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У Срем ској Ми тро ви ци, 
про шле сре де, 10. фе
бру а ра, зва нич но су 

по че ли ра до ви на из град њи 
под во жња ка ка На се љу КП 
Дом. По че так ра до ва об и шли 
су Вла ди мир Са на дер, ди рек
тор Ди рек ци је за из град њу 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца и 
Дра ган Ђор ђе вић, из во ђач 
ра до ва из фир ме Нов кол.

 По чет ком ових ра до ва, 
кре ће мо да оства рује мо ви
ше де це ниј ски сан Ми тров ча
на ко ји жи ве са дру ге стра не 
пру ге, а и свих оних ко ји су 
упу ће ни да пре ла зе овај пру
жни пре лаз ка ко би до шли до 
сво јих рад них ме ста или оти
шли у дру ге де ло ве гра да. 
Пр во кре ће мо са из ме шта
њем по сто је ће ин фра струк
ту ре, та ко да ће мо на ред них 
да на из ме шта ти фе кал ну ка
на ли за ци ју и у том пе ри о ду 
ће би ти за тво рен пре лаз. Чим 
се ти ра до ви окон ча ју, пре лаз 
ће мо по но во пу сти ти у функ
ци ју, све док не поч не ути ски
ва ње це ви ис под са ме пру ге. 
Тех но ло ги ја ко ју смо тра жи ли 
у са мом про јек ту омо гу ћа ва 
да се же ле знич ки са о бра ћај 
не сме та но од ви ја – из ја вио 
је ди рек тор Ди рек ци је Вла ди
мир Са на дер. 

Рок за за вр ше так ових ра
до ва, ка ко је уго во ром пред
ви ђе но, је 250 рад них да на, а 
ка ко ка же Са на дер, на из во

ђа чу је да тај рок ис по шту је. 
Вред ност ра до ва у пр вој фа
зи из но си око пет ми ли о на 
евра. 

 У дру гој фа зи ра до ва 
оста је нам да се из гра де са
о бра ћај ни це, ко је су та ко ђе 
пред ви ђе не овим про јек том. 
Из во ђач ра до ва је фир ма 
Нов кол из Бе о гра да, са сво
јим по ди зво ђа чи ма. То је 
фир ма ко ја има мно го ис ку
ства у из град њи ова квих обје
ка та – до дао је Са на дер. 

Од го вор ни ру ко во ди лац ра
до ва из фир ме Нов кол Дра ган 
Ђор ђе вић, ка же да је из град
ња под во жња ка вр ло сло жен 
и зах те ван по ду хват. 

 Пр во ће се из ме шта ти 
ка на ли за ци ја, а он да ће се 
кре ну ти са ути ски ва њем це
ви ис под пру ге. То је тех но
ло ги ја ко ја до зво ља ва да се 
не сме та но од ви ја же ле знич ки 
са о бра ћај за све вре ме из
во ђе ња ра до ва, без ика квих 
об у ста вља ња. На кон то га ће 
се ра ди ти за штит ни зи до ви 
ис под ко јих ће да иде са о
бра ћај ни ца. Вр ло је зах те ван 
по ду хват. Ду би на ис ко па ис
под пру ге је осам ме та ра, а 
ши ри на 17 ме та ра – ре као је 
Ђор ђе вић. 

На обе стра не ко ло во за на
кон из град ње под во жња ка су 
пред ви ђе не пе шач ке и би ци
кли стич ке ста зе. 

С. Ста не тић

Из ЈП Ди рек ци ја за из град
њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
оба ве шта ва ју гра ђа не о из
ме ни ре жи ма са о бра ћа ја због 
ра до ва на из град њи под во
жња ка у Фру шко гор ској ули ци. 

 Оба ве шта ва мо гра ђа не да 
се за са о бра ћај за тва ра део 
Ули це Фру шко гор ске од рас
кр сни це са Ули цом Ми ло ша 
Оби ли ћа до рас кр сни це са 
ули ца ма Пла нин ском и Др Ми
ла на Ко сти ћа у пе ри о ду од 10. 

фе бру а ра до за вр шет ка гра
ђе вин ских ра до ва на под во
жња ку. Апе лу је мо на гра ђа не 
да по шту ју но во по ста вље ну 
са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју и 
ко ри сте ал тер на тив не прав
це. У то ку из во ђе ња ра до ва 
у Фру шко гор ској ули ци ме ња 
се ре жим са о бра ћа ја у Не ма
њи ној ули ци, та ко да ће се све 
до за вр шет ка ра до ва од ви ја ти 
дво сме ран са о бра ћај – на во
де из Ди рек ци је.

Из ме на ре жи ма
са о бра ћа ја

Ди рек тор Ди рек ци је
Вла ди мир Са на дер

Из во ђач ра до ва
Дра ган Ђор ђе вић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

По че ла из град ња под во жња ка
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Како се већ могло предвидети, овогодишња 
предизборна кампања биће прилично прљава. 
Медијски свакако. У том смислу, предњаче одређени 

интернет портали, што јавни, што тајни, а поруке које 
зараћене стране једна другој шаљу преко њих, тешко да 
спадају у сферу доброг укуса. Али, ни ту нису сви исти. 
Недавно сам од извесног функционера једне митровачке 
странке, добио имејлом „отворено писмо“, које се тиче 
лика и дела једног од аутора овдашњих портала. 
Разумео сам да је дотични (функционер), који се није 
либио личних квалификација на рачун своје „мете“, био 
прилично увређен прозивкама и увредама које су му 
стизале са тог портала.

У контексту предизборних пљувачина, поред већ 
поменутих електронских медија, који су наводно, према 
тврдњама дотичног, у служби политике функционера 
митровачке ДС, Ненада Лемајића, на интернету су се 
појавили један нови опскурни портал и фејсбук страница, 
неидентификованог власника. Дотични електронски 
медиј се представља као „Жвалојицин портал“, бавећи 
се ликом и делом Ненада Лемајића и његових 
квазиполитичких сателита. 

Опскурни опус дотичног портала не треба да чуди, с 
обзиром да се служи истом методиком којом се служи и 
познати митровачки „политичар“ Лемајић. У том смислу, 
М НОВИНЕ би могле да напишу мемоаре о силеџијском 
понашању дотичног лика, како по питању покушаја 
неофашистичког начина цензурисања текстова, разних 
врста уцене, па све до намештања јавних набавки како 
би наш лист био елиминисан са лица јавности. Хоћу да 
кажем да то, што је сада стигло и тог Лемајића, није 
неочекивано, јер ко се мача лаћа, може од мача и да 
погине.

Није ми намера да браним некаквог Лемајића, 
заслужује он много веће критике од оних које стижу са тог 
портала. Желим да кажем да дотични „Жвалојицин 
портал“ ради то прилично прљаво, чиме се заправо сам 
по себи, да ли свесно или не (?), идентификује са онима 
које напада. Као прво, ако опскурни „Жвалојицин портал“ 
одапиње стрелице према „Сремскомитровачком порталу“ 
(што би могло бити његово право да је у истом положају 
као и дотични), то не чини на адекватан начин. 
„Сремскомитровачки портал“ је регистрован као јавно 
гласило, има оснивача и главног уредника, чиме прихвата 
и извесну одговорност пред законом, док „Жвалојицин 
портал“ има статус илегалца, као Тихи и Прле.  

Не желим да браним Лемајића, тај човек је политичко 
зло за Сремску Митровицу у сваком смислу, али желим 
да браним његово право да зна ко га и зашто критикује. 
Без обзира на његову закулисну и сплеткарошку природу, 
не можемо се сви понашати као он, јер онда борба 
против зла које он ствара нема смисла. Не требају нама 
нови Лемајићи против овог Лемајића. Нама требају људи 
који немају политички карактер тог човека.

Узгред, желим нешто да поручим и „Жвалојицином 
порталу“. Осим што је за свој назив узео један 
измишљени лик из „Уличног позоришта“, сатиричне 

рубрике М НОВИНА, која с времена на време увесељава 
наше читаоце (видевши ваљда у том имагинарном 
сатиричном лику неку повезаност са карактером Лемајић 
Ненада?), „Жвалојицин портал“ у доброј мери преноси и 
критичке текстове из нашег листа, који се тичу самог 
Лемајића. Тако неуки и полуписмени конзументи те-ве 
ријалитија, могу да из незнања помисле да ту постоји 
нека „тајна веза“.

Није ваљда да порталу са толиким амбицијама 
очигледним трудом, недостају инспирација и машта?

М НОВИНЕ под пуним именом и презименом својих 
аутора објављују своје текстове, чак и кад износе 
најоштрије критике упућене локалним моћницима. Што 
топло желимо и „Жвалојицином порталу“, како због 
кукавичлука и зихераштва, у нечасној историји 
митровачког вишестраначја, не би остао запамћен као 
маргинална сокачара.

Не може се постављањем кукавичјих јаја борити 
против људи какав је Лемајић.   

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД
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Од сил них кри ми нал них рад њи, 
ве за них за Раз вој ну бан ку Вој-
во ди не и по кра јин ски Фонд за 

раз вој, за ко је се те ре ти Де мо крат ска 
стран ка, „сит ни ји“ слу ча је ви, ко ји се 
ти чу де ло ва ња жу тих ло по ва на 
ни воу оп шти на и гра до ва, оста ју 
не ка ко по стра ни. Афе ра ко ја ових 
да на из би ја на ви де ло, ти че се кри-
ми нал ног на чи на на ко ји је Де мо крат-
ска стран ка у Срем ској Ми тро ви ци, 
на пре ва ру, зло у по тре би ла бу џет 
Гра да, оште тив ши га за ми ли он ски 
из нос.

Пред ста ва за ко ју су од го вор ни 
пред сед ник Град ског од бо ра ДС др 
Ми ро слав Кен дри шић и пред сед ник 
Из вр шног од бо ра ГО ДС Срем ска 
Ми тро ви ца Не над Ле ма јић, по чи ње у 
ле то 2014, тач ни је 10. ју ла исте го ди-
не. Упра ви за бу џет и фи нан си је Гра-
да Срем ска Ми тро ви це сти же јед но 
за ни мљи во оба ве ште ње, ко јим се 
Упра ва за бу џет оба ве шта ва да је 
Град ски од бор ДС про ме нио те ку ћи 
ра чун, те да им се но вац ко ји до би ја ју 
за ре дов не ак тив но сти, убу ду ће 
упла ћу је на но ви ра чун. Оно што тре-
ба зна ти је сте да је у то вре ме ра чун 
Де мо крат ске стран ке у де бе лој бло-

ка ди, због не из ми ре них оба ве за, као 
и сви стра нач ки пред ра чу ни. Ми тро-
вач ки де мо кра ти су се, на и ме, до се-
ти ли да но вац ко ји не мо гу да ко ри-
сте са бло ки ра ног те ку ћег ра чу на, 
пре у сме ре на не ки дру ги ра чун. Баш 
па мет но. Али и кри ми нал но.

Ово оба ве ште ње Град ској упра ви 
за бу џет, ис под ко га сто ји пе чат Град-
ског од бо ра ДС и пот пис пре по ште-
ног др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа (ако 
је то ње гов пот пис, то јест, осим ако 
ни је и он фал си фи ко ван?), упу ћу је 
слу жбе ни ке град ског бу џе та на но ви 
те ку ћи ра чун, ко ји по са зна њи ма М 
НО ВИ НА не при па да Де мо крат ској 
стран ци. 

Чи ји је то те ку ћи ра чун, ко ји пред-
сед ник Град ског од бо ра ДС, пре по-
ште ни др Кен дри шић Ми ро слав у 
свом оба ве ште њу Град ској упра ви за 
бу џет, пред ста вља као но ви ра чун 
Де мо крат ске стран ке? Пре по ште ни 
др Кен дри шић, ко ји ина че на све 
на чи не из бе га ва пи та ња на ших но ви-
на ра, и овај пут ни је же лео да од го ва-
ра на на ша пи та ња. На пи та ња, ко ја 
смо му по ње го вој лич ној же љи про-
сле ди ли по штом, ни је та ко ђе сма-
трао за сход но да од го во ри.

Упра ви за бу џет и 
фи нан си је Гра да 

Срем ска Ми тро ви це, 
10. јула 2014. сти же 

јед но за ни мљи во 
оба ве ште ње, ко јим се 

Упра ва за бу џет оба
ве шта ва да је Град ски 

од бор ДС про ме нио 
те ку ћи ра чун, те да 

им се но вац ко ји 
до би ја ју за ре дов не 

ак тив но сти, убу ду ће 
упла ћу је на но ви 

ра чун. Оно што тре ба 
зна ти је сте да је у то 

вре ме ра чун Де мо
крат ске стран ке у 

де бе лој бло ка ди, због 
не из ми ре них оба ве за, 

као и сви стра нач ки 
пред ра чу ни. Ми тро
вач ки де мо кра ти су 
се, на и ме, до се ти ли 

да но вац ко ји не мо гу 
да ко ри сте са бло ки

ра ног те ку ћег ра чу на, 
пре у сме ре на не ки 

дру ги ра чун. Баш 
па мет но. Али и кри

ми нал но

КОМЕ СУ УПЛАЋЕНЕ ПАРЕ ИЗ МИТРОВАЧКОГ БУЏЕТА: О чему 
не желе да говоре Ненад Лемајић и др Мирослав Кендришић
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Та ко смо оста ли ус кра ће ни за 
ње го во лич но об ја шње ње да ли 
је лич но пот пи сао до пис, од но-

сно оба ве ште ње упу ће но Град ској 
упра ви за бу џет.

Ка ко нам је ре као на чел ник Град ске 
упра ве за бу џет, у 2014. и 2015. го ди-
ни, упла ће но је из град ског бу џе та 
пре ко ми ли он и сто хи ља да ди на ра 
за ак тив но сти Град ског од бо ра ДС 
Срем ска Ми тро ви ца. На чел ник упра-
ве за бу џет Ду шко Ша ро шко вић је за 
М НО ВИ НЕ ре као да не мо же да 
од го во ри на пи та ње да ли број овог 
те ку ћег ра чу на за и ста при па да Де мо-
крат ској стран ци, с об зи ром да ње го-
ва слу жба не отва ра и не во ди те ку ће 
ра чу не, али да је по сту пио по оба ве-
ште њу ко је је до био од над ле жног 
су бјек та и пот пи са но од овла шће ног 
ли ца. 

Пре ма са зна њи ма до ко јих су 

до шле М НО ВИ НЕ, ра чун ко ји је са 
пот пи сом др Кен дри шић Ми ро сла ва 
на ве ден у оба ве ште њу Град ској 
упра ви за бу џет, уоп ште не при па да 
Де мо крат ској стран ци у Срем ској 
Ми тро ви ци. Пре ма За ко ну о фи нан-
си ра њу по ли тич ких ак тив но сти, у 
пи та њу је кри ми нал но де ло.

Пи та ња смо упу ти ли и пре по ште-
ном Не на ду Ле ма ји ћу, пред сед ни ку 
Из вр шног од бо ра ДС, али ни он нам 
ни је од го во рио на пи та ње. Пре по-
ште ног Не на да Ле ма ји ћа смо пи та ли 
да ли је као ла жан те ку ћи ра чун ДС, 
на ве ден број јед ног при ват ног удру-
же ња, ко је би ње му мо ра ло би ти 
по зна то, али до мо мен та за кљу че ња 
овог бро ја М НО ВИ НА, од ње га ни 
ре чи.

Да ли је Град ски од бор Де мо крат-
ске стран ке у Срем ској Ми тро ви ци на 
кри ми на лан на чин зло у по тре био 
бу џет Гра да Срем ска Ми тро ви ца? 
Чи ји је за пра во те ку ћи ра чун, ко ји је 
као ку ка ви чи је ја је под мет нут као 
ра чун Град ског од бо ра ДС? Да ли ће 
се овим по за ба ви ти Ту жи ла штво и 
По ли циј ска упра ва у Срем ској Ми тро-
ви ци?

Вла ди мир Ћо сић 

Ово оба ве ште ње Град ској упра ви за бу џет, 
ис под ко га сто ји пе чат Град ског од бо ра ДС и 
пот пис пре по ште ног др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа 
(ако је то ње гов пот пис, то јест, осим ако ни је и 
он фал си фи ко ван?), упу ћу је слу жбе ни ке град
ског бу џе та на но ви те ку ћи ра чун, ко ји по са зна
њи ма М НО ВИ НА не при па да Де мо крат ској 
стран ци

Чи ји је то те ку ћи ра чун, ко ји пред сед ник Град
ског од бо ра ДС, пре по ште ни др Кен дри шић 
Ми ро слав у свом оба ве ште њу Град ској упра ви 
за бу џет, пред ста вља као но ви ра чун Де мо крат
ске стран ке? Пре по ште ни др Кен дри шић, ко ји 
ина че на све на чи не из бе га ва пи та ња на ших 
но ви на ра, и овај пут ни је же лео да од го ва ра на 
на ша пи та ња

Др МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ ИЗБЕГАВА ДА 
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: Чији је текући рачун, 
који је лажно представљен као рачун ДС?
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ПРЕД НА СТУ ПА ЈУ ЋЕ ЛО КАЛ НЕ ИЗ БО РЕ

Пред из бор не при пре ме
Ло кал ни из бо ри 

мо гу да бу ду
не по зна ни ца, чак и 
ка да су ре пу блич ки 

из бо ри го то во
пред ви ди ви, као што 
је то у овом слу ча ју. 

Ако се и зна ко
ће би ти по бед ник 

ово го ди шњег
из бор ног тур ни ра, 

бор ба за „дру го 
ме сто“ би ће

не из ве сна као
и пре ла зак цен зу са, 

од но сно ула зак у 
ло кал ни пар ла мент

Ма да да тум одр жа ва ња ре дов-
них ло кал них и по кра јин ских и 
ван ред них ре пу блич ких из бо-

ра још ни је озва ни чен, при пре ме за 
из бор ни тур нир већ су уве ли ко по че-
ле и у ло ка лу. Са њи ма је пр ва и зва-
нич но, озбиљ но кре ну ла Срп ска 
на пред на стран ка, чи ји чел ни ци оче-
ку ју да ће на из бо ри ма у ло ка лу до би-
ти пре ко 50 од сто гла со ва. Та ко су за 
М НО ВИ НЕ из ја ви ли пр ви љу ди СНС 
у срем ским сре ди на ма. И док ис тра-
жи ва ња го во ре да ће со ци ја ли сти на 
ре пу блич ким из бо ри ма сва ка ко би ти 
дру ги по оства ре ном успе ху, реј тинг 
СПС у ло ка лу је раз ли чит од јед не до 
дру ге сре ди не.

Си ту а ци ја је сло же на у Срем ској 
Ми тро ви ци, где су со ци ја ли сти из ло-
же ни же сто ким на па ди ма од стра не 
од ре ђе них ме ди ја, а у чи јој по за ди ни 
упра во сто је по ку ша ји да се део члан-
ства при во ли, уз ма сна обе ћа ња, да 
из СПС пре ле ти у не ки дру ги стра нач-
ки та бор. За то ће ми тро вач ки со ци ја-
ли сти те шко би ти дру га сна га по 
успе ху, као на ре пу блич ком ни воу, јер 
то ни су ни са да. 

За цен зус ће се у Срем ској Ми тро-
ви ци по све му су де ћи бо ри ти и ло кал-
ни ДСС, ма да њи хов пред сед ник 
Град ског од бо ра Микица Илић твр ди 
да не ма ју про блем са цен зу сом, чак и 
кад не би на сту па ли са Две ри ма. 

Ако је су ди ти по не ким ме ди ји ма, 
глав ни ју ри шник на „кон трол ни па кет“ 
ман да та у град ској скуп шти ни, би ће 
Не над Ле ма јић, ко ји је (по што је на пу-
стио Вред ну Ми тро ви цу, чи ји је члан 
био по што је на пу стио ДСС, а чи ји је 
опет члан био по што је на пу стио 
оста ле стран ке пре ДСС-а) тре нут но 
функ ци о нер Пај ти ће вог па трљ ка од 
Де мо крат ске стран ке. По пи са њу тих 
ме ди ја, Ле ма јић ра ди на раз би ја њу 
СПС-а и ДСС-а, оку пља ју ћи око се бе 
па ту ља сте стран чи це ко је не мо гу 
са ме да пре ђу цен зус и ква зи по ли-
тич ки олош без иде о ло ги је, ко ји је 
увек зу јао око ње га, од ра ђу ју ћи не ча-
сне по сло ве за рад мр ви ца са Ле ма ји-
ће вог сто ла. На ме ра је Ле ма ји ће ва и 
ло кал ног ДС да, ис ти снув ши СПС, 
ДСС, ЛСВ, ЛДП, СДС итд, а уз по моћ 
оло ша ко ји се ба ви по ли тич ком про-
сти ту ци јом, осво ји до вољ но ман да та.

Ње му, Ле ма ји ћу, ко ји је као по ли-
тич ки ме ше тар нај за слу жни ји за 
мо рал но, ма те ри јал но и про фе си о-
нал но по ср ну ће у по ли тич ком жи во ту 
Срем ске Ми тро ви це, успе шно мо же 
да се су прот ста ви је ди но Бра ни слав 
Не ди мо вић, по ве ре ник СНС за Срем-
ску Ми тро ви цу. Не ди мо вић је чо век 
од по себ ног Ву чи ће вог по ве ре ња, 
ко ји је схва тив ши ку да во де ко а ли ци-
је са ме ше та ри ма и по ли тич ким ште-
то чи на ма, окре нуо дру ги лист на 

ко ме же ли да ис пи су је но ву исто ри ју 
гра да на Са ви, ко ме же ли да вра ти 
ста ри сјај ре ги о нал ног и при вред ног 
цен тра и у ко ме не ће би ти ме ста за 
„по ли ти ча ре“ по пут Ле ма ји ћа и ле ма-
ји ћев ски по лу свет.   

Да се Ле ма јић не ће пре да ти без 
бор бе (јер ако из гу би ла год ну по зи ци-
ју ко ју са да има на бу џет ским ја сла-
ма, он да гу би и сав ме ше тар ски ка па-
ци тет), о то ме го во ри те шка ар ти ље-
ри ја из ме ди ја ко је он кон тро ли ше. 
Ме диј ско гру ва ње већ са да по ка зу је 
да ће се до тич ни бо ри ти до по след-
њег да ха, али и из ве сну нер во зу ко ја 
је по сле ди ца све ма њег бро ја љу ди 
ко је успе ва да др жи под кон тро лом.

Ста ње у Ру ми, где је Ле ма јић 
без у спе шно по ку шао да ме ше-
та ри пре ко свог по слу шни ка и 

„ве чи тог“ ди рек то ра Апо те ке Дра га на 
Бо жи ћа, ни је та ко ком пли ко ва но. 
Си ту а ци ја је, пре ма ре чи ма Сла ђа на 
Ман чи ћа, на пред њач ког пред сед ни ка 
оп шти не Ру ма, при лич но под кон тро-
лом и он сма тра да ће СНС на ло кал-
ним из бо ри ма са мо по твр ди ти сво ју 
сна гу. Ма да је опо зи ци ја (на ро чи то 
ДС) ов де при лич но гла сна, Ман чић 
сво ју си гур ност по ка зу је упра во ти ме 
што без ика квог ре спек та не из бе га ва 
су сре те са по кра јин ском Пај ти ће вом 
ад ми ни стра ци јом ка да по од ре ђе ним 
пи та њи ма до ла зи у Ру му. На пред ња-
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ци у Пе ћин ци ма и Ста рој Па зо ви 
до че ку ју из бо ре при лич но си гур ни у 
свој успех, док ће Го ран Је шић има ти 
при ли ку да про ве ри у Ин ђи ји да ли је 
ње го во вре ме та мо за у век про шло, 
или ни је.

Ириг је сте ма ли, али та мо би 
мо жда мо гло до ћи до из не на-
ђе ња не у сми слу ко ће од не ти 

по бе ду на ло кал ним из бо ри ма, већ ко 
ће се на ћи на из бор ној ли сти. Пре ма 
не ким на ја ва ма мо гло би до ћи и до 
фор ми ра ња ал тер на тив не гру пе  гра-
ђа на, али зва нич ни ци ири шке оп шти-
не из ак ту ел не вла сти ка жу да има ју 
раз ло га да бу ду си гур ни у се бе.

Шид ска оп шти на би без сум ње 
мо гла би ти за ни мљи ва. Ка ко је за М 
НО ВИ НЕ из ја вио по ве ре ник СНС 
Пе ђа Ву ко вић, он ве ру је у убе дљи ву 
по бе ду Ву чи ће ве стран ке. Ње го вој 
тврд њи да ју ар гу мен те ма сов ни пре-
ле ти у СНС то ком про шле го ди не, а 

је дан од нај ва жни јих је сва ка ко пре-
ла зак го то во це ло куп ног Оп штин ског 
од бо ра ДСС, јед ног од нај ја чих у 
Ср би ји, у та бор на пред ња ка. Би ће, 
ме ђу тим, за ни мљи ви ја си ту а ци ја на 
опо зи ци о ним кри ли ма. По себ но на 
де сном кри лу, где се на ла зе ра ди ка-
ли. Они по не ким про це на ма мо гу 
узе ти ви сок про це нат гла со ва (нај ја ча 
су ор га ни за ци ја СРС у Сре му), али 
те шко је пред ви де ти шта ће се де си-
ти ако срп ска вла да бу де од лу чи ла 
да Во ју Ше ше ља  пре из бо ра (ка ко то 
зах те ва Три бу нал) „спа ку је“ у ави он 
за Хаг, на из ри ца ње пре су де? Не по-
зна ни ца је и оста так ДСС-а, за ко ји се 
ми сли ло да је „уга сио“, али их је 
до ла зак Сан де Ра шко вић у Шид, про-
шлог пет ка, ка ко ка жу, мо рал но оја-
чао. Ка ко ће се то за вр ши ти, ра но је 
ре ћи.

Још је за ни мљи ви је опо зи ци о но 
кри ло, оку пље но око ДС и СДС. И док 

Жељ ко Бре сто вач ки (пред сед ник 
шид ског огран ка СДС-а) ка же да су 
раз го во ри око за јед нич ког на сту па 
„на ду гач ком шта пу“, до тле Жи ван 
Ми рић, шеф шид ског ДС-а твр ди да 
је до го вор о ко а ли ци ји (са ЛСВ, ЛДП 
и Зе ле ни ма) по стиг нут, без об зи ра да 
ли и са СДС-ом, или без ње га. Ка да 
се узму у об зир и лич не су је те по је ди-
на ца, ни шта ту ни је нео бич но. Али, 
не ки ма је лич ни став ва жни ји од цен-
зу са?

Је ди но кан да СПС иде сам, мо жда 
и без ПУПС-а? У том слу ча ју, те шко 
за цен зус...

Елем, до из бо ра има бар још 
ви ше од два ме се ца. А с об зи-
ром да је ово Ср би ја, ко а ли ци је 

се фор ми ра ју и рас ки да ју на днев ном 
ни воу. Ма кар док се ти бра ко ви из 
ин те ре са, за јед но крат ну упо тре бу, не 
пот пи шу и не ове ре у су ду.

Вла ди мир Ћо сић 

Си ту а ци ја је сло же на у Срем ској Ми тро ви ци, где су со ци ја ли сти из ло
же ни же сто ким на па ди ма од стра не од ре ђе них ме ди ја, а у чи јој по за ди ни 
упра во сто је по ку ша ји да се део члан ства при во ли, уз ма сна обе ћа ња, да 
из СПС пре ле ти у не ки дру ги стра нач ки та бор. За то ће ми тро вач ки со ци
ја ли сти те шко би ти дру га сна га по успе ху, као на ре пу блич ком ни воу, јер 
то ни су ни са да
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ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ РУ МА

За јав не ра до ве
шест милиона

Чла но ви Оп штин ског 
ве ћа Оп шти не Ру ма су 
на сво јој 38. сед ни ци, 

ко ја је одр жа на у пе так, 12. 
фе бру а ра усво ји ли зна ча јан 
до ку мент, Ло кал ни ак ци о ни 
план за по шља ва ња у рум ској 
оп шти ни за те ку ћу го ди ну.

Основ ни ци ље ви овог 
до ку мен та, ка ко је обра зло-
жио Ду шан Ба раћ, шеф Оде-
ље ња за фи нан си је, при вре-
ду и по љо при вре ду, су 
по бољ ша ње усло ва на тр жи-
шту ра да и ускла ђи ва ње 
по ну де и тра жње, ула га ње у 
људ ски ка пи тал и уна пре ђе-
ње ква ли те та рад не сна ге, 
као и под сти ца ње за по шља-
ва ња и со ци јал ну ин клу зи ју 
те же за по шљи вих ли ца.

У рум ској оп шти ни је у про-
шлој го ди ни би ло за по сле но 
укуп но 10.713 ли ца, а то је у 
од но су на 2014. го ди ну по ве-
ћа ње од 8,16 про це на та. 
Ме ђу не за по сле ним је и 147 
осо ба са ин ва ли ди те том као 
и 183 ли ца ко ја при па да ју 
ром ској по пу ла ци ји.

Ло кал на са мо у пра ва ће у 
овој го ди ни за део ме ра 
ак тив ног за по шља ва ња 
из дво ји ти 13 ми ли о на ди на-
ра, за фи нан си ра ње про гра-
ма струч не прак се се дам 
ми ли о на и за ре а ли за ци ју 
јав них ра до ва шест ми ли о на 
ди на ра. 

Пред сед ник Оп шти не Ру ма 
Сла ђан Ман чић је за до во-
љан што се бе ле жи раст бро-
ја за по сле них и из ра зио је 

оче ки ва ње да ће се тај тренд 
на ста ви ти. 

- Ло кал на са мо у пра ва се 
од ре кла сред ста ва ко је би 
евен ту ал но до би ли од Ре пу-
бли ке, јер је прак са по ка за ла 
да је та да це ла про це ду ра 
мно го спо ри ја, због че га би 
јав ни по зи ви би ли рас пи са ни 
тек кра јем го ди не. Оче ку јем 
да кон кур си бу ду рас пи са ни 
по сле 18. фе бру а ра и вр ло 
бр зо ће мо кан ди да те ко ји се 
бу ду при ја ви ли на јав не 
ра до ве или за спро во ђе ње 
струч не прак се упу ти ти пре-
ко На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње да оба вља ју 
те де лат но сти. Но ви на је у 
то ме што смо про шле го ди не 
љу ди на јав ним ра до ви ма 
пла ћа ли 15.000 ди на ра плус 
1.500 ди на ра за пре воз, ове 
го ди не је то 16.500 ди на ра 
плус 1.500 за пре воз, да кле 
18.000 ди на ра. Што се ти че 
струч не прак се, про це ду ра је 
иста као и про шле го ди не, 
све за ви си од струч не спре-
ме: рад ни ци са сред њом 
струч ном спре мом до би ја ће 
14.000, ви шом 16.000, а са 
ви со ком 18.000 ди на ра. Уго-
вор се за кљу чу је на шест, 
де вет или 12 ме се ци, за ви-
сно од струч не спре ме - 
ре као је Ман чић.

На овој сед ни ци усво је на је 
и од лу ка о до де ли сред ста ва 
из бу џе та за про гра ме и про-
јек те из обла сти спор та од 
зна ча ја за рум ску оп шти ну за 
ову го ди ну, као и за за куп 

са ле за спорт ске клу бо ве.
Члан Ко ми си је за до де лу 

сред ста ва Дра ган Ко са но вић 
је ис та као да је ове го ди не 
кон ку ри сао 61 спорт ски клуб, 
а сред ства је до би ло њих 57. 
Ко ми си ја је оста ви ла и део 
сред ста ва у ре зер ви те је од 
пред ви ђе них 25 ми ли о на 
клу бо ви ма по де ље но 
22.420.000 ди на ра. За за куп 
тер ми на у са ла ма из дво је но 
6,2 ми ли о на ди на ра.

Ма ри ја Стој че вић, за ме ни-
ца пред сед ни ка Оп шти не 
Ру ма и чла ни ца Оп штин ског 
ве ћа је име но ва на за чла на 
Оп штин ског ве ћа за ду же ног 
за са рад њу са ци вил ном сек-
то ром при спро во ђе њу ме ха-
ни зма утвр ђи ва ња јав ног 
ин те ре са у јав ном ин фор ми-
са њу у рум ској оп шти ни.

Јед но гла сно су усво је ни и 
пла но ви на бав ки Оп штин ске 
упра ве, пред сед ни ка Оп шти-
не Ру ма, СО Ру ма и Оп штин-
ског пра во бра ни ла штва.

С. Џа ку ла

ШИД

Но вa На род нa 
ку хи њa

У Цр ве ном кр сту Шид из во-
де се гра ђе вин ски ра до ви на 
пре у ре ђе њу и адап та ци ји про-
сто ри ја у згра ди ко ју ко ри сте 
већ ду жи низ го ди на. За вр-
шет ком ових ра до ва ко ри сни-
ци На род не ку хи ње у Ши ду 
до би ће но ве про сто ри је са 
мо дер но опре мље ном ку хи-
њом у ко јој ће се ку ва ти обро-
ци за њих, а мо ћи ће да бу де 
при пре мљен и то пао чај и 
су па за евен ту ал не по тре бе 
из бе гли ца из Си ри је, Ира ка и 
Ав га ни ста на, ко ји про ла зе 
кроз Шид.

ИРИГ

Се ми нар
Цен тар за бри гу о ста рим 

ли ци ма „Ко рак на пред“ у 
са рад њи са Удру же њем „Ириг, 
мој град“ ор га ни зу је стру чан 
се ми нар и обу ку за ге рон то не-
го ва те љи це и ге рон то до ма ћи-
це.

Овај се ми нар ће омо гу ћи ти 
струч но оспо со бља ва ње за 
рад у ге рон то ло шким цен три-
ма, ста рач ким до мо ви ма, као 
и у удру же њи ма ко ји се ба ве 
не гом ста рих и не моћ них 
ли ца.

– Циљ нам је да об у чи мо 
што ви ше су гра ђа на, тј. да им 
да мо мо гућ ност пре ква ли фи-
ка ци је и до ква ли фи ка ци је, где 
ће на кра ју обу ке сви до би ти 
сер ти фи ка те, ко ји су та ко ђе 
би ти при зна ти и у Евро пи - 
ис та као је Ср ђан Бу дим чић, 
ко ор ди на тор Удру же ња „Ириг, 
мој град“.

ВОЈ ВО ЂАН СКА
ПАР ТИ ЈА

Но ве
про сто ри је

Вој во ђан ска пар ти ја отво-
ри ла је но ве про сто ри је у Ули-
ци Кра ља Пе тра I 64 у Срем-
ској Ми тро ви ци за упис но вих 
чла но ва и сим па ти зе ра. 
Стран ка по сто ји већ три и по 
го ди не и има од бо ре по це лој 
Вој во ди ни, па су и у Срем ској 
Ми тро ви ци отво ре не про сто-
ри је за члан ство сва ким 
да ном од 9 до 20 ча со ва.

Са сед ни це Оп штин ског ве ћа

Дра ган Ко са но вић
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У ци љу за на вља ња ме ха-
ни за ци је ра ди пру жа ња 
ква ли тет ни је услу ге, ЈП 

„Ко му на лац“ је ку пио нов бул-
до жер, чи ја је вред ност 140.000 
евра, без ПДВ-а. Овај бул до жер 
ће би ти ан га жо ван на са ни ра њу 
сме ћа на град ској де по ни ји, као 
и на 16 не у ре ђе них, се о ских од-
ла га ли шта сме ћа.

Ку по ви на је би ла мо гу ћа за-
то што ло кал на са мо у пра ва 
ре дов но из ми ру је све оба ве зе 
пре ма „Ко му нал цу“, ре че но је у 
овом јав ном пред у зе ћу.

- Као што смо и на ја ви ли про-
шле го ди не да ће мо у ве ли кој 
ме ри об но ви ти во зни парк „Ко-
му нал ца“, тај про цес се за вр-
ша ва са овим бул до же ром чи ја 
је вред ност ве ли ка и из но си око 
140.000 евра. „Ко му на лац“, ко ји 
се бри не о са ни ра њу град ске и 
16 се о ских де по ни ја има по тре-
бу за ова квом ма ши ном. Прет-
ход ни бул до жер је ку пљен пре 
ви ше од 30 го ди на и ви ше је био 
у ква ру не го што је ра дио. За и-
ста, ве ли ка сред ства су од ла зи-
ла на са на ци ју ква ро ва и одр жа-
ва ње, па смо би ли при си ље ни 
и да бул до жер из најм љу је мо од 
тре ћих ли ца. Си гу ран сам да 
ће но ви бул до жер оправ да ти 
оче ки ва ња, олак ша ти рад и до-
при не ти бр жем и ефи ка сни јем 
са ни ра њу де по ни ја у гра ду и на 
се ли ма – ре као је пред сед ник 
Оп шти не Сла ђан Ман чић ко ји је 

при су ство вао до пре ма њу бул-
до же ра 8. фе бру а ра.

Жељ ко До шен, по моћ ник ди-
рек то ра ЈП „Ко му на лац“ ис ти че 
да им је до тра ја ла ма ши не ри-
ја би ла нај ве ћи про блем. Он је 
под се тио да је про шле го ди не 
у мо дер ни за ци ју ме ха ни за ци је 
уло же но 40 ми ли о на ди на ра, 
те да су ку пље ни но ви трак тор, 
фре за, ауто сме ћар.

- Овај бул до жер ће олак ша ти 
наш рад на са на ци ји де по ни је, 
а оно што је нај бит ни је је да је 

ра та кре ди та ма ња од су ме ко ју 
смо из два ја ли за из најм љи ва-
ње бул до же ра, као и за ре монт. 
Ово је јед на од нај мо дер ни јих 
ма ши на ко је тре нут но по сто је 
на тр жи шту. Ње го ва вред ност 
је 19 ми ли о на ди на ра са ПДВ-
ом. Овом ку по ви ном смо на ба-
ви ли све што смо пла ни ра ли у 
2015. го ди ни. Ку пи ли смо јед ну 
са мо ход ну ко са чи цу, у пла ну је 
још јед на и три ме ри, да би за-
тво ри ли и оне по тре бе ме ха-
ни за ци је за зе ле ни ло, та ко да 

смо под мла ди ли ме ха ни за ци ју. 
Ме ха ни за ци ја две глав не рад не 
је ди ни це, чи сто ће и зе ле ни ла, 
ко је има ју нај ви ше уде ла у одр-
жа ва њу гра да, у про се ку је би ла 
ста ра пре ко 25 го ди на – под се-
тио је До шен.

ЈП „Ко му на лац“ је у ку по ви ни 
уче ство вао са 20 од сто го то вин-
ских сред ста ва, што из но си око 
де вет  ми ли о на ди на ра, док ће 
оста так оба ве зе би ти из ми рен у 
60 ме сеч них ра та.

С. Џа ку ла

ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ РУ МА

Бул до жер за де по ни ју

Пред став ни ци Оп шти не и Ко му нал ца за до вољ ни ку по ви ном

У Ру ми по сто ји Днев ни бо ра вак за де-
цу и мла де са смет ња ма у раз во ју, 
али ло кал на са мо у пра ва у парт нер-

ству са Цен тром за со ци јал ни рад је пре-
по зна ла по тре бу да по сто ји и услу га за од-
ра сле осо бе са ин ва ли ди те том. Да би се 
та услу га мо гла ре а ли зо ва ти по треб но је 
об у чи ти ли ца ко ја ће ра ди ти са овим ко-
ри сни ци ма.

За то је у рум ском Кул тур ном цен тру и 
одр жан че тво ро днев ни се ми нар чи ји ће 
по ла зни ци по том до би ти ли цен цу за тај 
рад.

Је ли ца Ма рић, тре нер за ус по ста вља-
ње одр жи ве услу ге днев ног цен тра за од-
ра сле осо бе са ин ва ли ди те том, не до вољ-
но мен тал но раз ви је не осо бе и осо бе са 
ду шев ним смет ња ма, ка же да је реч о јед-
ној при лич но ве ли кој гру па љу ди на ко ју се 
до са да, ни је пре ви ше у дру штву обра ћа-
ла па жња. На њих се од но си ло углав ном, 
ин сти ту ци о нал но збри ња ва ње, а са да се 
фо кус ви ше по ме ра на фор ми ра ње услу га 
у за јед ни ци.

– Јед на од услу га је и днев ни цен тар 
ко ји ће Ру ма раз ви ја ти, а циљ је да се 
про ду жи бо ра вак ко ри сни ка у при род ном 
окру же њу, да се по мог не по ро ди ца ма ко-

је има ју та кве осо бе и та ко пре ве ни ра или 
од ло жи сме штај у ин сти ту ци је као нај ре-
стрик тив ни ји об лик за шти те – ка же тре нер 
Је ли ца Ма рић, ко ја ра ди у Цен тру за по ро-
дич ни сме штај и усво је ње.

Се ми нар је акре ди то ван код Ре пу блич-
ког за во да за со ци јал ну за шти ту а ње го ви 
ауто ри су про фе со ри Ве ро ни ка Ишпа ло-
вић, Вла дан Јо ва но вић и Бран ки ца Вла о-

вић, а по ред Је ли це Ма рић у ра ду се ми на-
ра и обу ке за ову услу гу је уче ство ва ла и 
проф. Ве ро ни ка Ишпа ло вић, као јед на од 
кре а то ра обу ке.

Овај се ми нар је пред у слов да сви за по-
сле ни ко ји ће би ти ан га жо ва ни у днев ном 
цен тру до би ју сер ти фи кат за рад у бо рав-
ку и за пру жа ње те услу ге ко ју ће фи нан-
си ра ти рум ска оп шти на. С. Џ.

ОБУ КА ЗА РАД НИ КЕ ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД РУ МА

Днев ни цен тар за од ра сле

По ла зни ци се ми на ра
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СЕ НА ТОР САДа ЏОН МЕ КЕЈН СА ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА У ШИ ДУ И АДА  ШЕВ ЦИ МА

Од го во ран од нос Ср би је 
пре ма ми грант ској кри зи

Ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња 

Алек сан дар Ву лин и ми ни-
стар уну тра шњих по сло ва 
Не бој ша Сте фа но вић, за-
јед но са се на то ром САД 
Џо ном Ме кеј ном по се ти ли 
су При хват ни цен тар у Ада-
шев ци ма, ка ко би се на то ра 
Ме кеј на упо зна ли са усло-
ви ма у ко ји ма бо ра ве ми-
гран ти. 

Ми ни стри су том при ли-
ком ин фор ми са ли Ме кеј-
на, као и чла но ве Кон гре са 
САД, о про це ду ри ре ги стра-
ци је и бро ју ми гран та, ко јих 
је тре нут но у Ада шев ци ма 
при бли жно 1.000.

Ву лин, ко ји је и пред сед-
ник Рад не гру пе за ре ша-
ва ње про бле ма ме шо ви тих 
ми гра ци о них то ко ва, ис та-
као је да по да ци по ка зу ју да 
је број ми гра на та у Ср би ји у 
по ра сту и да је за са да днев-
ни про сек при бли жно 2.800 
љу ди.

Ми ни стар је на вео да на-
ша зе мља има 6.000 ме ста 
за ми гран те, и об ја снио да 
је реч о про сто ру где ти љу-
ди мо гу на кра ћи рок да се 
скло не у слу ча ју ло ших вре-
мен ских усло ва.

Пре ма ње го вим ре чи ма, 
Ср би ја има 6.000 ме ста за 
ми гран те, али под вла чи да 
ни ко од нас не тра жи да ти 
љу ди ов де оста ну.

- Не по сто ји ни ка кав план, 
иде ја, па ни же ља са мих ми-
гра на та да оста ну на те ри-
то ри ји Ср би је. Ми смо са мо 
спрем ни да у би ло ком слу-
ча ју, 6.000 љу ди мо же да се 
сме сти у Ср би ји на кра ћи 
пе ри од. Го во ри мо о тран зи-
ци о ним ка па ци те ти ма, ми не 
гра ди мо трај не при хват не 
ка па ци те те - на гла сио је ми-
ни стар.

Он ка же да је то про стор 
где љу ди мо гу да се скло не у 
слу ча ју да су ло ши вре мен-
ски усло ви, или слич но и да 
ни ко не оста је ду жи пе ри од.

Ву лин је на гла сио да 
Аустри ја ни је ре кла да ће за-
тво ри ти гра ни це, већ да ће 
сма њи ти број оних ко ји оста-
ју на те ри то ри ји Аустри је.

- Да кле не оних ко ји про-
ла зе кроз ту зе мљу, не го они 
ко ји оста ју и тра же азил на 
те ри то ри ји Аустри је. Мо лим 
вас да пра ви те ту раз ли ку, 
у сва ком слу ча ју, Ср би ја ће 
во ди ти ра чу на о соп стве ним 
ин те ре си ма и ка ко се бу ду 
по на ша ле зе мље на ру ти, 
та ко ће мо се по на ша ти и ми 
- ре као је Ву лин.

Он је ис та као да, уко ли ко 
се на би ло ко ји на чин уво де 
но ва пра ви ла за ми гран те, 
уве шће их и Ср би ја.

Ми ни стар уну тра шњих по-
сло ва Не бој ша Сте фа но вић 
је ре као да се ра ди на то ме 
да се олак ша пре воз ми гра-

на та, уз под се ћа ње на то да 
је њи хо ва је дин стве на ре ги-
стра ци ја циљ о ко јем се ду-
го го во ри, али да то нај ма ње 
за ви си од Ср би је.

Без бед но сна си ту а ци ја 
је ста бил на, оце нио је он и 
до дао да не ма не по сред них 
без бед но сних иза зо ва, а на-
ро чи то не ве за них за ми гра-
ци је.

- Ови љу ди се вр ло мир но 
и до сто јан стве но по на ша ју и 
че ка ју свој ред, за са да не ма 
ве ћих иза зо ва у без бед но-
сном сми слу, али то не зна-
чи да не пра ти мо си ту а ци ју, 
упра во због све га што се де-
ша ва ло у дру гим др жа ва ма - 
по ру чио је Сте фа но вић.

Он је ука зао на то да 
је по ве ћан број при-
пад ни ка по ли ци је ко ји 

пра те де ша ва ња на те ре ну, 
као и да је по ја чан оба ве-
штај ни рад, ко ји је су штин-
ски нај ва жни ји.

Сте фа но вић је ис ка зао на-
ду да ће про блем са пре во-
зом ми гра на та би ти ре шен 
на за до во ља ва ју ћи на чин, 
ка ко би се ти ме ре лак си ра-
ла по ли ци ја и сма њио број 
ње них при пад ни ка ан га жо-
ва них на тим пи та њи ма.

Ме кејн је на ја вио да ће у 
сво јој зе мљи за тра жи ти да 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа-
ве пру же до дат ну по моћ Ср-
би ји у бор би са из бе глич ком 
кри зом, и пре нео за хвал ност 

Вла ди Ср би је, ко ја се од го-
вор но по не ла у ре ша ва њу 
про бле ма ми гра на та.

- САД це не по др шку ко ју 
Ср би ја пру жа на ме ђу на род-
ном пла ну у про на ла же њу 
ре ше ња за ак ту ел ну ми-
грант ску кри зу, као и ху ман 
од нос пре ма они ма ко ји до-
ла зе из ра том за хва ће них 
под руч ја - ис та као је се на-
тор.

Ме кејн је ре као да је ми-
грант ска кри за ве о ма ску па 
и за хва лио срп ској вла ди 
ко ја, ка ко је ре као, „ра ди сја-
јан по сао“ под ве о ма те шким 
усло ви ма.

- Ве о ма смо вам за хвал ни 
на ва шој по др шци, на не зи 
ко ју пру жа те свим овим љу-
ди ма ко ји про ла зе кроз ва шу 
зе мљу. Та ко ђе се на дам да 
ће би ти и мир у Си ри ји, да 
ће бом бар до ва ња та мо и у 
Ав га ни ста ну пре ста ти, као и 
да ће ста ти уби ја ња ко ја су 
огро ман ху ма ни тар ни про-
блем ко ји се ши ри у Евро пи 
и по тен ци јал но у САД. На да-
мо се да ће мо по сти ћи мир, 
да на род мо же да оста не 
та мо и да не мо ра да иде 
ни ку да – из ја вио је се на тор 
Ме кејн.

Ми ни стри и се на тор Ме-
кејн су по ред Ада ше ва ца 
по се ти ли и при вре ме ни при-
хват ни цен тар за ми гран те у 
Ши ду.

М. Н.

Се на тор САДа Џон Ме кејн са из бе гли ца ма у Ши ду 

Ме кејн је
ре као да је
ми грант ска

кри за ве о ма 
ску па и за хва лио 

срп ској вла ди 
ко ја, ка ко је

ре као, „ра ди 
сја јан по сао“ 

под ве о ма
те шким

усло ви ма
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На 47. сед ни ци одр жа ној 12. фе бру а ра 
Оп штин ско ве ће Оп шти не Пе ћин ци 
усво ји ло је пла но ве јав них на бав ки 

пред сед ни ка Оп шти не и Оп штин ске упра ве 
за 2016. го ди ну, ко јим су де фи ни са ни те-
ку ћи тро шко ви из де ло кру га ра да ових оп-
штин ских ор га на.

Већ ни ци су се на сед ни ци по зи тив но из ја-
сни ли о уче шћу Оп шти не Пе ћин ци у ре а ли-
за ци ји про јек та „Шко ли це жи во та – за јед но 
за де тињ ство“ ко ји Фон да ци ја Но вак Ђо-

ко вић спро во ди под по кро ви тељ ством Ми-
ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја са ци љем уна пре ђи ва ња усло ва за 
ра ни раз вој и од ра ста ње де це. Сред ства за 
адап та ци ју и опре ма ње про сто ра за ре а ли-
за ци ју про јек та „Шко ли це“ обез бе ђу је Фон-
да ци ја Но вак Ђо ко вић, а бу ду ћи да је про је-
кат усме рен на де цу пред школ ског уз ра ста, 
у ре а ли за ци ју би би ла укљу че на и пе ћи нач-
ка пред школ ска уста но ва.

А. Кнежевић 

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ ПЕ ЋИН ЦИ

Усво јен план
јав них на бав ки

Са сед ни це Оп штин ског ве ћа

У же љи да по мог не ми гран ти-
ма ко ји на пу ту ка Европ ској 
уни ји сва ко днев но про ла зе 

кроз на шу зе мљу, Удру же ње гра ђа-
на Со цио-еко ло гич но из Де ча ор га-
ни зо ва ло је про шле не де ље ак ци ју 
при ку пља ња ка па, ша ло ва и ру ка-
ви ца, у ко ју су се од мах укљу чи ле 
све шко ле са те ри то ри је оп шти не 
Пе ћин ци и пе ћи нач ка ло кал на са-
мо у пра ва.

Уче ни ци пе ћи нач ке Основ не 
шко ле „Сло бо дан Ба јић - Па ја“ су 
12. фе бру а ра, у при су ству на чел ни-
це Оде ље ња за дру штве не де лат-
но сти Оп шти не Пе ћин ци Сне жа не 
Га гић, пре да ли при ку пље ну зим ску 
опре му пред сед ни ци Удру же ња Со-
цио - еко ло гич но Ру жи ци Мр каљ, 
ко ја је том при ли ком ре кла да је 
удру же ње по кре ну ло ак ци ју са ци-
љем да по мог не пре све га ве ли ком бро ју 
де це ме ђу ми гран ти ма.

- Сва ко днев но кроз на шу зе мљу про ла зе 
ко ло не ми гра на та, а ме ђу њи ма је и ве ли ки 
број де це ко ја су не при пре мље на за зим-
ске усло ве и упра во њи ма смо нај ви ше же-
ле ли да по мог не мо. Дра го нам је што су се 
у ак ци ју укљу чи ле све шко ле из пе ћи нач ке 
оп шти не и пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра-
ва, јер ће мо за јед нич ким сна га ма по сти ћи 
бо ље ре зул та те – на гла си ла је Ру жи ца Мр-
каљ.     

На став ни ца Зо ри ца Дми тра ши но вић ка-
же да пе ћи нач ки основ ци уче ству ју у број-
ним ху ма ни тар ним ак ци ја ма.

- Тру ди мо се да де ца у на шој уста но ви 

по ред зна ња стек ну и не ке људ ске и мо-
рал не ка рак тер не осо би не и да из ра сту у 
ху ма не љу де. По себ но сам за хвал на ро ди-
те љи ма ко ји по др жа ва ју све на ше ху ма ни-
тар не ак ци је, јер без њих би све ово би ло 
не мо гу ће ре а ли зо ва ти. Ка ко је ре кла јед на 
на ша уче ни ца „на ше ма ло је тој де ци мно-
го“. Кроз на шу зе мљу про ла зи ве ли ки број 
де це и ако успе мо да ка па ма, ша ло ви ма и 
ру ка ви ца ма опре ми мо ма кар јед ну гру пу 
ми ће мо би ти за до вољ ни – ре кла је Дми-
тра ши но вић.

При ку пље на зим ска опре ма ће по за вр-
шет ку ак ци је би ти пре да та цен тру за из бе-
гли це у Ада шев ци ма.

Ду шан Срећ ков

УДРУ ЖЕ ЊЕ ГРА ЂА НА СО ЦИОЕКО ЛО ГИЧ НО ИЗ ДЕ ЧА 

По моћ де ци ми гран ти ма

При ку пља ње ка па, ша ло ва
и ру ка ви ца за ми гран те 

ЗЗ БРЕСТАЧ

Састанак
са сељацима

Зе мљо рад нич ка за дру га Бре стач ор га ни-
зо ва ла је 12. фе бру а ра, у до њо то вар нич-
ком ло вач ком до му, пре зен та ци ју по љо при-
вред них про из во да неколико ком па ни ја. 

Зе мљо рад нич ка за дру га Бре стач је јед-
на од рет ких на те ри то ри ји пе ћи нач ке 
оп шти не ко је успе шно по слу ју, а по ре чи ма 
ди рек то ра за дру ге Ми ле та Иг ња то ви ћа, 
тре нут но оку пља око 300 ко о пе ра на та из 
це ле оп шти не.

- На ши ко о пе ран ти до би ја ју од за дру ге 
све, од се ме на, пре ко ђу бри ва, хе миј ских 
сред ста ва и го ри ва до от ку па по љо при-
вред них про из во да, а раз ду жу ју се на кра ју 
се зо не у ро би ко ју ис по ру чу ју. С об зи ром на 
те шку си ту а ци ју у при вре ди за са да со лид-
но по слу је мо. Још да нас Бог по гле да да 
пад не ки ша и да до бро ро ди, па ће мо и ми 
и на ши ко о пе ран ти би ти још успе шни ји – 
ка же Иг ња то вић и до да је да се ова ор га ни-
за ци ја тру ди да за сво је ко о пе ран те по стиг-
не што по вољ ни је на бав не це не ре про ма-
те ри ја ла и што по вољ ни је от куп не це не 
по љо при вред них про из во да.

- Од лич ну са рад њу има мо и са ло кал ном 
са мо у пра вом, ко ја у окви ру сво јих мо гућ но-
сти по др жа ва све на ше ак тив но сти, а по мо-
гла нам је и у ор га ни за ци ји ве че ра шњег 
са стан ка. Тру ди мо се да све по ве же мо, од 
до ба вља ча и пре ра ђи ва ча до ло кал не 
са мо у пра ве, ка ко би смо на шим ко о пе ран-
ти ма обез бе ди ли што бо ље усло ве за рад 
– ре као је Ми ле Иг ња то вић. Д. С. 

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕ ЋИН ЦИ

Ка ко за во ле ти Ба ха
Кул тур ни цен тар Пе ћин ци је у че твр так, 

11. фе бру ара био ме сто где су љу би те љи 
озбиљ не му зи ке и по е зи је мо гли да ужи ва ју 
у про гра му му зич ко - сцен ског ре ци та ла 
под на зи вом „Ка ко за во ле ти Ба ха“. Про грам 
су из ве ли чла но ви му зич ко - ин стру мен тал-
не сек ци је „До – ре - ми“ Кул тур ног цен тра 
Пе ћин ци и де ца пред школ ских гру па из 
Пе ћи на ца и Срем ских Ми ха ље ва ца. 

Ди рек тор Кул тур ног цен тра Јо ван Де вр-
ња по здра вио је ве ли ки број при ја те ља 
умет но сти ко ји су сво јим при су ством по др-
жа ли рад и ства ра ла штво мла дих та ле на-
та. Он се по себ но за хва лио де ци и вас пи та-
чи ма Пред школ ске уста но ве „Вла да Об ра-
до вић Ка ме ни“ из Пе ћи на ца на не се бич ном 
уче шћу у ре а ли за ци ји овог про гра ма.

Да је Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха, јед ног од 
нај ве ћих ком по зи то ра ба рок не му зи ке свих 
вре ме на, ве о ма ла ко за во ле ти, број ним 
го сти ма и при ја те љи ма умет но сти у пу бли-
ци, по ка за ло је око пе де сет из во ђа ча ко ји 
су на ори ги на лан и аутен ти чан на чин из ве-
ли Ба хо ва де ла уз по се бан ре ци тал и при-
чу о Ба хо вом жи во ту и де лу.  А. К.
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ПРЕ МИ ЈЕР АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ У БРО ДО ГРА ДИ ЛИ ШТУ „ВА ХА ЛИ“

Ср би ја на до бром курсу

Као пред сед ник
Вла де сам 

по но сан на
то што је овај 

пре ле пи брод, 
на пра вљен
у Срем ској 
Ми тро ви ци

и што смо
по ка за ли

да мо же мо да 
пра ви мо не ке
од нај леп ших 

бро до ва у
Евро пи,

ис та као је
Алек сан дар 

Ву чић

Пре ми јер Ср би је Алек-
сан дар Ву чић, за јед-
но са гра до на чел ни-

ком Срем ске Ми тро ви це 
Бра ни сла вом Не ди мо ви-
ћем и ми ни стром при вре де 
Жељ ком Сер ти ћем, при су-
ство вао је про шлог че тврт-
ка, 11. фе бру а ра про мо ци ји 
но вог бро да ко ји је из гра-
ђен у Бро до гра ди ли шту 
„Ва ха ли“ у За са ви ци 2. 

Пред сед ник Вла де Ср би-
је то ком оби ла ска бро до-
гра ди ли шта и све ча ног 
кр ште ња но вог реч ног пут-

нич ког кру зе ра по ру чио је 
да је Вла да Ср би је спрем-
на да по др жи но ве про јек те 
и до дат но за по шља ва ње 
рад ни ка.

Ву чић је ис ка зао за до-
вољ ство мар љи во шћу рад-
ни ка у Срем ској Ми тро ви-
ци, уз оце ну да су они овим 
про јек том на ја ви ли но во 
вре ме, но ву хра брост и 
но во зна ње.

- Као пред сед ник Вла де 
сам по но сан на то што је 
овај пре ле пи брод, ко ји је 
до био име по ве ли ког бри-

тан ском но ве ли сти и пе сни-
ку То ма су Хар ди ју, на пра-
вљен у Ср би ји, у Срем ској 
Ми тро ви ци и што смо по ка-
за ли да, на кон про па сти 
свих оних пред у зе ћа у ко ји-
ма смо гра ди ли бро до ве, 
мо же мо да пра ви мо не ке 
од нај леп ших бро до ва у 
Евро пи. Би ло би до бро да у 
бу дућ но сти ов де бри не те и 
о ен те ри је ру, да сву ту лук-
су зну опре му угра ђу је те 
ов де у Срем ској Ми тро ви-
ци, да се за по сле но ви 
љу ди. То би био још ве ћи 

Премијер Србије Александар Вучић и градоначелник Бранислав Недимовић

Реч ни кру зер То мас Хар ди вре дан 20 ми ли о на евра
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успех за це лу Ср би ју – из ја-
вио је пре ми јер Ву чић и 
до дао да на чин ра да у бро-
до гра ди ли шту пред ста вља 
бу дућ ност Ср би је и по ка зу-
је ду ал но обра зо ва ње на 
де лу, с об зи ром на то да у 
„Ва ха ли“ на прак су до ла зе 
уче ни ци Сред ње тех нич ке 
шко ле „Ни ко ла Те сла“ из 
Срем ске Ми тро ви це.

Пре ми јер је по твр дио 
да је, уко ли ко бу де 
по тре бе, др жа ва 

спрем на да по др жи до дат-
но за по шља ва ње у бро до-
гра ди ли шту „Ва ха ли“, јер је 
то у ин те ре су чи та вог кра ја.

- Овај брод по ка зу је на 
сим бо ли чан на чин по ди за-
ње но ве сна ге на ше зе мље. 
Да нас је ва жан дан, не 
са мо због за вр шет ка јед ног 
огром ног по сла, већ и што 
по сао из град ње бро да увек 
озна ча ва и по че так ве ли ког 
пу та. Не по сто ји у исто ри ји 
са вр ше ни је сред ство за тај 
пут од бро да, пут се на ста-
вља за хва љу ју ћи ва ма и 
да нас кре ће мо ка но вом, 
не по зна том, ка но вим 
от кри ћи ма и но вом на прет-
ку. Три ства ри су по треб не 
за тај за да так и све три сте 
ви ов де по ка за ли: хра брост 
да се чо век од ва жи на та ко 
да лек пут, ве ли ки рад и 
ве ли ко зна ње. То су ујед но 
и нај ве ћи пло до ви по сла 
ко ји сте за вр ши ли, за то 
што без хра бро сти, зна ња 
и ра да овај брод, као и 
на ша Ср би ја не би мо гли 
ниг де, оста ла би на су ка на, 
на кри вље на и на пу ште на, 
без ика кве на де за све оне 
ко ји дру ги брод осим ње 
не ма ју. Зна ње ко је сте 
по ка за ли из гра див ши ова-
кав брод, мо де ран, тех но-
ло шки са вр шен, спо со бан 
за све ве тро ве ко ји га 
чeкају, то зна ње је да нас 
упра во она моћ ко ја на шем 
бро ду, на шој Ср би ји омо гу-
ћа ва да оста не на пра вом 

кур су и да из бег не све 
спру до ве, олу је, вр тло ге 
ко ји вре ба ју на ње ном пу ту 
– ис та као је Алек сан дар 
Ву чић. 

Он је на вео да сва ко ко 
бу де упра вљао „бро дом“, 
од но сно Ср би јом, мо ра ти 
да има хра брост да обез бе-
ди љу ди ма да мо гу да ра де 
и да за ра де, тај не ће мо ћи 
да упра вља.

Гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Бра ни слав 
Не ди мо вић ис та као је да су 
бро до ви сим бо ли за пре ла-
зак ве ли ких про сто ра, за 
упло вља ва ње у мир не 
лу ке.

- Са „Ва ха ли јем“ Ми тро-
ви ца и Ср би ја си гур но иду 
пре ма мир ној лу ци и хва ла 
вам сви ма што чи ни те сва-
ки дан да би на ша за јед ни-

ца из гле да ла бо ље. За хва-
љу ју ћи „Ва ха ли ју“ има мо 
је дан до бар бренд, има мо 
сма ње ње спољ но тр го вин-
ског де фи ци та, јер сва ки 
овај брод ко шта око 20,30 
ми ли о на евра и све је 
на ме ње но за из воз. Са 
аспек та ре ги о на, по но во 
ожи вља ва мо ка па ци те те 
на ре ка ма, ко ји ду го го ди на 
ни су по сто ја ли, а са аспек-
та ло ка ла, има мо за по сле-
них ви ше од 300 ра ни ка и 
има мо ин кор по ри ра ност 
ове ком па ни је у ло кал ну 
за јед ни цу, ко ја по ма же на 
по љу кул ту ре, спор та и 
обра зо ва ња – из ја вио је 
ми тро вач ки гра до на чел ник 
Бра ни слав Не ди мо вић. 

Вла сник бро до гра ди ли-
шта „Ва ха ли“ Вин сент 
Бе кер, кон ста ту ју ћи да је 

„Ва ха ли“ За са ви ца јед на од 
во де ћих гра ди те ља реч них 
бро до ва, по ру чио је да 
Ср би ја мо же да бу де по но-
сна што је ње но бро до гра-
ди ли ште нај бо ље.

- Бро до ви ко ји се гра де 
су срп ски про из вод, ко је су 
Ср би ди зај ни ра ли и из гра-
ди ли, а на ши кли јен ти су 
ве о ма за до вољ ни по слом 
оба вље ним ов де у За са ви-
ци. Оно што је на пра вље но 
у Ср би ји зна чи ис по ру че но 
на вре ме и ква ли тет но - 
ре као је Бе кер.

Он је до дао да ком па-
ни ја „Ва ха ли“ ра ди 
све ви ше по сло ва на 

сва ком бро ду и да се на да 
да ће у Срем ској Ми тро ви-
ци по че ти и са ра до ви ма на 
ком плет ном за вр ша ва њу 
бро до ва.

Ам ба са дор Хо лан ди је у 
Ср би ји Хен дрик ван ден 
Дол из ја вио је да је „Ва ха-
ли“ до бар при мер то га ка ко 
ино ва тив ни при ступ омо гу-
ћа ва про из вод њу ви со ког 
ква ли те та.

- Пре не ко ли ко го ди на 
„Ва ха ли“ је од лу чио да поч-
не да по слу је у Ср би ји и, 
ево нас да нас ов де, где 
кр сти мо 27 пут нич ки брод 
ко ји је „Ва ха ли“ про из вео у 
Ср би ји - ре као је ам ба са-
дор Хо лан ди је.

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Жељ ко Пе трас

„Ва ха ли“ ин ду стри ја бро до град ње има 
тра ди ци ју ду гу 93 го ди не, а од 2005. успе-
шно по слу ју у Ср би ји. „Ва ха ли“ у За са ви ци 
по слу је од 2013. го ди не, где је за по сле но 
око 300 рад ни ка.

Брод То мас Хар ди, на пра вљен у овом 
бро до гра ди ли шту, је за ком па ни ју Ски ла 

из Швај цар ске. Ду га чак је 135 ме та ра, 
ши рок 11,45 ме та ра, а те жак 1.100 то на. 
Вред ност реч ног кру зе ра је 20 ми ли о на 
евра, мо же да при ми 172 пут ни ка, има 76 
ка би на и 10 апарт ма на. Ку ма бро да је Иза-
бе л Ер нест, кон зул при ам ба са ди Хо лан-
ди је у Ср би ји.

Кру зер вре дан 20 ми ли о на евра

За хва љу ју ћи „Ва ха ли ју“ има мо је дан до бар бренд, 
има мо сма ње ње спољ но тр го вин ског де фи ци та, јер 
сва ки овај брод ко шта око 20,30 ми ли о на евра и све је 
на ме ње но за из воз. Са аспек та ре ги о на, по но во ожи
вља ва мо ка па ци те те на ре ка ма, ко ји ду го го ди на ни су 
по сто ја ли, а са аспек та ло ка ла, има мо за по сле них 
ви ше од 300 ра ни ка и има мо ин кор по ри ра ност ове 
ком па ни је у ло кал ну за јед ни цу, ко ја по ма же на по љу 
кул ту ре, спор та и обра зо ва ња, из ја вио је ми тро вач ки 
гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић

Пре ми јер Алек сан дар Ву чић са рад ни ци ма
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СРЕМ СКИ СВИ ЊО КОЉ И КО БА СИ ЦИ ЈА ДА У ШИ ДУ

Кобасице и плодови мора
На пла тоу ис пред Спорт-

ске ха ле у Ши ду про шле 
су бо те, 13. фе бру а ра 

отво ре на је тра ди ци о нал на ма-
ни фе ста ци ја „Срем ски сви њо-
кољ и ко ба си ци ја да“. 

Ова тра ди ци о нал на га стро-
ном ска при вред но ту ри стич-
ка ма ни фе ста ци ја, одр жа на је 
19. пут за ре дом у ор га ни за ци ји 
СКУД „Јед но та“ Шид и Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је Шид. И ове 
го ди не оку пи ла је око хи ља-
ду по се ти ла ца ко ји су до шли 
да гле да ју над ме та ње у бр зом 
кла њу сви ња и об ра ди ме са, 
пра вље њу све жих ко ба си ца и 
так ми че ње у бр зом је де њу ко-
ба си ца. Сви по се ти о ци мо гли 
су да ку пе и не ке од су хо ме сна-
тих про из во да спе ци фич них за 
Срем, све же чвар ке, ко ба си це, 
сла ни ну, ку лен... Ра зно вр сни 
су хо ме сна ти про из во ди би ли 
су то ком тра ја ња ма ни фе ста-
ци је из ло же ни на отво ре ном 
про сто ру код Спорт ске ха ле, а 
по ред њих по се ти о ци су мо гли 
да ку пе и су ве ни ре спе ци фич-
не за ово под руч је Сре ма.

Ор га ни за то ри су би ли за до-
вољ ни по се ће но шћу ма ни фе-
ста ци ји, по го то во што је и ове 
го ди не она има ла ме ђу на род-
ни ка рак тер. По ред по се ти ла ца 
из Ср би је, би ли су при сут ни и 
го сти из Сло ве ни је, Хр ват ске и 
Сло вач ке.

- Циљ ма ни фе ста ци је је да 
про мо ви ше мо и одр жа ва мо 
тра ди ци ју срем ског сви њо ко-
ља, као и да са чу ва мо бренд 
срем ске ко ба си це ко ја је на да-
ле ко по зна та. Ре цепт не мо гу 
ода ти, јер же лим да сви они ко-
ји је же ле про ба ти, до ђу у Шид 
- ре као је Стан ко Ђер чан, ор га-
ни за тор „Срем ског сви њо ко ља 
и ко ба си ци ја де“ у Ши ду, ис пред 
СКУД „Јед но та“.

Ово го ди шњу ма ни фе ста ци-

ју зва нич но је отво рио Ав га ни-
ста нац Азиз Па хра ди, ко ји 25 
го ди на жи ви у Сло вач кој. Све 
при сут не и так ми ча ре, по здра-
вио је на сло вач ком је зи ку, по-
же лев ши им сре ћан и успе шан 
рад. 

Го сти ове зна чај не при вред-
но ту ри стич ке ма ни фе ста ци је 
би ли су и при ја те љи из Ту ри је, 
ме ста где се одр жа ва нај ста-
ри ја ко ба си ци ја да у Вој во ди ни. 
Тра ди ци ја ко ба си ци ја де у том 
ме сту тра је већ 32 го ди не.

- Ка рак те ри стич но за на шу 
ма ни фе ста ци ју је то, што се 
код нас ко ба си ца про да је на 
ду жни ме тар. Ове го ди не има-
ће мо ма ни фе ста ци ју 27. и 28. 
фе бру а ра, ка да ће нам Ши ђа-
ни би ти го сти. Пла ни ра мо на-
пра ви ти ко ба си цу ду гу 2.032 
ме тра. За хва лио бих се до ма-
ћи ни ма на по зи ву и че сти тао 

бих им на ор га ни за ци ји и по-
же лео бих им да и иду ће го ди-
не бу ду успе шни у све му као и 
до са да - ис та као је Ми ро слав 
Ме ду лић, пред сед ник ор га ни-
за ци о ног од бо ра ту риј ске ко ба-
си ци ја де.

Ком ши је из Хр ват ске по ше-
сти пут до ла зе на Срем ску ко-
ба си ци ја ду у Шид, а Ши ђа ни 
им уз вра ћа ју по се ту на њи хо вој 
ма ни фе ста ци ји „Са ла ми ја да“ 
ко ја се сва ке го ди не одр жа ва у 
Са мо бо ру.

- Са ла ми ја да је ма ни фе ста-
ци ја ко ја оку пља око 1.000 љу-
ди. Циљ нам је очу ва ње тра-
ди ци је у пра вље њу са ла ма. 
Увек има мо око 250 так ми ча ра, 
од ко јих су по ло ви на Ма ђа ри, 
Аустриј анци, Сло вен ци и Ср-
би. Сва ка тра ди ци ја је из у зет-
но вре дна по го то во ова. Ин-
ду стри ја ли за ци ја „ме ље“ као 

бул до жер вред ан део кул ту ре 
јед ног на ро да. Јер као што је 
кул тур на ба шти на ва жна, та ко 
је и га стро тра ди ци ја из у зет но 
ва жна. За то ми слим да би и 
Срем ци тре ба ли ство ри ти јед-
ну га стро ту ри стич ку де сти на-
ци ју, јер је ве ли ка за ин те ре со-
ва ност за тај га стро срем ски сто 
и код нас. Ти спе ци ја ли те ти на-
ла зе на ве ли ки ин терс и ве ли ко 
при зна ње - из ја вио је Ду брав ко 
Ви дуч, пред сед ник Удружења 
„Злат на Шај ба“ из Са мо бо ра.

М. Н.

Ме ђу мно го број ним из ла га-
чима су хо ме сна тих про из во да 
пре по зна тљи вих за Срем, 
из дво јио се је дан нео би чан 
гост. На ула ску у Спорт ски цен-
тар, по се ти оце Ко ба си ци ја де 
ну дио је сво јим мор ских пло до-
ви ма гост из Ста ри гра да на 
Хва ру.

- Ов де ме је до ве ло при ја-
тељ ство са љу ди ма из ор га ни-
за ци је ко је сам упо знао у 
Са мо бо ру. Ши ђа не сам по ча-
стио спе ци ја ли те ти ма од 
хо бот ни це, ту ње ви не, пло до-
ви ма мо ра и мо гу ре ћи да су 

Срем ци до бро ре а го ва ли на 
мо је спе ци ја ли те те, го то во 
исто као што ја ре а гу јем на 
чвар ке и ко ба си це. Без об зи ра 
што је ме ди те ран ска хра на 
ла га на и што су на ши љу ди 
на ви кли на њу, они во ле и 
чвар ке и ко ба си цу и све оста ле 
срем ске про из во де. Тра ди ци о-
нал на ку хи ња по ве зу је два 
на ро да. Љу ди во ле је сти аутох-
то не ства ри и за то сма трам да 
ку хи ња сва ка ко мо же би ти 
до бра спо на два на ро да - 
ре као је Да мир Ча вић са Хва-
ра.

На Ко ба си ци ја ди мор ски
пло до ви са Хва ра

У так ми че њу у бр зом кла њу 
и об ра ди ме са пр во ме сто 
осво ји ла је еки па „Ми тин 
млин“, ко ја је чи тав по сту пак 
кла ња и об ра де ме са за вр ши-
ла за шест и по ми ну та, док је 
дру го ме сто за у зе ла еки па 
„Агро па пук“.

Пр во ме сто у пра вље њу 
све же ко ба си це осво јио је 
Јо ви ца Бу ро је вић из Ши да, 
дру го Слав ко Ри стић, а тре ће 
Не бој ша Пе трић, та ко ђе из 
Ши да.

У так ми че њу за су ву ко ба-
си цу тре ће ме сто осво јио је 
Ђор ђе Ле ма јић, а пре ма ре чи-
ма чла но ва ко ми си је, до бит-
ни ци пр ва два ме ста се ни су 
по ја ви ли на до де ли при зна ња 
та ко да су им по зна ти са мо 
бро је ви узо ра ка.

У так ми че њу у бр зом је де-
њу ко ба си це так ми чи ло се 
шест так ми ча ра ко ји су тре ба-
ли да по је ду 700 гра ма ко ба-
си ца. Нај бр жи је био Ми лун 
Јан ко вић из Бе о гра да, ко ји је 
700 гра ма ко ба си це по јео за 
две ми ну те и 52 се кун де. 

По бед ни ци
Так ми че ње у бр зој об ра ди ме са

Да мир Ча вић са Хва ра 
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ВИ НИ ЈА ДА У БЕР КА СО ВУ

Празник шидских винара

То ком про те клог ви кен да, 
12. 13. и 14. фе бру а ра, у 
Бер ка со ву је одр жа на 

тра ди ци о нал на 21. по ре ду 
„Срем ска ви ни ја да“. Ма ни фе-
ста ци ја је по че ла у пе так, 12. 
фе бру а ра при је мом узо ра ка 
ви на у Ме сној за јед ни ци Бер ка-
со во, а на ста вље на све ча но на 
дан Све тог Три фу на у не де љу, 
14. фе бру а ра. Нај пре је у пре-
по днев ним са ти ма ор га ни зо-
ван од ла зак са све штен ством у 
ви но град код ку мо ва Ви ни ја де 
Ра де Пе ри ћа и Ду ша на Тр зи на, 
где је одр жан тра ди ци о нал ни 
ри ту ал осве ће ња ви но ве ло зе, 
ка ко би и ове го ди не род и ква-
ли тет гро жђа био до бар. 

Ове го ди не број узо ра ка 
ви на био је знат но ве ћи не го 
прет ход них го ди на, те је струч-
ни жи ри имао те жак по сао да 
од 90 узо ра ка ви на иза бе ре 
нај ква ли тет ни је. А по ред ви но-
гра да ра и ви на ра из Сре ма, 
ве ли ки број уче сни ка ово го ди-
шње „Срем ске ви ни ја де“, био 
је и из су сед них др жа ва, Ре пу-
бли ке Срп ске, Хр ват ске и 
Ма ке до ни је.

- Пр вих пет на е стак го ди на 
ова ма ни фе ста ци ја је би ла 
ло кал ног ка рак те ра. Из го ди не 
у го ди ну, по че ла се ши ри ти и у 
су сед не оп шти не али и на це ли 
ре ги он. Ове го ди не има мо 90 
узо ра ка ви на. По том бро ју 
за кљу чу је мо да љу ди ко ји се 
ба ве про из вод њом ви на, це не 
и же ле да уче ству ју на ма ни-
фе ста ци ји, јер зна ју да о ква ли-
те ту тих ви на од лу чу ју струч ни 
љу ди. Већ го ди на ма уна зад 
ви на ри из Хр ват ске уче ству ју 
на на шој Ви ни ја ди, а по ред 
њих ове го ди не има мо го сте из 

Сло ве ни је из Це ља ко ји су 
до шли да за јед но са на ма 
де гу сти ра ју на ше ви но. Сва ка 
ма ни фе ста ци ја је ва жна за 
Шид, а по го то во ма ни фе ста ци-
је ко је има ју ду гу тра ди ци ју. 
Све ти Три фун се све ча но обе-
ле жа ва у це лој Ср би ји као дан 
ви но гра да ра, али се тај пра-
зник по себ но све ча но обе ле-
жа ва у ме сти ма ко ја се на сла-
ња ју на Фру шку го ру. Дра го нам 
је што су ове го ди не на ши 
го сти и из су сед них др жа ва и 
на да мо се да ће мо уско ро има-
ти не ке за јед нич ке про јек те 
ве за не за пре ко гра нич ну 
са рад њу - ис та кла је Кри сти на 
Ра ни са вље вић, ди рек то ри ца 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Шид.

У Ме сној за јед ни ци Бер ка со-
во ис ти чу да је сва ке го ди не 
све ве ћи број из ла га ча ви на 
што до вољ но го во ри да је 
„Срем ска ви ни ја да“ у Бер ка со-
ву, на да ле ко по зна та.

- Ко ли ко је по зна та на ша 
Ви ни ја да, го во ри у при лог 

чи ње ни ца да смо про шле го ди-
не има ли из ла га че са ото ка 
Кр ка, а ове го ди не мо же мо се 
по хва ли ти ве ли ким бро јем узо-
ра ка ви на из Сре ма, мно гих 
гра до ва Ср би је, али и из це ле 
ре ги је. За ову го ди ну мо же мо 
ре ћи да је ре корд на го ди на. Од 
по чет ка одр жа ва ња Ви ни ја де у 
Бер ка со ву ове го ди не има мо 
нај ве ћи број узо ра ка ви на. 
Мо жда је то и оправ да но, с 
об зи ром да је прет ход на го ди-
на би ла по вољ на за гро жђе и 
ви но, та ко да оче ку је мо и ви сок 
ква ли тет ви на. Ве ли ки од зив 
ком ши ја из су сед них др жа ва, 
обра зла же мо ти ме што они 
во ле про вод код нас у Бер ка со-
ву, ба рем та ко ка жу а по себ но 
у за бав ном де лу. За до вољ ни 
су и оце њи ва њем, а вр ло че сто 
и по бе ђу ју - ка же Ми тар Са бол, 
члан Са ве та МЗ Бер ка со во и 
члан ор га ни за ци о ног од бо ра 
„Срем ске ви ни ја де“.

Је дан од из ла га ча ви на био 
је и Са ша Га јић вла сник ма лог 

по дру ма Га јић из Алек сан дров-
ца, ко ји је на про шло го ди шњој 
„Срем ској ви ни ја ди“, осво јио 
не ко ли ко на гра да. Пут га је 
по но во до вео у Срем.

- Из ла жем по це лој Ср би ји 
али ов де љу ди то ра де са јед-
ном из у зет ном па жњом и то ми 
се сви ђа. Ов де су ви на ри 
по све ће ни на је дан леп ши и 
дру га чи ји на чин и за то се ра до 
вра ћам сва ке го ди не ов де у 
Шид - ис ти че Са ша Га јић.

У ве чер њим са ти ма у не де-
љу 14. фе бру а ра, у 
ре сто ра ну „Да лас“ у Бер-

ка со ву, на кон пре да ва ња про-
фе со ра Сло бо да на Јо ви ћа о 
ви ни ма, ор га ни зо ван је ве чер-
њи про грам и све ча на ве че ра 
за све го сте ове ва жне при-
вред но ту ри стич ке ма ни фе ста-
ци је. То ком ве че ри, нај у спе-
шни јим ви на ри ма уру че не су 
на гра де и при зна ња, а овој 
ма ни фе ста ци ји при су ство ва ли 
су и пред став ни ци шид ске 
ло кал не са мо у пра ве.

Нај бо љи у ка те го ри ји бе ло 
ви но су Ан ђел ко Про ку пљац из 
Бап ске (тре ће ме сто), Ми ро-
слав Кра ље вић из Ило ка (дру-
го ме сто) и Ви на ри ја „Ни јем че-
вић“ Би кић До чи је ви но је нај-
бо ље. У ка те го ри ји цр них ви на 
тре ће ме сто је за у зео Клуб 
ви на ри ја „Сур чин“, дру го Ра де 
Ко ма зец Ин ђи ја, а пр во та ко ђе 
К луб ви на ри ја „Сур чин“. Ме ђу 
ви ни ма из Бер ка со ва нај бо ље 
цр но има Ми ло рад Ми тро вић, 
а нај бо ље бе ло ви на ри ја 
„Дангубa“. За ро зе ви но тре ће 
ме сто осво ји ла је ви на ри ја 
„Дан гу ба“, дру го Ра де Ко ма зец 
из Ин ђи је, а пр во Сла ви ца 
Чо лић из То вар ни ка.   М. Н.

Сва ка ма ни фе ста ци ја је ва жна за 
Шид, а по го то во ма ни фе ста ци је 
ко је има ју ду гу тра ди ци ју. Дра го 
нам је што су ове го ди не на ши го сти 
и из су сед них др жа ва и на да мо се 
да ће мо уско ро има ти не ке за јед
нич ке про јек те ве за не за пре ко гра
нич ну са рад њу, ис та кла је Кри сти
на Ра ни са вље вић, ди рек то ри ца 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Шид

По бед ни ци „Срем ске ви ни ја де“
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У се лу нам фа ли до ста то га, али оно што бих из дво
јио је про стор за омла ди ну. Омла ди на не ма ни јед ну 
про сто ри ју у ко јој би мо гла да бо ра ви. Ја ко сла бо се 
во ди бри га о мла ди ма. Не ма ју де ца ни ка кве усло ве 
за дру штве ни жи вот, ис ти че пред сед ник Савета месне 
заједнице Бин гу ла Мар ко Кра мар 

У Бин гу ли је про шле 
го ди не из гла сан 
са мо до при нос, та ко 

да је од сред ста ва из са мо-
до при но са кра јем про шле 
го ди не ура ђе на пе шач ка 
ста за ис пред се о ске шко ле, 
у са рад њи са Оп шти ном 
Шид. Нов ца има и за ре дов-
но одр жа ва ње хи ги је не 
се ла, а пре ма ре чи ма пред-

сед ни ка Са ве та ме сне 
за јед ни це Бин гу ла Мар ка 
Кра ма ра, са мо до при нос 
мно го зна чи, али је ипак 
не до во љан за ве ће ин ве-
сти ци је. 

- У се лу је из гла сан са мо-
до при нос про шле го ди не. 
Са тим нов ци ма смо ура ди-
ли ста зу ис пред шко ле у 
ду жи ни од 120 ме та ра, а 

део нов ца је из дво јен из 
Оп шти не Шид. Одр жа ва ли 
смо ка нал ске мре же, у 
ду жи ни од 465 ме та ра, а 
ра до ви су ко шта ли 120 
хи ља да ди на ра. Део сред-
ста ва за те ра до ве обез бе-
ђен је из оп штин ског бу џе-
та, а део из соп стве них 
сред ста ва. Са мо до при нос 
зна чи пу но за се ло. У пла ну 

је одр жа ва ње по сто је ће 
ин фра струк ту ре, зе ле ни ла, 
уре ђе ње гро бља. То су 
ра до ви ко ји су пред ви ђе ни 
за ову го ди ну. Од Оп шти не 
Шид до би ја мо ма ло сред-
ста ва, тра жи ли смо но вац 
за ка пе лу, ура ђен нам је 
идеј ни про је кат, али је град-
ња ста ла – ре као је Кра-
мар. 

У овом се лу се на ла зи 
под руч но оде ље ње Основ-
не шко ле „Са ва Шу ма но-
вић“, ко ја има че ти ри раз ре-
да са ком би но ва ним оде-
ље њи ма. Од пе тог раз ре да 
мла ди Бин гул ци на ста вља-
ју шко ло ва ње у су сед ном 
Ер де ви ку. По ред шко ле, 
на ла зи се и по шта, удру же-
ња же на и ло ва ца, као и 
Фуд бал ски клуб „Бин гу ла“. 
У скло пу про сто ри ја Ме сне 
за јед ни це на ла зи се ам бу-
лан та ко ју по се ћу је ле кар 
из Ер де ви ка два пу та 
не дељ но, утор ком и пет-

БИН ГУ ЛА 

Не до ста ју кул тур на де ша ва ња 

Мар ко Кра мар,
пред сед ник МЗ Бин гу ла

По треб на ре кон струк ци ја До ма кул ту ре
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ком, али су услу ге ме ди цин-
ске се стре ме шта ни ма 
до ступ не сва ко днев но. Дом 
кул ту ре је у ве о ма ло шем 
ста њу и у пла ну је ње го ва 
ре кон струк ци ја. 

- Од са мо до при но са би 
тре бао да се из дво ји но вац 
за атар ске пу те ве, ка нал ску 
мре жу, бе то ни ра ње ста за, 
спорт ска дру штва и удру-
же ње же на. На жа лост, ове 
го ди не не ће би ти зна чај ни-
јих ин ве сти ци ја и ула га ња, 
јер па ра не ма. Хте ли смо 
да ура ди мо са ни тар ни чвор 
у ма лој са ли ко ја се на ла зи 
у скло пу шко ле. Шко ла је 
ле по сре ђе на. Са ла ко ја се 
на ла зи у окви ру шко ле  је 
ве о ма зна чај на, слу жи 
на шим ме шта ни ма за раз не 
про сла ве. Што се ти че 
До ма кул ту ре, по треб на је 
ре кон струк ци ја, ако не ком-
плет на, бар са на ци ја оних 
де ло ва ко ји су по че ли да 
про па да ју – твр ди пред сед-
ник се ла. 

По по след њем по пи су 
Бин гу ла бро ји око 720 ста-
нов ни ка, али се тај број, 
пре ма ре чи ма Мар ка Кра-
ма ра, сва ким да ном све 
ви ше сма њу је. 

- Пу но љу ди иде да ра ди 
се зон ске по сло ве у Сло вач-
ку, а мла ди од ла зе у Но ви 
Сад и Срем ску Ми тро ви цу 
да тра же по сао. По сла 
не ма и ста ње је ло ше. У 
Бин гу ли има не ко ли ко ја ких 
по љо при вред ни ка ко ји од 
тог по сла мо гу да жи ве, а 
оста ли ко ји се ба ве по љо-
при вре дом има ју ма ло 
зе мље и ја ко те шко жи ве. У 
се лу нам фа ли до ста то га, 
али оно што бих из дво јио је 
про стор за омла ди ну. 
Омла ди на не ма ни јед ну 
про сто ри ју у ко јој би мо гла 
да бо ра ви. Ја ко сла бо се 
во ди бри га о мла ди ма. 
Не ма ју де ца ни ка кве усло-
ве за дру штве ни жи вот – 
ис ти че Кра мар. 

С. Ста не тић 
Фо то: Ж. Пе трас

Уре ђе на ста за
ис пред шко ле

Тро чла ну по ро ди цу Тир из 
Срем ске Ми тро ви це, про-
шлог пет ка, 12. фе бру а ра 

об ра до ва ли су ху ма ни љу ди из 
По кре та за раз вој Ср би је - Миле 
Драгић. На и ме, чла но ви По кре-
та из Срем ске Ми тро ви це су 
са ку пи ли по лов ну гар де ро бу за 
чла но ве ове си ро ма шне по ро-
ди це. 

Под се ти мо, и М НО ВИ НЕ су 
сре ди ном про шле го ди не већ 
пи са ле о по ро ди ци Тир, ко ја 
жи ви у тро шној по ро дич ној ку-
ћи у Ули ци Пе тра Ру ња ни на у 
Срем ској Ми тро ви ци, на бро ју 
93. У ве о ма ло шим усло ви ма 
ов де ста ну ју 78-го ди шњи Ђу ра, 
48-го ди шњи Иви ца и нај мла ђи 
члан по ро ди це Игор, ко ји има 
25 го ди на. 

Де да Ђу ра, у свом но вом ка-
пу ту, ни је крио за до вољ ство 
због по кло на ко ји су им уру че-
ни, уз кон ста та ци ју да би во лео 
да је ви ше ова ко ху ма них љу ди. 
Он на по ми ње да им је ку ћа у ко-
јој жи ве у ве о ма ло шем ста њу 
и да им је сва ка по моћ до бро 
до шла.

Са ку пље ну по лов ну гар де ро-
бу за од ра сле и де цу чла но ви 
По кре та су од не ли и у ми тро-
вач ки Цр ве ни крст.  Б. С.

ПО МОЋ ЗА ПО РО ДИ ЦУ ТИР ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Но ви ка пут за де да Ђу ру

Де да Ђу ра у но вом ка пу ту са
уну ком Иго ром и Љи ља ном Лу кић

По ла га њем ве на ца на гроб 
кра ља Ми ла на Обре но ви ћа 
у ма на сти ру Кру ше дол, 11. 

фе бру а ра обе ле же на је 115. го ди-
шњи ца смр ти срп ског мо нар ха.

- Обе ле жа ва ње је зна чај но ра ди 
очу ва ња тра ди ци је и се ћа ња на 
све на ше вој ско во ђе и кра ље ве, 
као и зна чај не да ту ме. На ше 
ми ни стар ство ће увек по др жа ти те 
ак ци је и по ку ша ће мо да ука же мо 
на то да тре ба по што ва ти тра ди-
ци ју и про шлост, јер уко ли ко не ма-
мо про шлост, не ма мо ни бу дућ-
ност - ис та као је Ми лан По по вић, 
по моћ ник ми ни стра за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња.

Ор га ни за тор др жав не це ре мо-
ни је је Вла дин Од бор за не го ва ње 
тра ди ци ја осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је. 
По ред по моћ ни ка ми ни стра, вен це су по ло жи ли 
пред став ни ци Ми ни стар ства од бра не и Вој ске 
Ср би је, Оп шти не Ириг, удру же ња и гра ђа ни.

Краљ Ми лан Обре но вић вла дао је Ср би јом од 
1868. до 1889. го ди не. То ком тог пе ри о да во ђе но 
је ви ше осло бо ди лач ких ра то ва, а Ср би ја је сте-
кла ме ђу на род но при зна ње од лу ка ма бер лин-
ског кон гре са од 13. ју ла 1878. го ди не. Краљ 
Ми лан умро је у Бе чу 11. фе бру а ра 1901. го ди-
не, а са хра њен је у гроб ни ци ко ја се на ла зи у 
ма на сти ру Кру ше дол на Фру шкој го ри.

Ми лан је био унук Је вре ма Обре но ви ћа, ро ђе-

ног бра та кне за Ми ло ша. У Па ри зу се шко ло вао 
о тро шку Ми ло ше вог си на, кне за Ми ха и ла, од 
ко јег ће, по сле атен та та у Ко шут ња ку, и на сле-
ди ти ти ту лу по гла ва ра Ср би је. Ми ха и ло је, ина-
че, у Кру ше до лу са хра нио сво ју мај ку, кне ги њу 
Љу би цу, а уз њу и Ми ла на, у том ма на сти ру 
по чи ва ју и све ти па три јар си Ар се ни је III Чар но је-
вић и Ар се ни је IV Ша ка бен та, све та ма ти Ан ге-
ли на и де спо ти Мак сим, Јо ван и Сте фан Бран-
ко вић, ко ји су ма на стир и осно ва ли, пр ви вој во-
да Срп ске Вој во ди не, пу ков ник Сте ван Шу пљи-
кац...

С. К.

МА НА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

Го ди шњи ца смр ти
кра ља Ми ла на Обре но ви ћа

По моћ ник ми ни стра Ми лан По по вић по ла же
ве нац на гроб кра ља Ми ла на Обре но ви ћа
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У рум ској оп шти ни је под 
пше ни цом око 9.500 
хек та ра, а ова кул ту-

ра се на ла зи у фа зи пу ног 
бо ко ре ња. Тре нут но ста ње 
пше ни це је до бро, јер не-
ма при мет них оште ће ња од 
ни ских тем пе ра ту ра, као ни 
ве ћег при су ства бо ле сти и 
ште то чи на. 

- Пр ви по сао ко ји је пред 
ра та ри ма у овој го ди ни је 
при хра њи ва ње пше ни це. 
Азот је хран љи ви еле ме нат 
ко ји умно го ме ути че и на 
при нос и на ква ли тет пше-
ни це. Да би се пра вил но 
из вр ши ло при хра њи ва ње 
нео п ход но је прет ход но оба-
ви ти ана ли зу зе мљи шта на 
са др жај ми не рал ног азо та 
и на тај на чин да ти биљ ци 
по треб не ко ли чи не хра ни-

ва. На овај на чин ће се из-
бе ћи штет не по сле ди це ко је 
на ста ју у слу ча ју до да ва ња 
азо та у ко ли чи на ма ма њим 
или ве ћим од по треб них. Ко-
ри шће њем ове ана ли зе мо гу 
се у зна чај ној ме ри сма њи-
ти тро шко ви про из вод ње и 
спре чи ти за га ђе ње жи вот не 
сре ди не до ко јег до ла зи због 
ис пи ра ња ни та та услед пре-
ко мер не упо тре бе азот них 
ђу бри ва – по ру чу је Го ран 
Дроб њак, струч ни са рад ник 
у По љо при вред ној струч ној 
слу жби Ру ма.

На осно ву ана ли за од ове 
го ди не ура ђе них у зе мљи-
шној ла бо ра то ри ји ПСС Ру-
ма еви дент но је да је по ве-
ћан са др жај азо та у од но су 
на прет ход ну го ди ну. То је 
по сле ди ца ма њих при но са 

про шле го ди не услед че га је 
би ло и ма ње из но ше ње азо-
та из зе мљи шта, као и ма ње 
ко ли чи не па да ви на у зим-
ском пе ри о ду ко је ни је до ве-
ло до ве ћег ис пи ра ња азо та. 
Све ово упу ћу је на опрез 
при ли ком при хра не да у то-
ку ве ге та ци је не би до шло 
до ја чег по ле га ња пше ни це.

По љо при вред ни ци су кре-

ну ли са при хра њи ва њем у 
фе бру а ру ме се цу. Овај по-
сао тре ба за вр ши ти до фа-
зе по чет ка вла та ња што је 
ка лен дар ски обич но кра јем 
мар та. 

- У овим пр вим ро ко ви ма 
од ђу бри ва се мо же  при ме-
ни ти уреа као спо ри је де лу-
ју ће ђу бри во, док у ка сни јој 
при ме ни пред ност тре ба да-

Пше ни ца у фа зи пу ног бо ко ре ња

По кра јин ски се кре та ри-
јат за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу-

мар ство је рас пи сао кон курс 
за опре ма ње по љо при вред-
них шко ла у Вој во ди ни, а на 
том кон кур су рум ска По љо-
при вред на шко ла „Сте ван 
Пе тро вић Бри ле“ до би ла је 
сред ства за опре ма ње ла-
бо ра то ри је за ис пи ти ва ње 
зе мљи шта и за по ста вља-
ње про тив град не мре же.

– За опре ма ње ла бо ра-
то ри је смо до би ли 360.000 
ди на ра и ми смо до да ли 
120.000 ди на ра и ку пи ли 
спек тро фо то ме тар, пх ме-
тар и ни тра чек. На овим 
апа ра ти ма се на ши уче ни ци 
еду ку ју ка ко да ана ли зи ра-
ју зе мљи ште – ка же Ми лан 
Пу по вац, ди рек тор По љо-
при вред не шко ле.

Дру га сред ства су до би-
је на за пр ву фа зу по ди за-
ња про тив град них сту бо ва 
и мре же, а у ра до ви ма су 
уче ство ва ли и уче ни ци шко-
ле. Са по кра јин ског ни воа је 
до би је но по ла ми ли о на ди-
на ра, а школ ских је 100.000 
ди на ра.

– До са да смо на по вр ши-
ни од по ла хек та ра по ди гли 
сту бо ве, ста ви ли ан ке ре, 

ста вља ју се ка пе и про вла-
че сај ле. Кра јем фе бру а ра 
би тре ба ло да кре ну но ви 
кон кур си на ко ји ма ће мо та-
ко ђе уче ство ва ти, ка ко би у 
дру гој фа зи по ста ви ли про-
тив град не мре же за во ће. 
Пла ни ра мо да се то до про-
ле ћа за вр ши и да ту по диг-
не мо је дан леп за сад ја бу ка 
на по ла хек та ра – ка же Ми-
лан Пу по вац.

По ред тог но вог воћ ња ка, 
ту већ по сто ји пла сте ник, 

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“

Про тив град не мре же

ПШЕ НИ ЦА У ФА ЗИ ПУ НОГ БО КО РЕ ЊА

Сле ди при хра на

Ди рек тор Ми лан Пу по вац на ме сту по ста вља ња про тив град не мре же

Две при но ве на фар ми
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Го ран Дроб њак

ти ђу бри ви ма ти па АН-а, 
САН-а и КАН-а – са ве ту је 
Дроб њак.

Ко ли чи ну ђу бри ва тре ба 
при ла го ди ти от пор но сти 
сор те на по ле га ње и гу-
сти ни усе ва. Сор те гу шћег 
скло па и осе тљи ви је на по-
ле га ње тре ба при хра ни ти 
ма њим ко ли чи на ма ђу бри-
ва. С. Џ.

са да са зе ле ном са ла том, 
ту је ви но град, био ба шта, 
као и два ре да но вог за са-
да ја бу ка – раз не сор те та ко 
да  уче ни ци пра те раз ли чи-
те фа зе њи хо вог раз во ја. 

– Од про шле го ди не у 
бли зи ни шко ле је и но ва 
сточ на еко но ми ја, та ко да 
нам је све на јед ном ме-
сту што нам је по треб но за 
прак су. Тре нут но пра ви мо 
во ли је ре за укра сну жи ви ну. 
Уско ро тре ба да поч не из-
град ња ка би не та за ве те ри-
ну и сто чар ство од 450 ква-
драт них ме та ра. Вред ност 
тог објек та са ПДВ-om је 22 
ми ли о на ди на ра, По кра ји на 
је да ла 13 ми ли о на, ло кал-
на са мо у пра ва 7,2 ми ли о на 
ди на ра, а оста так су на ша 
сред ства – ис ти че ди рек тор 
Пу по вац.

На сто чар ској еко но ми-
ји има де се так ова ца и два 
ма ла јаг ње та, де се так кра-
ва, два те ле та, два пса, 
уско ро сти же и коњ та ко да 
се пла ни ра и шко ла ја ха ња.

– Уско ро нам сти жу и 
фа за ни и па у но ви, гу ске, 
пат ке, до би ће мо од јед ног 
Ру мља ни на и ви јет нам ске 
сви ње, та ко да ће мо има ти 
ми ни зоо врт. На ма је ве о-
ма дра го ка да нам до ђу ма-
ли ша ни из вр ти ћа да ви де 
ужи во жи во ти ње и по ма зе 
их. То ће би ти јед на ле па 
оаза у на шем гра ду – сма-
тра Ми лан Пу по вац.

С. Џакула

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ ИЗ ПЕ ЋИ НАЦА

Припрема земљишта
за пролећну сетву

По љо при вред ни ци из пе ћи нач ке 
оп шти не су то ком про шле не де ље 
има ли при ли ку да са струч ним са рад-

ни ци ма из По љо при вред не струч не слу жбе 
(ПСС) Срем ска Ми тро ви ца раз го ва ра ју о 
не ко ли ко ак ту ел них по љо при вред них те ма, 
ме ђу ко ји ма и о при хра ни пше ни це, при-
пре ми зе мљи шта за про лећ ну се тву и сто-
чар ству. Тро днев ном са ве то ва њу, одр жа-
ном у Пе ћин ци ма, Ку пи но ву и До њем 
То вар ни ку, у ор га ни за ци ји Удру же ња по љо-
при вред ни ка Оп шти не Пе ћин ци и пе ћи нач-
ке Аген ци је за раз вој, при су ство ва ли су 
по љо при вред ни ци из свих 15 на се ља ове 
оп шти не, а по ред се зон ских те ма има ли су 
при ли ку да се бли же упо зна ју са ЕУ про гра-
мом ИПАРД 2, кроз ко ји ће до 2020. го ди не 
у ру рал ни раз вој би ти пла си ра но 175 ми ли-
о на евра. 

По ред то га, пред став ни ци ПСС Срем ска 
Ми тро ви ца на ја ви ли су да ће и ове го ди не 
би ти ор га ни зо ва но при ку пља ње ам ба ла же 
од сред ста ва за за шти ту би ља.

- Ову ак ци ју, као и про шле го ди не, ор га-
ни зу је мо у са рад њи са удру же њем ино-
стра них про из во ђа ча сред ста ва за за шти ту 
би ља СЕЦ ПА. Апе лу је мо на по љо при вред-
ни ке да чу ва ју упо тре бље ну ам ба ла жу од 

хе миј ских сред ста ва, а до кра ја фе бру а ра 
би ће об ја вљен та чан да тум и сат ни ца при-
ку пља ња ам ба ла жног от па да по на се љи ма 
– об ја сни ла је Сен ка Ми шко вић, са мо стал-
ни струч ни са рад ник у ПСС Срем ска 
Ми тро ви ца.

Пред сед ник пе ћи нач ког Удру же ња по љо-
при вред ни ка Ми тар Ри сти во је вић ка же да 
се удру же ње тру ди да са ве то ва ња ко ја 
ор га ни зу је бу ду ак ту ел на и у скла ду са 
ка лен да ром се зон ских ра до ва у по љо при-
вре ди.

- Та ко смо се ово га пу та опре де ли ли за 
при пре му зе мљи шта за про лећ ну се тву и 
за при хра ну пше ни це. На сто ји мо да по љо-
при вред ни ке усме ри мо да се при упо тре би 
ми не рал них ђу бри ва при др жа ва ју пре по ру-
ка до би је них на осно ву ана ли зе зе мљи шта, 
а за хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др шци 
ло кал не са мо у пра ве број ним га здин стви ма 
смо обез бе ди ли и бес плат ну ана ли зу 
зе мљи шта. Ми слим да ова кав при ступ код 
нас још увек ни је за сту пљен у до вољ ној 
ме ри, али да ће мо стал ним ра дом на те ре-
ну до ћи до то га да ви ше не „ба ца мо“ ђу бри-
во, већ да при хра њу је мо усе ве – из ја вио је 
Ри сти во је вић.

Ду шан Срећ ков 

На сто ји мо да по љо при вред ни ке усме ри мо да се при 
упо тре би ми не рал них ђу бри ва при др жа ва ју пре по ру ка 
до би је них на осно ву ана ли зе зе мљи шта, а за хва љу ју ћи 
фи нан сиј ској по др шци ло кал не са мо у пра ве број ним 
га здин стви ма смо обез бе ди ли и бес плат ну ана ли зу 
зе мљи шта, изјавио је председник пе ћи нач ког Удру же ња 
по љо при вред ни ка Ми тар Ри сти во је вић

Са ве то ва ње за по љо при вред ни ке у До њем То вар ни ку
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IN ME MO RI AM – СТЕВАН ВИЋАНОВИЋ СИНЂА 

Од ла зак шид ског Џо Ко ке ра

ПОСЛЕДЊИ ИНТЕРВЈУ

По ла ве ка ро кен ро ла
Да ро кен рол ни је пот пу но мр тав, 

је дан од глав них све до ка са про-
сто ра Сре ма је Сте ван Ви ћа но-

вић - Син ђа. Он је у ро кен ро лу ско ро 
већ по ла ве ка, по чео је да сви ра и пе-
ва још 1966. го ди не. 

Ове го ди не је иза шло до пу ње но 
из да ње књи ге „Син ђа и шид ска ро-
кен рол бај ка“, ауто ра др Жељ ка Фај-
фри ћа. При ча о Син ђи је ис при ча на 
и у „Илу стро ва ној ен ци кло пе ди ји рок 
му зи ке у Вој во ди ни од 1963 - 2013.“, 
ауто ра Бо ги це Ми ја то ви ћа.

Шта чо век из Сре ма мо же да ура-
ди у ро кен ро лу за 50 го ди на? Ве ро-
ват но да уз дуж и по пре ко пре слу ша 
и од сви ра све од Стон са, Це пе ли на, 
Битлса, Џо Ко ке ра, Хен дрик са и та ко 
да ље. 

Те 1966. на сту пао је као гост гру-
пе На у ти лус (во кал, ги та ра), да би 
сле де ће го ди не од слу жио вој ни рок и 

вра тио се свир ци. Ме ђу тим, На у ти
лус се убр зо рас пао и Син ђа је офор-
мио гру пу Цр ни Ор фе ји. Гру па се 
рас фор ми ла 1969. ка да су два чла на 
бен да од лу чи ла да оду у Не мач ку на 
при вре ме ни рад.

На кон Цр них Ор фе ја, 1970. Син ђа 
је сви рао у гру пи Прес, чи ји је са став 

две го ди не на сту пао по игран ка ма.
Из ме ђу 1972. и 1985. го ди не, Син ђа 

је сви рао у гру па ма Рен џе ри (про ме-
ни ла име у Се ћа ње), Фо бо си, Лет, 
Па ук, као и у ве ли ком бро ју ад хок 
бен до ва ко ји су на сту па ли ши ром 
Сре ма. Са чу ве ним Пе ром Фо бо сом, 
1976. го ди не, Син ђа је ре а ли зо вао 

Про шле го ди не је Син ђа до био 
Ше сто де цем бар ску на гра ду, тим 
по во дом је одр жан Рок  блуз фе сти
вал, а са гру пом Дон Блуз БГ је сни
мио кон церт ни ал бум. Са мо го ди ну 
да на ра ни је је са истом гру пом, са 
ко јом ра ди од 2009. го ди не, Син ђа је 
сни мио два сту диј ска ал бу ма.

 Ова Ше сто де цем бар ска на гра да је 
до шла као кру на мо је ка ри је ре, да 

за о кру жи ову, по ла ве ка ду гу, при чу. 
Са гру пом Дон Блуз БГ оства рио сам 
ја ко до бру са рад њу и овим пу тем бих 
се за хва лио: Си ни ши Ста но је ви ћу 
(ком по зи тор, ги та ри ста, буб њар), 
Не бој ши Гро зда ни ћу (шеф бен да и 
це лог про јек та, ком по зи тор, тек сто
пи сац и блок ги та ри ста), а ту је и Ду да 
Без у ха (ги та ри ста Зо не Б, про ду цент, 
ком по зи тор и со ло ги та ри ста).

На гра да у пра вом тре нут ку

Мно ги су Син ђу 
на зи ва ли шид ским 

Џо Ко кером, јер 
је Син ђа био чо

век ко ји је ду ги низ 
го ди на ис тра јао у 

ро кен ро лу и сво јом 
упор но шћу и сна

гом остао до сле дан 
ути ца ји ма свог вре

ме на. Син ђа је пр
вак шид ске ро кен

рол сце не. У мно го 
че му је обе ле жио 
жи вот у Ши ду то
ком ше зде се тих и 

се дам де се тих го ди
на про шлог ве ка
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тон ске сним ке за шест пе са ма, да би 
Фо бо си сле де ће го ди не сни ми ли пло-
чу. Убр зо по сле то га и Фо бо си су се 
рас па ли. Рен џе ри су са Син ђом до-
жи ве ли сво је вр сну афир ма ци ју ка да 
су у За гре бу на рок - поп фе сти ва лу 
Га у де а мус осво ји ли пр во ме сто.

Што се ти че ро кен рол му зи ке, ве ро-
ват но је већ све пре слу ша но и ње го-
ва при сут ност се осе ћа углав ном док 
тра је свир ка. Док тра је свир ка, ов де 
ће тра ја ти и ро кен рол, ште та са мо 
што ви ше ни је мејнстрим, у на шој зе-
мљи је, бла го ре че но, у иле га ли. Син-
ђа сма тра да је си ту а ци ја у зе мљи 
глав ни кри вац што мла ди ви ше не ма-
ју вре ме на за пра ву кре а тив ност.

– У на шој зе мљи си ту а ци ја не до-
зво ља ва да мла ди уоп ште и има ју 
вре ме на за не ку кре а тив ност, на ро чи-
то за ону ко ја не до но си пра ву за ра ду. 
Ро кен рол пред ста вља не из ве сност, а 
ов де је рет ко ко ме из ве сно би ло шта, 
па у по тра зи за мир ни јим жи во том нај-
лак ше је за о би ћи ги та ру, ка же Сте ван 
Ви ћа но вић - Син ђа.

Алек сан дар Ћо сић
(М НО ВИ НЕ, 12. март 2014.)

У че твр так, 11. фе бру а ра у 68. го-
ди ни жи во та, пре ми нуо је по зна-
ти шид ски ро кен рол пе вач Сте-

ван Ви ћа но вић - Син ђа. 
Мно ги су Син ђу на зи ва ли шид ским 

Џо Ко кером, јер је Син ђа био чо век 
ко ји је ду ги низ го ди на ис тра јао у ро-
кен ро лу и сво јом упор но шћу и сна гом 
остао до сле дан ути ца ји ма свог вре-
ме на. Син ђа је пр вак шид ске ро кен-
рол сце не. У мно го че му је обе ле жио 
жи вот у Ши ду то ком ше зде се тих и се-
дам де се тих го ди на про шлог ве ка. Он 
ни је био са мо из во ђач му зи ке, он је 
жи вео ро кен рол.

То ком 50 го ди на свог му зи ци ра ња, 
ус пео је Син ђа да пре слу ша и од сви-
ра све, од Стон са, Битлса, Џо Ко ке-
ра, Хен дрик са... На сту пао је као гост 
гру пе На у ти лус, а офор мио је сво је-
вре ме но и сво ју гру пу Цр ни Ор фе ји. 
На кон Цр них Ор фе ја, Син ђа је сви рао 
у гру пи Прес, за тим у гру па ма Рен џе-
ри, Фо бо си, Лет, Па ук, као и у ве ли ком 
бро ју ад хок бен до ва ко ји су на сту па-
ли ши ром Сре ма. Слу чај је хтео да се 
Син ђа срет не са Не бој шом Гро зда ни-
ћем и Си ни шом Ста но је ви ћем ауто-
ром пе са ма и уз по моћ Ду де Без у хе, 
ко ји је ура дио ал бу ме и про ду ци рао 
пе сме у Син ђи ној ин тер пре та ци ји, 
из да та су два ал бу ма. По след њи ал-
бум из дат је 2012. го ди не под на зи вом 
„Дон блуз 2“ и то са мо ме сец да на пре 
Син ђи не те шке опе ра ци је. 

Син ђи је 2013. го ди ни од стра не 
Оп шти не Шид уру че на 6. де цем бар-
ска на гра да за жи вот но де ло и не ка-
ко не по сред но по сле то га, има ла сам 
при ли ку да раз го ва рам с њим. Иако је 
имао те шку опе ра ци ју, по сле ко је је 
усле дио ду ги опо ра вак, Син ђа ни та да 

ни је кло нуо ду хом. И то ком опо рав ка 
не пре ста но је му зи ци рао и пе вао го-
во ре ћи, да је уз му зи ку пу но лак ше. 
То ком опо рав ка, ра дио је Син ђа ре ви-
зи ју пе са ма, на да ју ћи се да ће чим се 
ма ло опо ра ви, ор га ни зо ва ти свој кон-
церт. Са мо не ко ли ко ме се ци ка сни је, 
ис пу ни ла му се же ља. По во дом уру-
че ња 6. де цем бар ске на гра де, у са-
ли КОЦ-а у Ши ду, на ини ци ја ти ву Не-
бој ше Гро зда ни ћа, ри там ги та ри сте, 
тек сто пи сца и ко а у то ра свих пе са ма 
„Дон блу за“, ор га ни зо ван је ху ма ни-
тар ни кон церт за Син ђу. Уче шће на 
кон цер ту узе ле су та да гру па „Зо на Б“, 
Бран ко Ма ру шић Чу ту ра, Ду да Без у-
ха, „Гем блер си“, „Прим тајм“ из Ши да, 
„Ми ку ла“ и ко ле ге из Ши да, а за пе вао 
је и Син ђа те ве че ри. Без об зи ра на 
те шке опе ра ци је, пе вао је пу ним плу-
ћи ма, чи ни ло се са још ве ћим жа ром 
не го не ка да. И још пам тим Син ђи ну 
ре че ни цу: „Ба ви ћу се с ро кен ро лом 
до кле год бу дем мо гао. То је ме ни у 
ср цу, као што је Ци га ни ну ви о ли на“. 
А та ко је и би ло, јер је сво јој му зи ци 
Син ђа остао до сле дан до са мог кра-
ја. Ка ко је во лео да ка же, за жи вот је 
за ра ђи вао на раз ли чи те на чи не, а ро-
кен рол му је хра нио ду шу.

Ши ђа ни га ни су одав но ви де ли. 
Али су се че сто из Син ђи не ку-
ће, мо гли чу ти так то ви блу за и 

ро кен ро ла, а по не кад и ње гов глас. 
Још ду го ће мо пам ти ти ле ген ду ро-

кен ро ла, рет ког за љу бље ни ка му зи ке 
ка кав је био Син ђа. До брог су пру га, 
ро ди те ља, де ду, до брог ком ши ју и 
при ја те ља, ко га ве дар дух и оп ти ми-
зам, ни је на пу штао ни у нај те жим тре-
ну ци ма. 

М. Н.

Без об зи ра на те шке 
опе ра ци је, пе вао је 
пу ним плу ћи ма, чи

ни ло се са још ве ћим 
жа ром не го не ка да. И 
још пам тим Син ђи ну 
ре че ни цу: „Ба ви ћу се 
с ро кен ро лом до кле 

год бу дем мо гао. То је 
ме ни у ср цу, као што 

је Ци га ни ну ви о ли на“. 
А та ко је и би ло, јер је 
сво јој му зи ци Син ђа 

остао до сле дан до са
мог кра ја. Ка ко је во
лео да ка же, за жи вот 

је за ра ђи вао на раз ли
чи те на чи не, а ро кен

рол му је хра нио ду шу.
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СВЕ ТИ ТРИ ФУН СЛА ВА ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Сим бо ли ка и ре ал ност
вин ског Сре ма
У не де љу, 14. фе бру а ра, у све-

ча ној са ли Оп штин ске упра ве, 
обе ле же на је сла ва ири шке оп-

шти не Све ти Три фун. Број не го сте 
по здра вио је пред сед ник Оп шти не 
Сте ван Ка зи ми ро вић, ко ји је овом при-
ли ком ре као да сим бо ли ка овог пра-
зни ка има ре ал не шан се да по ста не 
ствар ност. На и ме, ири шка оп шти на је 
ти пич на пред став ни ца вин ског Сре ма 
(ви но гра да ра и ви на ра), а Све ти Три-

фун је од вај ка да њи хов за штит ник. 
Уз ви но гра де и ви но, на те ри то ри ји 

ири шке оп шти не се на ла зи и чу ве на 
врд нич ка ба ња, па је ло гич но да се 
раз вој не пер спек ти ве од ви ја ју у сме ру 
ви но гра дар ства, во ћар ства, по љо при-
вре де, али и ту ри зма. Ири шка оп шти-
на, на чи јој се те ри то ри ји на ла зи до бар 
део Фру шке го ре,  има до бре шан се да 
по ста не пра ви еко ло шки би сер овог 
де ла Ср би је, ка же пред сед ник Оп шти-
не Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић. 

Он је на ја вио, да ће по ред број них 
ма лих ви на ри ја ко је се го то во сва ко-
днев но отва ра ју у ме сти ма ири шке 
оп шти не, у то ку сле де ће го ди не би ти 
отво ре не још две ве ли ке ви на ри је, по-
пут већ по сто је ћих у са мом Ири гу. Оне 
ће се на ла зи ти у Ри ви ци и Гр ге те ку и 

про из во ди ће ви не од по зна тих сор ти 
из овог кра ја.

Исто га да на, сла вље је на ста вље но 
и у ири шкој Срп ској чи та о ни ци, осно-
ва ној још 1842. го ди не. Ири шком пе-
сни ку и но ви на ру То до ру Бјел ки ћу до-
де ље на је на гра да „Лу ча“, при зна ње 
ко је се до де љу је за до при нос раз во ју 
кул ту ре у кул тур ног ства ра ла штва за 
2015. го ди ну. Ње му су про шле го ди не 
об ја вље не две књи ге про зе, јед на за 
де цу, дру га за од ра сле: Азбуч ни воз и 
Жи вот уз дла ку. То дор Бјел кић је и ду-
го го ди шњи са рад ник на шег ли ста.

В. Ћо сић    

Ири шка оп шти на,
на чи јој се те ри то ри ји 

на ла зи до бар део
Фру шке го ре, има

до бре шан се да
по ста не пра ви

еко ло шки би сер
овог де ла Ср би је

СВЕТИ ТРИФУН У ИРИГУ: Ломљење славског колача

ДОБРЕ ПЕРСПЕКТИВЕ: Председник 
Општине Стеван Казимировић

НАГРАДА „ЛУЧА“:
Песник Тодор Бјелкић
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ПРЕДПРОЛЕЋНИ ПРАЗНИЦИ

Од Карађорђа до
Светог Валентина

Ми ни стар ство за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, про гла си ло је прет ход-

на два да на као не рад не, а по во дом 
Да на др жав но сти Ср би је на Сре те ње 
15. фе бру а ра, пр вог да на рад не не де-
ље. 

Ср би ја, дан ра ни је, бар ве ћи део 
за љу бље не по пу ла ци је, ма ње - ви ше 
еуфо рич но, сла ви Дан за љу бље них. 
Уз гред, да ни је не де ља, дан би био 
ра дан. Дан за љу бље них и 14. фе бру-
ар, као пој мо ви ни су ка рак те ри стич ни 
са мо због по ја ча ног ин тен зи те та ис ка-
зи ва ња љу ба ви тог да на. Да ле ко би ло. 

По зна ти ји као Дан за љу бље них, у 
за пад ној ва ри јан ти Ва лен ти но во (Дан 
Све тог Ва лен ти на), у да на шњем об ли-
ку из вор но је пра зник Про те станстске 

и Ри мо ка то лич ке цр кве. Пра во слав на 
цр ква тог да на сла ви Све тог Три фу на, 
за штит ни ка ви но ве ло зе, ви на и ви но-
гра дар ства. Пра зник се на зи ва Три-
вун дан. Из у зев све ча ра на тај дан, 
пра во слав ни Ср би, ка ко се ис по ста-
вља, сла ве не пра во слав ни пра зник. 
Ма ње је бит но под окри љем ко је кон-
фе си је је не ки пра зник, ва жно је да 
љу бав цве та. Ето, на при мер, Ноћ 
ве шти ца је та ко ја се већ вид но ин фил-
три ра ла у ре до ве срп ских „не мир них 
ду хо ва“, хип стер ских ма хом, али 
не бит них, јер то је при ча за по след њи 
дан ок то бра.

Вра ти мо се Да ну За љу бље них/Да ну 
Све тог Ва лен ти на. Про сла ва Ва лен ти-
но ва у по чет ку је би ла на ме ње на не ко-
ли ци ни ар хи хри шћан ских све та ца. 

Мар ти ро ло ги ја (на чин на ко ји не ко 
по ста не све тац – му че ник, сти че „до-
каз“) Ва лен ти на је сте та да је по гу-
бљен, јер је вен ча вао вој ни ке, а што је 
рим ски цар Кла у ди је II стро го за бра-
нио, сма тра ју ћи да су оже ње ни 
му шкар ци ло ши вој ни ци. Пре ма пре-
да њу и ве ро ва њу, док је ко ра чао ка 
ме сту на ко јем ће би ти обез гла вљен, 
Ва лен тин је сле пој там ни ча ре вој ћер-
ки по слао пи смо са жу тим ша фра ном 
у знак за хвал но сти за ука за ну па жњу. 
Са пот пи сом „Од твог Ва лен ти на“.

Пр ви пут са ро ман тич ном љу ба вљу, 
Дан Све тог Ва лен ти на по ве зан је у XIV 
ве ку. Та кав дру штве ни ам би јент чи ни-
ли су кру го ви бли ски Џе фри ју Чо се ру, 
ен гле ском пе сни ку тог вре ме на. У то 
вре ме ме ђу ен гле ским џет – се том 
би ла је по пу лар на тзв. от ме на љу бав. 
До XV ве ка цео фа зон је до био кон-
крет ни је об лич је. За љу бље ни су сво ју 
љу бав ис ка зи ва ли цве ћем, слат ки ши-
ма и че стит ка ма. Са вре ме на обе леж ја 
Да на за љу бље них цр ве не су ср цо ли ке 
мор фе, као и не за о би ла зни мо ти ви 
Ку пи до на (на зи ван и Амор, из рим ске 
ми то ло ги је, пан дан Еро су из грч ке).

Там на стра на Дана
Светог Ва лен ти на

Дан за љу бље них, с оне дру ге стра-
не ко јој је ро ман ти ка не по зна та, там не 
стра не, „ма ше“ го ди ном 1929-ом и 
кр ва вим ма фи ја шким об ра чу ном, екс-
тра ор ди нар ним за то вре ме. Чи ка шки Чикашки масакр на Дан Светог Валентина
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ма са кр на Дан Све тог Ва лен ти на 
од јек нуо је при лич но у аме рич кој јав-
но сти, а ко ли ко је спе ци фи чан све до чи 
и не ма ли број филм ских оства ре ња 
ин спи ри са них овим до га ђа јем.

Чи ка шке улич не бан де ко је су се у то 
вре ме бо ри ле за пре власт, на сто ја ле 
су да оства ре кон тро лу ели ми на ци јом 
ри ва ла. Та ква јед на те жња до би ја епи-
лог у град ској га ра жи Чи ка га, баш на 
Дан за љу бље них. Сед мо ро љу ди 
по ве за них са ир ским ганг сте ром по 
име ну Џорџ „Бу ба“ Мо рен, ина че ду го-
го ди шњим не при ја те љем Ал Ка по неа, 
из гу би ло је жи во те од стра не не ко ли ко 
љу ди об у че них у по ли циј ске уни фор-
ме. Ин спек то ри су на шли са мо не ко ли-
ко оче ви да ца, ко ји су ре кли да је по ли-
ци ја упа ла у га ра жу и по че ла да хап си, 
а за тим уби ла сед мо ри цу љу ди. Иако 
је сви ма би ло ја сно ко сто ји иза зло чи-
на, са Ал Ка по не ом ни ка да ни је 
ди рект но по ве зан, ни ти је до ка за но да 
он сто ји иза ње га, јер је у том тре нут ку 
био у сво јој ку ћи на Фло ри ди.
   

Сре тењ ски
Дан др жав но сти

Дан др жав но сти уста но вљен је у 

спо мен на дан ка да је на збо ру у Ора-
шцу диг нут Пр ви срп ски Уста нак и дан 
ка да је у Кра гу јев цу 1835. го ди не из дат 
и за кле твом по твр ђен пр ви Устав Кња-
жев ства Ср би је – Сре тењ ски устав. 
Да тум 15. фе бру ар нај бит ни ји је у 
по ли тич ком, кул тур ном и исто риј ском 
ка лен да ру Ср би је. Тај дан је исто вре-
ме но и Дан устав но сти Ср би је. Ка ко се 
за Пр ви срп ски уста нак ве зу је по че так 
Срп ске ре во лу ци је, а њен пло до но сан 
крај за Сре тењ ски устав, Дан др жав но-
сти до би ја ви ше сим бо лич ки зна чај. 

Сла вио се од на стан ка Кра ље ви не 
СХС, на кон че га је уки нут, а за тим 
по но во по стао ак ту е лан од 2002. го ди-
не.    

Тер мин Срп ска ре во лу ци ја пр ви пут 
је упо тре био не мач ки исто ри чар Ле о-
полд фон Ран ке у сво јој књи зи Die Ser-
bische Re vo lu tion, да би по том и Вук 
Ка ра џић при хва тио тај по јам. Срп ска 
ре во лу ци ја (1804 – 1835) об у хва та 
пе ри од Пр вог срп ског устан ка, Ха џи – 
Про да но ву бу ну, Дру ги срп ски уста нак 
и пе ри од вла да ви не Ми ло ша Обре но-
ви ћа до до но ше ња Сре тењ ског уста-
ва.

Убр зо по до но ше њу, Сре тењ ски 
устав је уки нут, јер ни је од го ва рао 
Осман ском цар ству, Ру си ји, Аустри ји, 
а ни кне зу Ми ло шу.

Ина че, у част обе ле жа ва ња Да на 
др жав но сти Ср би је, сва ке го ди не од 
2011, Ма не кен Пис, сим бол гра да Бри-
се ла, об у чен је у шу ма диј ску на род ну 
но шњу.

Ма не кен Пис, ина че има 917 раз ли-
чи тих ко сти ма, а увек га обла чи са мо 
јед на осо ба – зва нич на гар де ро бер ка. 
Брон за на ста туа из XVI II ве ка ви со ка 
је 60 цм, а на ста ла је по ле ген ди о 
де ча ку ко ји је спа сао Бри сел, та ко што 
је ури ном уга сио фи тиљ ко ји је тре ба-
ло да диг не у ва здух зи ди не гра да.

Ми тров дан ски
Устав (2006.)

Устав усво јен на кон рас па да за јед-
ни це Ср би је и Цр не Го ре но си до дат ну 
сим бо ли ку. По но во са ми и по но во сло-
бод ни. Устав Ре пу бли ке Ср би је од 8. 
но вем бра 2006. го ди не, по знат је и као 
Ми тров дан ски устав. Ми тров да нак – 
хај дуч ки ра ста нак. Ни је то ли ко по пу-
лар на сла ва у Ср би ји, а ко ће и по пам-
ти ти све те да ту ме, али Ми тров ча ни 
овај до бро зна ју, јер је Све ти Ди ми три-
је за штит ник Срем ске Ми тро ви це. 
Да кле, Ср би ја по но во са ма и сло бод-
на, под Во ји сла вом Ко шту ни цом 
на пра ви ла је још јед ну сим бо лич ку 
фин ту. То је пре ам бу ла ко јом се ис ти-
че да је Ко со во и Ме то хи ја са став ни 
део Ре пу бли ке Ср би је, ко ји има по ло-
жај су штин ске ауто но ми је у окви ру 
су ве ре не др жа ве Ср би је. За но ви 
устав гла са ло је 53,04 од сто би ра ча.

Ово увек мо же да асо ци ра и на 
Ко сов ску бит ку од и гра ну на Ви дов дан 
1389. кад је Ср би ја та ко ђе на сту пи ла 
„са ма али сво ја“. То је дан Све тог 
Ви да, а ка ко је Све то вид бог ста ро-
сло вен ског пан те о на, мо же се ре ћи 
да се у пра во сла вље ме ша ју си ле 
ста рих боговa. По ли те и зам у хри-
шћан ству. Ако ни због че га дру гог, а 
он да због то га што је пра во слав на 
цр ква јед ног од вр хов них па ган ских 
бо го ва про гла си ла за све ца ни жег у 
мо дер ној све тов ној хи је рар хи ји. Не ко 
би ре као, ве ро ват но, да је и Дан 
за љу бље них па ган ски оби чај. А јок и 
ни је.  

Алек сан дар Ћо сић

АН КЕ ТА: КО ЈИ ЈЕ ПРА ЗНИК 15. ФЕ БРУ А РА?

Ми тров ча ни зна ју
за Дан др жав но сти 

Про шле не де ље раз го ва ра ли смо 
са Ми тров ча ни ма  у же љи да са зна-
мо да ли зна ју шта се про сла вља 15. 
фе бру а ра, од но сно, ко ји је пра зник у 
пи та њу. Мно ги ни су же ле ли да раз го-
ва ра ју а они ко ји су хте ли, зна ли су 
да се 15. фе бру а ра сла ви Дан др жав-
но сти и да је то др жав ни пра зник. 

Гра ђа ни Бран ко Ву лин, Не над Па нић, 
Бра ни ша Јо кић, Кри сти на Зе ман, 
Жан Дра ги шић, Рад ми ла Кон дић, Рај-
ко Цр но ја кић и Ми лан Ву ко са вље вић, 
из ме ђу оста лих, без ди ле ме, ре кли 
су нам да је овај пра зник и не ра дан 
дан, али и да се обе ле жа ва као Сре-
те ње. 

Бран ко Ву лин, Не над Па нић, Бра ни ша Јо кић и Кри сти на Зе ман

Жан Дра ги шић, Рад ми ла Кон дић, Рај ко Цр но ја кић и Ми лан Ву ко са вље вић
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Фи зич ки об ра чун 
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ин ђи ји су про на шли С. Ш. (41), 
ко ји се те ре ти да је из вр шио кри вич но 
де ло те шка те ле сна по вре да. Сум ња се да 
је због не вра ће не по зај ми це, на ло кал ном 
пу ту у око ли ни Ин ђи је, фи зич ки на пао 23 
- го ди шњег мла ди ћа и на нео му те ле сне 
по вре де. По на ло гу над ле жног ту жи о ца, 
осум њи че но је од ре ђе но за др жа ва ње до 
48 ча со ва. Он ће у за кон ском ро ку, уз кри-
вич ну при ја ву би ти до ве ден на са слу ша ње 
у Основ но јав но ту жи ла штво у Ста рој 
Па зо ви. 

На пад нут мла дић
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци и Ши ду, 
на кон не ко ли ко са ти од из вр ше ња кри вич-
ног де ла, ухап си ли су Б. Р. (1997) због 
сум ње да је два де сет тро го ди шњем мла-
ди ћу но жем на нео те шке те ле сне по вре-
де, због ко јих је он збри нут у  Ме ди цин-
ском цен тру у Срем ској Ми тро ви ци. Ин ци-
дент се до го дио 13. фе бру а ра, по сле 
по но ћи, ис пред уго сти тељ ског објек та у 
Ка ра ђор ђе вој ули ци у Ши ду, ка да је до шло 
до вер бал но су ко ба из ме ђу ове дво ји це 
мла ди ћа. Том при ли ком, осум њи че ни је 
удар цем но жем у сто мак мла ди ћу на нео 
те шке те ле сне по вре де. По на ло гу над ле-
жног ту жи о ца, Б. Р. је од ре ђе но за др жа ва-
ње до 48 са ти.

Мал тре ти рао
рад ни цу кла ди о ни це

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, по 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, од ре ди ли 
за др жа ва ње до 48 ча со ва за Б. Ч. (47), ко ји 
се те ре ти за кри вич на де ла при ну да и про-
тив прав но ли ше ње сло бо де. Сум ња се да 
је Б. Ч. у спорт ској кла ди о ни ци у Срем ској 
Ми тро ви ци, на кон рад ног вре ме на, од 
23,00 до 05,00 ча со ва при мо ра вао рад ни-

цу да на ви ја елек трон ски ру лет на ве ће 
нов ча не из но се а без ствар не упла те нов-
ца, чи ме је на пра вљен ма њак у још не у-
твр ђе ном из но су. Осум њи че ни је све вре-
ме др жао за кљу ча ну рад ни цу кла ди о ни це 
про тив ње не во ље, ко јој је прет ход но од у-
зео кључ и мо бил ни те ле фон, а у јед ном 
мо мен ту и за пре тио но жем ако не по сту пи 
по ње го вим зах те ви ма. Он ће у за кон ском 
ро ку, уз кри вич ну при ја ву би ти до ве ден на 
са слу ша ње у Основ но јав но ту жи ла штво у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

Про да вао дро гу
При ли ком кон тро ле у јед ном уго сти тељ-

ском објек ту, при пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви-
ци су код 48 - го ди шњег му шкар ца про на-
шли два па ке ти ћа суп стан це сум њи ве на 
хе ро ин, укуп не те жи не 5,9 гра ма. Због 
по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр шио 
кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња 
и ста вља ње у про мет опој них дро га, про-
тив ње га би ће под не та кри вич на при ја ва 
над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку.

За пле ње на
ма ри ху а на

При ли ком пре тре са при ват не ку ће на 
под руч ју Ин ђи је, при пад ни ци Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва у Ин ђи ји су 
за пле ни ли 22 па ке ти ћа са биљ ном ма сом 
сум њи вом на опој ну дро гу ма ри ху а ну. 
Због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр-
шио кри вич но де ло нео вла шће на про из-
вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро-
га, про тив 39-го ди шњег му шкар ца би ће 
под не та кри вич на при ја ва над ле жном 
ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку.

По ро дич но на си ље
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, по 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, од ре ди ли 

за др жа ва ње до 48 ча со ва за Д. Г. (35), због 
по сто ја ња осно ва не сум ње да је фи зич ки 
на пао не вен ча ну су пру гу и на нео јој те ле-
сне по вре де. Осум њи че ни је у за кон ском 
ро ку, уз кри вич ну при ја ву за на си ље у 
по ро ди ци до ве ден на са слу ша ње у Основ-
но јав но ту жи ла штво у Срем ској Ми тро ви-
ци, на кон че га му је од ре ђен при твор до 30 
да на. 

Ра све тље не кра ђе 
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни-

стар ства уну тра шњих по сло ва у Срем ској 
Ми тро ви ци ра све тље но је осам кра ђа 
ауто мо би ла мар ке „ју го“ из прет ход ног 
пе ри о да. Осум њи че ни за кра ђе је  46-го ди-
шњи му шка рац, ко ји се те ре ти да је са 
отво ре них пар кин га у Срем ској Ми тро ви-
ци крао ауто мо би ле мар ке „ју го“, од во зио 
их у Ин ђи ју и про да вао на от па ду се кун-
дар них си ро ви на. На тај на чин је оту ђио 
се дам во зи ла у вла сни штву гра ђа на и 
је дан ауто мо бил у дру штве ном вла сни-
штву. Осум њи че ни је, по ра ни је рас пи са-
ној по тер ни ци, спро ве ден на из др жа ва ње 
за твор ске ка зне, па ће кри вич на при ја ва 
про тив ње га би ти под не та у ре дов ном 
по ступ ку.

Кра ли наф ту
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни-

стар ства уну тра шњих по сло ва у Срем ској 
Ми тро ви ци је ра све тље но шест кра ђа у 
се ли ма Ја рак, Ша шин ци и Ве ли ки Ра дин-
ци, за ко је су осум њи че на три му шкар ца 
ста ро сти 20, 26 и 30 го ди на. Они се те ре-
те да су но ћу, са ба ге ра, трак то ра и ка ми-
о на пар ки ра них у дво ри шти ма оште ће них 
и по ред пу та, кра ли аку му ла то ре и из ву-
кли око 600 ли та ра наф те. Аку му ла то ре 
су про да ва ли на от па ду се кун дар них 
си ро ви на, а наф ту си па ли у ре зер во ар 
свог ауто мо би ла. Ма те ри јал на ште та при-
чи ње на овим кри вич ним де ли ма се про-
це њу је на око 200.000 ди на ра. Про тив 
осум њи че них би ће под не та кри вич на при-
ја ва над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

СТЕ ЈА НОВ ЧАН КА БИ ЉА НА ЈЕФ ТИЋ УХАП ШЕ НА ЗБОГ УБИ СТВА

Хлад но крв но уби ство 
новинарке Добренов
Још јед но бру тал но уби ство, овај пут у 

Но вом Са ду, но ви нар ке Ја ро сла ве Ду го-
ши је До бре нов (77) за у зе ло је на слов не 

стра не ме ди ја, а због осно ва не сум ње да је 
из вр ши ла по ме ну то уби ство ухап ше на је 
Би ља на Јеф тић из Сте ја но ва ца.

Ово сви ре по уби ство по чи ње но пр во ста-
кле ном бо цом, а по том и па њем, упу ћи ва ло 
је пр во оне ко ји су из вр ши ли уви ђај, да га је 
по чи нио му шка рац.

Ме ђу тим, ефи ка сном ак ци јом но во сад ске 
по ли ци је про на ђен је, све га два са та по 
от кри ћу те ла не срећ не же не по чи ни лац, 
Би ља на Јеф тић, а код ње и нов ча ник и 

мо бил ни уби је не Ја ро сла ве. 
Ка ко се са оп шта ва, Би ља на је при зна ла 

уби ство и ис при ча ла ка ко га је по чи ни ла.
За осум њи че ном је би ла рас пи са на и цен-

трал на по тер ни ца Основ ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци због, бар јед ног, имо вин ског кри-
вич ног де ла.

Ина че, кћер ка осум њи че не Би ља не је ста-
но ва ла као под ста нар ка у дво ри шном ста ну 
жр тве на на ве де ној адре си око го ди ну да на.

Ја ро сла ва Ду го ши ја До бре нов би ла је 
ду го го ди шња но ви нар ка и уред ни ца Ра дио-
те ле ви зи је Вој во ди не, по зна та по еми си ји за 
по љо при вред ни ке „Бра зде“. Ја ро сла ва Ду го ши ја До бре нов
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За хва љу ју ћи са рад њи Вор ки ти ма и Ам-
ба са де Изра е ла у Бе о гра ду рум ска пу-
бли ка има ла је при ли ку да по гле да и 

че ти ри но ви ја фил ма из изра ел ске про дук-
ци је. Да ни изра ел ског фил ма су одр жа ва ни 
од 8. до 11. фе бру а ра у рум ском Кул тур ном 
цен тру, а улаз је био, као и за слич не про-
јек ци је, бес пла тан.

По пр ви пут су љу би те љи фил ма има ли 
при ли ку да се срет ну са овом ки не ма то гра-
фи јом, а по ну ђе ни фил мо ви су и до бит ни ци 
зна чај них на гра да што је и га ран ци ја  њи хо-
вог ква ли те та.

Пр ви од че ти ри фил ма је био филм „Фу-
сно та“, а ње го вој про јек ци ји је при су ство вао 
и Итај Мил нер, за ме ник ам ба са до ра Изра-
е ла у Бе о гра ду.

Он је по здра вио рум ску пу бли ку и ис та-
као да се кроз ова кве про јек ци је љу ди из 
раз ли чи тих зе ма ља бо ље упо зна ју, али и 
да су људ ске при ро де и од но си ме ђу љу ди-
ма сву да – слич ни.

Ње му су рум ски до ма ћи ни по кло ни ли и 
мо но гра фи је Вор ки ти ма, док је од пред-
став ни ка Ту ри стич ке ор га ни за ци је до био 
про па ганд ни ма те ри јал ко ји се од но си на 

по тен ци ја ле рум ске оп шти не.
У окви ру Да на изра ел ског фил ма рум ска 

пу бли ка је мо гла да ви ди и фил мо ве „Про-
во да џи ја“, „Пет са ти од Па ри за“ и „По се та 
ор ке стра“.

Реч је о ко ме ди ја ма, та ко да је пу бли-
ка има ла при ли ку да се упо зна са но ви јим 
изра ел ским фил мо ви ма, жи во том обич них 
љу ди, али и за ба ви.

С. Џ.

РУ МА

Да ни изра ел ског фил ма

До ма ћи ни и го сти на отва ра њу Да на изра ел ског фил ма

У Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци од 8. 
до 10. фе бру а ра ор га ни зо ва не су ра ди о ни-
це под на зи вом „Кист Са ве Шу ма но ви ћа“, 

за уче ни ке ви ших раз ре да основ них шко ла. 
- С об зи ром на то да се ове го ди не на вр ша-

ва 120 го ди на од ро ђе ња Са ве Шу ма но ви ћа, ми 
смо при ре ди ли ову ра ди о ни цу ко ја има за циљ 
да упо зна уче ни ке са жи во том и де лом на шег ве-
ли ког умет ни ка. Мен тор у окви ру ра ди о ни це би ла 
је исто ри чар умет но сти Све тла на Су ба шић, ко ја 
је кроз при чу и пре зен та ци ју при ка за ла жи вот и 
де ло Са ве Шу ма но ви ћа, а ујед но смо ра ди о ни цу 

ве за ли и за тре нут ну те мат ску из ло жбу из при-
ме ње не ет но ло ги је. У пи та њу је „Ру жа у ма ра ми“ 
аутор ке Оли ве ре Де лић. Из ло жба при ка зу је тра-
ди ци о нал не оде ве не пред ме те Ру си на – ис при-
ча ла је Са ња Тре ска ни ца Ћи ро вић, ку стос Му зе ја 
Сре ма. 

У кре а тив ним ли ков ним ра ди о ни ца ма уче ство-
ва ло је око 50 уче ни ка ми тро вач ких основ них 
шко ла „Сло бо дан Ба јић Па ја“, „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“, „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ и „Јо ван По-
по вић“. 

С. С. 

РА ДИ О НИ ЦЕ У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА 

Основ ци учи ли
о Са ви Шу ма но ви ћу

Ра ди о ни ца у Му зе ју Сре ма

ГЦ „СРЕМ“ РУ МА

Кон церт
Ја сне Ђо кић

Ко ри сни ци Ге рон то ло шког 
цен тра „Срем“ у Ру ми има ли су 
при ли ке да ужи ва ју у кон цер ту 
ко ји је за њих при ре ди ла пе ва-
чи ца Ја сна Ђо кић и њен ко ле га 
Са ша Илић, а уз му зич ку прат-
њу Пре дра га Или ћа. Ја сна и 
Са ша су пе ва ли по зна те на род-
не и за бав не пе сме, а овај кон-
церт је био и ро ђен дан ски 
по клон за 22 ко ри сни ка Ге рон-
то ло шког цен тра ко ји су ро ђе ни 
у фе бру а ру. Ме ђу њи ма нај ста-
ри ја је Здрав ка Бо жић ко ја је 
на пу ни ла 88 го ди на.

Ко ри сни ци су обе ле жи ли и 
Дан за љу бље них. Том при ли-
ком су по де ље не и ју би лар не 
на гра де – сли ке ко је су на ста ле 
у окви ру рад не те ра пи је Ге рон-
то ло шког цен тра. За пет го ди на 
бо рав ка у ГЦ сли ке су до би ла 
23 ко ри сни ка и де ве то ро за 
де се то го ди шњи бо ра вак у овој 
уста но ви за ста ре. По себ не 
на гра де су при пре мље не за 
оне са нај ду жим ста жом бо рав-
ка, а то су Гро зда на Илић ко ја 
бо ра ви 15 го ди на, Ра до са ва 
Кам бе ри 25 го ди на, док Ха нум-
ка Пат ко вић је ко ри сни ца са 
убе дљи во нај ду жим ста жом – 
она је у ге рон то ло шком цен тру 
чак 35 го ди на.
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ММА (Ме шо ви те бо ри лач ке ве шти не, 
енгл. Mixed Martial Arts) иако је као спорт-
ска ди сци пли на тек то ком про те кле де це-
ни је до жи ве ла афир ма тив ну екс пан зи ју и 
ме диј ску па жњу и кам па њу, да ти ра још од 
ан тич ког до ба.

Ср би ја је пре пу на клу бо ва бо ри лач ких 
ве шти на, као и спор ти ста ко ји су се опре-
де ли ли за ММА, а у Срем ској Ми тро ви ци 
у клу бу „Без бед ност“ (Jiu Jit su klub Bez-
bed nost Grap pling & MMA Te am), Бог дан 
Ју го вић, је дан од нај по зна ти јих мај сто ра 
бо ри лач ких ве шти на у Сре му, но си лац 
цр ног по ја са пр вог да на у џу доу, спре ма 
бу ду ће ММА бор це.

- У клу бу је тре нут но 15 ММА бо ра ца, 
сти чу афир ма ци ју и по вре ме но се так-
ми че. Ис ти чу се Сла во љуб Јо ва но вић, 
Во ји слав Ја ни ћи је вић, Не ма ња Је лић, 
Си ни ша Ба та лов и Бра ни слав Ба раћ. За 
не што ви ше од два ме се ца мо гу ће је да 
ће се одр жа ти и так ми че ње на ко јем ће 
на ши бор ци уче ство ва ти – ка же Бог дан 
Ју го вић.

У Ср би ји је ММА све по пу лар ни ји, а ка-
ко су Ср би кроз исто ри ју осве до че ни као 
не у стра ши ви и ве шти рат ни ци, ни је чу до 
да ов де у јед ном тре нут ку ММА за слу же-
но до жи ви сво ју екс пан зи ју. Ду шан Џа кић 
је тре нут но је дан од нај бо љих срп ски бо-
ра ца, афир ми сан у ММА ди сци пли ни и 
ве ро ват но ће љу би те љи бо ри лач ких ве-
шти на на сто ја ти да кре ну и ње го вим сто-
па ма. 

Бог дан Ју го вић по ру чу је да тр но вит пут 
че ка оног ко се усу ди да њи ме кре не до 
про фе си о на ли зма. Фи нан си је су ов де 
увек јед на од коч ни ца, али ди сци пли на 
је та ко ја де фи ни ше су пер и ор ност јед ног 
бор ца, а о тру ду и упор но сти не тре ба ни 
тро ши ти ре чи.

- Пут до про фе си о нал ног ММА бор ца 
на по ран је до крај њих гра ни ца и ње га 
мо гу да пре ђу са мо нај ди сци пли но ва ни-
ји по је дин ци. У бор ба ма ме шо ви тих сти-
ло ва по вре де су не ми нов ност, и без об-
зи ра на то што из гле да ју на пр ви по глед 
на ив но, мо гу ла ко да ути чу на да љу ка-
ри је ру. Још је дан ва жан фак тор сва ка ко 
су фи нан си је, ка ко то већ иде у до ма ћем 
спор ту. Ме ђу тим, ММА је ов де по пу ла ран 
и по ста је све по пу лар ни ји, а Ср би ја у кон-
тек сту ММА ди сци пли не има та лен то ва-
не и од ва жне бор це – ка же Ју го вић.

Бог дан Ју го вић је 2004. го ди не у фи-
на лу ММА тур ни ра одр жа ног у Срем ској 
Ми тро ви ци, у ап со лут ној ка те го ри ји спек-

та ку лар но по бе дио Ми ше ла Сто ја но ви ћа. 
Да под се ти мо, Ју го вић је имао 79, а Сто-
ја но вић 105 ки ло гра ма. 

Да кле, ка ко је Срем ска Ми тро ви ца од-
у век би ла из ра зи то спорт ски град, не би 
би ло нео бич но да се ле пе за за па же них 
спорт ских ди сци пли на про ши ри за ММА. 
Ато мац у Ор ло вом на се љу би мо гао да 
бу де пр ва де сти на ци ја, ка ко би се у клу бу 
Без бед ност код Бог да на Ју го ви ћа сте кла 
нео п ход на ве шти на.  

Алек сан дар Ћо сић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ММА: КЛУБ „БЕЗ БЕД НОСТ“

Пр ва де сти на ци ја
за ММА бор це

У исто ри ји чо ве чан ства сва ка од 
древ них ци ви ли за ци ја има ла је јед ну 
сво ју ве шти ну бо ре ња „го лим ру ка ма“, 
тј. без оруж ја (рва ње, уда ра ње итд). 
Нај ве ро ват ни је да се пра по че так 
ме шо ви тих бо ри лач ких ве шти на у грч-
ком спор ту тог вре ме на од но си на 
ди сци пли ну под име ном пан кра ти он. 

Бор ци пан кра ти о на древ не Грч ке су 
по ста ја ли хе ро ји, и те ме број них ми то-
ва и ле ген ди. По зна та је и ле ген да о 
Ари хи о ну, Ди ок си пу су, По ли да мо су, а 
чак се и за Хер ку ла ве ро ва ло да је 
бо рац пан кра ти о на. Алек сан дар Ве ли-
ки је ме ђу њи ма тра жио вој ни ке, јер су 
њи хо ве ве шти не у не на о ру жа ној бор-
би би ле ле ген дар не. Мно ги од њих су 
са Алек сан дром осва ја ли Ин ди ју 326. 
п. н. е. То се сма тра по чет ком азиј ских 
бо ри лач ких ве шти на, ко је ве ћи ном 
сво је ко ре не на ла зе у Ин ди ји тог вре-
ме на. Пан кра ти он је пр ва за бе ле же на 
фор ма оно га што ће ка сни је би ти 
по зна то као ме ша ви на бо ри лач ких 
ве шти на.

Исто ри јат ММА

Бог дан Ју го вић

Во ји слав Ја ни ћи је вић и Сла во љуб Јо ва но вић
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АТЛЕТ СКИ КЛУБ СИР МИ ЈУМ

Ко ви љац дво стру ки
шам пи он Ср би је 
Атле ти ча ри Сир ми ју ма 

вра ти ли су се из Но вог 
Са да са три осво је не ме-

да ље са Пр вен ства Ср би је за 
ју ни о ре у дво ра ни и још не ко-
ли ко до брих ре зул та та. Са две 
осво је не ти ту ле пр ва ка Ср би је у 
ско ку у даљ и тро ско ку Не ма ња 
Ко ви љац је био и нај у спе шни-
ји по је ди нац на шам пи о на ту. 
По себ но је био рас по ло жен у 
тро ско ку, где је за бе ле жио лич-
ни ре корд 14,77 ме та ра и све је 
бли жи гра ни ци од 15 ме та ра. У 
ско ку у даљ је та ко ђе три јум фо-
вао са ре зул та том 6,62 ме та ра. 
Сле де ће так ми че ње је на ред ног 
ви кен да у Бе о гра ду, Пр вен ство 
Ср би је за се ни о ре и пр во так ми-
че ње у но во са гра ђе ној атлет ској 
дво ра ни. 

Ме да љу и то сре бр ну осво јио 
је и Са ша Ба бић у ско ку у даљ, 
са ре зул та том 6,52 ме тра. Из у-

зет но рас по ло же ни би ли су и 
сприн те ри Ог њен Сто ја но вић и 
Сте фан Ми лић, ко ји су по бе ди-
ли у сво јим гру па ма на 60 ме та-
ра и из бо ри ли ме сто у ве ли ком 
фи на лу, али због по вре да ло жа 

ни су тр ча ли у фи на лу. Ми лић 
је у ква ли фи ка ци ја ма ис тр чао 
лич ни ре корд 7,16 се кун ди и 
под се тио да се на ње га у овој 
го ди ни мо ра озбиљ но ра чу на ти. 
Урош Пе трић је у ба ца њу ку гле 

осво јио пе то ме сто у Ср би ји, та-
ко ђе са но вим лич ним ре кор дом 
14,77 ме та ра. 

На тра ди ци о нал ном бе лом 
кро су у бе о град ском Ко шут-
ња ку, атле ти чар ми тро вач ког 
Сир ми ју ма Ми ло рад Џи но вић 
осво јио је брон за ну ме да љу у 
кон ку рен ци ји ју ни о ра. На овом 
пре сти жом так ми че њу по тра ди-
ци ји уче ству ју нај бо љи крос тр-
ка чи из зе мље и окру же ња, та ко 
да је у кон ку рен ци ји се ни ор ки 
три јум фо ва ла Аме ла Тер зић. 

Ово је вре дан ре зул тат Сир-
ми ју мо вог ју ни о ра, ко ји је про-
шле го ди не бра нио бо је Ср би је 
на Пр вен ству Бал ка на у кон ку-
рен ци ји мла ђих ју ни о ра.

Ако се по ју тру дан по зна је 
би ће ово успе шна го ди на, за до-
вољ но ис ти че спорт ски ди рек-
тор и тре нер Го ран Па вло вић.

А. П.

И про те клог ви кен да је спорт ска ха-
ла у До њем То вар ни ку би ла цен-
тар спорт ских до га ђа ња у оп шти-

ни Пе ћин ци. Ово га пу та Спорт ски са вез 
„Раз вој спор то ва“ ор га ни зо вао је тур нир 
шко ла фуд ба ла ко је ра де при фуд бал-
ским клу бо ви ма. У кон ку рен ци ји пет 
еки па нај бо ља је би ла Шко ла фуд ба ла 
фуд бал ског клу ба „Хај дук 1932“ из Ши-
ма но ва ца, ко ја је по бе ди ла у све че ти ри 
утак ми це и са мак си мал них 12 бо до ва 
осво ји ла пр во ме сто. Сле де ШФ ФК „До-
њи Срем“ Пе ћин ци са 9 бо до ва, ШФ ФК 
„Ло вац“ Кар лов чић са 4, ШФ ФК „Сло бо-
да“ До њи То вар ник са 2 и ШФ ОФК „Бре-
стач“ са са мо јед ним осво је ним бо дом.

За нај бо љег гол ма на про гла шен је 
Ог њен Га ра ша нин из ШФ „Ло вац“, нај-
бо љи стре лац, са де сет по стиг ну тих 

го ло ва, је Ни ко ла Са вић из ШФ „До њи 
Срем“, а ти ту лу нај бо љег игра ча по-
нео је Да мјан Ву кај ло вић из ШФ „Хај дук 
1932“. 

То ми слав Ћир ко вић из Спорт ског 
са ве за на гла ша ва да је спорт ска ха ла 
прак тич но сва ко днев но до ступ на ка ко 
уче ни ци ма, та ко и спорт ским клу бо ви-
ма и гра ђа ни ма ко ји се ама тер ски ба ве 
спор том.

- Овај сјај ни тур нир да нас је са мо 
јед на у ни зу ма ни фе ста ци ја. Сле де ћег 
ви кен да је так ми че ње осно ва ца у ру ко-
ме ту. Уско ро по ста вља мо и ко ше ве, те 
ће вр ло бр зо би ти ор га ни зо ван и тур нир 
у ба ске ту. По себ но се по све ћу је мо мла-
ђим ге не ра ци ја ма, пр вен стве но школ-
ског уз ра ста – ре као је Ћир ко вић.

Д. Срећ ков

ДО ЊИ ТО ВАР НИ К

Турнир школа фудбала
ХРВАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Спортско
такмичење

У ор га ни за ци ји Хр ват ског кул тур ног цен тра 
„Срем - Хр ват ски дом“ из Срем ске Ми тро ви це 
у не де љу, 14. фе бру а ра у спорт ској са ли Пре-

храм бе но - хе миј ске и шу мар ске шко ле одр жан је 
тур нир у ма лом фуд ба лу. 

Уче шће на тур ни ру узе ле су еки пе пет хр ват ских 
кул тур них дру шта ва из Ру ме, Го лу би на ца, Пе тро ва-
ра ди на, Љу бе и Срем ске Ми тро ви це.

Тур нир у ма лом фуд ба лу одр жа ва се у ор га ни за-
ци ји Хр ват ског кул тур ног цен тра Срем већ че твр ти 
пут за ре дом, а пр вен стве ни циљ је сте дру же ње 
ме ђу чла но ви ма спорт ских сек ци ја хр ват ских дру-
шта ва у Сре му и ни је био так ми чар ског ка рак те ра. 

Тур ни ру је при су ство вао и на чел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Не дић. 

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра пре вас ход но је би ло 
ва жно дру же ње и про ду бљи ва ње при ја тељ ста ва. 
На кра ју тур ни ра свим уче сни ци ма уру че не су сим-
бо лич не на гра де у знак се ћа ња на при јат но спорт-
ско дру же ње. 

Сле де ћи су срет спорт ских еки па хр ват ских кул-
тур них дру шта ва у Сре му би ће одр жан по чет ком 
ју на у Љу би, ка да ће чла но ви нај мла ђег хр ват ског 
кул тур ног дру штва у Сре му, по пр ви пут би ти до ма-
ћи фуд бал ског тур ни ра у ма лом фуд ба лу.

М. Н.

Тре нер Го ран Па вло вић са Са шом Ба би ћем
и Не ма њом Ко виљ цем

По бед ни ци Шко ла фуд ба ла ФК „Хај дук 1932“ из Ши ма но ва ца
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НА ГРА ЂЕ НИ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ СПОР ТИ СТИ ШИД СКЕ ОП ШТИ НЕ

Жири на тешким мукама 

У пе так, 12. фе бру а ра у са ли Скуп-
шти не оп шти не Шид одр жа на је 
све ча ност на ко јој су до де ље на 

при зна ња нај у спе шни јим спор ти сти ма 
и спорт ским клу бо ви ма оп шти не Шид за 
2015. го ди ну. 

Струч ни жи ри, са ста вљен од спорт-
ских но ви на ра и чла но ва Спорт ског са-
ве за Оп шти не Шид, имао је те жак за да-
так да се у ни зу нај у спе шни јих, од лу чи 
за нај бо ље спор ти сте и спорт ске клу бо-
ве у не ко ли ко ка те го ри ја.

За нај у спе шни јег спор ти сту иза бран 
је Пре драг То мић из МТБ „Јед но та“ 
Шид. Зо ра на Ми ла но вић из КК „Фи лип 
Ви шњић“ Ви шњи ће во је нај у спе шни ја 
спор тист ки ња, док је Од бој ка шки клуб 
„Шид“ про гла шен за нај у спе шни ју му шку 
спорт ску еки пу, а ЖРК „Рад нич ки“ Шид 
би ла је нај у спе шни ја жен ска спорт ска 
еки па у 2015. го ди ни. 

Еки па ФК „Хај дук“ Ви шњи ће во про гла-
ше на је за нај у спе шни ју еки пу у ме сним 
за јед ни ца ма, а Шко ла фуд ба ла „Јед но-
та“ Шид и ка дет ска еки па МТБ Шид, би-
ле су нај бо ље ка дет ско - пи о нир ске еки-
пе у 2015. го ди ни. 

На гра де су уру че не и нај у спе шни јим 
омла дин ци ма. Пре драг Да ни ло вић из 
ШК „Јед но та“ Шид про гла шен је за нај-
у спе шни јег спор ти сту омла дин ца, док 
је Вла да на Пе шић КК „Фи лип Ви шњић“ 
Ви шњи ће во про гла ше на за нај у спе шни-
ју спор тист ки њу омла дин ку. 

Сло бо дан Ра до ва но вић из МТБ „Јед-
но та“ Шид до био је при зна ње за нај у-
спе шни јег спорт ског рад ни ка, а за нај у-
спе шни је спорт ска дру штва иза бра ни су 
Гим на зи ја „Са ва Шу ма но вић“ и Основ на 
шко ла „Срем ски фронт“ Шид. 

Нај бо ља рад нич ко спорт ска еки па у 
2015. го ди на би ла је ОЈ „Ву ча во зо ва“ 

Шид, док су за ор га ни за ци ју спорт ске 
при ред бе у 2015. го ди ни при зна ња до-
би ли КК „Пар ти зан“ Шид и Ду шан Го јић 
БК „Шид“. За из град њу спорт ских обје-
ка та на гра да је уру че на ТК „Сол 022“, 
а на гра да за жи вот но де ло при па ла је 
Мир ја ни Ба ту ти из Ши да. При зна ње је 
уру че но и нај мла ђем уче сни ку ан ке те, 
ше сто го ди шњем Лу ки Вој но вићу из КК 
„Шид“, а спе ци јал не на гра де до би ли су 
и Пла ни нар ско сму чар ско дру штво „Же-
ле зни чар“ Шид, ОФК „Би кић“ Би кић До, 
Здрав ко Би је лић КБК „Вој во ди на“ Но ви 
Сад, Ма ти ја Ше ре мет ОАК Но ви Сад и 
Ми ро слав Па вло вић КК „Шо гун“ Шид. 

О до стиг ну ћи ма и ре зул та ти ма спор-
ти ста и спорт ских клу бо ва у прет ход ној 
го ди ни го во рио је пред сед ник струч-
ног жи ри ја Пе тар Веј но вић, ис ти чу ћи 
том при ли ком, да 2015. го ди на што се 
спор та ти че, ни је би ла спек та ку лар на 
по ре зул та ти ма али је ипак у пр ви план 
из ба ци ла не ко ли ко успе шних спор ти ста, 
на ко је Оп шти на Шид тре ба да бу де по-
но сна. 

Свим на гра ђе ним спор ти сти ма на 
по стиг ну тим ре зул та ти ма че сти-
тао је Ву ја дин Ва сић, пред сед ник 

Ко ми си је за до де лу сред ста ва спорт-
ским клу бо ви ма.

- И ове го ди не мо же мо би ти по но-
сни и за до вољ ни са ре зул та ти ма ко је 
су по сти гли на ши спор ти сти. По ка за ли 
су да су пра ви ре пре зент ове оп шти не. 
По но во има мо ре пре зен та тив це и осва-
ја че ме да ља ка ко на др жав ном та ко и 
на ме ђу на род ном ни воу, што по ка зу је 
да се му ко трп ним ра дом и за ла га њем 
мо же по сти ћи мно го. По себ но су спор-
ти сти сво јим ус пе си ма учи ни ли мно го, 
да се до бар глас о на шој оп шти ни чу је 
на да ле ко. Овим пу тем им се за хва љу-
јем и искре но се на дам да ће спор ти сти 
на ста ви ти да ни жу успе хе. Ло кал на са-
мо у пра ва се тру ди ла у скла ду са сво јим 
мо гућ но сти ма да им сви ма под јед на ко 
по мог не, а та ко ће би ти и убу ду ће - ис-
та као је Ву ја дин Ва сић. М. Н.

Нај у спе шни јим спор ти сти ма обра тио 
се и пред сед ник Оп шти не Шид Ни ко ла 
Ва сић.

- Сви спорт ски рад ни ци ко ји су да ли 
свој до при нос у раз во ју спор та, си гур но 
су и за слу жи ли ту на гра ду. Оп шти на 
Шид је и ове го ди не опре де ли ла 38 
ми ли о на ди на ра за раз вој спор та. 
Си гур но да су то не до вољ на сред ства, 
али се искре но на дам да ће иду ћих 
го ди на би ти не што бо ља си ту а ци ја, а да 
ће ва ши ре зул та ти би ти под јед на ко 
до бри као и до са да. Та ко ђе се на дам 
да ће ова ко успе шних спор ти ста би ти 
још ви ше и да ће при мер ова ко успе-
шних спор ти ста, сви ма оста ли ма би ти 
са мо сти му ланс да и они по стиг ну 
за вид не ре зул та те и бу ду до бит ни ци 
пре сти жних при зна ња - ис та као је Ни ко-
ла Ва сић.

Из бу џе та Оп шти не 38 ми ли о на 
за раз вој спор та

Нај у спе шни ји шид ски спор ти сти

Пред сед ник Оп шти не Шид 
Ни ко ла Ва сић
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У МИ ТРО ВАЧ КОЈ ГРАД СКОЈ КУ ЋИ ДО ДЕ ЉЕ НА ПРИ ЗНА ЊА „СПОР ТИ СТА ГО ДИ НЕ“

На гра ђе но 17 нај бо љих

Про шле сре де, 10. фе-
бру а ра у Град ској ку-
ћи у Срем ској Ми тро-

ви ци до де ље не су на гра де 
„Спор ти ста го ди не“. При-
зна ње се са сто ја ло од нов-
ча ног ва у че ра за ку по ви ну 
спорт ске опре ме, ди пло ме, 
пе ха ра и ме да ља. 

На чел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди-
ну Или ја Не дић ис ко ри стио 
је ову при ли ку да че сти та 
на гра ђе ни ма. 

- И ове го ди не до де љу-
је мо на гра де у се дам ка те-
го ри ја. Ја бих ис ко ри стио 
при ли ку да че сти там свим 
на гра ђе ним до бит ни ци ма, 
њи хо вим тре не ри ма и по-
ро ди ца ма, без чи је по др шке 

они не би има ли успе ха. На-
ша за кон ска и мо рал на оба-
ве за је да по ма же мо раз вој 
школ ског спор та, а ка сни је 
и про фе си о нал ног. Мо гу да 
ка жем да смо из у зет но за-
до вољ ни ре зул та ти ма ко ји 
су по стиг ну ти у школ ском и 
клуп ском спор ту у 2015. го-
ди ни и да већ сад, три и по 
ме се ца пред Школ ску олим-
пи ја ду ко ја се одр жа ва у ма-
ју у Вра њу, има мо пре ко 40 
ква ли фи ко ва них спор ти ста. 
Има ће мо си гур но два, а 
мо жда и ви ше пред став ни-
ка у Рио Де Жа не и ру 2016. 
го ди не, што је за и ста је дан 
огро ман успех за Срем-
ску Ми тро ви цу. Па ра лел-
но, раз вој школ ског спор та 

и успех про фе си о нал них 
спор ти ста иде јед ном уз ла-
зном пу та њом – из ја вио је 
на чел ник Не дић и по же лео 
пу но успе ха у на став ку ка-
ри је ре свим спор ти сти ма.

Алек сан дра Та дић, од бој-
ка ши ца „Итон-Срем-Тем-
по“, јед на је од на гра ђе них 
спор ти ста у ју ни ор ској еки-
пи и чла ни ца је пр ве по ста-
ве ре пре зен та ци је Ср би је. 

- Ни сам оче ки ва ла ову на-
гра ду. Ја ко сам срећ на што 
сам до би ла ово при зна ње, 
с об зи ром на то да сам се 
баш тру ди ла прет ход них го-
ди на. Ово ће ми би ти још 
ве ћа мо ти ва ци ја за бо љи 
рад и на пре дак – ре кла је 
Алек сан дра. 

На гра ђе ни спор ти сти Срем ске Ми тро ви це

На чел ник Или ја Не дић Ана Та дић, од бој ка ши цаЂор ђо Ђор ђић, ко шар каш Ог њен Тро гр лић, џу ди ста

Па ра лел но,
раз вој

школ ског
спор та
и успех

про фе си о нал них 
спор ти ста иде 

јед ном
уз ла зном
пу та њом
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На гра ђе ни спор ти сти  
Нај у спе шни ји пи о ни ри
1. Ђор ђе Гру јић (Ка ра те клуб „Сир ми јум“)
2. Слав ко Сте вић (Атлет ски клуб „Срем“)
3. Ог њен Тро гр лић (Џу до клуб „Сир ми јум“)

Нај у спе шни ји ка де ти
1. Ма ри ја До ста нић (Ка јак клуб „Вал“)
2. Ни ко ла Чај ка (Ко шар ка шки клуб „Срем“) 
3. Ми лош Ми тро вић (Атлет ски клуб „Срем“)

Нај у спе шни ји ју ни о ри
1. Алек сан дра Та дић (Град ски жен ски од бој ка шки клуб 
„Итон-Срем Тем по“)
2. Зо ра на Бу гар ски (Ка јак клуб „Вал“)
3. Ана Да со вић (Атлет ски клуб „Срем“)

Нај у спе шни ји се ни о ри
1. Ђор ђо Ђор ђић (Ко шар ка шки клуб „Срем“)
2. Ма ри ја Ву че но вић (Атлет ски клуб „Срем“)
3. Пе тар Мил ко вић (Ка јак клуб „Вал“)

Нај у спе шни ји клуб
1. Ко шар ка шки клуб „Срем“
2. Ка јак клуб „Вал“
3. Атлет ски клуб „Срем“

Нај у спе шни ји тре нер
Иван Сми ља нић (Ко шар ка шки клуб „Срем“)

Нај у спе шни ји про фе сор:
Ми ро слав Ерак (Основ на шко ла „Јо ван По по вић“)

На гра ду за нај у спе шни јег 
се ни о ра, из ме ђу оста лих, 
по нео је ко шар каш Сре ма 
Ђор ђо Ђор ђић. На сту пао 
је у ви ше ино стра них еки-
па ши ром све та (Ру му ни ја, 
Исланд, Ма ђар ска, Еги пат, 
Ма ро ко), у мно гим клу бо ви-
ма ши ром Ср би је на сту па-
ју ћи у елит ним ран го ви ма. 
При ли ком ула ска КК „Срем“ 
у Дру гу ли гу Ср би је био је 
нај бо љи играч и стре лац 
ли ге. Иако у по зним играч-
ким го ди на ма пред ста вља 
из у зе тан при мер ква ли те-
та и бор бе но сти на сва кој 
утак ми ци у ко јој је на сту-
пио. Пра ви спор ти ста, оли-
че ње фер пле ја и љу ба ви 
пре ма спор ту, ко ју је по ка-
зао по врат ком у свој град 
и на сту пом за ма тич ни КК 
„Срем“ у по ку ша ју да ко-
шар ку вра ти на ста ре ста зе 
сла ве, сто ји у обра зло же-
њу.

- Ми слим да је ово по-
след ња се зо на у мо јој ка ри-
је ри. Са тис фак ци ја у свом 
гра ду је до би ти би ло ка кво 
при зна ње, јер је у свом гра-
ду те шко до би ти би ло шта. 
У не ким дру гим гра до ви ма 
то ми је по ла зи ло за ру ком 
ви ше пу та, али у свом гра-

ду ни сам ус пео да до би јем 
ту ти ту лу. Са тис фак ци ја 
за спор ти сте је да се рад 
вред ну је. Ову на гра ду за-
слу жио сам сво јим ра дом 
– ре као је Ђор ђић. 

Ме ђу нај у спе шни јим пи о-
ни ри ма Ог њен Тро гр лић до-
био је на гра ду „Спор ти ста 
го ди не“ так ми че ћи се у џу-
доу. Он је на Пр вен ству Ср-
би је и Пр вен ству Вој во ди не 
за пи о ни ре до 55 ки ло гра-
ма осво јио пр во ме сто. На 
тур ни ри ма у Ср би ји и ино-
стран ству осво јио је 14 ме-
да ља (де вет злат них, јед ну 
сре бр ну, че ти ри брон за них) 
и нај ви ше је до при нео да 
еки па Џу до клу ба „Сир ми-
јум“ осво ји се дам пе ха ра 
у то ку го ди не, као нај у спе-
шни ја еки па.

- Так ми чим се за Џу до 
клуб „Сир ми јум“. Ни сам се 
на дао да ћу до би ти не ку на-
гра ду, јер сам млад и ни сам 
то оче ки вао. За пет го ди на 
тре ни ра ња, ствар но сам 
пре сре ћан што сам до био – 
ис та као је мла ди спор ти ста 
Ог њен, уче ник пе тог  раз ре-
да Основ не шко ле „Јо ван 
По по вић“. 

С. Ста не тић 
Фо то: Ж. Пе трас

Оп штин ско так ми че ње основ них и сред њих шко ла у џу доу у 
ор га ни за ци ји Спорт ског са ве за Гра да Срем ска Ми тро ви ца одр-
жа но је 8. фе бру а ра. За Џу до клуб „ЛСК“ из Ла ћар ка так ми чи ло 
се 28 спор ти ста, ко ји су осво ји ли чак 28 од лич ја, и 15 злат них, 
че ти ри сре бр не и 8 брон за них ме да ља. 

ЏУ ДО

Ме да ље за Ла ћар це

Џу ди сти ЛСКа са тре не ри ма

Про шлог пет ка, 12. 
фе бру а ра у срем ско ми-
тро вач ком На се љу 

Ја ли ја, зва нич но је отво рен 
те рен за ма ли фуд бал у при-
су ству на чел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или је Не ди ћа. 

Уре ђе ње те ре на ко шта ло је 
200.000 ди на ра, а ура ђе но је 
ком плет но рав ња ње те ре на, 
бе то ни ра ње, по ста вље на је 
огра да као и го ло ви.

- На ма је циљ да се по сто-
је ћа спорт ска ин фра струк ту-
ра уре ди и да се на пра ве 
те ре ни на ме сти ма и у на се-
љи ма где их ни је би ло. Овај 
те рен ће још би ти уре ђен, у 
пла ну је отва ра ње и по ста-
вља ње те ре на и за од бој ку. 
Овим по спе шу је мо и уче шће 
ме шта на овог де ла гра да у 
дру штве ном жи во ту и раз во ју 
спор та у град ским сре ди на ма. 
Но ви те рен сва ка ко до при но-
си да се спорт и у ши рим 
град ским сре ди на ма раз ви ја 
– ре као је на отва ра њу те ре-
на на чел ник Не дић.  

Пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це „Са ва“ Сло бо дан 
Вуј чић овом при ли ком је ис та-
као да ће се на овом те ре ну 
по ред фуд ба ла, игра ти и 
од бој ка и ру ко мет. 

- Ме сна за јед ни ца уз по моћ 
ло кал не са мо у пра ве је из гра-
ди ла овај те рен. На ста ви ће 
се са рад ња из ме ђу Ме сне 
за јед ни це Са ва и ло кал не 
са мо у пра ве. Те рен је на ме-
њен за мла де, да се мла ди 
ба ве спор том, а ка сни је ће 
те рен пре ра сти у те рен ма лих 
спор то ва. По ред ма лог фуд-
ба ла, игра ће се и од бој ка и 
ру ко мет. Уре ђе ње те ре на 
ко шта ло је 200.000 ди на ра, а 
ура ђе но је рав ња ње те ре на, 
го ло ви, бе то ни ра ње, огра да – 
до дао је Сло бо дан Вуј чић, 
пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це „Са ва“. 

Ме шта ни овог де ла Срем-
ске Ми тро ви це су за до вољ ни 
но вим спорт ским те ре ном, с 
об зи ром на то да је овај про-
стор пре уре ђе ња био пун 
сме ћа.  С. С. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Те рен за ма ли 
фуд бал у Ја ли ји

Спор ти сти на но вом те ре ну
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ОВАН: Но ве ин фор-
ма ци је ко је до би ја те 
иду у по зи тив ном 
прав цу и по твр ђу ју 

ва ша по слов на оче ки ва ња. При-
хва ти те не чи ју иде ју о за јед нич кој 
ак ци ји, ис пла ти ће вам се у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду. Не ма раз ло-
га да по ти ску је те сво је емо тив не 
по тре бе. По сто ји осо ба ко ја мо же 
да вам уго ди у не ким за јед нич ким 
тре ну ци ма ра до сти и љу бав ним 
ча ро ли ја ма. 

БИК: Осо ба ко ја 
ми сли по пут вас, има 
слич не по слов не ин те-
ре се, та ко да су мо гу-

ће ком пли ка ци је у по ку ша ју да 
оства ри те сво је ци ље ве. Ипак 
при јат но из не на ђе ње вас оче ку је 
на не кој дру гој стра ни. Са чу вај те 
при себ ност ду ха. Но ви до га ђа ји 
или емо тив ни не спо ра зум ко ји вас 
за бри ња ва, не оста вља бит не 
по сле ди це на ваш од нос са во ље-
ном осо бом. Под сти чи те код се бе 
по зи тив не ми сли. 

БИЛ ЗАН ЦИ: Не ко вас 
до во ди у не за хвал ну 
си ту а ци ју, осе ћа те 
по тре бу да од бра ни те 

сво ја пра ва или по слов но – фи нан-
сиј ске ин те ре се. Уко ли ко раз ми-
шља те о про ме ни по сла , при ла го-
ди те сво ју од лу ку и са че кај те на 
бо ље усло ве. Де лу је те уз не ми ре-
но, не мо же те да се ус те же те пред 
осо бом ко ја не ма ри мно го за ва ша 
осе ћа ња или не по шту је да ту реч. 
Мо жда су ви ше су бјек тив но ту ма-
чи те но ве до га ђа је. 

РАК: Же ли те да пред-
ста ви те но ве по слов не 
иде је и мо гућ но сти. 
Сто га, не мој те до зво-

ли ти да вас не ко спу та ва или да 
вам у од лу чу ју ћим мо мен ти ма 
не до ста ју оп ти ми зам и ја ка во ља. 
Сви те ку ћи про бле ми се ре ша ва ју 
про ми шље но и уз не чи ју аси стен-
ци ју. При у шти те се би до бар про вод 
у ода бра ном дру штву. При ја ће вам 
су срет са бли ском осо бом и за јед-
нич ки осврт на не ке срод не те ме. 

ЛАВ: По треб но је да 
пра вил но ор га ни зу је те 
на раз ли чи тим стра-
на ма. Ва ши са рад ни-

ци има ју до бре на ме ре, без ве ли-
ког окле ва ња мо же те да при хва ти-
те не чи ја упут ства ко ја га ран ту ју 
по слов но – фи нан сиј ски до би так. 
Парт нер оче ку је ви ше ини ци ја ти ве 
са ва ше стра не у од го во ри ма ко је 
има те. Ако сте сло бод ни, упу ти те 
не ку љу бав ну по ру ку осо би ко ја 
вам се до па да. 

ДЕ ВИ ЦА: Не ко про ве-
ра ва ваш на чин ра да 
или по слов не ре зул та-
те, бу ди те про ми шље-

ни и стр пљи во са че кај те на за вр-
шне ко мен та ре. Зва нич но при зна-
ње им по ну је ва шој су је ти, али вас 
и до дат но оба ве зу је на кон ти ну и-
ран на пор и за ла га ње. У од но су са 
во ље ном осо бом упор но по ку ша-
ва те да оства ри те сво је на ме ре. 
Сми ри те сво је уза вре ле стра сти 
ка ко би сте ре а го ва ли на нај бо љи 
мо гу ћи на чин. 

ВА ГА: По слов на си ту-
а ци ја ни је јед но став на 
као што на пр ви по глед 
из гле да, сто га не мој те 

до зво ли ти да вас не ко упо тре би за 
сво је скри ве не на ме ре. Па жљи ви-
је ана ли зи рај те но ве до га ђа је или 
сво је са рад ни ке и њи хо ву ре ак ци-
ју. Ва ма не до ста је не чи ја па жља, а 
парт нер као да не ма до бру во љу 
да ис пу ни сва ва ша оче ки ва ња. 
Мо гу ће је да по но во пре те ру је те у 
не ким сво јим зах те ви ма. 

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
до бар пред о се ћај и 
ве што из бе га ва те но ве 
ин три гант не си ту а ци-

је. По ку ша ва те да из ба лан си ра те 
раз ли чи те по слов не ин те ре се. 
Али у на сто ја њу да се про бле ми 
ре ша ва ју на ми ран на чин, мо ра те 
има ти и не чи ју по др шку. У су сре ту 
са во ље ном осо бом, па жљи ви је 
би рај те ре чи ко ји ма по ку ша ва те 
да оправ да те сво је по на ша ње или 
од лу ку. 

СТРЕ ЛАЦ: Го ди вам 
са зна ње да не ко бри-
не о то ме шта ра ди те 
и чи ме се ба ви те, што 

је до бар пред знак да вам се 
по све ћу је ве ли ка па жња. Де лу је те 
са мо у ве ре но и од луч но, јер ва ши 
ре зул та ти на нај во љи на чин илу-
стру ју про фе си о нал не спо соб но-
сти ко је по се ду је те. У од но су пре-
ма парт не ру по стиг ни те глас ра зу-
ма и сле ди те сво ја осе ћа ња. Пла-
ни рај те љу бав ни су срет или оми-
ље ну за ба ву у дру штву бли ске 
осо бе. 

ЈА РАЦ: Ве ру је те у 
се бе и у сво је пси хо – 
фи зич ке спо соб но сти, 
та ко да се не оба зи ре-

те пре ви ше на раз ли чи те не су гла-
си це ко је по сто је ме ђу са рад ни ци-
ма. Успех је мо гу ће оства ри ти, ако 
ра чу на те на сво је бо га то ис ку ство 
или на не ке скри ве не аду те. Има-
те до бар пред о се ћај, од го во ри те 
на не чи ји по зив или на љу бав ну 
по ру ку. Пла ни рај те не ки су срет 
или ро ман тич ну за ба ву у дво је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: На ла зи те 
се у при ли ци да оства-
ри те но ве по слов не 
кон так те и да про ши-

ри те сво је са знај не ви ди ке. Под-
сти че те код се бе кре а тив ну ра до-
зна лост и ан га жо ва ност у раз ли-
чи тим прав ци ма. Ва жно је да пла-
си ра те сво је иде је на пр вом ме сту. 
Осе ћа те нов уз лет и бес крај но 
за до вољ ство у не ким си ту а ци ја-
ма. По себ но вам при ја ка да са 
не ким уме те да по де ли те за јед-
нич ке тре нут ке ра до сти и сре ће. 

РИ БЕ: По жељ но је да 
при хва ти те не чи ју иде-
ју, за рад бо љих 
по слов но – фи нан сиј-

ских усло ва и лич не си гур но сти. 
При ме ћу је те да ва ши по слов ни 
про бле ми по ста ју те ма о ко јој се 
при ча на раз ли чи тим стра на ма и 
ми мо ва ше во ље. Де лу је те уз не ми-
ре но, јер има те ути сак ка ко не 
мо же те да пре дах не те од не ких 
до га ђа ја ко ји вас пра те. Парт нер од 
вас оче ку је до дат на об ја шње ња. 

VREMEPLOV
17. фе бру ар

1867. Кроз Су ец ки ка нал про-
шао је пр ви брод. 
1871. Ро ђен је срп ски пи сац и 
ди пло ма та Јо ван Ду чић, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
чи је је ства ра ла штво из у зет не 
вер си фи ка ци је уда ри ло пе чат 
срп ској по е зи ји у пр вој по ло ви-
ни 20. ве ка. 

18. фе бру ар
1967. „Отац атом ске бом бе“, 
Ро берт Опен хај мер, пре ми нуо 
је у 63. го ди ни. Због сум ње да 
одр жа ва ве зе са ко му ни сти ма, 
од 1953. му је оне мо гу ћен да љи 
рад на атом ским про на ла сци ма 
јер је био про тив ник про из во ђе-
ња во до нич них бом би и за ла гао 
се за ко ри шће ње ну кле ар не 
енер ги је у мир но доп ске свр хе. 
Ре ха би ли то ван је 1963. го ди не. 
1979. Пао је снег у Са ха ри. 

19. фе бру ар
1878. Сан сте фан ским уго во ром 
окон чан је Срп ско - тур ски рат. 
Уго вор ко јим је Ру си ја по ку ша ла 
да ство ри Ве ли ку Бу гар ску на 
ра чун Ср би је по ни штен је на 
зах тев оста лих европ ских си ла 
на Бер лин ском кон гре су у ју лу 
1878.

20. фе бру ар
1908. Умро је срп ски пи сац 
Си мо Ма та вуљ, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, је дан од 
нај и стак ну ти јих пред став ни ка 
срп ског ре а ли зма. Пи сао је 
бо га тим и соч ним је зи ком при-
по вет ке из цр но гор ског, дал ма-
тин ског и бе о град ског жи во та, 
ро ма не и дра ме. 
1935. Ка ро ли на Ми кел сон 
по ста ла је пр ва же на ко ја је 
до спе ла на Ан тарк тик. 

21. фе бру ар
1848. У Лон до ну је об ја вљен 
„Ма ни фест ко му ни стич ке пар-
ти је“, про грам ски до ку мент 
на уч ног ко му ни зма. На пи са ли 
су га Маркс и Ен гелс као зва-
нич ни про грам пр ве ко му ни-
стич ке пар ти је рад нич ке кла се. 
 

22. фе бру ар
1935. Ро ђен је срп ски пи сац 
Да ни ло Киш. Пи сао је не го ва-
ним сти лом, са мо дер но схва-
ће ном фа бу лом. Био је дра ма-
тург по зо ри шта „Ате ље 212“ у 
Бе о гра ду и лек тор у Стра збу ру, 
Бор доу и Ли лу. Де ла: ро ма ни 
„Пса лам 44“, „Ман сар да“, „Ба-
шта, пе пео“, „Пе шча ник“, „Гроб-
ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча“, 
при по вет ке „Ра ни ја ди“, „Ен ци-
кло пе ди ја мр твих“, дра ма 
„Елек тра 70“, по ле мич ки спис 
„Час ана то ми је“.
 

23. фе бру ар
1999. У Рам бу јеу су по сле 17 
да на за вр ше ни пре го во ри из ме-
ђу Ср ба и Ал ба на ца, на ја вом 
ал бан ских пред став ни ка да у 
на че лу при хва та ју по ну ђе ни 
спо ра зум, док су срп ски пред-
став ни ци из ри чи то од ба ци ли 
стра но вој но при су ство на Ко со-
ву и Ме то хи ји, а стра ни по сред-
ни ци од ре ди ли две сед ми це као 
рок за пот пи си ва ње спо ра зу ма.

HOROSKOP

Сре да, 17. (4) фе бру ар 
Пре по доб ни Иси дор Пе лу си от; 
Пре по доб ни Ни ко лај

Че твр так, 18. (5) фе бру ар 
Све та му че ни ца Ага ти ја: Све ти 
По ли евкт

Пе так, 19. (6) фе бру ар 
Све ти Фо ти је Ца ри град ски; Све-
ти Ву кол Смирн ски

Су бо та, 20. (7) фе бру ар 
Све ти Пар те ни је Ламп са киј ски

Не де ља, 21. (8) фе бру ар 
Св. Те о дор Стра ти лат; Св. Са ва, 
Дру ги Ар хи е пи скоп срп ски

По не де љак, 22. (9) фе бру ар 
Св. муч. Ни ки фор (Ода ни је Сре-
те ња)

Уто рак, 23. (10) фе бру ар 
Све ти све ште но му че ник Ха ра-
лам пи је

Crkveni
kalendar

• Др жав ни функ ци о нер 
не тре ба да се пра ви 
па ме тан.
• Лу де ко је су га по ста
ви ле мо гу га и опо зва ти. 
• Док до го вор ни је пао, 
ни смо мо гли да га по га
зи мо. 

Зве зди це са 
кач ка ва љем 

Са стој ци: 270 г бра шна, 1/2 
пра шка за пе ци во, 1/3 ка ши чи це 
со де би кар бо не, 80 г пу те ра, 130 г 
кач ка ва ља + 120 г за по си па ње, 
140 мл па вла ке, 1 ја је + 1 ја је за 
пре ма зи ва ње, пр сто хват со ли. 

При пре ма: Сје ди ни ти бра шно, 
со, пра шак за пе ци во и со ду би кар-
бо ну. До да ти омек ша ли пу тер исе-
чен на ма ње ко ма де, па вла ку и 
ја је, па из ме ша ти. Уба ци ти кач ка-
ваљ из рен да ти на круп но рен де и 
ру ком уме си ти мек ше и ле пљи во 
те сто. Уме ше но те сто уви ти у про-
вид ну фо ли ју и оста ви ти у фри жи-
де ру 60 ми ну та да се стег не. 
Од сто ја ло те сто пре ба ци ти на 
да ску по су ту бра шном и ис та њи ти 
га по мо ћу окла ги је на де бљи ну од 
2 цм. Мо длом у об ли ку зве зди це 
из ва ди ти же ље не об ли ке. Пре ма-
за ти их уму ће ним ја је том и по су ти 
пре о ста лим рен да ним кач ка ва-
љем. Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 
200 сте пе ни 20-25 ми ну та.


