришламује,адрекавацкаже:„Тисипрваособакоја

нијеодмахпобегла“.Девојчицасенасмејалаипомогла.
„Хвала“,речедрекавац.
„Неманечему“,речедевојчица.
„Зовем се Ђина“, рече дрекавац, „Знам где живиш,

одвешћутекући“.
„Хвала“,речедевојчица.
Идрекавацјеодведекући.
ДевојчицавидедајеЂинатужна,одкакојојјесишла

салеђа,ипиталаједалижелидаживисањомињеним
бабомидедом?
Ђинајерадосноклимнулаглавом,исхватила,дане

можешдаупознашједногчовекаитакомислишосви
ма.

Пра ви друг
Дедајеседеоудвориштусагостом,путникомиздалека
краја.Пилисучајитихоразговарали.Одједномсаули
цесезачуланекагалама.Обачовекаокренушесеутом
правцудавидеочемусеради.

Тојебилапородицакојасеуселилаукућупоредњихо
ве.Дедајевидеодаимадечакистихгодинакаоњегов
унукСеми,пајепозваоСемијадасеупознају.
Семијебиопресрећанштонапоконимадругазаигру.
Семимујепришаоипитаокакосезове?
–Дики,одговориоје.
Семијерекао:„Хајдедођи,идемоушколу!Једвачекам
датисвепокажем!“
Дикисеобрадоваоикренуодагапратидошколе.Када
сустиглинекидечакиз6.разредаимједаопозивницу
зажурку.Дикисезачудио,поштосуони2.разред,аон
ихјепозваосањеговимпријатељимаиз6.разреда.На
позивницијеписало,дајежуркаушколи,алиноћу.
Дики јена торекао: „Алишкола јеноћу затворена, то
значидаћемоморатидапроваљујемоајошсмомали,
инепуштајунасдаидемосамипомракубилогде.Јане
идем.“
„Јао,превишесиплашљив.Какавсититодруг?“,упи
таојеСеми.
„Упашћешуневољу,акотамоодеш!“,прокоментарисао
јеДики.
„Енећу!“,речеСеми.
ИтакосеСемистварноискраонажурку.
Када једошаобио јемалонажурци,алиускоросусе
чулесиренеполицијскогаута.Полицајцисуушлиушко
лу,изамалодавидеСемија.Дикигајеповукаозаруку,
какогаполицијанебивидела.
Семијесхватиодајеправидругонајкојитикаже,када
радишнештопогрешно.

Теа Ћирић је уче ни ца III5 раз ре да
О. Ш. „Јован Јова но вић Змај“

у Срем ској Митр о ви ци
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ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ СМРТИ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА

„Остао сам ду жан
ту шањ ским ру да ри ма“

„За до во љан сам што сам про жи вио ви јек, а ни сам ни ко ме на шко дио. 
Оно што је ме ни ште те на не се но, дав но сам за бо ра вио, гу би так је лак ше 
под ни је ти не го ка ја ње. Не го во рим то да бих те пре ва рио, или учи нио 
љеп шом сво ју сли ку у тво ме сје ћа њу, ни шта ви ше не оче ку јем од љу ди 
и мир но раз го ва рам са со бом и о се би, лаж је за жи вот, а не за смрт, а ја 
сам бли зу смр ти, иа ко сам још у жи во ту.“ М. Се ли мо вић

Мехмед Меша Селимовић је
рођен26.априла1910.годинеу
Тузли. Писац, који је оставио

немерљивтрагу југословенској култу
ри и књижевности. Скроман, несигу
ран, човек титанске воље, раскошног
књижевногдара.Великиписац.
Генерацијеи генерације,укључујући

имојусадивљењемсучиталеичитају
Мешинеромане„Дервишисмрт“,„Твр
ђава“,“ Сећања“, „Тишине“, „Острво“...
Тусумонолoзиликоваизроманазбог
којихсмоплакали,сакојимасмосазре
вали, којима смо се враћали, желели
даверујемодапостајемобољиљуди...
Тусуцитатикојесмочестонаводили,
јерсмоихразумели,јернаснисумимо
илазилиниживот,ниљубав,нинеправ
де,ни грехови,никајања.Ту јеБосна
раснаипрекрасна,којанас јеопијала
својим темпераментом узаврелог
караказана.Тусмомисами,разоткри
вени,прокуженидонајскривенијхдело
ванашедуше,најинтимнијихосећања.
Потпуноогољени,саминаовомсвету
угрејалисмосеинашлизаклонуделу
МешеСелимовића.
Иданаснаконвишеод100годинаод

Мешиногрођења,доживљавамогакао
савременика, његово име изговарамо
са оним страхопоштовањем које није
могућенаметнути,којесестичеистин
скимквалитетомствараоца.
Мешајесавремениксвакогвремена,

асигурнасамдаћетоиостати.Пре
стројаваћесесветскесиле,мењаћесе
центри моћи, ратови ће почињати и
престајати, мењаће се животи, али
човексенећепроменити.Сасвимсво
јимрањивостимаинедоумицамачовек
ћеувекпостојати.Толикомалиинева
жан на мапи света, са искушењима,
страховима,жељаматоликојаким,које
лакопробијајузидинесопственетврђа
ве. Меша мајсторски пише живот тог
малог човека са великом душом и
великим бременом, човека са наших
простора.
МешаСелимовићпотичеизистакну

те  муслиманске породице. Мешин
отац,АлијаСелимовић,изјашњаваосе
каоСрбинмуслиманскевере.Прилич
но честа појава на почетку прошлог
века.Биоје јакостроготац,дистанци
рануодносудадецом.Нијебиострого
религиозан,самобипоштоваонајвеће
муслиманске празнике. Изразито крут,

нијесинупружиотоплинуиразумева
њекојемујебилопотребно.
Селимовић јеимаоизузетносложен

и тежак живот па је због тога правио
изборе који су неретко наилазили на
осуду околине. Током Другог светског
ратазбогсарадњесаНОП–ом,Мешу,
његову сестру и средњег брата 1942.
годинеухапсилесуусташе.
„Светројесмовезаниуланце(били

смо везани 42 дана) и стављени у
самицеполицијскогзатвора“,писао је.
После четири месеца пуштен је из
затвора због недостатка доказа. Оти
шаојеушуму,наМајевицу,упартизан
скубригадуипостаочланКомунистич
кепартијеЈугославије.Управоизпар
тизанских редова је стигло наређење
да се Мешин старији брат Шевкија

стреља,којијеисамбиопартизан,јер
је узео из магацина Главне управе
народних добара неколико комада
намештаја (кревет, ормар, столицу и
још неке ситнице), којим је хтео да
опреми своју опљачкану кућу како би
се у њу из логора вратила његова
супругаДесанка.
ДругиМешинбратТеуфик,биојена

високомположајууОзниибратуШев
кијинијежелеодапомогне.
„Доживиосамшок.Лежаосамнемо

ћан да ишта схватим, и непрестано
плакао. Након неколико дана, дошао
мијешоферУДБЕкојиједониопоруку
од мртвог човјека. Шефкија је био
миран пред стријељање; рекао је:
„Поздрави Мешу, и реци му да сам
невин”, сећао се писац. Таква  поро

Меша Селимовић (Фото: jutarnji.hr)
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дичнадрама,којанатајначиндођеса
свим тимиспреплетенимоколностима
у живот човека отвори питања цене
људскогживота,судбине,издаједруго
ва,брата,система,стицајаоколности,
трагедијекаотакве.Изаувексенаста
неразочарењеибол.Управотајдога
ђајјеМешуиспуниопрезрењемпрема
властиисистему.Тајдогађај јеразлог
за настанак можда највећег свевре
менскогкњижевногделананашимпро
сторима„Дервишисмрт“.
„Дервиш на најдубљем нивоу може

представљати нови мит о садашњем
тренутку. Према овом миту, сталне
борбе, идеолошких раздора, национа
лизам и помама за влашћу уништили
суструктуручовечанствадотемереда
људивишенемајувољезаживотом,ни
поверења у друге људе. Човек којим
манипулишурадиполитичкихциљева,
осећауданашњевремеатрофијупри
роднихинстинкатаиизумирањаоснов
нихљудскихемоција.”ТомасЈ.Бетлер

Упозориштима на нашим просторима „Дервиш и смрт“ живи као
познатоштивопубликенародаса

ових простора. ЗбогМешеСелимови
ћа, због маестралне игре Николе
РистановскогиосталихглумацаНарод
ног позоришта у Београду, „Дервиш“
ЕгонаСавинајепредставакојаичетр
наестгодинапослепремијерепопуња
ваипоследњеместоупозоришту.
СтичесеутисакдајеМешаСелимо

вић,посвојојприродинежнојиузвише
ној цео живот желео да побегне из
дубокелетаргијеиоковапровинцијал
не свести. Али, управо то и јесте тој
провинцијалној и полуинтелектуалној
свестиитекакосметало.БиојеМеша
Селимовићчестаметанападаиоспо
равања муслиманских екстремиста
одавно–збогсвогјавног,јасногинепо
колебљивог српског националног осе
ћања. („Муслиманским екстремистима
јетомногосметало, јернисумогли,а
нихтелидасхватедаможемуслиман
битиСрбин. Зањих је муслиман у то
времемогаодабудесамоМуслимани
ништа друго.“) Проф. Салих Селимо
вић
УпородичнојисторијиМешинепоро

дице,можесенаћиподатакдајењего
ва православна породица давно при
мила ислам из економских разлога.
Можда одатле потичу та осећања
наклоњенасрпскомнароду,амождаи
не?Ајасепитамзаштојенаовимпро
сторимабилоинекадисаднационал
но опредељење од суштинске важно
сти? Без обзира о ком националном
осећањујереч.Заштољудиморајуда
сеправдају,објашњавају?Заштомора
јудабудунаметинапада,заштомора
јудасебране?Заштосусхваћеникао
нечијипротивници?Далијетоизлечи
во? Зашто је од суштинске важности
кад за неког кажемо он је Србин или
Хрват или Муслиман? Мислим да је
сасвим довољно рећи, он је Меша
Селимовић.АличакнионвеликиМеша
Селимовићнијепоштеђентаквихобра
чуна.
„Дабихзаштитиосвојличниикњи

жевни интегритет, ја се обраћам Срп
скојакадемијинаукаиуметности,чији
сам редовни члан, с молбом да се у

њој нађе и сачува ова моја писмена
изјава.
Потичем из муслиманске породице,

изБосне,апонационалнојприпадно
стисамСрбин.Припадамсрпскојлите
ратури,доккњижевностваралаштвоу
БоснииХерцеговини,кометакођепри
падам,сматрамсамозавичајнимкњи
жевним центром, а не посебном књи
жевношћу српско – хрватског језика.
Једнако поштујем своје поријекло и
своје опредељење, јер сам везан за
свеоноштојеодредиломојуличности
мојрад.Свакипокушајдасетораздва
ја, у било какве сврхе, сматрао бих
злоупотребом свог основног права,
загарантованогУставом.
Припадам, дакле, нацији и књижев

ностиВука,Матавуља,СтеванаСрем
ца,БорисаваСтанковића,ПетраКочи
ћа, Ива Андрића, а своје најдубље
сродство са њима немам потребе да
доказујем.”
МехмедМешаСелимовић
Овај документ се налази у Историј

ској збирци Архива САНУ у Београду,
подреднимбројем14441.
Некисусматралидајењеговаприча

о националном пореклу чиста изми
шљотина и његов својеврстан чин
осветедруштвуизкојегјепотекао.
Ми другари одувек, склони филозо

фирањуикужењусвета,мичиталачка
публика, наклоњена позоришту, фил
му, различитостима, изнова и изнова
севраћамоМешиСелимовићуипита
мосештајетоуМешиштонасфасци
нира?Идолазимодоопречнихмишље
ња, али смо се скоро сложили око
закључкадајеонписаострашћунаших
људи, ранама ових система блиским
животима нашим, срцем, жељом и
сузамабалканскогчовека.Подпурпур
ниминемирнимнебомовихпростора.

За мене једно од најдирљивијих
Мешиних сећања је: „Остао сам
дужан тушањским рударима.“

(Познавао сам све рударе и њихове
жене, посећивао их у њиховим сиро
тињскимкућама,играосесрударском
децом,срећанкадсухтелидамепри
ме као равноправног учесника, јер су
некако били зрелији и више су знали
него ми, иако смо били истих година.
Волеосамзаистатељудекоје једру
штво потпуно одбацило, а они су из
очајањасвојположајчинилијоштежим.
Трезни, били су меки и добри људи.
Готовоуистовремекадсамсеупознао
сДостојевским, прочитао сами „Жер
минал“ЕмилаЗоле,иодушевиосетом
суровом сликом рударског тешког
живота:свејеистокаоумомеТушњу,
и сиротиња, и ускраћене наднице, и
пиће, и катастрофе у руднику, и стра
шне смрти у затрпаним окнима.) М.
Селимовић
Сведоци смо недавне велике траге

дије,страшнесмртирудараизоколине
Алексинца. Потпуно неми после те
вестиудушисмозапалилисвећутим
честитимљудимакојисухлебидосто
јанство своје породице ископавали
дубокоподземљом.Славаим.Слава
њима и свим честитим и праведним
људимасаовихпростора,изкојихсмо
потеклимиивеликаникаоштојеМеша
Селимовић. Је ле на Јан ко вић

Сти че се ути сак да је 
Ме ша Се ли мо вић, по 

сво јој при ро ди не жној 
и уз ви ше ној цео жи вот 

же лео да по бег не из 
ду бо ке ле тар ги је и 

око ва про вин ци јал не 
све сти. Али, упра во то 
и је сте тој про вин ци
јал ној и по лу ин те лек

ту ал ној све сти и те 
ка ко сме та ло. Био је 

Ме ша Се ли мо вић 
че ста ме та на па да и 
оспо ра ва ња му сли

ман ских екс тре ми ста 
одав но – због свог јав
ног, ја сног и не по ко ле
бљи вог срп ског на ци

о нал ног осе ћа ња

Ми дру га ри од у век, 
скло ни фи ло зо фи ра

њу и ку же њу све та, ми 
чи та лач ка пу бли ка, 

на кло ње на по зо ри шту, 
фил му, раз ли чи то сти
ма, из но ва и из но ва се 
вра ћа мо Ме ши Се ли
мо ви ћу и пи та мо се 

шта је то у Ме ши што 
нас фа сци ни ра? И 

до ла зи мо до опреч них 
ми шље ња, али смо се 

ско ро сло жи ли око 
за кључ ка да је он 

пи сао стра шћу на ших 
љу ди, ра на ма ових 
си сте ма бли ским 
жи во ти ма на шим, 

ср цем, же љом и су за
ма бал кан ског чо ве ка. 

Под пур пур ним и 
не мир ним не бом ових 

про сто ра
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ПЛА СТЕ НИЧ КА ПРО ИЗ ВОД ЊА ПО РО ДИ ЦЕ ФИ ЛИ ПО ВИЋ ИЗ КУ ЗМИ НА

Утро стру чи ли про из вод њу

На да мо се до бром пла сма ну и то ме да ће при ли ке на тр жи шту би ти по вољ не. 
За бри ња ва нас отво ре на тр го ви на, од но сно, има мо страх да ће тр жи ште пре пла ви ти 
уво зно по вр ће, као што су ал бан ски про из во ди, ка же Сте фан Фи ли по вић и до да је да 
се и у по вр тар ству осе ти по ве ћа ње це не про из вод ње
Породица Филиповић из Кузмина

бави се пластеничком производњом
поврћа.Насвомимањугајепарадајз,
краставцеипаприку.Такође,уњиховој
породици постоји традиција узгајања
бостана, скоро пола века. Тренутни
мањакхране,којисепомињенасвет
скомтржишту,младепољопривредни
кејеохрабриодаувећајусвојупроиз
водњуинадајуседобројцени.
–Одабир на културе, које имамо у

пластеницима,паојеврлолако.Тосу
производикојисенајвишекупују,иако
има много повртара који са њима
раде.Најтраженије јеинајисплативи
је, истовремено. Парадајз је у овом
моментууфазицветањаизаметања
плодова, а ми скидамо заперке. Кра
ставциипаприкасууфазирасађива
ња. Радимо све сами претежно, али
имамо и помоћ, каже млади Стефан
Филиповић,повртаризКузмина.
Филиповићима је ово породични

посао.Стефансаоцем,мајкомибра
том је ове године утростручио произ
водњу, а све је почело пре око пет
година.Стефанима24годинеиодлу
чио једаостанедаживинаселу, јер
какојесамистакао,одмаленадобро
знаштајепољопривредаиникадасе
није устручавао да ради са својом
породицом.

– Планови за наредни период су
излазакнавећетржиште.Досадасмо
успевали продати на митровачком
кванташупроизводе,аидејаједапла
сман усмеримо на београдске, веће
пијаце,потврђујеСтефан.
Иматисопственупроизводњухране,

данасјеспаскадасесвечешћегово
ри о несташицама на светском тржи
шту.Није лако, али јемање стресно,
кадаиматесвојепарчехлеба,земље
инеба.
– Надамо се добром пласману и

томедаћеприликена тржиштубити
повољне. Забрињава нас отворена
трговина,односно,имамострахдаће
тржиште преплавити увозно поврће,
каоштосуалбанскипроизводи, каже
СтефанФилиповићидодаједасеиу
повртарству осети повећање цене
производње.
– Поскупела је земља, прихрана,

гориво,затосенадамоседаћецена
производа, такође, бити у складу са
тим. Тренутно, поврће још увек није
пристиглозапродају,панезнамошта
даочекујемо.Активнорадимоусвојим
пластеницима и радни дан нам траје
одујутрудокаснопоподне,објашња
вамладиФилиповић.
Кадајеупитањупластеничкапроиз

водња,предностсеогледаутомешто
се у заштићеном простору осигурава
интензивнапроизводњаивансезоне.
Самимтим,омогућавасеивећакон
трола болести и штеточина. Пласте
ничка производња осигурава ранију
бербуи конкурентност, али захтеваи
додатне трошкове.Иакосуценепро
изводаранепроизводњеповрћачесто
вишеуодносунапроизводесаотво
реног простора, уједначеност, квали
тетибрзинаплодоношењаобезбеђују
добротржиштеибољипласман.

А. Плав шић
Пр ви па ра дајз ове го ди не
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МА ЛИ ПО љО ПРИ ВРЕД НИК, СЕД МО ГО ДИ ШЊИ ВЕљ КО СА ВИЋ ИЗ МАР ТИ НА ЦА

Во зи ком бајн као ве ли ки
Ове не де ље смо та та и ја по се ја ли сун цо крет, а ма ло пре то га и ку ку руз. Ни је ми 

те шко са њим да идем на њи ву, а на у чио сам и да во зим ком бајн, ка же сед мо го ди
шњи Вељ ко Са вић
Дадецаусеоскимсредина

ма науче да баратају пољо
привредном механизацијом
јошураномдетињству,потвр
ђује имали пољопривредник
Вељко Савић из Мартинаца.
Иако јеученикпрвогразреда
основнешколе,штозначида
имасамоседамгодина,јошу
предшколскомузрастујепрви
путупалиокомбајнитрактор.
Вози и квад.Његови родите
љикажудајесампожелеода
буде део пољопривредних
послова, а да отац Жељко
врло често није без њега
могао тракторомдаизађеиз
дворишта,јерјеВељкомного
плакао,уколикоганеповеде
нањиву.
– Од најранијег детињства

је показивао велико интере
совање за пољопривреду.
Чим је изговорио своје прве
речи, тражио је да иде са
оцем на њиву, а први пут је
ишао на орање. Иако је тад
имаодвеипогодине,поцео
данјежелеодабуденањиви.
Проводиојевремеутрактору,
амисмому купилииспеци
јалноседиштеукомјеседео
и пио млеко. Веровали или
не,дешавалосеидаодспава

у трактору, каже Драгана
Савић,Вељковамајка.
Вељко воли да помаже и

својој мајци и оцу.Ништаму
нијетешкоичестоихзапитку
је око њихових редовних
пољопривреднихобавеза.
– Иако је још мали, много

тога јенаучио.Рецимо,мени
помогне такоштоми укључи
мешаонузасточнухрану,зна
гдејекојитастеричемуслу
жи,наравно,свеузнашнад
зор.Кадахранимосвиње,иде

самном,помаженамдасипа
могоривоумеханизацијуили
семе за сетву. Нама таква
помоћ није потребна, нарав
но,дасупругијатосвеможе
мосами,алипоштујемодете
тову вољу и жељу да буде
деосвегаоногаштосерадиу
једномдомаћинству,рекла је
Драгана.
Она додаје да је и њој то

било изненађујуће што се
Вељкоодмаленавеомаинте
ресује за пољопривреду, а

сада већ привлачи пажњу и
комшија који су сазнали за
Вељковаинтересовања.
–Овенедељесмотатаија

посејали сунцокрет, а мало
пре тога и кукуруз. Није ми
тешко са њим да идем на
њиву,анаучиосамдавозим
комбајн. Ни то није тешко,
довољно је да се окрене
кључ, поред се налази упра
вљач и служи за померање
комбајна како ја желим. Не
знамзашто то толиковолим,
али кад порастем желео бих
да будем прави пољопри
вредник. Све послове са
татом волим да радим и
немам омиљени задатак,
испричао је дечак Вељко
Савић.
Вељко је вредан ученик и

како сам каже, слуша своју
учитељицуЗору,аионањега.
Волидаидеушколуидасе
дружи са другарима из оде
љења. Пракса му је да се
пресвуче по доласку изшко
ле,учествујеукућнимпосло
вима, а онда када је „радни
дан“ завршен, остане му
довољно енергије за домаће
задатке.

Алек сан дра Плав шић

Вељ ко Са вић у ком бај ну

Дра га на Са вић 
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Митровачка алпинисткиња
Мирјана Вашут, директорка
„Урбанизма”  освајала је
Килиманџаро, Кавказ, Атлас
иевропскеврхове!Вративши
се са рекреативног планина
рења по Хрватској, планира
путнаАнде!
– Последњих година висо

когорскиалпинизамзаменила
сам рекреативним планина
рењем – трекингом. Финан
сијски трошкови освајања
планинских врхова  постали
сунедостижни,агодинепола
ко стижу, те сам своје старе
гојзерице заменила штикла
ма, са осмехом, њеним
заштитним знаком, започиње
несвакидашњупричунадале
копознатаМитровчанкаМир
јанаВашут,дугогодишњипро
сторнипланеруДирекцијиза
изградњу Града Сремска
Митровица, а последњих
година успешна директорка
ЈП„Урбанизам“.
Са старим животом опро

стиласесентименталноиса
пуно емоција 2011. године,
када јенаконосвајањаАтла
сасвојестарегојзерицеоста
вила трговцу у мароканском
граду Имлилу да их изнајм
љујетуристимаипланинари
ма.
– Кад сам видела како их

односикнедламијезасталау
грлу, а сузе саме потекле!
Зналасамдасестариживот
завршава, а почиње нови.

Рекреативно планинарење
има својих чари, то је чисто
хедонистичко уживање у
мирисима, звуцима и бојама
природе и чудесних пејзажа.
Заразликуодалпинизма,где
јеувекпуностресаисвепра
ћено изузетним физичким
напорима,овојерелаксирано
пешачење, праћено друже
њем са дивним људима и
природом, уверава Мирјана,
која се управо вратила са
планинарењапоХрватској.

Љубав према природи и
планинарењузањујепочела
давно,удетињству.Најпреса
извиђачима, рониоцима, да
би се алпинизам наметнуо
као нормалан след. Живећи
увек у складу са природом,
упис на Природно – матема
тички факултет, Одсек про
сторнопланирање, заМирја
нујебиологичанизбор.
Листајући старе дневнике,

срце ју је поново одвело на
Велебит,којијеосвојиладав

ДИ РЕК ТОР КА „УР БА НИ ЗМА“ ОСВА ЈА ПЛА НИН СКЕ ВР ХО ВЕ   

Мир ја на Ва шут
са ња Ан де и Хи ма ла је!

– Те 2003. године, војво
ђанскаекспедицијаусаставу
Андор Лухвић из Суботице,
МиодрагЈововићизВрбаса,
МиливојеЕрдељанизНовог
Сада,ГоранФерланизРуме
и ја крећемо на Хималаје.
Како се у Непалу плаћају
дозволе, а на сваки врх се
пење по различитој цени,
одлучилисмосезаБарунце
на 7.129 метара надморске
висине.Тежак,а јефтинврх,
јер смо пареморали чувати
за даљи развој експедиције
на Еверест. Сваког од нас
укупнитрошковипењањана
Барунце, са трошковима
пута до Хималаја, коштали
су око 8.000 евра, док сам
Еверест изискује недости
жних 35.000 евра, прича
Мирјана.

Какокаже,већдругогдана
успона десио пех да јој,
услед незгодног пада, пукне
лигамент и напрсне мени
скус.
–Збогповредесамстигла

до висине од 6.220 метара,
аликаодасамосвојиласвет.
Самоприсуствонатојмагич
ној планини је апсолутно
неописиво! Чини да се осе
ћате безгранично моћним,
алиирањивим,јертектамо,
док стојите пред Еверестом
опчињениснежномбелином,
стичете свест о томе да је
човексамоперцеувасеље
ни.Аондаугледатеускутра
кужутеземље,којавијугака
подножјуисрцевамубрзано
закуца, јер знате да тај пут
води кући, онима који вас
чекајуикојеволите.

Поход на Хималаје

Због по вре де сам 
сти гла до ви си не 
од 6.220 ме та ра, 

али као да сам 
осво ји ла свет. 

Са мо при су ство на 
тој ма гич ној пла ни

ни је ап со лут но 
нео пи си во! Чи ни 

да се осе ћа те без
гра нич но моћ ним, 

али и ра њи вим, јер 
тек та мо, док сто ји
те пред Еве ре стом 

оп чи ње ни сне жном 
бе ли ном, сти че те 
свест о то ме да је 

чо век са мо пер це у 
ва се ље ни

Хималаји
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После обиласка свих
већих планина са простора
бивше Југославије, уследи
ло је освајање Кавказа, да
бипотом2002.годинепаои
УкуруПик,врхКилиманџара
„најусамљеније планине на
свету,којасаснежнимпади
нама израња из зеленила
саване“.
Африку ће, како каже,

памтити по незаборавном
сафарију, Масаи племену,
те невероватно издржљи
вим Чага црнцима, водичи
ма на Килиманџаро, међу
којимајеупозналаиправог
обожаваоца Југославије,
који је на течном српском
узвикивао:’„Тито–Њерере,
Дубровник, ћевапчићи,
Сарајево!“

Најусамљенија
планина на свету

не 1980. године.На пут ужи
вањакренула јесапосинком
Андрејем,уздружењесапла
нинаримаизНовогСада.
– Море и планина, небо и

земља, шетња са драгим
људима, алпинистима по
голомотокуПагу!Ништалеп
шена свету целом!Потом је
уследио успон „Сто жена на
Мосору“, планини изнад пре
лепог Сплита, коме сам се
вратиланаконтоликогодина.
Симболика бројева, са 32
годинеосвојиласамМосор,а
сада му се враћам након 32

године!, прича пуна утисака
санедавногпутовања.
ЧаробниАндиинеосвојени

врх Аконгаква, сан је који ће
ускороосварити.Али,неекс
педицијски, већ опуштеним
планинарењем и ужитком,
који је испланиран за 24.
март, али због је због епиде
мијскеситуацијеодгођен.
– Надам се да ће Чиле,

Перу и Боливија до краја
годинеширомотворитиврата
за туристе. Дотле отворених
очијусањамАнде,кажеМир
јана. Нар ци са Бо жић

Килиманџаро

Мирјана Вашут

ССТШ „МИ ЛЕН КО БР ЗАК УЧА“ РУ МА

Успех на ра кет ном
так ми че њу

Национално „CanSat“
ракетно такмичење, које је
билоиквалификацијазакон
тинентално WCRC такмиче
њеуИталији,одржаноје8.и
9.априланаспортскомаеро
дромууВеликимРадинцима,
аорганизоваогаје
Комитет за развој свемир

ског програма Србије. На
овом такмичењу су учество
валеидвеекипеизТехничке
школе „Миленко Брзак Уча“
изРуме,каоичетириизВра
њаиједнаекипаизБечеја.У
свакој екипи је било по пет
такмичара, док је ментор
тимабиопрофесоринформа
тикеИгорТомић.
Током такмичења, тимови

су имали задатак да обаве
двемисије:лансирањеводе
не ракете без „CanSat – а“ и
лансирање ракете на чврсто
горивоса„CanSat–ом“/мали
аналогнисателит/.
У тиму Техничке школе су

били ученици треће године
машинског и електросмера,
такодасеонимогутакмичити
и наредне године, али са
искуством које су стекли на
овом првом такмичењу. Они
су постигли изузетан успех и
задовољиликвалификациону
нормуитакосустеклиправо
да представљају Србију на
континенталномтакмичењуу
Италији.
–Констатовалисмокојесу

нампредности,акојегрешке
морамодаисправимо.Овоје
нашепрвотакмичење,нисмо
очекивалидаћемоостварити
нормузаИталију,јерсудруге
екипемногоискуснијеоднас
ибартридочетиригодинеу
предностиуодносунанас.За

саданијепознатокадаћесе
такмичење уИталији органи
зовати,  а на нама је да се
снађемозановацкакобисмо
успелидаодемотамо.Захва
лиобихсесвимученицимаи
професорима који су нам
помагали на овом пројекту –
рекаојепрофесоринформа
тикеИгорТомић.
УрошКнежевићјебиочлан

екипе и он је ученик треће
године на смеру  машински
техничарзакомпјутерскокон
струисање.
–Припремезатакмичење

су трајале око три месеца.
Хтелисмоданаучимонешто
ново,штонамједосадабило
прилично непознато. Буквал
носмосвеправилиодпочет
ка0постољезаракете,раке
те, сателит... Овакав успех
нисмоочекивали,анадамсе
да ћемо успети да одемо у
Италију–кажеУрош.
АлексаМалбашићјеученик

треће године на смеру елек
тротехничаррачунара.
– За нас је ово све било

ново,јакосмозадовољништо
смо успели да се пласирамо
замеђународнотакмичењеу
Италији и да тамо предста
вљамо Србију. Наравно, ако
успемо да обезбедимо сред
ства да нас оволико оде –
истичеАлексаМалбашић.
Екипе Техничке школе

„МиленкоБрзакУча“сучини
ли Славко Поповић, Урош
Ерцеговац, Алекса Малба
шић, Вукашин Крнић, Јован
Павловић, Душан Планинац,
Јасмина Шивољицки, Јован
Божић, Урош Кнежевић и
МилошМладеновић.

С. Џа ку ла

Уче сни ци так ми че ња
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ИЗ ПРО ШЛО СТИ РУМЕ ...

Рум ски соко ли
УРуми,упериодуод1905.

до 1944. године, деловала су
три гимнастичарска друштва:
„Хрватскисоко“,„Српскисоко“,
Немачко – гимнастичарско
друштво.
Хрватскисокооснованје31.

маја 1905. године. Његова
споменица носи мото: „У
десници снага, у срцу одва
жност, у мисли домовина“.
ПрвистарешинабиојеМатија
Зима, шеф Поште, секретар,
АрнолдШрајер, учитељ,вођа
ЈоцоЛевачић,порескичинов
ник. Друштво је за вежбање
користило просторије школе
„КраљПетарIВеликиОслобо
дилац“до1912.године.Управ
ниодбор„Сокола“1906.годи
недоносиодлукудасеизгра
ди Хрватски дом. У моменту
градње,носилациинвеститор
биоје„Хрватскисоко“,којиса
још пет хрватских породица
купује плац од властелинства
ПејачевићнауглуулицеВели
ки сокак и Бадањачке (данас
улице Главна и Владимира
Назора). Плац величине 3,5
јутра коштао је 18,5 хиљада
круна, а целокупна изградња
Дома стајала је 75. хиљада
круна.
Хрватски дом завршен је

1912. године. Изнад улазних
врата, на фасади стајао је
великинатпис„Хрватскидом“.
Такође, нафасади са леве и
десне стране стоје мотиви из
песмеЧикаЈовеЗмаја„Дедаи
унук“. Изнад натписа „Хрват
ски дом“ стајала је статуа
сокола раширених крила. За
време Првог светског рата,
Домнијерадио,јерсеуњему
налазилавојнаболница.Тада
су и уништене све справе за
вежбање.
Прва седница после рата

одржанаје30.децембра1918.
године, а на седници од 31.
августа1919.годинедозвоља
ва се „Српском соколу“ да
може три пута недељно
вежбатиудворани„Хрватског
сокола“, да се једна трећина
трошковарасветеиполатро
шковаплатеподворника,сама
употреба справа остаје бес
платна.
На седници од 12. септем

бра1920.годинеподпредсед
ништвом Алберта Ловашића
донета је одлука даХрватски
дом, као власништво „Хрват
ског сокола“ пренесе на све
хрватске културне институци
је:Хрватскасељачказадруга,
Хрватскаратарскачитаоница,
Хрватскачитаоница,Хрватско

певачко друштво „Јединство“
иСокодруштвозатјеловежбе.
На седници Управног одбо

ра од 15. маја 1949. године
донесенајеодлукадасеидеу
ликвидацију Кредитне хрват
скесељачкезадруге,аХрват
ски дом као нераспоређена
имовина прелази у власни
штвоНародноослободилачког
одбораОпштинеРума.Реше
њем од 23. јула 1950. године
НООРуме,Домсепреносиу
трајно власништво Југосло
венске народне армије. На
седници Скупштине општине
Рума одржаној 30. августа
2019. године, тадашњи пред
седник Општине Рума, госпо
дин Слађан Манчић обаве
стио је одборнике да ће до
крајатегодинебитизавршени
преговори о куповини зграде
Дома Војске Србије и да ће
Општинаобновититајобјекат.
„Српскисоко“јеоснован19.

„Срп ски соко“ је осно ван 19. маја 1905. годи не са циљем 
шире ња сокол ске иде је. Био је међу првим сокол ским дру
штви ма осно ва ним у овим кра је ви ма. На осни вач кој скуп шти ни 
иза бра ни су Жар ко Мила ди но вић као ста ре ши на, Душан Попо
вић, његов заме ник, др Мла ден Симо но вић, вођа. Дру штво је 
вежба ло у дво ра ни држав не основ не шко ле „Краљ Петар I 
Вели ки Осло бо ди лац“, а неко вре ме кори сти ло је и спра ве 
„Хрват ског соко ла“ и салу. Соко л ско дру штво са више сто ти на 
чла но ва уче ство ва ло је на сле то ви ма у Бео гра ду, Ско пљу, 
љубља ни, Сара је ву, Загре бу, а пет њего вих чла но ва на сле ту у 
Пари зу

Немачко гимнастичко друштво

Српски соколи
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маја 1905. године са циљем
ширењасоколскеидеје.Биоје
међу првим соколским дру
штвима основаним у овим
крајевима.Наоснивачкојскуп
штини изабрани су Жарко
Миладиновић као старешина,
Душан Поповић, његов заме
ник, др Младен Симоновић,
вођа. Друштво је вежбало у
дворани државне основне
школе „Краљ Петар I Велики
Ослободилац“, а неко време
користило јеисправе„Хрват
ског сокола“ и салу.Соколско
друштвосавишестотиначла
новаучествовалојенаслето
вима у Београду, Скопљу,
Љубљани, Сарајеву, Загребу,
апетњеговихчланованасле
тууПаризу.
Године, 1938. „Соколи“

добијајусвојдомуОрловиће
вој улици, касније „Партизан“,
који је само до пола био
завршен.ЦеопројекатСокол
ског дома био је пре рата
изложен у продавници мешо
вите робе (шпецерај) Браће
Весковић, иначе пред рат,
Весковићи су били најбољи
соколи. Покојни Чика Милош
Воркапић сачувао је заставу
југосоколаионјебиоједанод
виђенијихсоколаша.
ЗградаСрпског сокола сру

шена је седамдесетих година
прошлогвека.
Немачко гимнастичарско

друштво у Руми, први савез
оваквеврстеуСрему,основа
но је 10. септембра 1905.
године са геслом „У здравом
телу,здравдух“.ОснивачДру
штва био је индустријалац
АлександарРиг(власникмли
на „БраћаРиг“),апрвипред
седник друштва Стефан
Ташнер (фабрика за израду
грађевинског материјала
„Ташнер“). До изградње турн
– сале, која се налазила на
углу улице Гргурове и Улице
Светог Ивана (данас улице
ПартизанскаиЈНА),вежбало
сеусали„Бадеровегостиони
це“.

Друштвене вежбе су се
одвијале на плацу за јахање
науглуВрдничкеиСтеванове
улице (данас улица Вељка
Дугошевића). Бивши стадион
„Словена“, где је данас Дом
здравља је био немачки турн
– плац, на коме су Немци
организовали слетове. То је
биоуређенпросторсаодржа
ваномживомоградом.
ДанассуРуми,данаспод

сећа на некадашње румске
соколе,осталесудвеграђеви
не:Хрватскидом,власништво
ОпштинеРумаиНемачкатурн
–сала,приватновласништво.

Мар ко Мијић

Мачванска Митровица, Милована Глишића 4
Тел: 650002, 650118

HRISTOS VASKRSE
VAISTINU VASKRSE!

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПЕКАРСКИХ ПЕЋИ

Хрват ски дом завр шен је 1912. годи не. Изнад ула зних вра та, 
на фаса ди ста јао је вели ки нат пис „Хрват ски дом“. Тако ђе, на 
фаса ди са леве и десне стра не сто је моти ви из песме Чика 
Јове Зма ја „Деда и унук“. Изнад нат пи са „Хрват ски дом“ ста ја
ла је ста туа соко ла раши ре них кри ла. За вре ме Првог свет ског 
рата, Дом није радио, јер се у њему нала зи ла вој на бол ни ца. 
Тада су и уни ште не све спра ве за вежба ње

Немач ко гим на сти чар ско дру штво у 
Руми, први савез ова кве врсте у Сре му, 
осно ва но је 10. сеп тем бра 1905. годи не са 
геслом „У здра вом телу, здрав дух“. Осни
вач Дру штва био је инду стри ја лац Алек
сан дар Риг (вла сник мли на „Бра ћа Риг“), 
а први пред сед ник дру штва Сте фан 
Ташнер (фабри ка за изра ду гра ђе вин ског 
мате ри ја ла „Ташнер“). До изград ње турн 
– сале, која се нала зи ла на углу ули це 
Гргу ро ве и Ули це Све тог Ива на (данас 
ули це Пар ти зан ска и ЈНА), вежба ло се у 
сали „Баде ро ве гости о ни це“ 

Хрватске соколарице 1912. године
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Плеј оф гру па:
Јавор Матис – Железничар

1:1; ИМТ – Раднички СМ 5:0;
Инђија–МладостНС1:2;ОФК
Жарково–Лозница1:0.

Плеј аут гру па:
Будућност – Златибор 1:1;

Мачва–Тимок19191:0;Рад–
ОФК Бачка 2:0; Графичар –
Кабел5:0.

Бе чеј: Бечеј 1918 – ОФК
Кикинда 4:2; Ста ра Па зо ва:
Јединство – Омладинац 2:1;
Бач ка Па лан ка: Стари Град –
Раднички 1912 3:1; Пан че во:
Динамо 1945 – Текстилац 3:2;
Адор јан: Тиса – Феникс 1995
0:3;Зре ња нин:Раднички (З)–
ОФКВршац2:3;Са ку ле:Борац
(Са)–Хајдук19123:1;Шај каш:
Борац(Ш)–ПрвиМај0:0.

01.ОФКВршац 22 15 5 2 44:19 50
02.Бечеј1918 22 12 5 5 39:30 41
03.Феникс 22 11 6 5 30:14 39
04.Текстилац 22 11 5 6 42:23 38
05.Раднички 22 11 3 8 31:27 36
06.Борац(Ш) 22 10 6 6 22:25 36
07.Борац(Са) 22 9 6 7 42:28 33
08.Омладинац 22 10 3 9 36:28 33
09.ПрвиМај 22 8 6 8 19:22 30
10.Тиса 22 8 5 9 33:36 29
11.Динамо 22 7 4 11 24:34 25
12.С.Град 22 7 2 13 29:38 23
13.Радн.(З) 22 7 2 13 23:38 23
14.Хајдук 22 6 3 13 33:46 21
15.Јединство 22 6 3 13 27:43 21
16.ОФККикин. 22 5 2 15 17:40 17

Плеј оф гру па:
Војводина – Напредак 2:0;

РадничкиНиш–Вождовац0:0;
Чукарички – ТСЦ 2:3; Црвена
Звезда–Партизан0:0.

Плеј аут гру па:
Спартак ЖК – Нови Пазар

1:3; Колубара – Металац 2:0;
Радник – Раднички 1923 1:1;
Младост–Пролетер0:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.РФКН.С. 22 13 7 2 37:15 46
02.Хајдук 22 11 8 3 45:20 41
03.ДоњиСрем 22 12 4 6 32:20 40
04.Слога(Е) 22 11 6 5 33:18 39
05.Подунавац 22 10 6 6 20:16 36
06.Слобода 22 10 4 8 39:27 34
07.Радн.(Ш) 22 9 6 7 30:22 33
08.Слога(Т) 22 9 4 9 27:33 31
09.Јединство 22 9 3 10 22:22 30
10.Ветерник 22 8 5 9 29:37 29
11.Индекс 22 8 3 11 31:35 27
12.Радн.(НП) 22 6 7 9 18:23 25
13.Цемент 22 5 6 11 20:28 21
14.Дунав 22 6 3 13 16:41 21
15.Будућност 22 4 5 13 23:40 17
16.Младост 22 4 5 13 18:43 17

01.МладостНС 31 17 9 5 37:18 60
02.Инђија 31 17 7 7 49:31 58
03.Ј.Матис 31 15 12 4 47:23 57
04.Железнич. 31 15 8 8 43:32 53
05.ИМТ 31 14 10 7 54:30 52
06.Радн.(СМ) 31 13 7 11 39:34 46
07.ОФКЖарк. 31 13 6 12 36:32 45
08.Лозница 31 11 8 12 29:27 41
09.Мачва 31 11 9 11 27:37 42
10.Графичар 31 11 5 15 49:43 38
11.Рад 31 10 8 13 30:34 38
12.Будућност 31 9 9 13 31:42 36
13.Златибор 31 8 11 12 29:36 35
14.Тимок 31 9 6 16 29:36 33
15.ОФКБачка 31 6 15 10 22:32 33
16.Кабел 31 1 6 24 12:76 9

01.Ц.Звезда 31 26 4 1 79:17 82
02.Партизан 31 25 5 1 68:10 80
03.Чукарички 31 14 12 5 50:30 54
04.ТСЦ 31 12 8 11 47:43 44
05.Војводина 31 12 6 13 40:40 42
06.Вождовац 31 11 8 12 41:37 41
07.Раднички 31 9 14 8 32:33 41
08.Напредак 31 10 7 14 31:38 37
09.Младост 31 10 7 14 38:44 37
10.Радник 31 8 13 10 25:32 37
11.Колубара 31 11 4 16 34:56 37
12.Спартак 31 9 7 15 36:52 34
13.Раднички 31 8 7 16 28:51 31
14.Пролетер 31 8 6 17 23:49 30
15.Н.Пазар 31 6 10 15 28:50 28
16.Металац 31 7 6 18 36:54 27

Ер де вик: Ердевик 2017 –
ОФК Бачинци 1:1; Ла ћа рак:
ЛСК–Обилић19931:3;Срем
ска Ра ча: Срем – Змај 2:1;
Ви шни ће во: Хајдук – Фрушка
Гора5:0;Би кићДо:ОФКБикић
–ЗекаБуљубаша1:3;Бе ше но
во: БСК – Јединство 2:0;Ада
шев ци: Граничар (А) – Грани
чар(К)0:2.
01.Хајдук 19 17 1 1 73:7 52
02.Јединство 19 14 2 3 38:14 44
03.Гранич.(К) 19 13 3 3 42:16 42
04.Обилић 19 12 6 1 36:16 42
05.ЗекаБуљ. 19 12 2 5 43:17 38
06.ОФКБикић 19 10 3 6 38:23 33
07.БСК 19 7 2 10 38:55 23
08.ЛСК 19 7 1 11 24:32 22
09.Гранич.(А) 19 6 1 12 26:42 19
10.ОФКБачин. 19 6 1 12 27:49 19
11.Ердевик 19 5 4 10 22:48 19
12.Змај 19 6 0 13 31:49 18
13.Срем 19 4 0 15 14:35 12
14.Ф.Гора 19 1 0 18 14:63 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Врд ник: Рудар – Фрушкого
рац1:4;Обреж:Граничар(О)–
ПСК5:1;Кру ше дол: Крушедол
– Јединство 2:0; Срем ски
Ми ха љев ци:Срем–Напредак
7:0;Бу ђа нов ци:Младост–Хај
дук19322:4;Чор та нов ци:ЧСК
–Шумар0:2;Полетјебиосло
бодан.

01.Срем 17 16 1 0 55:4 49
02.Шумар 17 14 1 2 48:10 43
03.Крушедол 18 11 0 7 52:26 33
04.Полет 17 10 2 5 45:27 32
05.Напредак 18 9 1 8 36:31 28
06.Гранич.(О) 18 8 1 9 31:32 25
07.ЧСК 17 7 4 6 24:28 25
08.Фрушкогор. 18 7 2 9 29:33 23
09.Младост 17 6 3 8 42:35 21
10.Рудар 18 6 1 11 22:52 19
11.Хајдук 17 5 2 10 19:32 17
12.Јединство 18 5 2 11 13:35 17
13.ПСК 18 0 0 18 12:83 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ру ма: Словен – Напредак
5:1; Ма чван ска Ми тро ви ца:
Подриње – Сремац (В) 2:2;
До брин ци:Сремац(До)–Фру
шкогорац 1:2;Ви то јев ци:Пар
тизан–Раднички (И)2:1;Мар
тин ци: Борац (М) – Слога (В)
2:0;љу ко во:Љуково –Желе
зничар0:2;Кле нак:Борац(К)–
Сремац (Дч) 3:0; Го лу бин ци:
Јадран–Хајдук4:2.

01.Словен 22 17 5 0 65:9 56
02.Железнич. 22 18 2 2 63:14 56
03.Хајдук 22 12 4 6 47:28 40
04.Јадран 22 11 5 6 45:28 38
05.Срем.(В) 22 11 2 9 40:45 35
06.Срем.(Дч) 22 10 2 10 34:32 32
07.Слога(В) 22 9 5 8 30:29 32
08.Партизан 22 9 4 9 35:33 31
09.Подриње 22 8 6 8 37:35 30
10.Борац(М) 22 9 3 10 34:41 30
11.Фрушкогор. 22 8 5 9 33:37 29
12.Напредак 22 7 3 12 36:44 24
13.Радн.(И) 22 7 3 12 28:47 24
14.Љуково 22 3 6 13 21:44 15
15.Борац(К) 22 4 2 16 30:82 14
16.Срем.(До) 22 3 3 16 23:53 12

Аша ња: Камени – Купиново
2:1;Си бач:Словен–Витез1:1;
Кар лов чић: Ловац – Младост
1935 5:2; ОФК Брестач је био
слободан.

1.Камени 7 6 0 1 18:10 18
2.Купиново 7 5 0 2 23:8 15
3.ОФКБрест. 6 4 0 2 27:9 12
4.Словен 7 3 1 3 11:13 10
5.Младост 7 2 0 5 11:24 6
6.Витез 7 1 2 4 5:16 5
7.Ловац 7 1 1 5 8:23 4

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГрупаА:
Ја рак: Сремац (Ј) – ОФК

Босут 0:1; Срем ска Ми тро ви
ца: Митрос – Слога (З) 7:2;
Ве ли ки Ра дин ци: Борац (ВР)
–Борац(Р)2:2.

1.Борац(ВР) 8 5 3 0 25:9 18
2.Борац(Р) 8 4 3 1 17:10 15
3.ОФКБосут 8 4 1 3 11:5 13
4.Митрос 8 3 3 2 26:18 12
5.Слога(З) 8 1 2 5 9:26 5
6.Сремац(Ј) 8 0 2 6 5:25 2

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Шид: Раднички (Ш) – Дунав
0:2; Бач ки Ја рак: Младост –
Доњи Срем 2015 1:0;Бе о чин:
Цемент – РФК Н.С. 1921 0:3;
Но ваПа зо ва:Раднички(НП)–
Слога(Е)0:2;Са лашНо ћај ски:
Будућност – Подунавац 0:1;
Ди вош:Хајдук–Слога (Т)3:1;
До њи То вар ник: Слобода –
Ветерник 2:3;Ру мен ка: Једин
ство–Индекс3:0.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ГрупаБ:
Чал ма:Слога(Ч)–Трговачки

0:2; Срем ска Ми тро ви ца:
Срем–Спарта1:4;Ша шин ци:
Слобода – Напредак 2021 6:3;
Планинацјебиослободан.

1.Срем 10 8 1 1 48:14 25
2.Трговачки 10 6 1 3 39:19 19
3.Планинац 9 5 1 3 17:18 16
4.Спарта 9 5 1 3 17:22 16
5.Слога(Ч) 9 4 1 4 25:15 13
6.Слобода 10 1 1 8 14:40 4
7.Напредак 9 1 0 8 9:41 3

Ва ши ца: Напредак – Брат
ство5:0;Шид:Једнота–Омла
динац4:2;Мо ро вић:Јединство
(М) – Синђелић 7:1; Илин ци:
Борац – Граничар 2:1; љу ба:
Јединство (Љ) – ОФК Бингула
2:2.

01.Напредак 11 10 1 0 40:4 31
02.Једин.(М) 11 9 2 0 42:7 29
03.Граничар 11 5 3 3 34:13 18
04.Синђелић 11 5 2 4 27:24 17
05.Једин.(Љ) 11 4 3 4 21:25 15
06.ОФКБинг. 11 4 2 5 20:24 14
07.Једнота 11 4 0 7 21:38 12
08.Омладинац 11 3 2 6 15:28 11
09.Борац 11 2 1 8 13:37 7
10.Братство 11 1 0 10 14:47 3

ОФЛ ШИД

Ја зак:ЦарУрош–Војводина
3:0 (прекид); Јар ков ци: Борац
–27.Октобар0:3;Ри ви ца:Пла
нинац – Слога (К) 2:1; Но ви
Слан ка мен:Дунав–Слога(М)
1:0.

1.ЦарУрош 15 11 2 2 35:15 35
2.Дунав 15 10 3 2 40:18 33
3.Војводина 15 8 1 6 40:28 25
4.Планинац 15 7 4 4 34:26 25
5.27.Октобар 15 7 0 8 22:24 21
6.Слога(М) 15 4 2 9 20:24 14
7.Слога(К) 15 3 3 9 25:56 12
8.Борац 15 1 3 11 18:43 6

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Кра љев ци: Јединство –
Доњи Петровци 2:6; Ма ли
Ра дин ци:Фрушкогорац–Борац
(С) 2:0; Хрт ков ци: Хртковци –
Полет1:1.

ОФЛ РУМА 

1.Полет 14 12 1 1 48:12 a
2.Хртковци 14 8 3 3 34:21 27
3.Фрушкогор. 14 7 2 5 37:35 23
4.Д.Петровци 14 7 1 6 37:31 22
5.Борац(С) 14 3 0 11 20:45 9
6.Јединство 14 1 1 12 21:53 4
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РАТО МИР КОП ЧИЋ – БРЊА, ДОА ЈЕН МИТРО ВАЧ КОГ ФУД БА ЛА И СПОРТ СКОГ
НОВИ НАР СТВА

Брки је ве фуд бал ске
и дру ге при че

На спорт ским и про фе си о нал ним путе ви ма Рато ми ра Коп чи ћа – Брње биле су две 
пола зне и завр шне тач ке, Срем ска Митро ви ца и Фуд бал ски клуб „Рад нич ки, „мир не 
луке“ из којих је увек могао да оде а да им се нена ја вље но вра ти. Као актер и врстан 
позна ва лац фуд бал ског живо та у Митро ви ци и Сре му Рат ко је и данас акти ван у 
функ ци ји фуд бал ског репор те ра у овој, гото во забо ра вље ној фор ми спорт ског нови
нар ства. Свој лите рар ни тале нат поде лио је са гра дом који воли осми шља ва ју ћи 
неке од нај леп ших музич ких мело ди ја посве ће них њему

Бројећи мирне године
пензионерског стажа
РатомирКопчић–Брња

остао јеактивануспортском
животу Митровице и Срема
пратећиактуелназбивањана
нашим травнатим теренима.
Чика Брња, или како га од
миљамногизову„Брки“,важи
заједногоднајбољиххрони
чарапрошлостирегионалног
и градскогфудбалског живо
та. На интересантну играчку
и тренерску каријеру и про
фесијуспортскогслужбеника
надовезаосеРатковсвестра
нирадумедијскимкућамау
којимаједанаснаизазовном,
помалозаборављеномнови
нарском задатку у функцији
спортскогрепортера.Његова
директнаукључењаипрено
си фудбалских утакмица
зачињенису„шмеком“старих
извештачазбогкојихјенекад
недељно поподне било
резервисано за седење крај
радиоителевизијскихапара
та. У тренуцима пензионер
скеразбибригеБркијеусавр
шиосвојлитерарниакасније
и музички таленат. Поред
мноштва складно исписаних
спортских стихова, доказао
секаонаграђиванипесмопи
сац и композитор предивних
тамбурашких песама посве
ћених Митровици и Срему.
На седам узастопних град
скихтамбурашкихфестивала
освојио је десет вредних
награда.Наспортскимипро
фесионалнимпутевимаРато
мираКопчића–Брњебилесу
двеполазнеизавршнетачке,
Сремска Митровица и Фуд
балски клуб „Раднички“ 
„мирнелуке“ из којих је увек
могаодаодеадаимсенена
јављеноврати.
Брњинафудбалска карије

ра почиње сада већ давне
1954. године када је попут
многих „Хеснераца“ постао

део пионирског погона „Рад
ничког“.Каонајмлађегусво
јој генерацији прва „случај
ност“сачекалагајевећ1958.
годинекада јесанепуних16
година у недостатку голмана
стаомеђу стативе свог тима
на куп утакмици у Врднику.
Иако је тренираокао „полут
ка“, у првом тиму „црвених“
дебитовао је као голман и
временом се усталио на тој
позицији.Већнареднегодине
Митровчани су победници
тадашње митровачко  шид
ске фудбалске лиге а убрзо

остварују и најбоље после
ратнерезултатеклуба.Упри
лог чињеницида је „Раднич
ки“ био не само прва, већ и
истинска љубав говори и
податакдајеБрњасамојед
нузваничнуутакмицупротив
„Мачве“ у Шапцу бранио за
екипу „Срема“ после чега је
напустио митровачки ривал
скиклубукојисумногижеле
лидаодујерјесвојевремено
имао једанодбољихтимова
у југословенском фудбалу.
ИзузевтадамладогКопчића,
цео пионирски тим клуба из

Хеснедефинитивнојеобукао
„црнобеле“дресове„Срема“.
–Три пута сам позиван и

одлазиосаму„Срем“алијед
ноставно нисам могао да
останем и да се ту задржим.
Ја сам одрастао на „Раднич
ком“ и кад тако волиш један
клубнеможешдаиграшили
браниш за други клуб а
мислиш на свој омиљени
клуб. Први пут су ме звали
доксамбиопионирјерјетада
основана Млада фудбалска
лигаукојојсубили„Партизан“
и„Звезда“,кажеБрњаКопчић
којијестрпљивочекаошансу
дау „Радничком“лакшедође
допрвогтима.
Међуиграчимакојисутада

прешли у „Срем“ је био и
његов клупски друг и прија
тељМилутинПетковићКри
ка, касније један од најистак
нутијихиграчаовогклубакоји
је кумовао Ратомировом
данашњемнадимку.Брњаму
није остао дужан па је и он
њемунаметнуонадимак.
–На једној утакмици под

млатка„Срема“јасамбранио
имисмоводили9:0.Уједном
моменту јадомене једошла
лопта, па сам покушао да
изведемегзибицијуипредри
блам нападача противника.
Примилисмогол.Мојсаиграч
Петковић био интересантан,
чврстиенергичаниграч.Она
ко љут, он се затрчи према
мени и уместо да каже 
„брљо“,јерсамочигледнотим
дриблингомзабрљао,онизго
вара „брњо“и ја заувекоста
дох Брња. Стицајем околно
сти и ја сам се реванширао
њему. Пошто је имао нешто
„ситнији“гласјасаммуједном
приликом добацио нешто у
стилу „шта крикиш“, уместо
„штакрештиш“ион јепостао
Крика до краја живота, каже
нашсаговорник.
Пре него што је своју гол

Рад но место на пози ци ји репор те ра
са фуд бал ског ста ди о на
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манску каријеру после 13
годинаактивногиграњазавр
шиоусвојој29.години,Рато
мирКопчићнаправиојенеко
лико фудбалских излета ван
СремскеМитровице.Биојена
припремама румског „Слове
на“ а позиван је у богатићку
„Мачву“ и „Инђију“. Посебно
лепасећањавезујугазаигра
ње у „Радничком“ из Шида.
Некиодових„излета“претво
рили су се у правеавантуре.
Једна од њих је одлазак на
професионалне фудбалске
припремеуекипи„Челика“из
Зеницекадајеовајбосанско
херцеговачки клуб по други
пут ушао у тадашњу југосло
венскупрвулигу.
–Тадајебившитренер„Сре

ма“ Жељко Варагић прешао
из „Вардара“ у „Челик“ и
буквалноуполаноћидошаоу
Митровицу по мене и Бранка
Херцега. Бранко је остао у
„Челику“амојсуграђанинДра
ган Мутибарић, Бандука из
„Партизана“ и ја после неких
десетак дана вратили смо се
изЗенице.Наиме,јасамтада
радиоумитровачкомгарнизо
ну,привојсци.Поштосеником
нисам јавио кад и где одла
зим,нисамсмеотектакодасе
не појављујемна послу.Ипак
је то била војска и имао сам
оправдан страх, каже попу
ларниБрки.
Шестомесечни наступ за

екипу „Претиса“ из Вогошће,
тадашњег босанскохерцего
вачког трећелигаша,убрајамо

ујошједнуфудбалскуиживот
нуавантурунашегсаговорни
ка. Овом занимљивом иску
ству претходило је служење
војног рока у некадашњем
Титограду,гдејеРатомирКоп
чић препознао свој новинар
ско  медијски и списатељски
таленат. Трудећи се да себи
олакша војну службу, активи
рао се у организацији дру

штвеноспортскогикултурног
животауогромномвојномгар
низону. Руководио је радом
гарнизонске разгласне стани
цеитадајепрвипутстаопред
микрофон.Поодслужењувој
ногрокасаједнимоддругара
седанавозиодлазиуСараје
во. Појавио се на тренингу
тадашњег ФК „ФАМОС“, али
се претходно показао као

добар фудбалер, односно
нападач,пасусесвизачуди
ли кад је обукао голмански
дрес. У наставку сарајевске
авантуре голобради митро
вачки тек свршени војник
завршава као првотимац ФК
„Претиса“, одлично организо
ваног клуба из Вогошће иза

Таленатуписањуикомпоновањупеса ма било је посебно откриће у стварала
штву Ратомира Копчића – Брње. Бавио сеонстиховиматокомвојскеипонекаду
слободно време, али је први Фестивал тамбурашкепесме„Митровачкапесма“из
2001.годинеутомсмислуимаоодлучују ћизначај.Заседамгодинапостојањаовог
фестивала његове песме десет пута су награђиване, чак два пуна за најбољу
песмуидвапутазадругопласирануком позицију.Запутдоовогфестивалаипрва
извођењаБрњинихпесамавезује се још једнаинтересантнаприча.
–Поштосамсвојевременоусвомлока лудржаопродавницувина,имаосамвре

мена па сам током дана записивао неке стихове. У једном моменту у радњу је
ушао млађи човек да купи пет литара вина.Док сам точио виноон је са стола
узео папир самојим стиховима.Интере сујесезаимеаутора.Јасаммуодгово
рио да су стиховимоји а онме је замо лиодамуих уступим. Јанисаммузички
образован човек али могу да напишем текст и отпевам мелодије свих својих
песама. Негде пред први фестивал „Митровачка песма“ добијем ја позив и
две карте дадођем уПозориште.Поми слим„манијемогуће,штобимененеко
звао на музички фестивал. Мора да се овимојидругаришале,планирајудаседе
у парку и да ме зафркавају кад се поја вим.“ Међутим, на фестивал оду моја
супругаићерка.Атамомојапесма„Има један градић покај Саве“ добија награду
публике и жирија. То је била баш она песмакојусамоногданадаокомпозито
ру. Следеће године – други тамбурашки фестивал.Јаодлазимсадвепесме,али
имам трему већу него икад, трему већу него у својој голманској каријери. Пове
деммојихпетшестдругараајасесакри јемупоследњи,сећамсе,15ред.Онако
савнапетиподтремом,послеизвођења свихкомпозиција јанеразумемдаводи
тељка позива аутора песме „Да ја имам коњевране“РатомираКопчићадаизађе
на бину.Моји ми кажу  „видиш да тебе прозива“. Изађем на бину и примим
наградупублике.Тамандасиђемсабине, кажуми„останитеовдејошкојитренутак“.
Водитељка фестивала обавештава публикудајенаградузанајбољитексти
награду жирија освојила моја песма „Митровица нема Скадарлију“. За песму
којумногисматрајутамбурашкомхимном Митровицедобијамдругувреднунаграду.
Од тада је све било лакше и на сваком наредном фестивалу имао сам по неку
песмуипонекунаграду, завршавасвоју причуРатомирКопчић–Брки.

„Митро ви ца нема Ска дар ли ју“

Гол ма ни Рад нич ког Воја Ђурић, Рато мир Коп чић Брки и Бошко Дави до вић

Рато мир Коп чић  Брки
Сре мач ка дије та

 
Кажи те ми да л може на све ту
неки Сре мац да држи дије ту.
Шешир доле ко може и уме
да гла ду је крај пушни це пуне.

Поред шун ке, крва ви це,
љуте срем ске коба си це,
под гре ја них чва ра ка, осу ше них папа ка.
Ту су ребра и бут ки це
и димље не веша ли це, па куле ње зре ло,
То је срем ско јело.

И на кра ју ко шака дебе ла,
она срем ска сла ни ни ца бела.
Па сад види да л може на све ту
Пра ви Сре мац да држи дије ту.

За Сре ми це изми сли ли шале,
да су бесне, дебе ле, па мале.
Јер од кад се чуло за дије ту,
Сре ми це су нај леп ше на све ту

Срем ци воле кад се вино пени
па су зато ко ружа руме ни.
Mало дрч ни а не пре де бе ли, 
еле гант но само попу ње ни
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кога јестајаламоћнафабрикасаогром
нимбројемрадника.
–ПослеједнеутакмицезатимизВого

шће, једанодмојихсаиграчаМакићи ја
одлазимонажелезничкустаницууСара
јеву на вечеру. Тамо је његова девојка
билашефицакухињеустаничномресто
рану. Брзи воз из Сарајева за Београд
стојиначетвртомколосекуијачујемглас
са разгласа да тај воз треба да крене у
правцуБеограда.Онакоупапучама,како
сам ту дошао после утакмице, негде
између десет и пола једанаест увече, ја
изненадарешимиустанемсаресторан
ског стола, седнем у воз и крећем за
Митровицу. Чак сам морао позајмити
парејерихнисамимаодовољно.Једно
ставно, у мени се нешто преломило.
Недостајалами јеСремскаМитровицаи
морао сам коначно да се вратим, каже
РаткоКопчић.
Фудбалскакаријера,алиибудућипро

фесионални позив у једном тренутку
нашег саговорника одводе у оближњи
Шид. Овде постаје првотимац ФК „Рад
нички“ и налази запослење у некада
шњем шидском Пољопривредно  инду
стријском комбинату где је радио као
референтзаспортирекреацијуисисте
му који је бројао 3000 радника.Фудбал
скиборавакуШидупотрајаојетригодине
а радна каријера много година дуже.
Жесток ритам свакодневних путовања,
службеничкоградаитренингаприморао
је Брњу на промену спортске средине.
Условдаодеизшидског„Радничког“био
је да доведе голмана равног себи или
бољег.Измитровачког„Радничког“Брња
тададоводиРадетаЈовичића,голманаје
који јенаправиозначајнукаријеруиоти
шаоуШибеник.Тамојебиотоликопопу
ларан да је био други спортиста који је
после Дражена Петровића добио стан у
овомприморскомграду.
–ЧимсамсевратиоизШида„ухвати

ли“сумемојииз„Радничког“уСремској
МитровициначелусаСлободаномБатом
Лакатушемипоставилизатренерапрвог
тима.Утомтренуткуутиму јебилобар
шест играча старијих од мене. Како је
дошло време да се екипа мало „прочи
сти“ мени је у почетку било незгодно и
непријатноалисвесезавршилонанајбо
љиначин.Трипутасамсевраћаоусвоју
кућу, односно „Раднички“. Тренерски
посаосамрадиојошуБачинцимаиЕрде
вику.Интересантноједакаотренерпре
стајемдарадиму42.години,башутре
нуткукадавећинатренеразапочињесво
јукаријеру.Иместомеђустативаманапу
стио сам у најбоље доба, у својој 29.
години. Једноставно, усредсређеност на

другествариуживотуиобавезепутова
њаудаљилесумеоднаставкакаријере,
закључујеРатомирКопчићБрњачијисе
спортски живот наставља кроз рад у
спортским редакцијама многобројних
медија.
Тешко је навести радио, телевизијску

илиновинскукућусакојомнијесарађи
вао. Посао спортског извештача, одно
сно репортер, а било је нешто што му
највише прија. Реч је о захтевном сег
менту спортског новинарства у коме се
малибројновинарадобросналази,јерје
слушаоцу неопходношто верније доча
рати атмосферу утакмице и стање на
терену.Нереткоћетенасремскимстади
онима и утакмицама митровачког „Рад
ничког“чутиБрњиногласноукључењеу
„живи“пренос„Сремскоградија“,башна
начинкакосутонекадчинилиРадивоје
иМаркоМарковић.Данашњиклинцине
сећајусевременакаданијебилотеле
визијских преноса и интернета, па је
репортер имао задатак да слушаоца

поредрадиоапаратапретвориуучесни
кафудбалскепредставекојупреноси.
–Преносио сам многе утакмице у раз

личитимлигама.Чаксамсанекимапуто
ваодабихрадиотајпосао.Сарепортер
ским талентом човек се рађа и врло је
важнокакосеслушаоцупрезентујеутак
мица.Јаволиммногодапричамипричам
углавном гласно. Фокус приликом укљу
чењаморабитинатеренуаненаоста
лимзбивањимаинебитниминформаци
јама које одвраћају пажњу слушаоца,
каже наш саговорник који не крије да
приликомпреноса„Радничког“осећанеку
емоцијуалисетрудидабудеобјективан
икрајњепрофесионалан.
Није сваки детаљ репортерског посла

пријатан. У Ратковом сећању остала је
незгодна ситуација када је на једном
финалу Купа Срема у Белегишу прили
ком„живог“укључења,окружендомаћом
публиком, гласно оспорио захтев за
пеналукористњиховогтима.„Љубазни“
домаћини побринули су да репортерски
стоимикрофонзавршенаподу.
Међуколегама,нарочитомладимнови

нарима, тешко да у овом моменту види
наследникаибудућегквалитетногрепор
тера,јерсепоБркијевоммишљењу,наше
спортско новинарство налази у дубокој
кризи.МладихрепортерауСремуготово
данемааиновинарајесвемање.
– Изгледа да је дошло време да овај

посаорадеуглавномпензионери,речису
нашег саговорника којима заокружујемо
темуоизазовимаспортскогновинарства.
Прикрајуовогразговоранисмоодоле

ли да Ратка као доајена и врхунског
познаваоцафудбаланезамолимодаупо
редиовуигунекадаисад.
–Фудбалјефудбал,безобзиракадсе

и како играо. Раније се играло спорије
алијефудбалбиолепши.Данассеигра
жустроиснажно.Усвакомпериодупосто
јалисудобрииграчиионисукао„звезде“
привлачилипублику.Лепотафудбалајеу
добрим потезима и добрим играчима.
Другачији је и данашњи начин тренинга
гдесеинсистирананекимдругимствари
маимногииграчинесазревајудовољно
уфудбалскомсмислу.Честонесавладају
ниосновнетехничкевештинебезкојихсе
неможеиграти озбиљанфудбал.Данас
се фудбал много брже напушта и зато
штоиграчиимајумногодругихразонодаи
вишеновцаанијереткодасеродитељи
умешају сматрајући да свако може да
постанеПелеилиМеси.Уосталом,фуд
балсеумојевремеиграоизљубави.Чак
су играчи у Првој југословенској лиги
игрализарадиоапаратилиновоодело.
Миовеликомновцунисмониразмишља
ли а данас и код ангажовања просечног
играча прво причаш о новцу. Једностав
но,уигрисуновац,великитрансферии
фудбалскименаџери, оцењујенашсаго
ворник, са жељом да у години стогоди
шњег јубилејапохвалистањеуФК„Рад
нички“.
Копчићсматрада јеузподршкумини

страНедимовићамитровачкиклубдошао
уврхсрпскогфудбала.Јединоштомује
жао јесте најава нове локације будућег
стадиона, јер сматра да би изградња
фудбалског стадиона ван града било
лошеикрајњенеповољнорешење.

Дејан Мостар лић
Фото: При ват на архи ва Р. Коп чић

Пре но сио сам мно ге утак ми це у раз ли чи тим лига ма. 
Чак сам са неки ма путо вао да бих радио тај посао. Са 
репор тер ским тален том човек се рађа и врло је важно 
како се слу ша о цу пре зен ту је утак ми ца. Ја волим мно го 
да при чам и при чам углав ном гла сно. Фокус при ли ком 
укљу че ња мора бити на тере ну а не на оста лим зби ва
њи ма и небит ним инфор ма ци ја ма које одвра ћа ју пажњу 
слу ша о ца, каже наш саго вор ник који не кри је да при ли
ком пре но са „Рад нич ког“ осе ћа неку емо ци ју али се тру
ди да буде објек ти ван и крај ње про фе си о на лан

Рат ко Коп чић на тре нин гу Рад нич ког
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ФК „ИН ЂИ ЈА“

По раз у дер би ју ко ла 
ФК „Ин ђи ја“ Ин ђи ја – ФК „Мла дост ГАТ“ Но ви Сад 1:2 (0:1)

ФК „Ин ђи ја“:Чупић,Вукај
ловић, Ковачевић, Десанчић,
Јовановић,Игњатовић,Ђурић
Стефан,НедељковићНикола,
Бојовић, Бађи, Стојановић.
Игралисујош:Србијанац,Жа
кула,Вукчевић,Милосављев.
Тренер:МиланКуљић.

ФК „Мла дост“ ГАТ:Милоје
вић, ИлићМилијан, Поповић,
Димитров, Караћ, Видаков,
Ожеговић, Мијић, Секулић,
ИлићНемања,Севић.Играли
су још:Савановић,Петровић,
Гојков. Тренер:Љубомир Ри
стовски.
Предоко700гледалацана

стадиону „Тојо Тајерс арена“
уИнђијијеодигранмечпрвог
колаплеј–офаПрвелигеСр
бијеукојемсусесасталепр
вопласирана„Инђија“идруго
пласирана „Младост ГАТ“ из
НовогСада.Већу10.минуту
мечаприпретилисугостипре
коДимитрова,којијешутирао
са неких десет метара, али
голман Чупић добро интер
венише. Три минута касније
добра акција зелених, Бађи
остављалоптузаДесанчића,
али он шутира далеко преко
гола.Први гол виђен је у 26.
минуту. Поповић после аси

стенцијеСевићадоводигосте
увођство,0:1.
У58.минутугостипојачава

ју вођство на 0:2. После гре
шке домаће екипе лопта до
лазидоВидаковакојиизлази
сам пред Чупића и рутински
постижепогодак.У77.минуту
сусретавиђенјеодличанцен
таршут Србијанца, Жакула

главом шутира, али сигуран
погодак спречава голман Но
восађана.Инђинчанисмањују
предност осамминута касни
је,кадајесудијасвираопенал
задомаћина.МилијанИлићје
направио фаул за најстрожу
казну,асигурансабелетачке
јебиојеВладанМилосављев,
после чијег поготка је пост

ваљени коначанрезултатна
овомсусрету,1:2.
Након 31. кола Прве лиге

Србије ФК „Младост ГАТ“ је
преузеолидерскупозицијуна
табелиса60бодова.Унаред
ном колу „зелено – бели“ го
стујуФК„Железничар“изПан
чева,а тај сусретиграсе21.
априла. М.Ђ.

По раз „Ин ђи је“ у дер би ју ко ла

ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“

Не ре ше но са „Ме ди ци на ром“
ДРЖАВ НО ЈУНИ ОР СКО 
ПРВЕН СТВО

Џуди сти ма
„Сир ми у ма“
две меда ље
На Првенству Србије у џудоу за

јуниорекојејепротеклогвикенда,17.
априла2022. годинеодржаноубео
градској дворани „Шумице“ у конку
ренцији165такмичараи57клубова
најуспешнији јебиоЏудоклуб„Пар
тизан“ чији су такмичари освојили
двазлата,четирисребраитриброн
зе. Џудо клуб „Сирмиум“ из Срем
ске Митровице у јакој конкуренцији
освојио је две медаље и петнаесту
позицијууукупномклупскомпласма
ну.ОгњенТрогрлићјеукатегоријидо
81 килограма освојио бронзу а исто
одличјеприпалојеиКатариниТрећа
ковићукатегоријипреко78килогра
ма.МилицаМанојловићјебилапета
уконкуренцијидо70килограма.
Председник клуба Велимир Вуко

лић презадовољан је оствареним
резултатима јер су ови такмичари
први пут у јуниорској конкуренцији.
Катарина је носилац државнемеда
љеукадетскојконкуренцијиаОгњен
којијеуклубуодсвојеседмегодине
освајао је одличја у свим узрасним
категоријама.

Рукометашицеинђијског „Железничара“
у оквиру 20. колаАРКУС лигеСрбије го
стовалесуекипи„Медицинара“изШапца.
Сусретјезавршеннерешенимрезултатом,
29:29. Рукометашице изИнђије имале су
предностод16:18накрајупрвогполувре
мена, да би у другом делу сусрета биле,

углавном,егал.Инђинчанкесусебориле
на терену и заслужено донеле бод кући.
Занајбољегиграчаутакмицепроглашена
је голманка „Жеље“ Јована Васиљковић.
Након 20. одиграног кола рукометашице
„Железничара“налазесенатрећемместу
натабелиАРКУСлигеса31бодом. М.Ђ.

Не ре ше но у Шап цу
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ЗЕБ ЊА МИТРО ВАЧ КИХ ОДБОЈ КА ША ОКО РЕОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ СИСТЕ МА ТАК МИ ЧЕ ЊА

Осмо место не гаран ту је
оста нак у лиги

Пра те ћи утак ми це митро вач ке мушке одбој ка шке еки пе изве шта ва ли смо о пер со нал
ним про бле ми ма који су из утак ми це у утак ми цу при мо ра ва ли струч ни штаб да поку ша 
са „баца њем у ватру“ мла дих и недо вољ но иску сних, углав ном кадет ских игра ча. Они 
су у јед ном тре нут ку наго ве шта ва ли да њих може да се рачу на, да би у дру гом делу и 
на кра ју самог првен ства, поје ди ни каде ти сво јим одно сом пре ма оба ве за ма и клу бу у 
доброј мери изгу би ли пове ре ње шефа струч ног шта ба „Срем Ито на“ Зора на Кова чи ћа
У последњем првенственом

колу Друге мушке републичке
одбојкашкелиге–Север,екипа
ГОК„СремИтон“пораженајеод
новосадске„Војводине3“резул
татом 3:2, тако да је такмиче
ње у овом одбојкашком рангу
завршила на осмој позицији.
С обзиром на низ неповољних
околности које су сремскоми
тровачкеодбојкашепратилеод
почетка минуле сезоне, оства
ренипласмануконкуренцији12
екипанијеусуштинитаколош,
собзиромдасеекипа„Срема“
и у претходне две године дру
голигашког надметања стабил
но „држала“ средишњег дела
табеле.
Оноштоуовомтренуткујесте

проблемодносисеначињени
цудајезбогвеликихтрошкова
уДругојлиги„Север“најављена
њенареорганизација,причему
бисамошестнајбољепласира
нихекипаизовесезоненаста
вило такмичење у овом рангу,
докбипреосталеекипеиспале
ибилепрекомандованеуново
формиранулигу којабиимала
вероватнорегионалникарактер
ањенназивјошнијепознат.
У клубу се тренутно сумира

учинакуминулојсезонииправе
планови за наредни такмичар
скициклус.Подусловомдасе
„сложе и поклопе све коцкице“
амбиције за пласман у првен
ствени врх у следећој сезо
ни биле би реалније. Пратећи
утакмице митровачке мушке
одбојкашкеекипеизвештавали
смо о персоналним проблеми
макојисуизутакмицеуутакми
цу приморавали стручни штаб
дапокушаса„бацањемуватру“
младихинедовољноискусних,
углавномкадетскихиграча.Они
сууједномтренуткунаговешта
вали дањихможеда се рачу
на, да би у другом делу и на
крају самог првенства, поједи
ни кадетисвојимодносомпре
маобавезамаиклубуудоброј
мериизгубилиповерењешефа
стручног штаба „Срем Итона“
ЗоранаКовачића.
Кроз разговору са тренером

Ковачићемначинилисмократак
хронолошкиосвртнаоколности
које су од јесени 2021. године
пратиле „Сремове“ одбојкаше.

По речима првог човека стру
ке, већ средином септембра
екипу неочекивано напушта
либеро Срђан Бугариновић
који је претходно тренирао и
радио са тимом, што је захте
вало нека изнуђена решења.
Изекипесуубрзо,посленеко
ликопрвенственихколаизашли
примач Никола Лазаревић и
средњи блокер Урош Ђорђић.
Токомнаступаулигиуследила
је озбиљна повреда кандида
та за репрезентацију и важног
играча „СремИтона“Владими
раЋорићанаутакмициуШиду.
Повреда ручног зглоба удаљи
ла је младог кадета два месе
ца са терена. Када су у екипи
и стручном штабу Митровчана
помислилидајеовимпеховима
крајуследиојејошвећишокјер
јеупрвомсетуутакмицеуБачу,
предкрајпрвогделапрвенства
капитен Јован Ковачић поло
миопрст.Двомесечноодсуство
првог дизача екипе итекако се
осетило а муке су се настави
лекадаједругирезервнидизач
Бојан Петковић доживео исту
повреду пред почетак другог
дела сезоне. На захтев трене
ра Ковачића у зимској паузи
ангажован је Зоран Алексић,
играч који је раније наступао
за„Срем“икаодизач,односно
средњиблокероправдаојеоче
кивања. На половини пролећ

ногделапрвенстваповредиосе
илибероНемањаБабић,захва
ланиуниверзаланиграчкојије
на захтев тренера квалитетно
одиграо више позиција у тиму.
Поменимо да су већ у првих
неколико првенствених кола
корона вирусом били инфици
рани тренер Ковачић, Огњен
Љубишић и капитен Ковачић.
Уз то, поједини играчи „Срем
Итона“ везани су обавезама
нафакултетимаанекиодњих
имајуиактиванрадниоднос.
–У досадашњим такмиче

њима када су из лиге су испа
дале једна или две екипе ми
би смо имали сигурну позици
ју, али овај стицај околности
можедопринетида, нажалост
неостанемоулиги.Евидентно
једасмоодпочеткапрвенства
имали низ нежељених ситу
ација које су се одражавале
насамсаставиигруекипе. Ја
сам као тренер практично на
свакој утакмици тражио најбо
љу комбинацију и решење. За
мене је то била отежавајућа
околностивеликитерет.Током
сезоне смобилиупозицијида
се боримо за то шесто место
али смо забележили и неколи
конеочекиванихкиксева,попут
оних против „Стражилова“ или
„Дунав волеја“. У нашој еки
пи увек је биломладих играча
којимадајемошансуито јена

неки начин наша судбина, као
ивећинемалихклубова.Подр
жавамо децу која стасавају у
нашојодбојкашкојшколи.Екипе
којесусеборилезапрвоместо
у овој лиги практично немају
млађекатегорије.Мисмосеса
најбољимекипамаулигидобро
носилииувекбилинанеколико
поенаразликеалинисмоимали
играчакојибиквалитетнозавр
шавао поене и сетове, каже
тренер Зоран Ковачић који се
нада добрим потезима управе
клубанаосновуизвршенеана
лизе.
То подразумева да се косту

ру тима у коме би евентуално
остали Тривунчић и Алексић
прикључе три до четири пио
нира али и да се размотри да
ли су поједини кадети који су
тренера Ковачића прилично
разочарали, вољни и спремни
да преузму одговорност игра
њаупрвомтиму.Овосуусло
ви да „Срем Итон“ у новом
такмичарскомрангу „појури“ ка
првомместу.Штосетичерада
са најмлађима школа одбојке
„Мојпрвисмеч“којуводиЈован
Ковачић у „Бајићевој“ основној
школи тренутно броји 16  17
клинаца а многи од њих већ
су „инфицирани“ одбојкашком
игроминамераимједаостану
уовомспорту.

Дејан Мостар лић

Одбој ка ши Срем Ито на са тре не ром Зора ном Кова чи ћем (Извор ГОК Срем Итон)
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ПРВЕН СТВO СРБИ ЈЕ У ФУЛ КОН ТАК ТУ

Душан Жера вић постао првак Срби је
На Првен ству Репу бли ке Срп ске у 

кик бок су Душан је као ста ри ји кадет 
обез бе дио још јед но злат но одлич је
ДушанЖеравић,тринаестогодишњичланJiuJitsu

иММА клуба „Безбедност“ изСремскеМитровице
о коме смо писали у прошломброју „Митровачких
новина“ као једномоднајталентованијихборацаи
освајачамногихтрофејаукикбоксуокитиосеновим
златниммедаљама.Онјепобедиоукласистаријих
кадета на кикбокс такмичењуПрвенстваСрбије у
фулконтактукојеје16.априлаодржаноуЗајечару.
Наовојборилачкојманифестацијинаступилојеоко
200борацаиз40клубова.Укатегоријидо54кило
грамаДушанјеимаодвамечаиуњимајеостварио
обатријумфа.Упрвоммечупобедајебилаједногла
сномсудијскомодлуком,докјеудругоммечуусле
дилапобедапрекидомнокаутомудругојрунди.На
ПрвенствуРепубликеСрпскеукикбоксу(киклајту)
којејеуИсточномСарајевупротеклогвикендаоку
пило150борацаДушанјекаостаријикадетукате
горијидо52килограмадоминантнотријумфоваоу
обамечаиобезбедиојошједнозлатноодличје.
 Д. М. 

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ И КУП ПРИ ЈА ТЕљ СТВА У БЕ О ЧИ НУ

Ка ра ти сти „Сир ми у ма“
нај бо љи у Вој во ди ни

У недељу 17. априла одржано је 24.
Првенство Војводине и Куп пријатељ
ствауБеочину.Домаћиновогтакмиче
њајеКаратеУнијаСрбијеуорганизаци
јикаратеклуба„Yuкаратедо“икарате
клуба„Будо“НовиСад.
Наовомтакмичењујеучествовало15

клубоваса215такмичараусвимузра
снимкатегоријамаукатамаиборбама.
Каратеклуб„Сирмиум“јеучествоваона
овом такмичењу са 39 такмичара и 21
екипом.
У генералном пласману карате клуб

„Сирмиум“јепрвопласираниса197бо
дова,другопласирани„Yuкаратедо“са

81бодомитрећепласираникаратеклуб
„Будо“са64бода.
Наши такмичари су освојили укупно

55медаља,одкојих28златних,17сре
брних и 10 бронзаних. Злато су осво
јили: Мила Станић, Дејан Јокић, Лука
Петровић, Лена Тешић, Алекса Ми
лићевић, Младен Марковић, Немања
Жунић, Вук Петровић, Андреа Аничић,
СрђанИлић,ТијанаИвковић,НинаДра
гојловић,АлександарСикин,сребросу
освојили: Нина Ерак, Анђела Паровић,
Коста Петковић, Лука Петровић, Лазар
Коризма,АндрејАћимовић,МашаКри
вошија, Ђурђина Илић, Дуња Падров,

Јелена Томић,МилаМиљковић, Лазар
Миљковић, бронзанемедаља освојили
су:АњаЕрак,МилицаКоризма,Бранка
Карага,МилицаСтанојевић,ВукВојно
вић,ВладимирБировљев,ТеаСтаноје
вић,Анђела Кунић,Алекса Томић,Ма
теја Мишчевић, Урош Поповић, Филип
Петковић, ЈованВојновић,Михајло То
мић, КалинаМаксимовић. За најбољег
такмичарапроглашенјеСрђанИлићиз
карате клуба „Сирмиум“ са освојених
четиризлатнеиједномсребрноммеда
љом.ПрвенствоСрбијеодржаћесе15.
мајауОсечини.

Из вор КК „Сир ми ум“

Душан Жеравић (десно) нај бо љи у Срби ји
међу ста ри јим каде ти ма у кик боксу
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зва ни 
Ви ља ре ал

Прошленедељедобилисмополуфи
налистефудбалскеЛигешампиона.
Међучетиринајбољеекипенакон

тиненту пласирали су сеЛиверпул,Ман
честерсити,ВиљареалиРеалМадрид.
Учетвртфиналуседесио„ицидент“зва

ниВиљареал.Акојенекоипомислиодаје
пролазак против Јувентуса у осмини
финалабиослучајан,садајевећјаснода
серадиоозбиљнојекипи.Овогапута,нај
ебаојенемачкиБајерн.
Баварцисууреваншушлисаголомзао

статка. Очекивало се да ће рутинирати
Шпанце на свом терену и надокнадити
разлику. Уместо тога, нерешен исход и
дандараодкојезвечеуши.
Ако се погледа статистика, може се

рећидаВиљареалнијебиоравноправан
противникуовомдвомечу,алисвизнамо
онуизрекуостатистициибикинију.Исти
најетаквадасуШпанцибилифокусирани
идисциплинованинатерену,асвојешан
сесу,заразликуодБајерна,искористили.
Треба скинути капу тренеру Виљареала
УнаеЕмерију, који је уштеловао свој тим
домаксимумаиуспеодаихдоведеусаму
завршницу најелитнијег европског такми
чења.Успесисажутомподморницомсва
какосумудиглиценунатржишту.Човекје
мајсторсвогзаната.
У осталим мечевима није било већих

изненађења. Ливерпул је прилично лако
изашао на крај са Бенфиком. Посао су
одрадили већ у првом мечу у гостима
победомод3:1.УреваншујеКлопмешао
картеипоштедеопојединезвездетима,с
обзиромнатодаихчекапакленраспоред
итрказатитулууЕнглескојдосамогкраја
сезоне.Накрају,3:3уреваншуизаказано
полуфинале са шпанским изненађењем
Виљареалом.
БићезанимљивовидетикакоћесеКло

пова дружина носити са екипом која је
такодоброуигранаиреткогреши.Свака
ко да нас чека спектакл у режији два
врхунскатренера.
УтрилерукојисунамприредилиРеали

Челзи,дебљикрајсуипакнакрајуизвукли
Енглези,иакосууспелидадођудочактри
голапредностиуреваншукојисеиграоу
Мадриду. Реал се провукао кроз иглене
уши,првоизборившипродужеткеголому
80.минуту.КаримБензема,којијезавиоу
црно прегршт противничких голмана ове
сезонеиигракаоутрансу,закуцаојееки
пуТомасаТухелаунаставкуиобезбедио
својојекипиполуфинале.Требаспомену
тииЛукуМодрићакојијенестварномаси
стенцијом код првог гола поново показао
класу.
Челзи јеплатиоценуочајнепартијена

домаћемтеренунедељуданараније.Јед
ноставно, надокнадити заостатак од два
голапротиввеликогРеалазвучикаонемо
гућамисија,посебнокадареваншиграте
нагостујућемтерену.Остаједасевидиу
којемправцућеићисудбинаовогклубау
нареднимгодинама,собзиромнатодасу

у великим проблемима и да траже новог
власника.Ценајепапрена,пасенештои
неотимајуокоовогклуба.
Двомеч који је имаонајвишенабоја на

терену,адапритомнисмоништаодфуд
бала видели, одигран је измеђуСитија и
Атлетика.Гвардиолајенекакоуспеодаса
својомекипомучачкатајједанголупрвом
мечу,којије,испоставићесе,биодовољан
запролаз.
Не треба пуно трошити речи о стилу

игре који гаји Дијего Симеоне и његов
Атлетико. Додуше, ни Сити се није баш
прославио, барем што се тиче лепоте
фудбала.АлипротивАтлетикадругачијеи
неможешдаиграш.
УреваншууШпанијисмовиделиакцију

текпосле70.минута.Нијебашјасношта
је Симеоне чекао до тад и зашто му на
клуписедиЛуисСуарез,доксеГризмани
Феликспонашајукаоскретничариунапа
ду. Али то је његовафудбалскафилозо
фија.Вероватнојеочекиваодаћењегови
пулениумуватинекиголутокумеча.Само
незнамнакојиначин.
Тудолазимоидоједногбитногподатка,

ато једасеГвардиолинаекипаодлично
бранилаудругоммечу.Кадаједошловре
медасеиграбункеричуварезултат,игра
чиСитија су почели да се излежавају по
терену и задржавају време. Тешко да
Шпанци могу нешто томе да приговоре,
узевшиуобзирдајетоњиховпатент.

УдругомполуфиналунасчекаокршајСитијаидругешпанскеекипе–Реал
Мадрида. У нормалним околности

ма,реклобиседасуЕнглезичистифаво
рити.Међутим, Карло Анћелоти у својим
редовима има звер која је подивљала.
Бенземауовоммоментуиграфудбалсвог
живота,азнасеокаквомпакленомиграчу
је реч. Ако томе додамо и Модрића који
умедаизмислиголизничегаидаасисти
ра као руком, јасно је да ће Сити имати
све,самонелакзадатакуовомдвомечу.
Од осталих вести, издвојила се брука

Барселоне у Лиги Европе. Наш Филип
Костићих језавиоуцрноуреваншмечу
којисеиграона„КампНоу“.Садваголаи
асистенцијом, био је играч утакмице и
одвео свој Ајнтрахт у полуфинале. Ипак,
његовапартијакаријереосталајеусенци
срамотекојадугонијевиђенанастадиону
Барселоне. На неки волшебан начин, на
трибинама се појавило 30.000 Немаца.
Свисуосталиучуду,ачелнициклубасу
најавилидаћеиспитатислучај,собзиром
натода јеНемцимабилозагарантовано
тек5.000улазница.
У суштини, десило се то да је гомила

незаинтересованихКаталонацасвојекар
те уступила навијачима противничког
тима. Ово је уједно и порука тим истим
главешинама из управе који би да свале
кривицунанекедруге.Господо,клубвам
је у банани, а народ губи интересовање.
Тешко ће успети да напуне стадион у
нареднимгодинама.

ЏУ ДО ТУРНИР У КИКИНДИ

Лаћарци одлични

Унедељу,17.априла,одржан јетурнир
уКикиндиуорганизацијиЏудоклуба„Пар
тизан“ (Кикинда). На овом такмичењу је
учествовало287 такмичараизМолдавије,
Руминије, Црне Горе, Белгије, Мађарске,
Бугарске, Италије, Северне Македоније и
Србије. На овом такмичењу из редаЏудо
клуба„ЛСК“изЛаћарканаступилојечети
ритакмичара:СлавкоЛончаревић(старији
пионир,категоријапреко73килограма),ко
јијеосвојиопрвоместо,АлександарАнто
нић(старијипионир,категоријадо38кило
грама),којијеосвојиодругоместо,Атарац
Ивана (јуниорка у категорији до 48 кило
грама) је освојила друго место и старији
пионирСтрахињаБировљејеосвојиопето
место у категорији до 46 килограма. Кон
куренција је билажестока, али такмичари
Џудоклуба„ЛСК“суоправдалаочекивања.

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ У НОВОМ 
БЕЧЕ ЈУ

Пет меда ља за 
кара ти сте „Сре ма“

ОвогвикендауСпортскојХалиуНовом
Бечејуодржан јеКупВојводинезакадете,
јуниоре и сениоре у организацији Кара
те савеза Војводине. Карате клуб „Срем“
наступио је саосамтакмичараиосвојили
супетмедаљаитодвазлатаитрибронзе.
Златне медаље су освојили кадети Жана
Ђурђевић и Бранислав Лазаревић у кате
горијама кате. Бронзу су освојили у истој
категоријикадеткињеЕленаМилошевићи
СараГлумац,каоијуниоркаМиаТешевкић.
На овом такмичењу су наступили још

и Александар Марић, Сара Старчевић и
ТамараТимићкојисуизборилипласманза
КупСрбијекојисеодржаваумају.

Извор : КК „Срем“
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СУПЕР Б ЖЕН СКА РУКО МЕТ НА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Сре ми це боље од
рено ми ра них Бео гра ђан ки

ЖРК „Срем“ Срем ска Митро ви ца  ЖРК „Рад нич ки“ Бео град 31:26 (13:12)

ЖРК „Срем“: Блажић (4 гола), Шер
фези(3гола),Ожеговић,Кнежев,Раду
ловић (2 гола), Мијаиловић (1 гол),
Булатовић (3 гола), Ђулинац (4 гола),
И.Петровић,Д.Петровић(1гол),Скен
џић, Гутеша, Васиљевић, Ћетковић (8
голова),Кленковски(5голова).Тренери:
ДушанДрчаиСашаКојовић.

ЖРК „Рад нич ки“: Јанковић, Костић,
Мандић,Оровић(2гола),Тепша(2гола),
Панић(7голова),Игњатовић,Живковић
(6 голова), Вукосављевић, Радоњић (2
гола),Милојковић, Тејић, Тепша, Зелић
(5 голова), Васић (4 гола). Тренери:
РадишаМарићиИванМијатовић.
Судије:МаркоОбрадовићиВладимир

Вучић
У још једном сјајном издању пред

својом публиком рукометашице „Сре
ма“ савладале су у недељу17. априла
реномираног противника, екипу бео
градског „Радничког“ и после 19. кола
женске рукометне Супер Б лиге заузи
мајулидерскупозицијунапрвенственој
табели.
Прво полувреме утакмице са клубом

који је носилац традиције вишеструког
првака државе и Европе протекло је у
приличноизједначенојигри,штоговори
ирезултатнаполувремену.Уовојрезул
татскојклацкалициигралосепрактично
„гол за гол“ и оваква игра настављена
је у првом делу другог полувремена.
Забележена је добра игра у одбрани и
неколико лепих потеза као што је био
контранападу40.минутукојијеНаташа

Ћетковићуспешнореализовалаиподи
глапубликунаноге.
Чврста екипа „Радничког“ добро се

држала до 26 гола домаћих рукомета
шицакадасуМитровчанкеупоследњих
десетак минута оствариле значајнију
предостисачувалеједокрајамеча.За
најбољег играча утакмице проглаше
најеАњаКленковскиизекипе„Срема“.
НаташаЋетковићбилајенајефикаснија
домаћаиграчицасаосамголова.
У наредном колу екипа ЖРК „Срем“

гостује у Кикинди, директном ривалу и
екипикојасеналазинадругомместуна
табели,паћеиовобитијошједандерби
мечСуперБлиге.Победник тог сусре
таможесенадатиуласкууженскуруко
метнуелитуСрбије. Д. Мостар лић

Са утак ми це руко ме та ши ца Сре ма и Рад нич ког

ПРВА ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Убе дљив пораз „Рад нич ког“
ФК ИМТ Нови Бео град  ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца 5:0 (1:0)

ФК ИМТ:Којић,Глишић(од79.минутаВука
шиновић), Стефановић, Ивковић (од 74.
минутаБони),Лучић(од74.минутаГаинов),
Стаменић,Савић,Џиновић,Стевановић(од
72. минута Стојановић), Лукић, Радочај (од
72.минутаВукић).Тренер:БојанКруљ.
ФК „Рад нич ки“: Бурсаћ, Јанковић (од 79.
минутаРатковић),Димитрић (од68.минута
Рашић), Илић, Новић (од 68. минута Кри
жан), Видић, Ракић, Спасојевић, Матковић,
Пејовић,Шкорић(од74.минутаГајић).Тре
нер:ДејанНиколић.
Жутикартони:Савић(ИМТ),Димитрић(Рад
нички)
ГлавнисудијаМирославМилетић

Екипа„Радничког“јеупрвомколуплејофа
ПрвелигеСрбијеусуботу16.априлаимала
тешко гостовање београдској екипи ИМТа.
Домаћаекипапочелајенештоагилнијеали
сумитровачкифудбалериу23и31.минуту
прекоЛукеПејовићапокушалидаугрозегол
ИМТа.Домаћинисупредкрајполувремена
унајнезгоднијемтренуткумеча,казнилигре
шкуиграча „Радничког“ипрекорасположе
ногВладимираРадочајаповелисурезулта
том 1:0. Исти играч центрирао је Ђорђу
Ивковићу заводстводомаћинаод2:0у58.
минутуутакмице.Гостипретходнонисууспе
лидареализујуизгледанконтранапад.Јунак
утакмице Владимир Радочај побринуо се и

затрећипогодаку64.минутупослеодлич
ног продора са десне стране. Исти играч
оборенјеу71.минутуушеснаестерцугости
јуасигуранизвођачнајстрожеказнебио је
СтефанСтефановић. За пети гол тада већ
нокаутираним гостима побринуо се Никола
Вукић при крају меча, у 80. минуту, када је
прецизношутираосаивицеказненогпросто
раисместиолоптуизалеђаголманаБурса
ћа. У наставку плеј  офа „Раднички“ ће у
Сремској Митровици дочекати екипу ОФК
„Жарково“ у среду 20. априла. Клуб из
митровачке „Хесне“ тренутно је на шестом
меступлејофтабелеса46бодова.
 Д. М. 
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СБК „РУ МА“

Ви да ко вић из бо рио
ме сто у ре пре зен та ци ји

ТакмичариСаватебоксклу
баРумасусвојимучешћемна
Првенству Србије за сениоре
уасо– саватеу, поноводока
залисвојеизузетнеквалитете.
Златну медаљу је освојио
МаркоВидаковић,укатегорији
до85килограма,доксусребр
не медаље припале Дарку
Грујићу до 75 килограма и
Јовани Зубер у категорији до
75 килограма. Првенство
Србије јеодржано10.априла

у Спортском центру у Обре
новцу.
–Овојебилоиизборнотак

мичење за репрезентацију
Србије за Светско сениорско
првенство,којећесеовегоди
не у септембру одржати у
Милану. Наш такмичарМарко
Видаковић је златном меда
љомизбориопласманурепре
зентацију у категорији до 85
килограма – каже Миодраг
Ракић,тренерСБК„Рума“.

Мар ко Ви да ко вић (де сно)

ГРА БОВ ЦИ И ВИ ТО ЈЕВ ЦИ

Мла ди фуд ба ле ри у ак ци ји чи шће ња се ла
Предускршњепразнике,младифуд

балериизГрабовацаиВитојевацасусе
ангажовали на чишћењу својих села,
предвођени својим тренером Николом
Новаковићем. Ово није прва акција у
којој су учествовали, било да је реч о
чишћењуселаилихуманитарнимакци
јама.УГрабовцимасуочистилицркве
нупорту,сеоскистадионицентарсела,
доксумладифудбалериизВитојеваца
уредили центар села и сеоско играли
ште.
–Поредтогаштонамјежељадаод

деце направимо добре спортисте, још
важније једаодњихнаправимодобре
људе.Добарспортистатребадабудеи
добар човек. Треба да има осећај за
заједницу,забригуољудимаиванфуд
балског илибило ког спортског терена
–кажетренерНиколаНоваковић.

С. Џ. Ак ци ја чи шће ња у Ви то јев ци ма

АК „СИР МИ УМ“

Ме да ље и ре кор ди са 
Ми тин га при ја тељ ства
Око 600 такмичара уче

ствовало је на традиционал
ном Митингу пријатељства
у Сремској Митровици. Ово
такмичење перфектно орга
низује Бојан Комленић изАК
„рем“. Најмлађи атлетичари
„Сирмиума“поновосублиста
ли.ИстакаосеОгњенТубић,
којијеосвојиозлатоубацању
вортекса и бронзу у скоку у
даљ. Две медаље је освоји
лаВањаКечић у скок у даљ

итрцина60метара.Медаље
иличнерекордеостварилису
иМашаТравицаи Маричић
Андреа. Дејан Мојсин је по
бедио у бацању вортекса са
изузетнимрезултатомзасвој
узраст: 47,89метара. Тренер
Павловићистичеипохваљује
исвеосталетакичеиистиче
да је у Сремској Митровици
одржано веома квалитетно
такмичење, које је било изу
зетнопосећено.

Тренер Горан Павловић са освајачима медаља
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ФИНА ЛЕ ПРВЕН СТВА ВОЈ ВО ДИ НЕ У КОШАР ЦИ ЗА ПИО НИР КЕ ДО 15 ГОДИ НА 

Пио нир ке „Сре ма“
вице шам пи он ке Вој во ди не 
ЖКК „Врбас“ Врбас – ЖКК „Срем“ Срем ска Митро ви ца 52:40  (11:10,7:4, 12:6, 22:20)

УфиналоммечуПрвенстваВојводине
за пионирке које је одиграно у недељу
17. априла у Србобрану, кошаркашице
ЖКК„Врбас“билесубољеодекипеЖКК
„Срем“.ПретходносуСремицеуполуфи
налноммечу биле боље од екипеЖКК
„Пролетер 023“ из Зрењанина резулта
том62:52.За кошаркашицеизСремске
Митровице је важно да су обезбедиле
учешћенафиналномтурнируПрвенства
Србије,међуосамнајбољихекипа.
Уфиналнојутакмицикојајебилавео

мадинамичнаводиласежестокаборба
за сваку лопту а навијачи су знали да
поздравесвакилеппотезмладихкошар
кашица. У правој спортској атмосфери
достојној финала, боље су се снашле
искуснијеиграчицеизВрбаса.
За ЖКК „Срем“ у финалу су играле:

Теодора Милошевић (13 поена), Анге
лаЛадинек (12поена),МилицаЂорђић
(8поена),НиколинаПоповић (3поена),
Ирина Андријашевић (2 поена), Мили
цаШкиљни (2поена),ДуњаБранковић,

Ања Бојковић, Наталија Мирчета, Ана
Дабић,ЕнаТодоровић,ДајанаМаксић.
Тренер „Срема“ Никола Милошевић

указао јешансу свим играчицама, а на
клупи му је асистирао тренер Немања
Стаменковић.
У екипи „Врбаса“ најефикасније игра

чицебилесуЈованаПоповићиМилица
Здравковићсапо14поена.
Награда за најбоље играчице припа

ла јеЈованиПоповићизЖКК „Врбас“и
АнгелиЛадинекизЖКК„Срем“. Д. М. 

Пио нир ске вице шам пи он ке Вој во ди не са тре не ри ма Мило ше ви ћем, Сте ва но ви ћем
и пред сед ни ком ЖКК „Срем“ Нико лом Будо ша ном (Фото: ЖКК „Срем“)

КУГЛА ЊЕ 

„Сре м“ испао из Дру ге лиге
ЕкипаКуглашкогклуба„Срем“изСрем

скеМитровицезавршилајетакмичењеу
Првој лиги Србије – група Војводина и
нареднесезоненаступићеунижемтак
мичарскомрангу.Пресуднуутакмицу за
опстанакудругомпоквалитетутакмиче
њукоднасмитровачкикуглашиодиграли
суупретпоследњемпрвенственомколу
кадасупоражениодпоследњепласира
неекипе„Баната“изЗрењанина.
УразговорусаМариомРужецким,јед

ним од бољих куглаша „Срема“ у про
теклој сезони сазнали смо да је пред
сусрет са Зрењанинцима његову екипу
изненада напустио важан играч, што је
допринелослабијемиздањуипоразуод
свега двадесетак оборених чуњева. У
последњемколуМитровчанејесавлада

лачетвртопласиранаекипа„Славије“из
Ковачицеиосталисуназачељутабеле
од10тимова.
Екипа „Срема“ своје утакмице као

домаћинигралајеуНовомСадусобзи
ром да сремскомитровачка куглана у
ПСЦ„Пинки“незадовољавакритеријуме
овогтакмичења.
–Прошлу такмичарску годину одигра

лисмоуизузетноквалитетнојПрвојлиги
Србијекојајесамоједанстепеннижеод
куглашкеСуперлиге.Неможеморећида
смо имали идеалне услове за такмиче
њејерсмобилипринуђенидаиграмона
страниаунекимутакмицаманисмоима
лиодговарајућеиграче.Увећиниекипа
изовелигеукуглашкомспортувећасу
улагањаибољиуслови.Ипоредтогами

смоуспелидаостваримонеколикопобе
да против фаворизованих екипа, попут
тријумфауГолубинцимапротив„Јадра
на“гдеиграјусамипрофесионалци,пре
ко победе над екипом из Дебељаче. У
неким случајевима о неочекивано смо
изгубили као против „Железничара“ из
Инђије или „Баната“. У једноммоменту
поставилосепитањебудућностиклубаи
наших амбиција. Ипак, када се „хладне
главе“ сагледа наша тренутна ситуаци
ја,онаинијетаколоша,јернисмозавр
шилиунајнижој,такозваној„бетон“лиги
а имамо шансу да наредне сезоне ако
се добро припремимо и појачамо поно
во уђемо у друголигашки ранг, рекао је
МариоРужецки,такмичарКК„Срем“.

Д. Мостар лић
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ОВАН: Уз добру про
цену могућности и
правилан избор
сарадника релативно

брзо можете да остварите своје
циљеве на пословној сцени. У
свом препознатљивом маниру
умете да освајате симпатије на
различитим странама. Када сте
доброрасположени,иматеутисак
су вам доступне најбоље могућ
ностиитадаобичнобиратенеку
доминантнију улогу пред својим
партнером.

БИК: Све корисне
информације могу да
вамолакшајууспешно
решавање неких

пословних питања која имате.
Обратитепажњунасугестијекоје
вамдајеједнаискуснаособа.Ако
вам је стало да промените или
побољшате свој однос са воље
номособомондапокажитевише
разумевања за критеријуме које
користидругастрана.

БЛИ ЗАН ЦИ: Потребо
је да се растеретите
од додатних обавеза,
али немате довољно

енергиједасеангажујетенавише
страна истовремено. У достојан
ственом стилу прихватите све
сугестијеиликојевамупућујубли
ски сарадници.Желели бисте да
успоставитеконтролунаддогађа
јимауљубавномживоту,међутим
ништазначајнонеможетедаучи
нитебездоговорасапартнером.

РАК: На врло ефика
сан начин умете да
спроводите различита
правила успешног

пословања. Потрудите се да
потиснете своју професионалну
сујету када се јавно полемише о
правилном вредновању нечијих
заслуга.Пролазитекрозразличи
тефазеемотивнограсположења.
Умоментимаосећатевеликиемо
тивнизанос.

ЛАВ: Пролазите кроз
различитефазе ства
ралачког расположе
ња и стало вам је да

себиобезбедитеоптималнеусло
ве. Обратите пажњу на реакцију
ближе околине, јер понекад не
желите да прихватите коментаре
коједоживљаватекаооштрукри
тику.Уодносусаљубавнимпарт
нером често преузимате активну
улогуиспремнистедапромените
неке заједничке навике које вас
спутавају.

ДЕ ВИ ЦА: Налазите
сеусјајнојформииса
великим оптимизмом
прилазите свакој

пословној теми коју предлажу
ваши сарадници. Захваљујући
поузданим информацијама које
добијате сада можете да плани
рате низ заједничких активности
којећевамускородонетиувећа
нерезултате.Честоиматедобар
предосећај јер сте испуњени
романтичниммислимаирасполо
жењем.

ВА ГА: Неко вам даје
корисне информације
и на такав начин вам
помажедаправилније

процењујете различите пословне
могућности које имате на распо
лагању.Јасновамједазаједнич
кидоговорипредстављајупозити
ванпомакурешавањупословних
интереса. Слободно изразите
некасвојапотиснутаосећањаили
намере. Учините неки посебан
гестпажњепремасвомпартнеру.

ШКОР ПИ ЈА: Јасно
вам је да околина од
вас очекује да се
непрекидно истичете

са позитивним резултатима и да
увекостављатенекивеличанстве
ни утисак. Тренутно постоје неке
компликоване околности са који
маћетеморатидасесуочаватеу
ходу, без предаха или одлагања.
Посебновампријапородичнахар
монијаинечијеприсуство, јерна
такавначинможетедаостварите
бољупсихолошкуравнотежу.

СТРЕ ЛАЦ:Изненадне
промененапословној
сцени, делују као
додатни психолошки

притисак и захтевају да имате
добру концентрацију како бисте
сенавремеприлагодилиуодно
су на очекивања. Понекад је
тешкоускладитиразличитаинте
ресовања којa вас прате. Ваша
срећа проистиче из унутрашње
потребедаселепемислииосе
ћањаподелесаблискомособом.

ЈА РАЦ: Прихватили
сте превише обавеза
којеполакопочињуда
вас замарају и сада

тражите инстант решења како
бистемогливишедасепосветите
неким омиљеним темама. Ако
вам је стало да сачувате свој
добаругледилиутицај којиима
те,удружитеинтересесапоузда
ним сарадницима. Искуство вас
опомињеданаправите емотивну
дистанцууодносунанекесумњи
веособеилиситуације.

ВО ДО ЛИ ЈА: Захва
љујући добрим идеја
ма и стратегији коју
спроводите делујете

веомаозбиљнонасвојесарадни
ке.Налазитесеусјајнојприлици
даостваритедугорочнијепослов
неинтересе.Важноједаподсти
четедвосмернеконтакте.Догађа
јикојиваспратеуљубавноживо
туделујуохрабрујуће.

РИ БЕ:Потребноједа
осмислитедобарплан
идаостанетедослед
ниусвакојфазиспро

вођења,посебнокадасеналази
те пред сарадницима када вас
оспоравају. Након дужег послов
ног убеђивања ситуација ће се
променити у вашу корист, али
мораћете да останете упорни и
доследни.Преплављенистераз
личитим мислима и емоцијама.
Партнервасискреноподржаваи
подстиченаактивнуулогу.

VREMEPLOV
20. април

1653.Вођаенглескереволуци
је Оливер Кромвел распустио
Парламент,Војновећедонело
нов Устав, а Кромвел имено
ван з доживотног лордапро
тектора.
1889.УАустријирођенАдолф
Хитлер.

21. април
753. п.н.е Ромул, према исто
ричаруМаркуТеренцијуВаро
ну,основаоРим.
1918. Погинуо немачки пилот
Манфред фон Рихтхофен,
познаткаоЦрвениБарон,који
јеуПрвомсветскомратуобо
рио80авиона.
1960. Престоница Бразила
премештенаизРиодеЖанеи
рауБразилију.

22. април
1724.Рођен једаноднајвећих
светских мислилаца, немачки
филозофИмануелКант.
1994. Умро Ричард Никсон,
председник САД од 1969.
Повукао се 1974, пре истека
другогмандата,збогумешано
стиу“аферуВотергејт”.

23. април
1564.Рођененглескидрамски
писацВилијамШекспир.Умро
истогдатума1616.
1913. Турци у Првом балкан
ском рату предали Скадар
Црногорцима. Одлуком вели
кихсила14.мајаЦрногорцисе
повукли,СкадарприпаоАлба
нији.
1975.ПредседникСАДЏералд
ФордпризнаојепоразуВијет
намскомрату.

24. април
1792. Компонована Марсеље
закојаћекаснијепостатихим
наФранцуске
1815. У Такову под вођством
МилошаОбреновићаподигнут
Другисрпскиустанак.

25. април
1993. У присуству мировног
посредника лорда Овена,
председници СРЈ, Србије и
Црне Горе Добрица Ћосић,
Слободан Милошевић и
МомирБулатовићпокушалису
да убеде лидера босанских
Срба Радована Караџића да
потпишекоригованиВенсОве
нов мировни план. Наредног
данаСкупштинаРС јеодбила
овајплан,ратуБоснијенаста
вљен, а СРЈ су пооштрене
санкцијемеђународнезаједни
це.

26. април
1986. Експлодирао IV блок
нуклеарне централе у Черно
билууУкрајини.Радиоактивни
облаци прекрили готово целу
Европу, а последице се испи
тују.Централатрајнозатворе

на15.децембра2000.

27. април
1521. Урођеницифилипинског
острваМактанубилипортугал
ског морепловца Фердинанда
Магелана који је предводио
експедицију на првом путова
њуокосвета.
1945. Ухапшен италијански
диктатор Бенито Мусолини,
стрељан наредног дана у
месту Донга, на обали језера
Комо.

28. април
1918. У затвору у Терезину у
ЧешкојумроГаврилоПринцип.
На двадесетогодишњи затвор
осудиле га аустроугарске вла
стипослеатентатанааустроу
гарског престолонаследника
ФранцаФердинандауСараје
ву 1914, чиме је почео Први
светскират

29. април
1945.АмеричкетрупеуДругом
светском рату ослободиле
немачкиконцентрационилогор
Дахау.
1980. Умро енглески филмски
режисерАлфредХичкок.

30. април
1803.САДодНаполеонаБона
парте за 15 милиона долара
купиле Лујзијану, која је истог
дана1812.иформалноушлау
саставСАДкао18.чланица
1975.ПадомСајгона,укојису
ушле снагеСеверног Вијетна
ма,окончанвијетнамскират.

1. мај
1886.УЧикагује40.000радни
каступилоуштрајк,захтевају
ћибољеусловерада,израже
неупароли “триосмице”  по
осамсатирада,одмораикул
турног уздизања. У сукобу с
полицијом убијено је шест и
рањено око 50 радника. Од
1889. овај дан се слави као
Међународни празник рада. У
Србијијепрвипутпрослављен
1894

2. мај
1729. Рођена руска царица
немачкогпореклаКатарина  II
Алексејевна,КатаринаВелика.
Царицом је 1762. прогласила
дворскагардапоштојеузаве
ри убијен њен муж Петар III.
Подутицајемфранцускихпро
светитеља Волтера и Дидроа
спровела значајне реформе
рускогдруштваудухупросве
ћеногапсолутизма.

3. мај
1469. Рођен италијански
државник и историчарНиколо
Макијавели, аутор дела “Вла
далац”,укојемјеизнеосхвата
њедавладарнетребадабира
средствадабипостигаоциљ,
из чега касније изведен појам
макијавелизам.

HOROSKOP
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Сре да, 20. (7) април 
Преподобни Георгије, Митропо
литмитиленски;Преп.НилСор
ски

Че твр так, 21. (8) април 
Великичетвртак(Великодбеније)

Пе так, 22. (9) април 
Великипетак

Су бо та, 23. (10) април 
Великасубота

Не де ља, 24. (11) април 
Васкрсење Господа Исуса Хри
ста–Васкрс

По не де љак, 25. (12) април 
Васкрснипонедељак

Уто рак, 26. (13) април 
Васкрсниуторак

Сре да, 27. (14) април 
СветиМартинИсповедник,Епи
скопримски

Че твр так, 28. (15) април 
СветиапостолиАристарх,Пуди
Трофим; Св. мученик Сава Гот
ски

Пе так, 29. (16) април 
СветемученицеАгапија,Хиони
јаиИрина(Источнипетак)

Су бо та, 30. (17) април 
Свети свештеномученик Симе
он,Епископперсијскииостали

Не де ља, 1. мај (18. април) 
Преподобни Јован, ученик Све
тогГригоријаДекаполита
По не де љак, 2. мај (19. април) 
Преп. Јован Ветхопешчерник,
Блажена Матрона Московска
(Побусанипонедељак)

Уто рак, 3. мај (20. април) 
Преп. Теодор Трихина; Преп.
Јоасаф Српски; Свети Николај
Жички

Crkveni kalendar

• Мр зим до бре иде је, … не мо гу да их сми слим!
• То ли ко пу та су ме из да ли, да се сад осе ћам као гар
со ње ра!
• Пси хи ја тар мо жда и мо же да по мог не, али је псо ва
ње јеф ти ни је!

Кин дер бу е но ку гли це

Оде ље ње за при вре ду, Оп штин ске упра ве оп шти
не Ста ра Па зо ва, сход но од ред ба ма чла на 10. За ко
на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( “Слу жбе
ни гла сник РС”,  број 135/2004 и 36/09)об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о до не том Ре ше њу за од лу чи ва ње о по тре би 

про це не ути ца ја про јек та адап та ци је
и до град ње про из вод ног објек та и хлад ња че 
и из град ња над стре шни це за скла ди ште ње, 

цев ног мо ста и са о бра ћај ни це
на жи вот ну сре ди ну

Носилац пројекта „Froneri adriatic“ Д.О.О из Старе
Пазове, ул. Бановачки пут бб, поднео је дана
30.03.2022.године, захтев за одлучивање о потреби
проценеутицајапројектаадаптацијеидоградњепро
изводногобјектаихладњачеиизградњанадстрешни
цезаскладиштењепалета,амбалажноготпадаинат
кривањеамонијачногсепаратораиконвејера,темељ
неплочезатанкове,цевногмостаисаобраћајницена
животнусредину, којасепланиранапостојећемком
плексу, на кат.парц.бр.2791/3 и 2791/8 к.о. Стари
Бановци.
Након омогућеног јавног увида у поднети захтев,

дана 12.04.2022. године, донето је Решење да није
потребна процена утицаја предметног пројекта на
животнусредину.

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Вла
даКалаица иМаринаЂукић,
МаркоИлићиСенкаПајић.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Лазар и
Сандра Гачић  Бачинци, Ду
шан и Наташа Племић  Бе
шеново,СтеваниМаријаКр
стић  Сремска Митровица,
БориславиДанијела  Костић
Пећинци,Марко иДанијела
Вукоманов Дивош,Драгани
Маријана Красуља  Кузмин,
Дејан и Марина Радојчић
 Хртковци, Милутин и Ива
наКуљански Бегеч,Сашаи
МирјанаСтефановић Срем
скаМитровица,УрошиТама
ра Живковић  Ноћај, Ненад
Раданчевић и Вера Алексан
дровнаРаданчевићНикинци.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Дејан и
Љубица Хорина  Сремска
Мтировица, Марко и Белма
Крстић  Инђија, Александар
иАлександраКочић Дивош,
Ђорђе и Душанка Мићаше
вић  Ириг, Владимир иМир
јана Блажон  Рума,Марко и
Тамара Грујичић  Сремска
Митровица, Данило и Тијана
Јањушевић  Врдник, Јовица
иОливераДрмановићСрем
ска Мтровица, Никола и Не
вена Масталовић  Сремска
Митровица,МиодрагиБојана
Сремац  Сремска Митрови
ца, Драган и Ведрана Савић

СремскаМитровица.
УМР ЛИ: СлавицаЖивковић

1936,МиркоСимић1964,Ве
рицаТопаловић1940,Анђел
ка Ранитовић 1962, Гаврило
Матић 1929, Ружица Јовко
вић1956,МиланДевић1938,
Ладислав Ковачовски 1949,
Милија Грозданић 1946, Ру
жаИванковић1940,ГојкоКа
тић 1942, Никола Мишчевић
1946, Марија Марковић1944,
Ђорђе Медић1952, Мили
ца Кнежевић1951, Славица
Нешић1940, Марина Дамја
новић 1950, Милован Белић
1952, Живојин Сувић 1945,
ДрагаМиладинов1947,Јосип
Габрић1937,БогданОрешча
нин 1949, Мирјана Ивановић
1952, Ненад Брчин 1969, Бо
бан Димов 1961, Ружица Ви
тасовић 1934, Божидар Ћу
фалић1947,МираДаниловић
1936, Надежда Тадић 1940,
Љубица Јовић 1946,Мирјана
Обућина 1941, Анђелко То
паловић 1940, Драган Ман
дић1963,ЖаркоБожић1954,
Лазар Бунчић 1936, Михајло
Скољаски1941,МилкаБирач
1931, Хелена Колинаси 1991,
Берислав Смиљанић 1945,
Барбара Гршић 1951, Милка
Утвић1947,МирославУроше
вић 1945, Милица Митровић
1940.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

УМР ЛИ: Јовица Каралић
1953,МиланПоткоњак1940,Ко
ста Степановић 1935, Иштван

Киш 1936, Младен Стојшић
1959, Јелица Митровић 1935,
ДобрилаВајагић1946.

RUMA

Са стој ци: 300 гршећера, 100
мл воде, 125 гр маргарина или
маслаца, 200 гр млека у праху,
200грквалитетнемлечнечокола
деиликомбинацијацрнеибеле
чоколаде,100грмлевеногкекса

При пре ма: Помешати воду,
шећериисецканмаргарин.Ста
витинаватрудасеотопиипро
ври. У току отапања повремено
мешати кашиком. Маса ће про
вритипренегостосеотопимар
гарин, наставити полако меша
ње. Када се маргарин отопио
куватинаредне3минутанасред
њој ватри. Склонити са ватре,
додатимлекоупрахуимиксира
ти. Најбоље би било да раније
припремите миксер и млеко у

праху, како би чим га истресете
мутили, да не би дошло до гру
двица.Додати затимизломљену
чоколаду, па мешати док се не
отопи,абрзоће.Накрајудодати
кекс и опет све сјединити.Оста
вити да се охлади и стегне.
Можетедржатималоиуфрижи
дер.Масатребадаједостатвр
дајеркадабудетеправиликугли
це од топлине дланова отпусти
ће. Обликовати куглице, ставити
на тацну па у фрижидер да се
стегну. Отопити белу чоколаду
100грчоколадеса1пуномкаши
ком уља. Умакати сваку куглицу,
отрести вишак и стављати на
папир за печење или решетку,
какобилакоихскинули.


