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Кор па срем ских
тра ди ци о нал них про из во да
Прошлог петка, 1. фебруара,

у Градској кући је одржана
Почетна конференција пројек

таКорпа сремскихтрадиционалних
производа.ПројекатреализујеУдру
жењеруралницентарСова,узподр
шкуАгенцијезаруралниразвојГрада
СремскаМитровицакојајепрепозна
лазначајпројекта.
– Сремска Митровица је добила

подршкуПрограмауједињенихнаци
јазаразвој(UNDP).Грантјеодобрен
крозUNDPпројекатAidfortrade,који
финансираРускафедерација.Укупна
вредност пројекта је 21.250 долара
од чега Руска федерација кофинан
сира 19.050 долара, рекао јеМарко
ЦвијановићизРуралногцентраСова.
ДиректорАРРПетарСамарџић је

похвалио овај пројекат, чији је зна
чај у томе што доприноси унапре
ђењу руралне економије на терито
ријиГрадаСремскаМитровица,пре
свегакрозмобилисањепроизвођача
пољопривреднихпрехрамбенихпро
извода, занатскихпроизвода, као и
субјекатакојисебавесеоскимтури
змом.
– Поред радионица и едукација

које су предвиђене пројектом, пла
нира се и формирање једне корпе
локалнихпроизводакојаћемоћида
се набави и да се поручи као кор
поративни, односно дипломатски
поклон.Такоће,например,свеград
скеинституцијемоћидајенабавеи
поклоне својим гостима који долазе
издругихградоваилидржава.Моћи
ћедасенабавиикодлокалнихсео
ских тристичких домаћинстава, где
ћебитипостављениинфопултовиса
детаљноиминформацијуамаотоме

какоможеда се поручи цела корпа
илипојединипроизводи,објаснио је
Самарџић.
Пројектом је предвиђено поста

вљање туристичке сигнализације,
која ће омогућити да сви субјекти,
произвођачи и сеоска домаћинства
и њихови производи и услуге, буду
видљивији и страним туристима и
купцима,чемуједопринелаподршка
идоприносодређенихинституција.
– Једна од корисних активности

у оквиру пројекта је израда водича
за нерегистроване субјекте, у ком
ће бити детаљно образложено како
да корак по корак региструју своју
делатност, којим институцијама да
се обрате, ко су надлежне институ
цијезапојединесекторе,ислично.У

томсмислу,осимАгенцијезарурал
ниразвојГрадаСремскаМитровица,
овајпројекатсуподржали,пресвега
Туристичка организација, с обзиром
на то да се пројектом промовише
сеоскитуризамибрендирајулокал
ни производи, Сирмијум пут д.о.о.,
највишеуобластииздавањадозвола
запостављање туристичке сигнали
зацијеинаравно,Привреднакомора,
затошто се пројектом афирмише и
сеоскопредузетништвои занатство,
каоилегалнапроизводњаипромет
тих пољопривредно   прехрамбе
нихи занатскихпроизвода,рекао је
Самарџић.
УовајпројекатјеукључениМилен

ко Јовановић из Лаћарка, власник
породичнефирмеBut&co.
– У корпи традиционалних срем

ских производа, ће се наћи наши
сухомеснати производи, као што је
сремскикулен.Овајпројекатјеодли
чанкаовидпромоцијемалихпроиз
вођача и прилика да заједно насту
пимо,нарочитосаТуристичкоморга
низацијомитуристичкимкапацитети
ма,натериторијинашегграда.Људи
који дођу у посету могу да виде,
пробајуидакупенашеспецијалите
те,свештојетрадиционалнозаовај
крај. Постављање сигнализације је
одвеликогзначаја,јерсевећинанас
налазиунекимспореднимулицама,
уруралнимсрединама,честопрода
јемо са кућног прага, људи долазе
код нас, па не могу увек ни да нас
нађу. Наравно, производи ће бити
унифицирнииурађенипосвимстан
дардима,изложиојеЈовановић.
Пројекаттраједојула2019.године.

Т. С. 

Детаљ са кон фе рен ци је

Милен ко Јова но вић
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Про тест на шет ња под нази вом 1 од 5 мили о на, без 
обзи ра на то коли ко била наду ва на што се самих 
цифа ра тиче, про ши ри ла се уз помоћ поли тич ких 

акти ви ста и у Срем. У Руми је шета ло мање од сто ти
нак гра ђа на, док је у Срем ској Митро ви ци тај број пре
ва зи ла зио стот ку, а неки кажу да је било и више сто ти
на шета ча. Што рече пред сед ник држа ве Алек сан дар 
Вучић, пра во је сва ког гра ђа ни на да про те сту је, тра же ћи 
боље усло ве за живот, то је сасвим леги тим но, али да би 
се доби ла власт, е за то су већ потреб ни избо ри. Што се 
мало број них Румља на тиче, човек који их је пред во дио – 
Ђани Бар до ти, није нам изнео ниједан зах тев који зна чи 
нешто више од подр шке бео град ским коле га ма. Зах те ви 
Румља на не изла зе изван обич не подр шке Бео гра ђа ни
ма, а како сто је ства ри, ту ће и оста ти док буду тра ја ли.

У Митро ви ци је нешто више, има зах те ва за сма ње њем 
дажби на, одбор нич ких при ма ња и слич но, а демон стран
те посеб но ири ти ра ју изја ве Дми тра Ста ни ши ћа, функ ци
о не ра СНС  а и народ ног посла ни ка. Тако вели Милош 
Миле но вић, вођа митро вач ког отпо ра. Но, како год узе ли 
оно што се деша ва на митро вач ким и рум ским ули ца ма, 
то не пред ста вља нешто због чега се власт бри не. Јер, 
неу по ре ди во мно го је више оних који је подр жа ва ју.

Да сам власт, као што нисам, ја бих више него о шачи ци 
демон стра на та, бри нуо о нечем дру гом. Када је пре шест 
годи на, дола зи ла на власт вели ким, кора ци ма, Срп ска 
напред на стран ка је сво јим бира чи ма и гра ђа ни ма, који 

су јој били накло ње ни, гово ри ла како ће да жуте лопо ве 
сме сти тамо где им је место – дакле у затвор. Тај филм 
смо (ако се изу зме Мишко вић) сла би је гле да ли. Жутих 
нема у поли ти ци (сем оних који су на вре ме пре тр ча ли 
код Алек сан дра Вучи ћа) нема их ни у затво ру, као да су 
сви били толи ко чисти. Није ни да поли ци ја не ради свој 
посао, али није ствар у томе. Зар није мало пре те ра но 
то са коли ким жаром жуто тужи ла штво оба ве шта ва јав
ност како за ово или оно кри ми нал но дело нема еле ме
на та да би се по слу жбе ној дужно сти гони ло. Не може се 
рећи да Срем ска Митро ви ца нема добру поли ци ју, која 
је сме ни ла неса ве сног Сма ји ћа, дово де ћи на чело пра
вог поли цај ца, Ђуру Ман ди ћа. Али, чак ни таква поли ци ја 
није успе ла, да са мртве тач ке покре не пљач ку у инђиј
ском Дому здра вља, или пљач ку митро вач ког буџе та од 
стране руко во ди ла ца Демо крат ске стран ке, али и мно ге 
дру ге ства ри. Захва љу ју ћи таквом раду тужи ла штва, које 
се све ло на тужи бап ство, које зави си од локал них моћ
ни ка, поште ни напред ња ци се осе ћа ју као неко ко уда ра 
гла вом у зид, а кру на поште ног рада се кру ни више него 
од оно га, што узви ку је на митин зи ма шачи ца гра ђа на и 
поли ти ка на та.

Можда тужи о ци заи ста не могу да се обу зда ју у сакри
ва њу непо чин ства, које се чини од стра не Демо крат ске 
стран ке. Али, ако је тако, каква је то онда власт? Зна се 
да су тужи о ци, откад је све та и века, били сва шта, само 
не неза ви сни у одно су на оне који вла да ју. Зар није тако?  
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САСТАНАКСИСТЕМА48

Асфалтирање
почињезамесецдана

За месец дана поче ће радо ви на 
асфал ти ра њу више од 70 неас
фал ти ра них ули ца на тери то ри ји 

општи не Инђи ја. Како је потвр дио пред
сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, 
на послед њем састан ку Систе ма 48 у 
петак, 1. фебру а ра, пот пи сан је уго вор 
са изво ђа чем радо ва и са првим лепим 
дани ма почи њу радо ви на тере ну.

– Све је спрем но и чека мо само да 
вре мен ске при ли ке дозво ле да меха ни
за ци ја иза ђе на терен и кре не са првим 
радо ви ма. Кре ну ће мо прво од Инђи је, 
где има мо и нај ве ћи број неас фал ти ра
них ули ца, а након тога ћемо меха ни за
ци ју пре се ли ти у Љуко во и Јар ков це, па 
редом и у сва оста ла села наше општи
не. Ура ди ће мо ком плетну водо вод ну 
мре жу у оним ули ца ма где за то посто ји 
потре ба. Моја суге сти ја над ле жни ма у 
Водо во ду, била је да што пре ура ди мо 
доку мен та ци ју и да се ти радо ви спро
ве ду пре него што поч не асфал ти ра ње 
– каже пред сед ник општи не Инђи ја.

Вла ди мир Гак је потвр дио је да је 
завр ше на про јект на доку мен та ци ја за 
изград њу нове град ске пија це и да је 
сле де ћи корак изда ва ње гра ђе вин ске 
дозво ле.

– По доби ја њу дозво ле, кре ће мо у 
посту пак јав не набав ке и до лета ћемо 
има ти пот пу но нову град ску пија цу– 
рекао је Гак.

Што се тиче сма ње ња неза по сле но
сти у инђиј ској општи ни, за годи ну и по 
дана, број неза по сле них лица сма њен 
је за 1.000. Пре ма пода ци ма из децем
бра 2018. годи не, на еви ден ци ји Наци о
нал не слу жбе за запо шља ва ње нала зи
ла су се 1.623 неза по сле на лица, што је 
око чети ри посто од укуп ног бро ја пуно
лет них ста нов ни ка у општи ни Инђи ја.

– Ми смо у прет ход ном пери о ду пот
пи са ли уго во ре са девет нових инве
сти то ра. Неки од њих већ су кре ну ли са 
радом, као што је Агро мар кет, док они 
који нису, тре ба ове годи не да поч ну са 
изград њом сво јих обје ка та.

По зако ну, у року од три годи не, мора
ју да доби ју упо треб ну дозво лу тако 
да ви ше нема про сто ра да се чека на 
изград њу обје ка та. Тако ђе, мора мо 
бити све сни, да ће код нових инве сти
то ра један број рад них места попу ни ти 
и лица из окол них места, јер не тре ба 
да посто је адми ни стра тив не гра ни це – 
иста као је Вла ди мир Гак. 

М.Ђ.

Про блем паса лута ли ца акту е лан је у 
свим општи на ма у Срби ји, па тако и у 
Инђи ји, пока зу ју послед њи пода ци.

– Основ ни про блем јесте недо во љан 
број запо сле них у слу жби ЗОО хиги је не 
ЈКП Кому нал ца и недо ста так вози ла за 
потре бе ове слу жбе. На томе ћемо 
ради ти интен зив но у наред ном пери о ду.  
Са дру ге стра не  уста ље на је прак са да 
викен да ши из дру гих гра до ва удо мља

ва ју псе које већ почет ком јесе ни пушта
ју на ули це. Као што је наша одго вор
ност да пове ћа мо број рад ни ка и вози ла 
над ле жне слу жбе, тако је и морал на 
одго вор ност на неса ве сним поје дин ци
ма да те псе не оста вља ју поред пута. 
Са КПЗ Срем ска Митро ви ца поку ша ће
мо да оства ри мо сарад њу и на тај начин 
бар дели мич но реши мо про блем паса 
лута ли ца, рекао је Вла ди мир Гак. 

Проблемпасалуталица

СастанакСистема48

жЕлЕзНИЦА

Обустава
саобраћаја

Због инфра струк тур них радо ва 
на маги страл ној пру зи Бео град – 
Нови Сад – Субо ти ца – Држав на 
гра ни ца (Келе би ја), од 1. фебру
а ра 2019. годи не до даљ њег, обу
ста вљен је желе знич ки сао бра ћај 
изме ђу Бео гра да и Новог Сада, 
саоп шта ва ју из Срби ја Воз-а.

Међу на род ни воз, који из Бео
градЦен тра за Будим пе шту пола
зи у 11 сати и 13 мину та, пола зи из 
Новог Сада у 11 сати и сао бра ћа 
до Келе би је, ода кле ће пут ни ци, са 
пре се да њем у 14 сати и 46 мину та, 
наста ви ти за Будим пе шту.

Воз, који из Будим пе ште за Бео
градЦен тар пола зи у 7 сати и 57 
мину та, про ме нио је вре ме пола
ска и то у 11 сати и 57 мину та и 
сао бра ћа до Келе би је, где ће пут
ни ци, тако ђе уз пре се да ње, у 15 
сати и 41 минут, наста ви ти путо ва
ње за Нови Сад. 

Међу на род ни воз из Бео град
Цен тра за Будим пе шту у 21 сат и 
15 мину та, као и воз из Будим пе
ште за Бео градЦен тар у 22 сата 
и 15 мину та, неће сао бра ћа ти до 
завр шет ка радо ва.

Сао бра ћај међу на род них возо ва 
из Бео градЦен тра за Беч у седам 
сати и 13 мину та, и из Беча за 
Бео градЦен тар у осам сати и 42 
мину та, тако ђе су обу ста вље ни до 
завр шет ка радо ва.

У уну тра шњем сао бра ћа ју, возо
ви сао бра ћа ју само на рела ци
ји Нови Сад – Субо ти ца – Нови 
Сад, док је желе знич ки сао бра ћај 
обу ста вљен на рела ци ји Бео град
Цен тар – Нови Сад – Бео град
Цен тар.

У пред у зе ћу Срби ја воз наво де 
да ће возо ви сао бра ћа ти само од 
Новог Сада до Субо ти це и обр
ну то, а због тога ће бити изме на 
и у међу на род ном сао бра ћа ју. На 
део ни ци изе ђу Бео гра да и Ста ре 
Пазо ве желе знич ки сао бра ћај ће 
се одви ја ти по уста ље ном реду 
вожње.

Пла ни ра но је да се за вре
ме обу ста ве сао бра ћа ја завр ши 
рекон струк ци ја коло се ка на део
ни ци од Ста ре Пазо ве до Инђи је и 
од Инђи је до Бешке, али и да се 
обно ви ста ни ца у Срем ским Кар
лов ци ма, као и сви објек ти уну
тар њених гра ни ца. Возо ви бар 
годи ну дана неће ићи пре ко новог 
Жеже ље вог моста, након што је 7. 
апри ла про шле годи не пре ко њега 
успо ста вљен редо ван желе знич ки 
сао бра ћај.
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САНИРАНАОСНОВНАШКОлА„ДОСИТЕЈОБРАДОВИЋ“

Наставауквалитетнијим
условима
Ком плет на рекон струк ци ја и сана

ци ја згра де ОШ „Доси теј Обра до
вић“ у Ири гу је, после два анек са 

уго во ра, и кашње ња радо ва запо че тих 
јану а ра про шле годи не, завр ше на и 
извр ше на је при мо пре да ја објек та.

Тако су уче ни ци ове шко ле, али и 
ССШ „Бори слав Михај ло вић Михиз“, 
дру го полу го ди ште запо че ли у знат но 
ква ли тет ни јим усло ви ма, него рани је.

– Било је на почет ку про јек та про
бле ма, због жал би на јав ну набав ку. 
То је све про лон ги ра ло поче так радо
ва, јер смо уго вор са изво ђа чем пот пи
са ли у јану а ру про шле годи не, а онда 
је био и један пери од лошег вре ме на. 
Како су се радо ви сук це сив но завр
ша ва ли, тако само и уче ни ке вра ћа
ли у шко лу, а ново полу го ди ште су и 
основ ци и сред њо школ ци, запо че ли 
у ком плет но рено ви ра ној шко ли. Као 
послед ња, завр ше на је фискул тур
на сала – каже Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник ири шке општи не.

Под се ти мо, сред ства су доби је на од 
Вла де Срби је  Кан це ла ри је за упра
вља ње јав ним ула га њи ма. Реч је о 
инве сти ци ји вред ној око 145 мили о на 
дина ра.

Радо ви су под ра зу ме ва ли ком
плет ну изме ну елек тро ин ста ла ци ја, 
подо ва, пар ке та, фаса де, ком плет но 
сре ђи ва ње кро ва шко ле, рено ви ра
ње фискул тур не сале, поред које су 
ура ђе не и тушкаби не. Рено ви ра ни су 

сви мокри чво ро ви, сани та ри је и кера
ми ка, ура ђе но ком плет но цен трал но 
гре ја ње, рено ви ра не све учи о ни це. У 
неким оде ље њи ма је рађе но и пре гра
ђи ва ње, како би се доби ле нове учи
о ни це, а ура ђе на је и нова збор ни ца. 

У шко ли је поста вље на и рам па за 
лак ше кре та ње инва лид не деце, као и 
сани тар ни чвор при ла го ђен њихо вим 
потре ба ма.

На овој шко ли, која је сагра ђе на пре 
1919. годи не, ком плет на рекон струк
ци ја ника да није ни рађе на, мада је 
било мањих радо ва и теку ћег одр жа
ва ња. Шко ла је догра ђи ва на кра јем 

седам де се тих, тако да се ту нала зи
ло тада шње усме ре но обра зо ва ње, 
а сада ССШ „Бори слав Михај ло вић 
Михиз“.

ОШ „Доси теј Обра до вић“ има 450 
уче ни ка, а међу њима је и 40 прва ка.

Како је ста ри део шко ле под зашти
том држа ве, изво ђач радо ва је морао 
води ти рачу на да се очу ва прво бит ни 
изглед, тако да су на ста ром делу згра
де  угра ђе ни дрве ни про зо ри и вра та, 
сачу ва ни су сви укра си на фаса ди, док 
је у новом делу шко ле поста вље на 
ПВЦ сто ла ри ја.

С.Џ.

Реконструисаназградашколе

ШАТРИНЦИ

Санацијашколеивртића
У Шатрин ци ма би тре

ба ло да се ради ком
плет но рено ви ра ње, 

одно сно енер гет ска сана
ци ја и адап та ци ја објек та 
у којем се нала зи шко ла, 
вртић, Дом кул ту ре, Месна 
кан це ла ри ја, као и про сто
ри ја наме ње на актив но сти
ма мла дих у овом ири шком 
селу.

– Ми смо кон ку ри са ли код 
Мини стар ства за енер ге ти
ку, и доби ли смо сред ства 
у виси ни од 6,3 мили о на 
дина ра. Веро ват но ће бити 
још неки анек си за додат
не радо ве, зато још и не 
рас пи су је мо јав ну набав ку. 
Тре нут но, рачу на мо да је 
вред ност про јек та око 12,3 
мили о на дина ра. Про је кат 
под ра зу ме ва да се ради 

ком плет на сана ци ја кро ва, 
изо ла ци ја, цен трал но гре ја
ње, дакле реч је о побољ
ша њу енер гет ске ефи ка

сно сти згра де – гово ри за 
наше нови не Сте ван Кази
ми ро вић, пред сед ник ири
шке општи не. 

Згра да је ста ра, изгра
ђе на после Дру гог свет
ског рата и до сада није 
било већих радо ва на њој. 
У про сто ри ја ма у који ма је 
сада вртић, нека да је била 
задру га. 

– Када се ови радо ви 
завр ше, то ће бити изу зет
но важно за ово село, јер 
се мно ге актив но сти одви
ја ју у овом објек ту, који је у 
лошем ста њу. Пре ма про
јек ту, радо ви ће сигур но 
бити завр ше ни током ове 
годи не. Чим при пре ми мо 
ком плет ну доку мен та ци ју, 
а оче ку јем да ће то бити у 
фебру а ру, рас пи са ће мо 
јав ну набав ку за изво ђа
ча радо ва – исти че Сте ван 
Кази ми ро вић.

С.Џ.

УчионицаушколиуШатринцима–фотоМ.Такач
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СЕДНИЦАПРИВРЕДНОГСАВЕТАОПШТИНЕСТАРАПАзОВА

Привреднициилокална
самоуправанаистомзадатку

Прва сед ни ца При вред ног саве та 
општи не Ста ра Пазо ва у про ши
ре ном сази ву, одр жа на је у Кући 

фуд ба ла у Ста рој Пазо ви. На днев ном 
реду раз ма тра не су одлу ке о буџе ту за 
општи ну Ста ра Пазо ва за 2019. годи
ну, пред ло га одлу ке о изра ди Стра те
ги је одр жи вог раз во ја општи не Ста ра 
Пазо ва за пери од од 2021. до 2031. 
годи не, изме на Зако на о поре зу на 
имо ви ну, и дру га пита ња.

Ово је прва сед ни ца При вред ног 
саве та општи не Ста ра Пазо ва у про
ши ре ном сази ву, а 18а по реду од 
њего вог фор ми ра ња. Сед ни цу је отво
рио пред сед ник општи не Ста ра Пазо
ва, који је гово рио о кључ ним инфра
струк тур ним инве сти ци ја ма које ће 
бити финан си ра не из буџе та општи не, 
а међу који ма се посеб но исти чу два 
про јек та.

– Један је рекон струк ци ја свих локал
них пут них пра ва ца који пове зу ју места 
у нашој општи ни, а који су због раз во ја 
при вре де и вели ког про ме та ками о на 

у лошем ста њу. Тако ђе, у наред ном 
пери о ду ће про ћи про це ду ру и про је
кат изград ње кана ли за ци о не мре же за 
сва ко дома ћин ство у чети ри нај ур ба
ни ја места у општи ни Ста ра Пазо ва и 
то у Ста рој Пазо ви, Новој Пазо ви, Ста
рим Банов ци ма и Новим Банов ци ма, 
рекао је Ђор ђе Ради но вић. 

Међу важним тема ма састан ка био 
је и пред лог одлу ке о изра ди Стра те
ги је одр жи вог раз во ја општи не Ста ра 
Пазо ва за пери од од 2021. до 2031. 
годи не, одно сно кре и ра ње визи је у 
сарад њи са при вред ни ци ма која би 
општи ну Ста ра Пазо ва одве ла у пра
вом сме ру. 

– Пла ни ра мо да из ове стра те ги
је одр жи вог раз во ја изве де мо један 
сред њо роч ни план капи тал них инве
сти ци ја. Тај план ће пока за ти који 
су кључ ни про јек ти за раз вој наше 
општи не и ту ће нам зна чи ти допри
нос наших локал них при вред ни ка – 
рекла је Мари на Савић, помоћ ни ца 
пред сед ни ка Општи не за еко ном ски 

раз вој и стра те шки мар ке тинг.
Саста нак је завр шен пре зен та ци јом 

Јав ног пози ва Реги о нал не Аген ци је 
Срби је за изла ске на иносај мо ве, а на 
које могу апли ци ра ти сва мала, сред
ња и вели ка при вред на дру штва.

 – Циљ је да се интер на ци о на ли зу је 
рад малих и сред њих пред у зе ћа. Све 
то се чини, како би се пове ћа ла кон
ку рент ност дома ће при вре де и како би 
се пове ћао обим спољ но тр го вин ске 
раз ме не малих и сред њих пред у зе ћа у 
Сре му – иста кла је Тања Мијај ло вић из 
РРА Срем.

Поред тога, при вред ни ци су се могли 
инфор ми са ти о про ме ни начи на опо
ре зи ва ња неиз гра ђе ног гра ђе вин ског 
земљи шта, о којем је гово ри ла Див на 
Сте фа но вић, начел ни ца Оде ље ња за 
јав не при хо де, као и о при ме ни Зако
на о инспек циј ском над зо ру, о коме је 
гово ри ла Зори ца Јан чић, начел ни ца 
Оде ље ња за инспек циј ске посло ве и 
кому нал не делат но сти. 

ИванаПоповић

ОПШТИНАСТАРАПАзОВА

Једнократнапомоћстудентима
Општи на Ста ра Пазо ва и Оде ље ње 

за дру штве не делат но сти, рас пи са ли 
су Јав ни позив за под но ше ње зах те ва, 
за доде лу јед но крат не нов ча не помо ћи 
мла дим тален ти ма у обла сти обра зо
ва ња. Пра во на доде лу помо ћи има ју 
сту ден ти основ них ака дем ских сту ди
ја, сту ди ја дру гог и тре ћег сте пе на, 
који у прет ход ним годи на ма сту ди ја 

има ју про сеч ну оце ну нај ма ње девет 
(9,00), пре би ва ли ште на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва нај ма ње две 
годи не, и да су у школ ској 2018/2019. 
годи ни упи са ни као редов ни сту ден ти.

О усло ви ма се може инфор ми са ти 
на зва нич ној интер нет стра ни ци 
Општи не Ста ра Пазо ва, где се може и 
пре у зе ти ком плет на кон курс на доку

мен та ци ја. Рок за под но ше ње при ја ва 
је од 31. јану а ра до 22. мар та 2019. 
годи не. У локал ној само у пра ви исти чу 
да је овај Јав ни позив само један од 
инстру ме на та којим се награ ђу ју нај
бо љи, нај вред ни ји и нај та лен то ва ни ји 
мла ди људи са тери то ри је ста ро па зо
вач ке општи не.

 з.К.

ЂорђеРадиновићсасарадницима
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СТАРАПАзОВА

Предавање
средњошколкама

Савет Евро пе је 2007. годи не донео 
пре по ру ке о запо чи ња њу Кам па
ње и обе ле жа ва њу Европ ске неде
ље пре вен ци је рака грли ћа мате
ри це. У Ста рој Пазо ви, ове годи не 
обе ле же на је пре да ва њем о зна
ча ју пре вен ци је од ове опа ке боле
сти у Гим на зи ји „Бран ко Ради че вић“, 
које је одр жао док тор Петар Јова но
вић, а у орга ни за ци ји Црве ног Крста. 
Нијед на од дево ја ка при сут них на 
пре да ва њу, није зна ла да посто ји 
вак ци на про тив ове боле сти. Упра во 
је то циљ овог пре да ва ња  поди за
ње све сти и инфор ми са ње о јед ном 

од нај че шћих обли ка рака код жена. 
Срби ја спа да у гру пу европ ских зема
ља са нај ви шом сто пом обо ле ва ња 
и уми ра ња од рака грли ћа мате ри
це. Годи шње се реги стру је око 1.000 
ново о бо ле лих жена, док око 400 
жена изгу би живот од ове врсте рака. 
Пошто је рак грли ћа мате ри це један 
од нај пре вен та бил ни јих, њего во рано 
откри ва ње је од вели ке важно сти. 
Како кажу из Црве ног крста, циљ на 
гру па су сред њо школ ке, јер у том узра
сту запо чи ње репро дук тив на фаза 
живо та, а позна то је да кар ци ном грли
ћа мате ри це узро ку је ХПВ вирус, који 
је пол но пре но сив. И.П.

НОВАПАзОВА

Просторијеза
ОКУД„СветиСава“


Након 17 годи на чла но ви ОКУДа 
„Све ти Сава“ из Нове Пазо ве су доби
ли сво је про сто ри је. У пита њу је згра
да, где се некад држа ла архи ва Месне 
зајед ни це, а затим су тамо били стре
ља на и кугла на. Радо ве финан си ра ју 
дели мич но од соп стве них сред ста ва, 
пре све га од кул тур ног дина ра, али и 
уз помоћ дона то ра. Иако има мно го 
посла како би се про сто ри је при ве ле 
наме ни, ови ама те ри се не жале, јер 
им је нај бит ни је што конач но има ју 

сво ју адре су. Поме ну те про сто ри је су 
доби ли на кори шће ње у сарад њи са 
Месном зајед ни цом и орга ни за ци јом 
Резер вних вој них ста ре ши на. з.К.

НОВИБАНОВЦИ

Јуниоркепрве
уВојводини

У Субо ти ци је одр жан финал ни тур
нир Првен ства Вој во ди не у одбој ци за 
јуни ор ке. Чети ри нај бо ље еки пе бори
ле су се за титу лу, а три нај бо ље пла
си ра не су обез бе ди ле место на првен
ство Срби је. У првом полу фи нал ном 
дуе лу еки па Омла дин ца из Нових 
Бано ва ца је са 3:0 савла да ла дома

ћи Спар так, док је истим резул та том 
Визу ра (Рума) била боља од Инђи је. 
Меч за тре ће место донео је побе ду 
Спар та ка од 3:0 про тив Инђи је, док је 
нај ви ше неиз ве сно сти виђе но у фина
лу. Након пет сето ва, прво место после 
побе де од 3:2, осва ја еки па Омла дин-
ца из Нових Бано ва ца. За нај бо љу 
игра чи цу на финал ном тур ни ру про
гла ше на је Вања Савић из Омла дин ца.

А.О.

НОВИБАНОВЦИ

Реконструкција
капеле

Више од 5,5 мили о на дина ра биће 
утро ше но на рекон струк ци ју капе ле 
у Новим Банов ци ма, а радо ве, које 

финан си ра ста ро па зо вач ка ЈКП Чисто
ћа у сарад њи са локал ном само у пра
вом, изве шће гра ђе вин ска фир ма из 
Нових Бано ва ца. Радо ви ће тра ја ти 
три месе ца од дана уво ђе ња у посао, 
а под ра зу ме ва ју при прем не и земља
не радо ве, радо ве на руше њу и демон
та жи, зидар ске, бетон ске и тесар ске 
радо ве, као и кро во по кри вач ке, изо
ла тор ске, лимар ске и сто лар ске радо
ве.У окви ру реа ли за ци је ове инве сти
ци је пла ни ра ни су и кера ми чар ски, 
молер скофар бар ски и подо по ла гач
ки радо ви, као и уре ђе ње фаса де. У 
окви ру истих, пла ни ра ни су и радо ви 
на водо во ду и кана ли за ци ји. С.С.

СТАРАПАзОВА

Признања
спортистима

Мари ја Малић чла ни ца стре љач ке 
дру жи не Једин ство, нај бо љи је спор
ти ста Општи не Ста ра Пазо ва за про
шлу годи ну. Нај бо ља еки па је жен ска 
селек ци ја одбој ка шког клу ба Једин-
ство из Ста ре Пазо ве, а иза бра ни су и 
нај бо љи пио нир, кадет, јуни ор, као и 
спорт ски рад ник, спор ти ста са инва ли
ди те том и тре нер. Посеб на при зна ња 
уру че на су спорт ским рад ни ци ма за 
допри нос раз во ју спор та, као и спе ци
јал на награ да за оства ре не резул та те 
на међу на род ном пла ну и за масов
ност у спор ту. И ове годи не доде ље на 
је награ да Спе ци јал Меди ус.  
Избор нај бо љих спор ти ста Општи не 
Ста ра Пазо ва и Спорт ског саве за, био 
је уз подр шку РТВ Ста ра Пазо ва. 
Мани фе ста ци ја је одр жа на у Позо ри
шној сали у Ста рој Пазо ви, а доде ли 
награ да прет хо дио је филм у тра ја њу 
од 10 мину та, у коме су суми ра ни 
спорт ски резул та ти у про шлој годи ни.  
Доде ли награ да су при су ство ва ли 
висо ки зва нич ни ци Општи не Ста ра 
Пазо ва, Покра јин ског секре та ри ја та за 
спорт и омла ди ну, пред став ни ци 
Спорт ског саве за Срби је и ФССа, као 
и леген да р ни фуд ба лер Милош 
Шестић. Гене рал ни покро ви тељ ове 
спорт ске мани фе ста ци је, коју је испра
тио вели ки број спор ти ста, спорт ских 
рад ни ка, пред став ни ка локал не само
у пра ве и нови на ра, била је Општи на 
Ста ра Пазо ва. А.О.
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НАФИНАлНОЈМАНИФЕСТАЦИЈИСУСРЕТИСЕлАСРБИЈЕОДлУЧЕНО:

Јазакјенајбоље
селоуСрбији

АнгажовањеивреднирадсвихЈазачанкииЈазачанабиојепресудандаЈазаккра
јемпрошлегодиненафиналнојманифестацијиСусретиселаСрбијеуЕлемирубуде
изабранзанајбољеселоуСрбијидохиљадустановника.Тојеибиоповодштојеу
суботу,2.фебруараусалиДомакултуреуЈаскууприличенапрослава.Уздобрутам
бурашкумузику,ловачкипаприкашиштрудлу,Јазачаниињиховигостипрославили
судобијањеовогвеликогпризнања

За Јазак кажу да има нај бо љу воду и 
нај бо ље вино. Сама та чиње ни ца 
довољ на је да ово фру шко гор ско 

село од нешто више од 800 жите ља пре
по ру чи као добро место за живот. Међу
тим, Јазак није само оно што му је Бог 
дао. Јазак су пре све га њего ви ста нов ни
ци који су сво јим радом и тру дом ово село 
ста ви ли на еко ном ски и тури стич ку мапу 
Сре ма. Јазак је данас пове зан одлич ним 
путем са митро вач ком и рум ском општи
ном и са Врд ни ком. Око њега, на фру шко
гор ским про план ци ма никли су нови воћ
ња ци и вино гра ди, у селу је обно вље на 
згра да Дома кул ту ре, а мешта ни су реше
ни да „не дају“ сво је село и зато су актив
на сва удру же ња, од ловач ког до Акти ва 
жена, а у томе им зду шно пома же општи
на Ириг

Упра во то, анга жо ва ње и вред ни рад 
свих Јаза чан ки и Јаза ча на био је пре су
дан да Јазак кра јем про шле годи не на 
финал ној мани фе ста ци ји Сусре ти села 
Срби је у Еле ми ру буде иза бран за нај бо
ље село у Срби ји до хиља ду ста нов ни ка. 
То је и био повод што је у субо ту, 2. 
фебру а ра у сали Дома кул ту ре у Јас ку 

ПредседникСаветаМзЈазак
БраниславГрујићСтеванКазимировић

МинистарБраниславНедимовић ДобродошлицауЈаскузапредседникаОпштинеИригСтеванаКазимировића
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упри ли че на про сла ва. Уз добру там бу ра
шку музи ку, ловач ки папри каш и штру длу, 
Јаза ча ни и њихо ви гости про сла ви ли су 
доби ја ње овог вели ког при зна ња. 

Тој про сла ви при су ство ва ли су, поред 
пред сед ника Општи не Ириг Сте ва на 
Кази ми ро ви ћа, и мини стар пољо при вре
де Бра ни слав Неди мо вић, пред сед ник 
Кул тур но про свет не зајед ни це Срби је 
Живо рад Ајда чић, народ ни посла ник 
проф. др Мила дин Шевар лић, пред став
ни ци Мини стар ства кул ту ре и јав ног 
инфор ми са ња, мно го бр ој ни умет ни ци 
попут Уро ша Дој чи но ви ћа и Дра га на Мар
ти но ви ћа, Јаза ча ни и Јаза чан ке.

Бра ни слав Гру јић, пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Јазак је том при ли ком 
поде лио при зна ња Удру же њу лова ца и 
Акти ву жена из Јас ка, нагла сив ши коли ко 
је њихов допри нос у доби ја њу при зна ња.

Пред сед ник општи не Ириг Сте ван 
Кази ми ро вић је чести тао на осво је ном 
првом месту, и рекао да ће ири шка локал
на само у пра ва и даље подр жа ва ти раз вој 
села и пољо при вре де. Он је под се тио да 
је још јед но село из ири шке општи не 
осво ји ло ова кво при зна ње пре неко ли ко 
годи на, а то је Риви ца. Тако да је општи на 
Ириг са два нај бо ља села у Срби ји сигур
но јед на од општи на које заи ста има ју 
слу ха за село и њего ве потре бе.

При су ство мини стра пољо при вре де 
Бра ни сла ва Неди мо ви ћа, пред став ни ци 
Кул тур но  про свет не зајед ни це и орга ни
за то ри Сусре та села Срби је су иско ри сти
ли да му уру че злат ну меда љу за вели ку 
посве ће ност раз во ју пољо при вре де 
Срби је и подр шку Сусре ти ма села Срби
је. Меда љу и дипло му Бра ни сла ву Неди
мо ви ћу уру чио је коор ди на тор Сусре та 
Мио мир Фили по вић Фића.

Бра ни слав Неди мо вић је рекао да га 
ово при зна ње раду је, посеб но због чиње
ни це да су се фру шко гор ска села, а Јазак 
посеб но, вео ма про ме ни ла о чему све до
че нови заса ди воћ ња ка и вино гра да по 
нај мо дер ни јој тех но ло ги ји на Фру шкој 
гори. То је знак да има наде за села у 
овом делу Сре ма, рекао је Неди мо вић и 
наја вио нове мере подр шке рурал ном 
раз во ју. С.Ц.

МиомирФилиповићФића

Добразабавауздобретамбураше

Гостинапрослави
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ОДлУКАОТАКСИПРЕВОзУПУТНИКА

Пооштрениуслови
Сход но одред ба ма 

новог Зако на о пре
во зу пут ни ка у друм

ском сао бра ћа ју, локал не 
само у пра ве су биле у оба
ве зи да ускла де сво је акте, 
који ма уре ђу ју так си пре воз, 
са поме ну тим зако ном који 
је сту пио на сна гу кра јем 
окто бра про шле годи не. Рок 
за ускла ђи ва ње је био два 
месе ца.

Зато су одбор ни ци СО 
Рума на сво јој послед њој 
сед ни ци доне ли Одлу ку о 
ауто  так си пре во зу пут
ни ка, којом је пре ста ла да 
важи прет ход на одлу ка из 
2016. годи не. Над зор над 
спро во ђе њем ове одлу ке 
је пове рен инспек то ру за 
друм ски сао бра ћај у Оде ље
њу за инспек циј ске посло ве 
Општин ске упра ве. 

– Нај ве ће изме не се одно
се на воза ча так си вози ла, 
одно сно пред у зет ни ка. Они 
мора ју има ти зва ње воза ча 
пут нич ког ауто мо би ла тре
ћег сте пе на струч не спре
ме, зва ње воза ча ауто бу са 
и терет ног вози ла четвр тог 
ССС, зва ње тех ни ча ра друм
ског сао бра ћа ја или зва ње 
воза ча спе ци ја ли сте петог 
ССС, као и нај ма ње пет 
годи на рад ног иску ства као 
воза ча. Под се ћам, рани је је 
била потреб на само возач
ка дозво ла Б кате го ри је и 
да је возач пет годи на. Сада 
има мо знат но поо штра ва ње 
кри те ри ју ма – каже Стој ша 
Јова но вић, шеф Оде ље ња 
за инспек циј ске посло ве. Он 
дода је да је такво закон ско 
опре де ље ње, са јед не стра
не добро, али са дру ге може 
резул ти ра ти већим бро јем 
нере ги стро ва них, дивљих 
так си ста.

Мора мо ука за ти да се ове 
закон ске одред бе не одно се 
на посто је ће так си сте, већ 
на оне, који реше да се баве 
овим послом по први пут, јер 
се закон не може при ме њи
ва ти ретро ак тив но.

 – Бит но је иста ћи и да 
закон огра ни ча ва број реги
стро ва них так си ста. Локал
не само у пра ве које бро је до 
100.000 ста нов ни ка, тај број  
се дели са шест, тако да би 
ми могли има ти 90 реги стро
ва них так си пре во зни ка. Ми 
сада има мо 80 реги стро
ва них, што зна чи да има 

места за још десет так си ста. 
Нарав но, ако се неко одја ви, 
за тај број ми пове ћа ва мо. 
Мислим да тре нут но у рум
ској општи ни има сто ти нак 
так си ста, што зна чи да два
де се так ради непри ја вље
но, тако да је у одно су на 
рани је, зна тан број њих сада 
реги стро ван – исти че Стој
ша Јова но вић.

Ако би се деси ло да има 
више од десет нових при ја
ва, а сви испу ња ва ју усло
ве, онда би се одо бре ње 
изда ва ло на осно ву дату ма 
при ја ве, одно сно доби ли би 
га они, који су се пре под не
ли зах те ве. Оста ли би били 
на листи чека ња, зави сно 
од тога како би наста ја ло 
неко сло бод но место. Како 
сазна је мо, они који би сада 
да поч ну са радом, буне се, 
јер зна ју да је рани је било 
рела тив но лако поче ти са 
послом. Било их је неко ли
ко који су про те сто ва ли, али 
то су усло ви који су закон ски 
про пи са ни, не на локал ном 
нивоу.

 – Да додам још, сва ки 
пред у зет ник који дође по 
реше ње, које изда је мо на 
годи ну дана, мора доне ти 
потвр ду да нема дуго ва ња 
по осно ву поре за на делат
ност. То је ново и та одред
ба је добра, јер смо има ли 
људе који су дуго ва ли вели
ке суме, порез нису пла ћа ли 
годи на ма, иако су пау шал ци 
и тај порез није висок. Тако
ђе, сва ка локал на само у пра
ва је дужна да изда так си 
табле, а ми то ради мо већ 
две годи не, дакле и пре ових 
нових одред би. Ми смо кре

ну ли само и ни ци ја тив но, а 
сада је то уба че но у закон 
– исти че Стој ша Јова но вић.

Он је ука зао и на про блем 
везан за так си сте, који раде 
зајед но на бро ју 069711711, 
јер нису сви реги стро ва ни и 
возе без так си табли, чак и 
они који су реги стро ва ни.

– Они су нам тре нут но нај
ве ћи про блем у послед њих 
неколико месе ци. Зато наја
вљу јем зајед нич ку акци ју 
инспек ци је и поли ци је, како 
бисмо тај про блем реши ли, 
јер јед но вре ме код нас гото
во да није посто јао про блем 
дивљих так си ста, а сада су 
се опет поја ви ли – рекао 
је за наше нови не Стој ша 
Јова но вић. 

– Рани је су били јед но
став ни ји усло ви, због тога  
је пре ви ше так си ста у одно
су на број ста нов ни ка који 
има мо. На при мер, у Инђи ји 
има ју 40 так си ста и не може 
више није дан так си ста да 
ради, неза ви сно од тога да 
ли испу ња ва све усло ве. 
Тек ако неко оду ста не, онда 
може да се доби је реше ње 
за рад. Код нас је сада ова
ко, само ми има мо знат но 
већи дозво љен број так си ја. 
Има доста и оних који раде 
на црно, тако да ми, који 
пла ћа мо порез и ради мо по 
зако ну, не може мо да дође
мо на ред од тих линиј ских 
так си ја. Зато је добро што 
су усло ви поо штре ни. То је, 
можда, тре ба ло и рани је да 
се ура ди – комен та ри сао 
нам је закон ске изме не, рум
ски так си ста Миле Добре че
вић.

С.Џ.

МилеДобречевићСтојшаЈовановић

Пораст
акутних
инфекција

Од сре ди не децем бра 
беле жи се пове ћа ње бро ја 
акут них респи ра тор них 
инфек ци ја, обо ље ња слич
них гри пу, на тери то ри ји 
рум ске општи не. 

– Били су пра зни ци и 
школ ски рас пуст, тако да 
неке веће раз ме ре акут них 
респи ра тор них инфек ци ја 
оче ку је мо сада, како је 
поче ла школ ска годи на, јер 
масов ни бора вак у колек ти
ву, допри но си шире њу 
таквих инфек ци ја. Нај у гро
же ни ји су деца до четвр те 
годи не живо та, труд ни це и 
ста ри ји од 65 годи на, наро
чи то паци јен те који су хро
нич ни боле сни ци и кори сте 
тера пи је за сво је хро нич не 
боле сти – исти че за наше 
нови не педи ја тар, др Сло
бо дан Мари чић и додаје:

– На нашој тери то ри ји 
није још изо ло ван вирус гри
па, док на при мер, у Јужно
бач ком окру гу и Бео гра ду 
посто је изо ло ва ни спо ра
дич ни слу ча је ви гри па. Ради 
се о Х1Н1 виру су, А соја, а 
ради се и о Б соју, док је нај
ве ћи про блем када се ти 
виру си укр сте и мути ра ју, 
јер тада вак ци на нема свој 
пуни ефе кат какав би се 
оче ки вао. У сва ком слу ча ју, 
ипак се доби ја бла жа кли
нич ка сли ка код вак ци ни са
них лица, наро чи то код 
паци је на та који спа да ју у 
ризич ну кате го ри ју – поја
шња ва др Мари чић.

Ако би лица сада при ми
ла вак ци ну, тре ба бар десет 
до 14 дана оста ти у некој 
изо ла ци ји, како би се сте као 
одре ђе ни иму ни одго вор и 
напра ви ла довољ на коли
чи на анти те ла. Опште мере 
пре вен ци је су про ве тра ва
ње про сто ри ја, избе га ва ње 
борав ка у колек ти ви ма, 
аде ква тан унос теч но сти, 
лак ша исхра на и нарав но, 
физич ка актив ност.

Када је реч о уно су супле
ме на та, у виду разних вита
ми на, др Сло бо дан Мари
чић каже:

 – Ја сам увек за то, да 
путем хра не и напи та ка уне
се мо све потреб не вита ми
не, јер су то орга ни зму нај
лак ше усво ји ви вита ми ни. 
Немам ништа про тив супле
ме на та, али на првом месту, 
тре ба вита ми не уне ти хра
ном и напи ци ма, мада нас 
они не могу спа си ти од 
виру сних инфек ци ја.

С.Џ.
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РУМА

ликовни
конкурс

ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
у Руми рас пи са ла је ликов ни 
кон курс, на који се могу јави ти 
уче ни ци сед мог и осмог раз ре
да на тему Мод на оде ћа будућ-
но сти и Мод на оде ћа про шлих 
епо ха у савре ме ном виђе њу.

Тех ни ке црте жа су по избо ру, 
а радо ви се могу сла ти до 1. 
мар та 2019. годи не.

Нај бо љи радо ви биће про
гла ше ни 28. мар та. С.Џ.

ДОМзДРАВЉА

Националниданбездувана

Наци о нал ни дан без 
дува на, 31. јану ар обе
ле жио је и рум ски Дом 

здра вља, тач ни је Цен тар за 
пре вен ци ју, Саве то ва ли ште 
за мла де и Слу жба поли ва
лент не патр о на же, који су 
за уче ни ке дру гих, тре ћих 
и четвр тих раз ре да Тех нич
ке шко ле „Милен ко Брзак 
Уча“ одр жа ли пре да ва ње о 
штет но сти упо тре бе дува на. 
Уче ни ци су ано ним но попу
ња ва ли  упит ник за про ве ру 
сте пе на зави сно сти од нико
ти на.

Др Вален ти на Тра ви ца, 
начел ни ца Слу жбе за здрав
стве ну зашти ту школ ске 
деце, под се ћа да се овај 
датум у Срби ји обе ле жа
ва више од две деце ни је, 
а ове годи не под сло га ном 
Зашти ти мо се од дува на.

 – Циљ свих наших актив
но сти на овај дан је да упо

зо ри мо јав ност на штет не 
ефек те упо тре бе дува на и 
изла га ње дуван ском диму, 
као и више стру ке нега тив
не после ди це по здра вље 
људи – каже др Тра ви ца.

Пре ма пода ци ма Инсти ту
та за јав но здра вље „Батут“ 
око 2,5 мили о на људи тре

нут но у Срби ји су пуша чи. 
Пре да ва њу у Тех нич кој 

шко ли су при су ство ва ла 92 
уче ни ка.

 – Заи ста су нас пажљи во 
слу ша ли и дра го ми је што 
смо сазна ли да међу њима 
нема вели ки број пуша ча. 
На при мер, пре ма „Бату то
вом“ истра жи ва њу из 2017. 
годи не на узра сту деце од 
13 до 15 годи на, 11 про це
на та деце су били пуша
чи. Дакле, уче ни ци су били 
заин те ре со ва ни и поста ви ли 
су нам доста пита ња. Углав
ном, мла ди први пут про ба
ју дуван у оса мом раз ре ду, 
пре све га из радо зна ло сти, 
онда зато што су им дру го ви 
пуша чи, да буду при хва ће
ни у дру штву, али сви зна ју 
какве су нега тив не после ди
це по здра вље – исти че др 
Вален ти на Тра ви ца.

Исто вре ме но, запо сле ни 

у Тех нич кој шко ли су има
ли могућ ност да бес плат
но про ве ре ниво шеће ра и 
холе сте ро ла из капи лар не 
крви, изме ре теле сну масу, 
виси ну, обим стру ка и да се 
упо зна ју са индек сом теле
сне ухра ње но сти, да изме ре 
арте риј ски крв ни при ти сак 
и извр ше мере ње густи не 
кости на пети. Тако ђе, пуша
чи су могли да про ве ре сте
пен зави сно сти од нико ти на 
попу ња ва њем Фагер сто мо
вог упит ни ка.

У рум ском Дому здра вља, 
30. и 31. јану а ра су одр жа
не и ради о ни це о штет но сти 
дува на, са уче ни ци ма првог 
раз ре да рум ске Гим на зи је.

У холу Дома здра вља, 31. 
јану а ра орга ни зо ва на је и 
про ве ра сте пе на нико тин ске 
зави сно сти, а поде ље ни су и 
фла је ри о штет но сти пуше
ња. С.Џ.

Предавањеоштетностидувана
Провераздрављазапослених
уТехничкојшколи

ДрВалентинаТравица

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

забрањенепосетеуБолници
На осно ву пре по ру ке 

Инсти ту та за здрав стве
ну зашти ту Вој во ди не и 
одлу ке Коми си је за бол
нич ке инфек ци је Опште 
бол ни це Срем ска Митро
ви ца, забра њу ју се, до 
даљ њег, посе те у Општој 
бол ни ци Срем ска Митро
ви ца, због акту ел не епи
де ми о ло шке ситу а ци је 
гри па на под руч ју Срем
ског окру га.
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8.ФЕБРУАРАСАВЕТОВАЊЕзАПОЉОПРИВРЕДНИКЕУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Добардан,домаћине
Са прак сом науч но

струч ног саве то ва
ња, под нази вом 

Домар дан дома ћи не, које 
се одр жа ва ло на покра јин
ском нивоу у Новом Саду 
запо че ло се пре једа на ест 
годи на. У пита њу је модел 
тран сфе ра зна ња ка пољо
при вред ни ци ма, у циљу 
при ме не нових тех но ло ги ја, 
као и уна пре ђе ња и даљег 
раз во ја пољо при вред не 
про из вод ње, орга ни зо ва
но од стра не Покра јин ског 
секре та ри ја та за пољо
при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство и Пољо при
вред ног факул те та у Новом 
Саду, Департ ман за ратар
ство и повр тар ство.

Ове годи не поме ну то 
саве то ва ње ће се одр жа ти 
на седам лока ци ја у Вој во
ди ни. За под руч је Сре ма, 
биће орга ни зо ва но у Срем
ској Митро ви ци, 8. фебру
ара у Град ској кући.  

Орга ни зо ва ње ова квих 
ску по ва је при ли ка да се 
у директ ном кон так ту са  
пољо при вред ни ци мам раз
ме не иде је и инфор ма ци је, 
као и да се бла го вре ме но 
упо зна ју са мера ма аграр
не поли ти ке у 2019. годи ни. 
Ради наја ве саве то ва ња и 
избо ра тема које ће бити 
раз мо тре не, у про сто ри
ја ма  Аген ци је за рурал
ни раз вој Гра да Срем ска 

Митро ви ца орга ни зо ван је 
рад ни саста нак орга ни за то
ра и свих акте ра укљу че них 
у подр шку овог реги о нал
ног саве то ва ња.

– Прет ход них годи на 
Аген ци ја је орга ни зо ва ла 
одла зак сто ти нак пољо
при вред ни ка у Нови Сад 
на саве то ва ње, а ове годи
не смо ми дома ћи ни ску па. 
Дра го ми је да ће срем ски 
пољо при вред ни ци уче ство
ва ти баш у нашем гра ду на 
овом саве то ва њу, јер оно 
има за циљ да поспе ши све 
оно што је веза но за лепу 
срп ску реч дома ћин. Дома
ћин  је сва ко ко ради, ко 
има и ко је битан за пољо
при вре ду и укуп ну при вре

ду наше земље, изја вио је 
дирек тор Аген ци је Петар 
Самар џић.

Један од покре та ча саве
то ва ња је удру же ње Агро
про фит, које изда је лист 
Газдин ство. Чедо мир Кецо 
је, испред овог удру же ња, 
иста као је да је зна ње један 
од пред у сло ва за успе шну 
пољо при вре ду.

– Пре једа на ест годи на 
смо покре ну ли ово саве то
ва ње, а седам годи на уна
зад смо се удру жи ли са 
Пољо при вред ним факул
те том у Новом Саду, после 
чега су они пре у зе ли титу
лу орга ни за то ра, а ми смо 
оста ли суор га ни за то ри. 
Про то кол о сарад њи пот

пи сан изме ђу Покра јин ског 
секре та ри ја та за пољо
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство и Департ ма на 
за ратар ство и повр тар ство 
пред ста вља одлич ну ситу
а ци ју, јер се ради о вели кој 
подр шци свих слу жби које 
су у над ле жно сти Покра ји
не да уче ству ју у орга ни за
ци ји и при пре ми овог саве
то ва ња. Циљ јед не такве 
акци је је да при до би је мо 
и оне који нера до иду на 
саве то ва ња. Ми дефи ни
ше мо теме на попу ла ран 
начин и упу ћу је мо људе 
у чиње ни цу да без зна ња 
неће бити ни пољо при вре
де, рекао је Кецо.
 Т.С.

Детаљсасастанка

ДАНИлУКРСТИЋУИзШТИТАРЦАКОДКЊАжЕВЦА,НАПОзИВМИНИСТРА
НЕДИМОВИЋА,СТОЧАРИПОСлАлИПОМОЋ

Детелинастигланакућнуадресу
Дани ло Крстић (43) из 

Шти тар ца код Кња жев
ца, једи ни је сто чар из 

овог малог села на југоисто
ку Срби је, које има 25 актив
них дома ћин ста ва. Дуга 
зима, хлад на, са пуно сне га, 
забри ну ла је вред ног дома
ћи на како ће до про ле ћа пре
хра ни ти четр де се так ова ца, 
јер му је скроз поне ста ло 
хра не, које нажа лост, због 
лоше финан сиј ске ситу а ци је, 
није у могућ но сти да купи.

У нево љи, тра же ћи помоћ 
од дру гих људи, није било 
вај де. Онда се СМС пору
ком обра тио Бра ни сла ву 
Неди мо ви ћу мини стру пољо

при вре де, водо при вре де и 
шумар ства, ни не слу те ћи 
да ће му мини стар уоп ште 
и одго во ри ти. У поврат ној 
пору ци, Неди мо вић му је 
затра жио адре су на коју је, 
после неко ли ко дана, послао 
ками он са бали ра ном дете
ли ном од 400 бала и 10 џако
ва куку ру за, што ће овом 
сто ча ру, како сам каже, бити 
сасвим довољ но  хра не за 
овце, до про лећ не  испа ше.

Овце су му један од глав
них изво ра при хо да. Од 
апри ла до касне јесе ни, не 
мора да раз ми шља како ће 
пре хра ни ти живо ти ње, јер 
су стал но на паши, у кра ју 

Данилосаовцама
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ПРОБНЕВОзАЧКЕДОзВОлЕ

Одаприлановеодредбе
Возач  почет ник у Срби

ји има мно го огра ни че
ња, почев ши од огра

ни че ња брзи не на путу, која 
мора бити за десет про це
на та мања од про пи са не, 
па све до девет казне них 
пое на, када се оста је без 
проб не возач ке дозво ле. 
Још у току 2018. годи не 
наја вље не су про ме не када 
је реч о возач ким дозво ла ма 
за почет ни ке, али је тај рок 
поме рен за 3. април 2019. 
годи не. Шта ће то зна чи ти за 
све воза че који су почет ни
ци, пита ли смо Бра ни сла ва 
Сте фа но ви ћа, инструк то ра 
вожње у шко ли Ауто ас у 
Срем ској Митро ви ци.

– Када гово ри мо о про
ме на ма које се тичу проб
них возач ких дозво ла, могу 
рећи да оне нису стра шне, 
ако неко не поло жи возач
ки испит до 3. апри ла 2019. 
годи не. Нови на је да сада 
све кате го ри је има ју проб
не возач ке дозво ле, укљу
чу ју ћи и А1 кате го ри ју, а то 
до сада није била прак са. 
Јед но став но рече но, сада 
се проб на дозво ла доби ја 
јед ном у живо ту. На при мер, 
ако неко са 16 годи на поло
жи А1 кате го ри ју, он до 21 
годи не има проб ну дозво лу. 
Ако поло жи за Б кате го ри ју 
са 20 годи на, иста проб на 
дозво ла оста је до 21 годи не, 
а не две годи не како је пре 

било пред ви ђе но. Ако неко 
има мање од 19 годи на, 
проб на возач ка дозво ла ће 
важи ти до 21 годи не, а онај 
ко има више од 19 годи на, 
проб на возач ка дозво ла ће 
важи ти две годи не. Зна чи, 
кад се јед ном доби је прва 
проб на дозво ла, она ће 
важи ти за све кате го ри је до 
21 годи не. Оста је одред ба 
да се не може вози ти од 23 
часа до шест часо ва. Јед но, 
тако ре ћи ново огра ни че ње, 
које је већ сту пи ло на сна гу, 
али се не при ме њу је, је да 

онај ко има проб ну дозво лу 
не може вози ти вози ло које 
има већу сна гу од 80 коњ
ских сна га. То може само у 
прат њи пуно лет ног лица, 
које има возач ку дозво лу 
више од пет годи на, каже 
Бра ни слав Сте фа но вић.

Ова кве одред бе јесу 
пове ћа ле инте ре со ва
ње кан ди да та, али то није 
глав ни раз лог гужви и дугог 
чека ња на пола га ње возач
ког испи та.

– Ове одред бе јесу мало 
пове ћа ле гужву, али не мно

го. Гужва нај пре посто ји због 
спо ро сти и тро мо сти самог 
систе ма. На при мер, сам 
МУП нема дово љан број 
пре да ва ча, то је про блем, 
наво ди Бра ни слав.

Тако ђе, он исти че да се 
овај закон о пола га њу пока
зао мно го бољим, али и 
да сада шња цена возач ког 
испи та није спре чи ла могу
ће кан ди да те, да кре ну на 
обу ку.

– Сада су кан ди да ти 
озбиљ ни ји и спрем ни ји у 
одно су на пре. Након пре да
ва ње дола зе спрем ни ји на 
часо ве вожње. Цена испи
та није ути ца ла на сма ње
но инте ре со ва ње за пола
га ње возач ког испи та, чак 
се сада и озбиљ ни је пла ћа. 
Сви ма је данас јасно, да се 
више без возач ке дозво ле 
не може живе ти, обја шња ва 
Бра ни слав Сте фа но вић.

Сва оста ла огра ни че ња 
за воза че почет ни ке оста
ју иста: не сме кори сти ти 
мобил ни теле фон у току 
вожње, мора вози ти за 10 
про це на та мање од про
пи са не дозво ље не брзи
не, не сме вози ти од 23 до 
шест часо ва, озна ка  П је 
оба ве зна на ауто мо би лу и 
мак си мал но може доби ти 
девет казне них бодо ва, у 
супрот ном, оста је без проб
не возач ке дозво ле.

 з.Поповић

БраниславСтефановић

лепом и пот пу но неза га ђе
ном од инду стри је.

– Спре мим ја хра ну за 
зиму, али то није довољ но, 
још ми се неке и ојаг ње, па 
дође до пове ћа ња грла. Тако 
је било и сада. А када човек 
зап не у такву нево љу, тра жи 
реше ње на све стра не, па 
сам дошао у ту ситу а ци ју да 
се обра тим чак и мини стру – 
при ча Дани ло, који прво није 
био сигу ран да ли је добио 
пра ви мини стров број, а при
зна је да касни је није ни пове
ро вао  у Неди мо ви ће во обе
ћа ње да ће му посла ти хра ну 
за сто ку.

– Када ме је позвао неки 
човек и упи тао, где да  исто
ва ри дете ли ну, од мене 
није било срећ ни јег чове ка. 
Мини стар је кон так ти рао сто
ча ре из Сре ма и шире, који 
има ју вишка хра не, да ми 
покло не. Орга ни зо ва ли  су и 
пре воз да ми доста ве – при

ча дома ћин, који је сви ма 
захва лан на овој помо ћи.

– Све посло ве сам оба
вљам. Јесте да ми је тешко, 
јер хоћу све да имам, па неки 
пут не могу ни да постиг нем. 
Шта ћу, кад волим да радим 
– ова ко себе, у нај кра ћим 
црта ма опи су је Дани ло.

Поред ова ца, Дани ло има 
и 300 ста ба ла шљи ва, сади 
кром пир и папри ку.

– Моја мај ка је сачу ва ла 
семе ста рин ске папри ке са 
Ста ре пла ни не, јако је уку сна 
и њу брзо про да мо. Имам и 
још две њиве на који ма сејем 
куку руз. Нема мо ми овде 
ора ни ца, као у Вој во ди ни и 
Сре му ода кле је мини стар, 
сиро ма шан смо крај – каже 
Дани ло, који је само хра
ни отац шесна е сто го ди шње 
ћер ке сред њо школ ке и живи 
са мај ком, која је боле сна и 
ста ра.

С.Костић
Стигло400баладетелине
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СВЕТОСАВСКЕСВЕЧАНОСТИ

Светитељуучаст

У Кул тур ном цен тру у 
Пећин ци ма, 27. јану а
ра одр жа на је тра ди

ци о нал на Све то сав ска све
ча ност у част уте ме љи ва ча 
срп ске писме но сти, сим бо
лич ног нази ва Усклик ни мо с 
љуба вљу, којој је при су ство
ва ла и начел ни ца Општин
ске упра ве Општи не Пећин
ци Дра га на Крстић, као и 
број ни пред став ни ци инсти
ту ци ја, кул тур ног и јав ног 
живо та пећи нач ке општи не 
и све штен ства.

Како нам је рекао дирек
тор пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра Јован Девр ња, Све
то сав ска све ча ност је при
ли ка да се на јед ном месту 
оку пе мла ди тален ти из 
наше општи не, као и да се 
на досто јан ствен начин обе
ле жи дан посве ћен Све том 
Сави.

– Све ти Сава је, изме ђу 
оста лог, имао и вели ки ути
цај на кул тур ноумет нич ки 
раз вој Срби је, посеб но на 
раз вој срп ске сред ње ве

ков не књи жев но сти. Зато 
је нама циљ да вече рас у 
нашем хра му кул ту ре оку
пи мо нај ве ће тален те из 
све три основ не шко ле из 
наше општи не, да при ка же
мо оно нај бо ље, и пока же
мо да кроз ова кве све ча но
сти живе речи,  дела Све тог 
Саве – рекао је дирек тор 
Девр ња.

Хим ном Све том Сави у 
изво ђе њу Срп ског певач
ког дру штва из Руме под 
руко вод ством Зор ке Ухрик, 

запо че ла је све ча ност, а 
при сут не госте и дома ћи не 
поздра вио је и пећи нач ки 
парох Бојан Мија но вић, који 
је под се тио да овај дан ника
ко не би тре ба ло да буде 
једи ни дан када се сећа мо 
и ради мо како је Све ти Сава 
учио и про по ве дао, већ да 
то тре ба да чини мо сва ког 
дана, све више се раз ви ја ју
ћи на понос буду ћим гене ра
ци ја ма.

На почет ку про гра ма, 
дирек тор Девр ња уру чио је 
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захвал ни це покро ви те љу 
Све то сав ске све ча но сти, 
Општи ни Пећин ци, уче сни
ци ма  Срп ском певач ком 
дру штву из Руме и пред
став ни ци ма све три основ
не шко ле са тери то ри је 
пећи нач ке општи не, као и 
месном паро ху Боја ну Мија
но ви ћу.

Школ ска сла ва обе ле же
на је при год ним кул тур но
умет нич ким про гра мом и 
сече њем слав ског кола ча у 
основ ним шко ла ма у Купи
но ву и Пећин ци ма, као и 
Сред њој тех нич кој шко ли, а 
све ча но сти ма су при су ство
ва ли и пред став ни ци локал
не само у пра ве.

Пред сед ник општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо
вић при су ство вао је све
ча но сти у Основ ној шко ли 
“Душан Вука со вић Дио ген” у 
Купи но ву, а током свог обра
ћа ња, при сут ни ма је иста
као зна чај Све тог Саве као 
вели ког срп ског про све ти те
ља.

– Нарав но, учи те љи и 
настав ни ци су они који зна
ње пре но се на децу, који 
их обра зу ју од нај ра ни јих 
дана у духу тра ди ци је Све
тог Саве, а ми као локал на 
само у пра ва даће мо све од 
себе да нашој деци омо гу
ћи мо што боље усло ве за 
сти ца ње тог зна ња – иста
као је први човек пећи нач ке 
општи не. 

Ђаци основ не шко ле у 
Пећин ци ма, као и сред њо
школ ци обе ле жи ли су, тако
ђе, сво ју сла ву при ред бом и 
сече њем слав ског кола ча, 
у при су ству заме ни ка пред
сед ни ка општи не Пећин
ци Зора на Вој ки ћа, месног 
паро ха, кумо ва сла ве, бив
ших и сада шњих учи те ља, 
настав ни ка и дирек то ра.

КУлТУРНИЦЕНТАРПЕЋИНЦИ

Ординација
одушевилапублику

У сали Кул тур ног цен тра 30. јану а ра, 
пећи нач ка публи ка је била у при ли ци 
да погле да пред ста ву Орди на ци ја у 

изво ђе њу мла дих глу ма ца Ама тер ског позо
ри шта Тру па. Пред ста ву је режи рао Бојан 
Наић, пре ма адап ти ра ном тек сту Сло бо да на 
Сими ћа, а глу мач ка поста ва, која је оку пи ла 
мла де пећи нач ке глум це успе ла је на један 
коми чан начин, да при ка же публи ци стал ну 
потре бу чове ка да зави ри у туђу инти му.

Мла ди реди тељ пред ста ве Бојан Наић 
оду ше вљен је реак ци ја ма публи ке, а посеб
ну захвал ност упу тио је Кул тур ном цен тру 
Пећин ци на подр шци. Пред ста ва Орди на ци ја 
оку пи ла је мла де пећи нач ке глум це Алек сан
дра Баби ћа, Мио дра га Мале ти ћа, Дра га ну 
Кне же вић, Јеле ну Недељ ко вић, Мари ју Раду
ло вић, Сању Чубри ло, Мар ка Мило ва но ви ћа, 
Бран ка Мија то ви ћа, Боја на Спа си ћа и Алек
сан дру Опа чић.

Детаљсапредставе

УДРУжЕЊЕжЕНА„СРЕМИЦА“

Традицијадуга19година
Нај ста ри је удру же ње жена на тери то ри

ји пећи нач ке општи не, Удру же ње жена 
Сре ми ца из Пећи на ца, у петак 25. јану а

ра про сла ви ло је 19 годи на посто ја ња и рада. 
Ско ро две деце ни је чла ни це овог удру же ња 
негу ју тра ди ци ју нашег кра ја, а пре ма речи ма 
пред сед ни це УЖ Сре ми це Маре Мило ва но
вић, иако су биле мно го мла ђе када су се први 
пут оку пи ле, и данас раде истим тем пом.

– Наш глав ни зада так је очу ва ње тра ди ци је 
Сре ма и са тим циљем током про те клих годи
на уче ство ва ле смо на број ним мани фе ста ци
ја ма, уме си ле на сто ти не кола ча, већ два на ест 
годи на орга ни зу је мо мани фе ста ци ју Кола чи 

наших бака, а тру ди мо се да уче ству је мо и у 
хума ни тар ним акци ја ма и помог не мо коли ко 
може мо. Пре осам годи на први пут смо оти
шле ван гра ни ца наше земље, у Сло ве ни ју и 
то у Веле ње, где смо изла га ле сво је радо ве на 
међу на род ној мани фе ста ци ји веза, а већ две 
годи не посе ћу је мо мани фе ста ци је у Лапљем 
селу на Косо ву и Мето хи ји, и у Дво ро ви ма у 
Репу бли ци Срп ској. Тру ди мо се, где год да 
оде мо, да на нај бо љи начин пред ста ви мо свој 
рад и нашу општи ну, те нам је посеб но дра
го да су са нама вече рас и чла ни це оста лих 
удру же ња жена са тери то ри је наше општи не 
– рекла је Мило ва но вић.
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ВАНТЕлЕСНАОПлОДЊАУСРБИЈИ

Борбазапотомство

Дав не 1978. годи не рође на је Луиз 
Џој Бра ун. То је била прва беба 
која је наста ла из епру ве те. Од 

њеног рође ња па до данас, про цес 
ван те ле сне оплод ње је уна пре ђен, 
али и све чешћи. Пре ма наво ди ма сај
та eks pres.net  у Срби ји посто ји око 
400.000 паро ва који се боре с неким 
видом сте ри ли те та. Струч ња ци сма
тра ју сте ри ли те том код жена мла ђих 
од 30 годи на, а поку ша ји за дру го ста
ње тра ју годи ну дана. Код жена мла
ђих од 35 годи на, пери од чека ња труд
но ће је скра ћен за шест месе ци. У 
Срби ји се ван те ле сна оплод ња може 
ура ди ти у држав ним или при ват ним 
кли ни ка ма. Нарав но, то се може ура
ди ти и о свом тро шку, тада је све брже 
и мање ком пли ко ва но. С дру ге стра не, 
посто ји могућ ност да се паро ви опре
де ле за неке од при ват них кли ни ка 
које се нала зе на спи ску Репу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње, а од 
ове годи не ће се тај спи сак про ши ри ти 
за 11 при ват них кли ни ка. Сва ком пару 
су вре ме и пра ва инфор ма ци ја дра го
це ни. Међу тим, у Срби ји се чека око 
годи ну дана до ембри о тран сфе ра. То 
је заис та дуг пери од за неког ко чека, 
а посеб но за пар коме ван те ле сна 
оплод ња није успе ла из првог пута. 
Инфор ма ци је које паци јен ти доби ја ју 
су углав ном шту ре и сва ки даљи 

комен тар се доби ја на соп стев ну ини
ци ја ти ву. Тро мост и пре тр па ност нашег 
здрав стве ног систе ма ће и од нај бо
љег лека ра напра ви ти у јед ном тре
нут ку осо бу која само пре ле ће са слу
ча ја на слу чај. М нови не су раз го ва ра
ле о теми ван те ле сне оплод ње са 
жена ма које су про шле кроз овај про
цес. 

Наша сугра ђан ка, која је желе ла да 
оста не ано ним на, је наве ла да у почет
ку при ку пља ње папи ра за про цес ВТО 
изгле да ком пли ко ва но, али наво ди да 
је чека ње у ства ри већи про блем.

– При ку пља ње доку мен та ци је за 
про цес ван те ле сне оплод ње делу је 
врло ком пли ко ва но, али све је у прин
ци пу јед но став но и ана ли зе се могу 
при ку пи ти вео ма брзо. Када се све 
ана ли зе при ку пе, одла зи се на прво
сте пе ну коми си ју. Људи тамо оче ку ју 
од тебе да знаш све као и они, па чак 
и што се тиче нази ва раз ли чи тих обра
за ца, као да оче ку ју да се лепо при
пре миш код куће, про сту ди раш све те 
папи ре. После прво сте пе не коми си је, 
одла зи се на дру го сте пе ну. У мом слу
ча ју то је Нови Сад. Нема тада ника
квих пре гле да, већ само пот пи си ва ње 
доку мен та ци је и одлу чу је се да ли је 
пар кан ди тат за про цес ван те ле сне 
оплод ње. При том, тамо чекаш цело 
пре под не због тога. Сма трам да би тај 

СузанаиСашаГрбатинићсадецом

зацеоовајпутје
најважнијестрпљење,
упорностимеђусобна
брига.Кадасетоима,

добебаћедоћи.
Немасамосажаљења
икукања,већидеш
самонапред,каже
СузанаГрбатинић
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пут могао бити мало скра ћен, јер се 
раде исте ства ри на два раз ли чи та 
места. Живи мо у доба раз ви је не тех
но ло ги је, можда би реше ње било 
умре жа ва ње оба систе ма. Тако ђе, 
било ми је стра шно то што сам ишче
ки ва ла одла зак у Нови Сад и мисли ла 
да ће нешто важно да се деси. Међу
тим, то је био чист биро крат ски посао. 
Воле ла бих да ми је то неко рекао, 
наво ди наша саго вор ни ца.

Она је иста кла да је важно добро се 
инфор ми са ти, али и да је у току тог 
тешког про це са важно стр пље ње.

– Наш сте ри ли тет је нео бја шњи ви 
или скри ве ни сте ри ли тет. То зна чи 
да је је све у реду, нема ника квих про
бле ма, међу тим труд но ћа не дола зи. 
То је вео ма фру стри ра ју ће. Одла зиш 
код јед ног лека ра па код дру гог, и сви 
они кажу да мало саче каш и да се опу
стиш. И тако вре ме про ла зи, сва ки 
лекар те потап ше по раме ну и каже да 
је све у реду и поша ље те кући. У јед
ном тре нут ку ме је лекар ка опту жи ла 
да сам ја глав ни кри вац због којег не 
дола зи до труд но ће, јер сам пси хич ки 
пре оп те ре ће на, да сам луда и да одем 
на море, а ја пет годи на не успе вам да 
будем у дру гом ста њу. Тешка ствар у 
целом том зача ра ном кру гу је то што 
све радиш на сво ју ини ци ја ти ву, немаш 
неку пот пу ну подр шку лека ра, него 
сам дола зиш до раз ли чи тих закљу ча
ка и пред ло га шта даље.

Наша саго вор нца је иста кла да је 
важно има ти јед ног лека ра и има ти 
пове ре ња у њега, јер одла зак од јед
ног до дру гог може и да буде лоша 
одлу ка.

– Из ове пер спек ти ве мислим да је 
била гре шка то што смо ишли од лека
ра до лека ра и тра жи ли неког ко ће да 
нам при сту пи мало дру га чи је, а сви 
при сту пе у сушти ни исто. Моја пре по
ру ка је да се паро ви одлу че за јед ног 
лека ра у којег има ју пове ре ња и да с 
њим иду до кра ја. 

Наша саго вор ни ца је сво ју прву ван
те ле сну оплод њу ради ла у Бео гра ду и 
њено иску ство није сасвим пози тив но.

– Ван те ле сну оплод њу сам ради ла у 
Народ ном фрон ту у Бео гра ду и иако 
тамо има вели ких струч ња ка, човек се 
осе ћа као да је дошао на касу мар ке
та. Нико те не гле да и не комен та ри ше 
кон крет но твој слу чај. Сва ки пут кад 
дођеш пре гле да те неки дру ги лекар. 
Након јед ног пре гле да где је уоче но да 
труд но ћа не ваља, рече но ми је да 
иза ђем у ход ник и да се одлу чим да ли 
желим да зака жем кире та жу или 
желим да чекам спон та ни поба чај. 
Такав при ступ је ужа сан. Сва ки сте ри
ли тет је хорор, а чини ми се посеб но 
онај нео бја шње ни. Тада се пар врти у 
круг, јер је све у реду. Гре шка је што 
паро ви мора ју да чека ју мно го годи на 
да би се ура ди ле неке додат не ана ли
зе, кон крет но у слу ча ју нео бја шње ног 
сте ри ли те та. Тако се чека мно го 
вре ме на како би се пре шло на даља 
испи ти ва ња, попут тром бо фи ли је или 
НК ћели ја (ћели је уби це). Након чита

ве ситу а ци је у Народ ном фрон ту, по 
пре по ру ка ма смо оти шли у кли ни ку у 
Ваље ву. Тамо смо напо кон доби ли све 
одго во ре након шест и по година. За 
цео овај пут је нај ва жни је стр пље ње, 
упо р ност и међу соб на бри га. Када се 
то има, до беба ће доћи. Нема само са
жа ље ња и кука ња, већ идеш само 
напред, каже наша саго вор ни ца.

Суза на и Саша Грба ти нић из Шида 
су 2017. годи не поста ли роди те љи два 
деча ка Уро ша и Мате је након ван те ле
сне оплод ње. Да је стр пље ње и раз у
ме ва ње вео ма важно за пар који ула зи 
у про цес ван те ле сне оплод ње сма тра 
и Суза на. 

– Ја сам има ла кон кре тан про блем. 
То је била ендо ме три о за на оба јај ни

ка. Након опе ра ци је, али ми је рече но 
да ћу мора ти на ван те ле сну оплод њу 
уко ли ко до труд но ће не дође након 
шест месе ци од вре ме на поку ша ја да 
затруд ним. Међу тим, пошто се ендо
ме три о за вра ти ла, мој супруг и ја смо 
схва ти ли да је једи но реше ње ван те
ле сна оплод ња. У јед ном трунт ку ми је 
било жао због тога, поми сли ла сам 
зашто се то баш мени деша ва. С 
дру ге стра не, била сам срећ на што 
посто ји реше ње. При хва ти ла сам то и 
схва ти ла да мора мо да се нао ру жа мо 
стр пље њем, обја шња ва Суза на.

Како наво ди, инфор ма ци је како ће 
сам про цес изгле да ти доби ла је од 
свог лека ра. 

– Иза бра ни лекар ми је обја снио 
шта нас чека, има ла сам пове ре ња у 

њега и слу ша ла све што ми је рекао. 
Рече но ми је да ће сам тај про цес тра
ја ти сигур но годи ну дана и ја сам тако 
на то била спрем на. Одлучила сам да 
вантелесну оплодњу урадим у ГАКу 
Нови Сад. Касни је смо хте ли да пре ђе
мо у при ват ну кли ни ку код док тор ке 
која нас је при ми ла у ГАКу Нови Сад, 
али нам је рече но да то не може, јер 
смо већ пот пи са ли папире. Воле ла бих 
тада да ми је неко рекао шта дру го сте
пе на коми си ја зна чи. Јер, ишче ку јеш 
позив и одла зак, мислиш да ће нешто 
важно да се деси. Тада се само пот пи
су ју папи ри и тамо про ве деш цео дан. 
Рече но нам је да ће због вели ких 
гужви при пре ма за про цес ван те ле сне 
оплод ње бити у авгу сту 2015. годи не, 
гово ри Суза на.

Суза на је иста кла да има пози тив на 
иску ства са лека ри ма, али да је све 
одго во ре доби ла на соп стве ну ини ци
ја ти ву.

– Лека ри су при сту пач ни и изла зи ли 
су ми у сусрет, сва ку ана ли зу су ми 
обја сни ли. Али, нагла си ла бих да до 
све га што те инте ре су у је дола зиш сам, 
само и ни ци ја тив но. Мислим да то није 
добра прак са, али ја то и нека ко раз у
мем јер ствар но посто ји вели ка гужва 
на кли ни ка ма, каже Суза на

Тако ђе, она обја шња ва да је има ла 
подр шку парт не ра и око ли не и да је то 
вео ма важно. Наи шла је и на нега тив
не комен та ре, али се тру ди ла да диг не 
гла ву и наста ви даље.

–Када се упу шта те у цео овај про
цес, мора те бити сигур ни да сте ви и 
парт нер на истим тала сним дужи на-
ма. У супрот ном, цео труд је уза лу дан. 
Про ши ре ње поро ди це ника да неће и 
не може да спа си брак или га побољ
ша. Подр шка и раз у ме ва ње поро ди це 
и при ја те ља је мно го важна, то вам 
даје ветар у леђа, а пре све га је важно 
да сами буде те пози тив ни и да само 
иде те напред. Има ла сам ситу а ци ју 
када ми је јед на ста ри ја колег ни ца 
рекла како моја деца која су доби је на 
ван те ле сном оплод њом нису иста као 
она која су наста ла при род ним путем. 
Мало ме је зачу дио тај став и било ми 
је у првом тре нут ку непри јат но. Међу
тим, није ми пада ло на памет да неком 
обја шња вам да су моја деца као и сва
ка дру га, а ја сам срећ на што сам се 
оства ри ла као мај ка, дода је Суза на. 

Након што је сазна ла да је труд на, 
испр ва јој је рече но да је у пита њу јед
на беба. Међу тим, неду го је на јед ном 
пре гле ду сазна ла да ће поста ти мај ка 
бли за на ца.

– У деве тој неде љи је уста но вље но 
да ћемо има ти две бебе. У том тре нут
ку смо били у шоку. Нисам три дана да 
дођем себи. У апри лу 2017. годи не 
смо поста ли роди те љи два деча ка. 
Бити мај ка бли за на ца је лепо и тешко, 
посеб но је тежак поче так. Међу тим, 
све то дође и про ђе, а нај ва жни је је да 
ужи ваш у роди тељ ству и у вре ме ну 
про ве де ном са сво јом децом, наво ди 
Суза на.

з.Поповић

Удеветојнедељије
установљенодаћемо
иматидвебебе.Утом
тренуткусмобилиу
шоку.Нисамтридана

дадођемсеби.
Уаприлу2017.године

смопостали
родитељидвадечака.
Битимајкаблизанаца

јелепоитешко,
посебнојетежак
почетак.Међутим,

светодођеипрође,
анајважнијеједа

уживашу
родитељствуиу

временупроведеном
сасвојомдецом,
наводиСузана
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КУКУЈЕВЦИ

Донацијомдосопственогпосла
Заме ник пред сед ни ка 

Општи не Шид, Зоран 
Семе но вић посе тио је 

у петак, 1. фебру а ра, поро
дич но дома ћин ство Але на 
Ивши ћа. Он је захва љу ју ћи 
дона ци јом од 2.400 евра, а 
на осно ву уго во ра о сарад
њи изме ђу Општи не Шид 
и немач ке невла ди не орга
ни за ци је Хелп на про јек
ту Сма ње ње сиро ма штва 
кроз могућ но сти запо шља-
ва ња у циљу при сту па ња 
Срби је Европ ској уни ји, 
запо чео соп стве ни посао. 
Финан сиј ска сред ства обез
бе ди ла је швед ска аген ци
ја за међу на род ни раз вој и 
сарад њу Сида и Општи на 
Шид, а у циљу укљу чи ва ња 
Рома, Ром ки ња и оста лих 
угро же них гру па ста нов ни
штва у соци јал ни и еко ном
ски циклус земље, као и 
сма ње ње сиро ма штва.

Ален Ившић је апсол
вент дефек то ло ги је на 
Меди цин ском факул те ту у 
Новом Саду и има 26 годи
на. Апли ци рао је и нашао 
се међу 15 лица који ма 
су одо бре на бес по врат на 
сред ства за набав ку опре
ме за поче так или раз вој 
послов не актив но сти у про
сеч ним изно си ма од 1.500 и 
2.400 евра.

 – Бавим се сече њем и 
цепа њем дрва услу жно, а 
и рани је сам се тим бавио, 
међу тим сада сам добио 
грант за ову маши ну (бон

сектесте ра) , при ја вио сам 
и фир му. Побољ ша ће се 
усло ви и ква ли тет на раду, 
с тим што се ова маши на 
качи на ауто мо бил. Ста ра 
маши на је била отво ре ног 
типа и била је на соп стве
ни погон, а то је пред ста
вља ло про блем због вре
мен ских при ли ка. Радим на 
тери то ри ји општи не Шид, 
а нај ви ше у Куку јев ци ма 
и Бачин ци ма, а у раду ми 
пома же тата – каже Ален 
Ившић.  

Зоран Семе но вић је 
зајед но са сарад ни ци ма 
и пред став ни ком Хел па 

чести тао Ивши ћу и поже
лео успе ха у раду.

 – Општи на Шид се 
захва љу је дона то ри ма на 
сред стви ма које је дони
ра ла сви ма који су кон ку
ри са ли по овом про гра му. 
Десет поро ди ца су на овај 
начин успе ле да обез бе де 
сред ства за рад. Општи
на Шид је уче ство ва ла са 
мањим делом сред ста ва по 
кон кур су и увек ћемо има
ти обез бе ђе на сред ства 
за наме ну такве при ро де, 
рекао је Семе но вић.

У Куку јев ци ма је био и 
Пре драг Ердо гли ја, пред

став ник немач ке невла
ди не орга ни за ци је Хелп, 
који је рекао, да спро во де 
про је кат само за по шља
ва ња  тешко запо шљи вих 
гру па, на тери то ри ји шид
ске општи не. Захва лио 
се Општи ни Шид, дона то
ри ма, а нај ви ше похва ла 
добио је Ален, који је успео 
као млад човек, да започ не 
соп стве ни посао.

Општи на Шид ће и даље 
уче ство ва ти у ова квим и 
слич ним про јек ти ма, који 
за циљ има ју сма ње ње 
бро ја неза по сле них.

Д.Попов

зоранСеменовићупосети АленуИвшићу

ОПШТИНСКЕСТИПЕНДИЈЕСТУДЕНТИМА

Уговориостипендирању
Пре драг Вуко вић, пред

сед ник Општи не Шид, 
у петак 1. фебру а ра, 

уру чио је нај бо љим сту ден
ти ма, Уго во ре о сти пен ди ра
њу. За општин ску сти пен ди ју 
за школ ску 2018/2019. годи ну 
кон ку ри са ло је 95 сту де на та, 
а њих 80 оства ри ло је пра во 
на сти пен ди ју.

– Данас су уру че ни Уго во
ри о сти пен ди ја ма за нај бо
ље сту ден те са тери то ри је 
Општи не Шид. Нада мо се, да 
ће ова сти пен ди ја да их моти
ви ше да буду још бољи и да ће 
роди те љи ма олак ша ти наста

вак шко ло ва ња њихо ве деце. 
Наше је да ула же мо у мла де 
људе, они су наша будућ ност. 
Општи на Шид има тра ди ци ју 
доде љи ва ња сти пен ди ја, тако 
ће бити и у будућ но сти. Мора
мо да ула же мо у омла ди ну, 
јер неће мо да има мо пра зне 
куће  кад завр ше факул те те, 
да се вра те у Шид – рекао је 
Пре драг Вуко вић.

Дани је ла Лукић из Моро ви
ћа је данас пот пи са ла Уго вор 
о сти пен ди ра њу.

 – Сту ди рам на Фило зоф
ском факул те ту у Новом Саду, 
смер педа го ги ја. Сти пен ди ја 

ми мно го зна чи, моћи ћу захва
љу ју ћи сти пен ди ји да при у
штим себи неке ства ри. Има
ћу током месе ца свој џепа рац, 
да буде лак ше и мени и мојим 
роди те љи ма током тих десет 
месе ци, рекла је Данијела.

Општи на Шид сти пен ди ра 
206 сту де на та, а у школ ској 
2018/2019. годи ни 149 сту
де на та оства ру је пра во на 
сти пен ди ју у изно су од 7.500 
дина ра, а по рани јим одлу
ка ма 57 сту де на та је оства
ривало пра во на сти пен ди ју 
од 3.000 дина ра.

Д.ПоповДанијелалукић,студент
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УРУЧЕННОВЧАНИДЕОСВЕТОСАВСКЕНАГРАДЕ

знањесеисплати

Пред сед ник Општи не 
Шид Пре драг Вуко вић 
у уто рак 29. јану а ра, 

уру чио је добит ни ци ма Све
то сав ске пове ље и нов ча ну 
награ ду у изно су од 8.000 
дина ра.

– Општи на Шид је ове 
годи не доне ла одлу ку, да 
сва ки добит ник Све то сав
ске пове ље буде награ ђен 
и нов ча ним изно сом од 
8.000 дина ра. Нада мо се 
да ће тај нов ча ни део бити 
и моти ва ци ја свим уче ни
ци ма, да још боље уче. 
Локал на само у пра ва бри не 
о уче ни ци ма и сту ден ти ма, 
рекао је Вуко вић.

Дра ган Рађе вић из Моро
ви ћа, уче ник је шид ске Гим
на зи је.

– Добит ник сам Све то
сав ске пове ље, на осно ву 
резул та та из књи жев но сти 

на Репу блич ком такмичењу. 
Нисам раз ми шљао шта ћу 
ура ди ти са доби је ном нов
ча ном награ дом, изја вио је 
Рађе вић.

Таби та Кра љик из Ерде

ви ка при па да гру пи од четр
на ест добит ни ка Све то сав
ске пове ље.

– Осми сам раз ред Основ
не шко ле „Сава Шума но
вић”, мислим да сам награ
ду доби ла, јер сам један од 
бољих уче ни ка у раз ре ду. 
Ишла сам на мно га так ми
че ња, осва ја ла награ де и 
дипло ме – рекла је Таби та.

За све је потреб но мно го 
рада. И са јед не и са дру
ге стра не. Уче ни ци да буду 
што бољи и успе шни ји, а 
локал на само у пра ва да све 
то да пра ти. Као, уоста лом, 
и до сада што се ради ло.

Д.Попов

ДраганРађевићТабитаКраљик

Председникидеца

ОШ„БРАЋАГРУлОВИЋ“

Продужениборавак
Уче ни ци првог и дру гог раз

ре да Основ не шко ле „Бра ћа 
Гру ло вић“ у Бешки, од 28. 
јану а ра има ју могућ ност да 
кори сте услу ге про ду же ног 
борав ка. Та услу га је роди те
љи ма и деци, омо гу ће на на 
осно ву сагла сно сти Мини ста
р ства про све те, нау ке и тех
но ло шког раз во ја. Пред ви ђен 
је бора вак 25 деце поме ну тог 
узра ста.

Про ду же ни бора вак је 
посе бан облик обра зов но
вас пит ног рада са уче ни ци
ма, који се реа ли зу је у шко ли, 
после или пре часо ва редов
не наста ве, и у окви ру које 
уче ни ци има ју само ста лан 
рад, низ раз ли чи тих обли ка 

сло бод них актив но сти и један 
оброк.

Како исти чу пред став ни ци 
шко ле „Бра ћа Гру ло вић“, уче
ни ци на кре а ти ван и заба ван 
начин, про во де вре ме и задо
во ља ва ју сво ја инте ре со ва
ња. Исто вре ме но могу и да  
се одмо ре. 

 Пред но сти про ду же ног 
борав ка су више стру ке. Наи
ме, деца уз помоћ учи те ља 
раде дома ћи зада так, дру же 
се са вршња ци ма, усва ја ју 
рад не нави ке и уче се одго
вор но сти. Чести су борав
ци у при ро ди, као и физич
ке актив но сти  каже Нада 
Џамић Шепа, дирек то ри ца. 
 М.Ђ.

Доделауговораостипендирању
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ИНЂИЈСКА
БИБлИОТЕКА

Припрема
заматуранте

Почев од 23. фебру а ра, 
сва ке субо те у 11 часо ва у 
про сто ри ја ма Народ не 
библи о те ке „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“ у Инђи ји, одр
жа ва ће се бес плат на при
пре ма из срп ског јези ка и 
књи жев но сти, наме ње на 
буду ћим малим мату ран
ти ма. Наста ву ће држа ти 
мастер про фе сор срп ског 
јези ка и књи жев но сти Сан
дра Шће вак, а како је иста
кла дирек то ри ца Библи о
те ке Бра ни сла ва Тана сић, 
то је јед на од нови на у 
ово го ди шњем про гра му те 
уста но ве. 

 На овај начин жели мо 
да пока же мо да зна ње 
није ску по као што се 
често мисли, шта више, 
сасвим је бес плат но. 
Потреб но је само мало 
воље да сва ке субо те 
вежба мо зајед но. При пре
ма из срп ског јези ка тра ја
ће до јуна, те пози ва мо 
буду ће мале мату ран те да 
нам се при дру же  рекла је 
Тана сић и дода ла да ће 
ове годи не инђиј ска библи
о те ка омо гу ћи ти учла ње
ње, по нешто повољ ни јим 
цена ма.

 Ове годи не има ће мо 
чак три попу ста. Први, 28. 
фебру а ра на Наци о нал ни 
дан књи ге, када ће сви ма 
бити досту пан попуст од 
50 одсто. Такав попуст је 
пред ви ђен и за 4. април, 
за Народ ни дан књи ге за 
децу, и важи ће само за 
децу до 14 годи на  каже 
дирек то ри ца библи о те ке.

 Тре ћи, ујед но и нај ве ћи 
попуст, пред ви ђен је током 
послед ње неде ље окто
бра, за вре ме Међу на род
ног сај ма књи га у Бео гра
ду. Те неде ље биће омо гу
ћен попуст од чак 80 посто 
од нај ску пље чла на ри не и 
досту пан је сви ма. 

Тана сић је наја ви ла и 
неко ли ко про мо ци ја књи га 
за пери од фебру армарт. 

 Међу њима су про мо
ци је књи га ауто ра Боре 
Оти ћа Шором сре дом, 
затим  Годи на вра на Сини
ше Кова че ви ћа, али при
пре ма мо и Вече пое зи је, 
на којем ће гово ри ти Жељ
ка Аврић  каже дирек то
ри ца библи о те ке. М.Ђ.

ЈарославМикловиц,РадованСремациСтаниславСтупавски

Сло вач ки народ ни дом у 
Шиду, био је у сре ду 30. 
јану а ра, место на коме 

су се оку пи ли, како пред став
ни ци Сло вач ке наци о нал не 
зајед ни це, тако и сви они који 
пра те рад Радо ва на Срем ца.

Наи ме, те вече ри пред ста
вље на је њего ва нова књи
га Матич не књи ге Сло вач ке 
еван ге лич ке цркве ауг збур-
шке испо ве сти  у Шиду. У 
овој књи зи нала зе се пода ци 
из матич них књи га Сло вач ке 
еван ге лич ке цркве у Шиду, од 
18971930. годи не. Овај пери
од обу хва та 570 поро ди ца из 
Шида и 30 тада шњих фили ја
ла. 

 С обзи ром на то да је 
Шид био цен тар за Сло ва ке 
у погра нич ном делу изме ђу 
Срби је и Хрват ске, доку мен
то обу хва та више села, ово 
је јед на доку мен тар на књи га. 
Кад неко ме тре ба неки пода
так, он ће да отво ри књи гу  
да га про на ђе. Књи га садр жи 
ком плет но пре пи са не матич не 
књи ге Сло вач ке еван ге лич ке 
цркве у Шиду. Од првог упи са, 
а то је  од 1897. годи не, па све 
до 1930. годи не. Поред упи
са них рође них лица, ту су и 
вен ча ни и умр ли. То су руком 

писа не књи ге, па се јед но пре
зи ме поја вљу је у више обли ка. 
Како је све ште ник напи сао, ја 
сам тако пре пи сао. Има пуно 
нади ма ка, који не одго ва ра ју 
лич ном име ну, па кад тра жи
те неког свог, узми те у обзир и 
те ства ри – рекао је Радо ван 
Сре мац за сво је ново дело.

– Рецен зи ју је ура дио Јаро
слав Микло виц, про фе сор 
исто ри је из Ста ре Пазо ве. 
Увод ни део је исто ри јат Сло
вач ке цркве који је ура дио 
Ста ни слав Сту пав ски, хро
ни чар сло вач ке зајед ни це у 
Шиду. Једи но што нисам успео 
да про на ђем је број Сло ва ка у 
Шиду у одре ђе ном пери о ду. То 
оста вљам исто ри ча ри ма, да 
се баве тим пита њи ма – додао 
је аутор.

Књи га је штам па на дво је
зич но, на сло вач ком и срп ском 
јези ку, сред стви ма Покра јин
ског секре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но инфор ми са ње и одно се 
са вер ским зајед ни ца ма. 

Рецен зент нове књи ге 
Радо ва на Срем ца је про фе
сор исто ри је из Ста ре Пазо ве  
Јаро слав Микло виц.

– Ово је  изу зет но дело. 
Сло ва ци у Шиду су доби ли 
нешто посеб но, књи гу бих 

пре по ру чио сва ком Сло ва ку у 
Шиду, и не само њима! То је 
један од начи на да се сачу ва 
наци о нал ни иден ти тет, јер се у 
књи зи може виде ти ода кле су 
се поро ди це досе ли ле – рекао 
је Микло виц.

Ста ни слав Сту пав ски се 
захва лио ауто ру књи ге, што је 
смо гао сна ге да ура ди ова ко 
оби ман и ком пли ко ван посао, 
као што је рад  на утвр ђи ва њу 
пода та ка из матич них књи га. 

– Дошао је до пода та ка који 
нама могу бити од кори сти у 
Сло вач кој еван ге лич кој цркви. 
Ова књи га је још један ками
чак у исто ри ји шид ских Сло
ва ка, којег је додао Радо ван. 
Сло вач ка наци о нал на мањи на 
је свој живот на овим про сто
ри ма ура ди ла писме но. Има 
неко ли ко књи га, које се одно
се на живот и рад Сло ва ка у 
про те клих сто годи на. Хва ла 
Радо ва ну! – казао је Сту пав
ски.

Књи га је писа на у тира жу од 
300 при ме ра ка. Чла но ви Сло
вач ког кул тур но умет нич ког 
дру штва Јед но та, упот пу ни ли 
су про мо ци ју још јед ног зани
мљи вог и вред ног дела Радо
ва на Срем ца. 

Д.Попов

ШИД:СлОВАЧКИДОМ

Промоцијакњиге

НОВИСлАНКАМЕН

ОдржанаШакалијада
У око ли ни Новог и Ста рог Слан ка ме на у 

субо ту, 2. фебру а ра одр жа на је 15. лов но
тури стич ка мани фе ста ци ја Шака ли ја да. Ове 
годи не уче шће је узе ло око 150 лова ца из 
Маке до ни је, Хрват ске, Сло ве ни је, Репу бли ке 
Срп ске, Босне и Хер це го ви не и свих дело ва 
наше земље. 

Пре почет ка лова на шака ле, лов ци су прво 
доруч ко ва ли, а пра ви ловач ки дору чак не 
може да про ђе без дома ћих коба си ца и сла ни
не, јер је, како кажу орга ни за то ри из Ловач ког 

удру же ња Слан ка ме нац, потреб на енер ги ја да 
би се издр жао више ча сов ни лов. 

Под се ти мо, Шака ли ја да је први пут одр жа на 
2005. годи не. Орга ни за тор мани фе ста ци је је 
Ловач ко удру же ње Слан ка ме нац из Новог 
Слан ка ме на, које газду је на лов ној повр ши ни 
од 7.000 хек та ра, на поте зу од ушћа Тисе у 
Дунав, пре ко обро на ка Фру шке горе, до про
стра не срем ске рав ни це. Покро ви те љи Шака-
ли ја де су Општи на Инђи ја и Тури стич ка орга
ни за ци ја општи не Инђи ја. М.Ђ.
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Војинпијеракију90година
Воји на Тур ши ја на, пен

зи о ни са ног тргов ца, 
срео сам пре неки дан 

на митро вач кој пија ци. 
Некад је радио у митро вач
кој вели кој трго вач кој кући 
Вој во ди на. У пен зи ји је ско
ро 40 годи на. За два месе
ца напу ни ће 93 годи не. 
Рођен је 6. апри ла 1926. 
годи не у Диво шу и са 17 
годи на је оти шао у пар ти за
не, да се бори про тив 
фаши зма, где је рањен у 
ногу. Ни данас се не жали 
на рану и оста ле ста рач ке 
боло ве. Послед њих неко
ли ко месе ци, пије поне кад 
лек за цир ку ла ци ју.

Лека ри му забра ни ли да 
пије раки ју и да вози кола. 
Раз лог су нашли само зато 
што је пре стар. Види без 
нао ча ра и лако се кре ће. 
Раки ју је први пут оку шао у 
тре ћој годи ни живо та.

 – Нашло се неко ста кло 
раки је. Мало веће од чаши
це, а ја то догра бим и 
истре сем све. После тога 
Богу душу. Фами ли ја и ком
ши је већ су ме ожа ли ли. 
Ипак су ме одве ли у Чал му 
код лека ра и ја се повра
тим. Од тада ско ро сва ки 
дан сам доби јао од деде да 
пома ло лазнем раки је. Кад 
сам одра стао сва ки дан 
сам пио, али се нисам опи
јао. И све тако, до пре неки 
месец, кад док то ри реко ше 
да не би тре ба ло да пијем и 
да пре ста нем вози ти мог 
гол фа. Доду ше, и жена 
Мара ми каза једа ред, да 
више неће да се вози са 
мном. Рече, матор си па ајд 
што ћу поги ну ти с тобом, 
али нећу под ста ре дане да 
будем инва лид. И ја је 
послу шам. Не возим више, 
ал` зато сва ки дан пре ђем 
нај ма ње три кило ме тра 
пешке. Ево, и данас сам 
дошао од куће, с почет ка 
код Ста рог моста до пија це, 
и док оби ђем све дућа не и 
вра тим се кући, таман је 
нор ма испу ње на – изу сти 
са пуно енер ги је Војин.

Док иде мо кроз пија цу, 
Војин пока зу је вели ку моћ 
запа жа ња, гово ре ћи гла сно 
да чујем и ја и они који про
да ју, његов суд о ква ли те ту 
повр ћа, воћа и оста лог на 
пија ци. Вео ма зани мљи во и 
аргу мен то ва но суди о све

му. И о цена ма, нарав но. 
Свра ћа мо у про дав ни цу 
пиле ћег меса. Војин већ 
носи неке кесе у рука ма. 
Нису ни мало лаке. Не 
дозво ља ва да му се помог
не. Купу је још, говре ћи да 
му је потреб но три киле 
пиле ћег меса. Дола зе му 
гости из Бео гра да. Супру га 
Мара ће да спре ми пра ви, 
бога ти срем ски ручак, а за 

тако нешто потреб но је 
које че га. 

 – Оже нио сам се 1953. 
годи не са Маром, пра вом 
дома ћи цом из Лежи ми ра, 
од рода Дра гој ло ви ћа. Има
ла је 22 годи на кад се уда
ла за мене. Мени је 29 
било. Нисам `тео да оста
нем у вој сци, имао сам при
ли ку. Током рата постао 
сам поли тич ки коме сар 

бата љо на. ` Тео сам да 
будем цивил и да имам 
поро ди цу са мир ни јим 
живо том. Задо во љан сам, и 
оно што сам радио и ство
рио са мојој супру гом – рече 
Војин, са осме хом на лицу.

Војин има пен зи ју, Мара 
није никад ради ла. Води ла 
је рачу на о поро ди ци и 
кући. Ума ло да Војин оста
не без пен зи је, јер су мисли
ли они у ПИО, да одав но 
није жив. Да ли је неко доја
вио, или је то била редов на 
про ве ра за оне који пре ду го 
живе, по мишље њу држа ве 
није ни важно. Углав ном, 
Војин је морао лане у Нови 
Сад да пред коми си ју ста не 
и каже  ево мене код вас 
живог и здра вог!

Нека ко пре тога, пре стао 
је да вози кола, па је морао 
да пла ти так си да га возе у 
Нови Сад. Нико се од 
држав них слу жбе ни ка ни 
наша лио није да каже бар 
чика Воји не, изви ња ва мо 
се што смо поми сли ли да 
нисте живи, ево, да вам 
пла ти мо тај так си што вас 
дове зао код нас. Или, 
госпо да биро кра те могла су 
да сед ну у слу жбе на кола и 
дођу кући код Воји на, да га 
виде живог и здра вог, како 
је добар муж и слу жи сво ју 
супру гу Мару, која се бори 
са висо ким при ти ском, док 
му кува ручак пуних 66 
годи на.

 – Обе ле жи ли смо 25. 
јану а ра ове годи не, 66 годи
на бра ка. Има мо сина Ђор
ђа, који је завр шио елек тро
те хич ку шко лу у Срем ској 
Митро ви ци, али живи и 
ради у Бео гра ду. Ђор ђе са 
супру гом Татја ном, која 
пре да је ђаци ма био ло ги ју, 
има ћер ке Соњу и Тама ру. 
Од Соње имам пра у ну ка 
Дими три ја, а Тама ра се 
шко лу је и живи у Швај цар
ској. Ја и Мара смо срећ ни! 
Деца нас посе ћу ју, ми њих 
воли мо и они нас. То је 
довољ но, да не мисли мо ни 
на ста рост ни на болест – 
закљу чио је Војин.

И, оде кући пешке, носе
ћи пуне руке кеса са намир
ни ца ма, хода ју ћи усправ но, 
и не баш тако спо ро, иако је 
снег и пома ло мрзло.

Миомир
ФилиповићФића

Војину Туршијану, митровачком
трговцуупензији,недавносулека
риреклиданепијеракијуиневози
кола,аонздравса93годинесваки
дантрикилометрапешкеподућа
нимакупујућинамирницедасупру
гуМараса88годинакуваручак

ВојинТуршијан
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ДЕЈАНЋИРЈАКОВИЋ,БОШКИЋИзДРЖАВНОГПОСЛА

Некадастварност
превазиђенашсценарио
Држав ни посао је сада већ култ

на хумо ри стич ка сери ја, која се 
од 2012. годи не еми ту је рад ним 

дани ма на РТВ Вој во ди на. 
Публи ка воли да пра ти дого дов

шти не три архи ва то ра, који раде све, 
сем свој посао. То су Ђор ђе Чвар ков, 
глав ни архи ва тор, Дра ган Тор би ца 
његов заме ник и Бошкић, помоћ ник 
глав ног архи ва то ра. Њих глу ме Дими
три је Бањац, Нико ла Шко рић и Дејан 
Ћир ја ко вић. 

Сем сери је, овај трио је до сада 
ура дио и три пред ста ве, од којих 
је рум ска публи ка има ла задо вољ
ство да погле да две. Нову пред ста ву, 
Вели ка рефор ма,   публи ка је виде ла 
28. јану а ра, у пре пу ној Вели кој дво ра
ни Кул тур ног цен тра.

То је била и при ли ка, да за М нови-
не, раз го ва ра мо са нај мла ђим, са 
помоћ ни ком глав ног архи ва то ра 
Бошки ћем, одно сно глум цем Деја ном 
Ћир ја ко ви ћем.

М НОВИНЕ: У Руми сте били
и са другом представом, Вели
ка реформа карте су распродате
недељуданараније.Далијетакво
интересовање и у другим среди
нама где сте играли, и одакле, по
вама, толика заинтересованост  и
вашапопуларност?
ДЕЈАН ЋИРЈАКОВИЋ: Таква је 

ситу а ци ја сву да где смо путо ва ли 
по Срби ји, били смо и у Цири ху са 
новом пред ста вом, сву да су кар те 
рас про да те. Ваљ да је у пита њу та 
наша кон стант ност, седам годи на се 
већ вуче мо по теле ви зи ји, поку ша ва
мо да заба ви мо народ, ја се надам на 
ква ли те тан начин. Сад смо напра ви
ли пред ста ву, по мени, ово је нај бо
ља. Са првом нисмо ни били у Руми, 
она је била веза на само за Позо ри
ште мла дих. Мислим да се про чу ло, 
људи се одлич но про ве ду, пред ста ва 
је зани мљи ва, акту ел на, напе та, има 
пуно обр та, дина ми ке, ска ка ња, мени 
је супер.

Штајетемапредставе,штасето
навеликосадареформише?

– Вели ка рефор ма је, у ства ри, дуго 
наја вљи ва на нека диги та ли за ци ја, 
коју нико од нас не раз у ме шта тач но 
зна чи, о томе се при ча већ месе ци
ма и годи на ма. Ми стал но ула зи мо у 
неке нај но ви је ере, и ту ми пока зу је мо 
како те вели ке при че, које кон стант но 
иду  као ула зак у ЕУ који тра је  прво 
смо тре ба ли да уђе мо 2004. годи не, 
па осме, па 12., па 25., па ће бити 
36. и 2042. годи не. Дакле, како се те 

вели ке при че одра жа ва ју, и како неки 
мали обич ни људи, нор ма лан свет, и 
њих тро ји ца ненор мал них, то при хва
та ју. Шта то за њих зна чи, пошто је то 
за њих и крај оне ере у којој су нави
кли да живе. Сре ћом, у нашој држа ви 
не иде то ништа тако брзо.

Седам година радите ову сери
ју. Да ли се у том периоду нешто
променило или је државни посао
идаљеидеаланпосао,којемтеже
сви,поготовооникојиневоледа
раде?

– Мислим да се доста про ме ни ло, 
с јед не стра не клин ци су се пре ко тог 
интер не та отво ри ли. Мла ди су доста 
виде ли, поче ли су да путу ју, нема тих 
виза више, тако да се у послед њих 

десет годи на доста тога деси ло. Мла
ди су схва ти ли, да више ни тај посао 
у јав ним пред у зе ћи ма, није тако пла
ћен као што је некад био, када је тамо 
била врхун ска пла та. Сада је то нека 
осред ња пла та и мислим да мла де 
гене ра ци је нису спрем не да раде за 
350 евра, кад виде да пре ко интер не
та, на рен де ру, за 1.200 евра, могу да 
седе  код куће и ода тле раде. Мислим 
да посто ји нека стра те ги ја, да тај 
држав ни посао више не буде ништа 
посеб но, мада, опет, ја не веру јем у 
те неке тај не стра те ги је.

Бирократија и администрација
суисоциолошкипојамокојемсу
написане многе књиге. Када сте
почелидарадитеовусерију,дали

M NOVINE :

ДејанЋирјаковићБошкић
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сте консултовалималои ту лите
ратуру, просто да упознате неке
њенеосновнекарактеристике,сем
оногштовидимосамисвакоднев
но,усусретусадржавнимслужбе
ницима?

– Јесмо, има ту зани мљи вог шти ва, 
и чита ли и гле да ли фил мо ве, и гле да
ли ужи во, у ствар ном живо ту. Код нас 
се све врти око држав ног посла, зато 
је та наша тема тако добро и про шла. 
Наши рани ји фил мо ви су се у већи ни 
деша ва ли у неким фир ма ма, сивим, 
бра он, кесте ња стим… Наши роди те
љи су ради ли у држав ној фир ми. Ја 
сам 1979. годи ште и мени је то било 
нека ко, како сам одра стао поред 
роди те ља, нор мал но, ја сам мислио 
да то тако иде. Све је то нека ко нама 
уса ђе но, и код Радо ми ра Кон стан
ти но ви ћа у Фило зо фи ји палан ке се 
доста обја шња ва тај дух непро ме
њи во сти, који нам при ја, то је нека 
кон стан та која пред ста вља сигур ност 
сви ма. Да ли је то и дух тог, неког 
нашег нена прет ка, веро ват но јесте.

Седамсезона јепуно.Далисте
билиуситуацијидаваснаулици
људипрепознајуикажу„Ево,баш
имамједнудобруидејузавас“?

–  Јесте, више пута и ја сам, из пар 
таквих ситу а ци ја, напи сао неке епи
зо де. Ослу шку је мо шта се деша ва, 
шта се при ча и од тога кон стру и ше
мо при че. Неко ми каже: „Знаш, код 
мене у пред у зе ћу ста ви ли су ката нац 
на фри жи дер, јер пија ни пор тир кра
де пиво“ ! Прво, како код тебе пиво и 
раки ја у фри жи де ру, шта ће ти фри
жи дер и пија ни пор тир који оби ја те 
катан це, а  ују тру лаже да није, а он 
мртав пијан. И онда ми напра ви мо 
епи зо ду са катан цем. Дакле, деша
ва се да доби је мо иде је, а и такве 
ства ри се деша ва ју по пред у зе ћи ма, 
да мислим да нас ствар ност некад и 
пре ва зи ла зи. 

Познатистекаостендапкомича
ри,брзоидуховитомислите.Дали

стеразмишљалинекададаснима
теситком,каонекесеријеуАмери
цикојесеснимајусапубликом?

– Раз ми шља ли смо о томе, и при
ча ли са јед ним чове ком који има 
иску ства у томе. Он нам је обја снио 
да то није тако јед но став но, јер они 
тамо публи ку дове ду три сата рани је, 
онда има ју ручак и кок тел, заба вља
че, пију шам па њац, они њих толи ко 
иза ни ми ра ју до самог сни ма ња, и 
онда публи ка про сто одле пи кад поч
не сни ма ње сери је. Ту тре ба дакле, 
и доста тог дру гог посла, а ми за то 
нема мо ресур са. Како бих ја неком 
обја снио да нам тре ба кло па, шам
па њац, заба вља чи за сни ма ње? Али, 
волео бих да то про ба мо, мислим да 
би било добро и сигур но ћемо то јед
ном и ура ди ти.

занимљиви сте и по тој типи
зацији ликова  дођоши, старосе
деоци, по годинама.. Да ли некад
претерате, и да ли је било неких
критика на ту тему, да ли се неко
нашаоувређен?

– Па јесте, али никад ништа посеб
но, мислим било је неких неви ђе но 
глу пих комен та ра, типа нису Лича ни 
чупа ви, нису Срем ци такви. Мислим, 
то је нешто више из људ ске љубо мо
ре, нисмо има ли неке непри јат но сти 
да се неко баш нашао увре ђен.

Типичнојенаше,даакоимаархи
ватор, онда мора бити заменик и
помоћник, танашатежњазатиту
лама на коју, такође, уДржавном
послууказујете.

– Нарав но, сва ко мора има ти неку 
титу лу, не можеш тек тако да будеш у 
фир ми, у фир ми је сва ко неко.

Шта би помоћник архиватора, с
обзиромнапочетак године,могао
дапожели?

– Ја бих поже лео све оно што се 
гово ри у Днев ни ку 2. То бих поже лео 
и биће нам сјај но!

С.Џ.

Торбица,ЧварковиБошкићДржавнипосао

зАВОДзАЈАВНОзДРАВЉЕ

Данбездувана
Завод за јав но здра вље Срем ска 

Митро ви ца је и ове годи не, низом 
актив но сти, обе ле жио Наци о нал ни 
дан без дува на, 31. јану ар, под сло га
ном Зашти ти мо се од дува на.

Током целе неде ље уче ни ци ма 
основ них и сред њих шко ла, здрав
стве ни рад ни ци одр жа ва ли су пре да
ва ња на тему штет но сти дуван ског 
дима по здра вље људи, као и о 
важно сти некон зу ми ра ња цига ре та. 
Пре да ва ња су одр жа на у Основ ној 
шко ли „Три ва Вита со вић Лебар ник“ у 
Лаћар ку, Пре храм бе но шумар ској и 
хемиј ској шко ли у Срем ској Митро ви
ци и Тех нич кој шко ли „Михај ло Пупин” 
у Инђи ји.

Струч њак из ове обла сти прим. др 
Петар Боро вић, одр жао је еду ка тив но 
пре да ва ње у Основ ној шко ли „Добр о
сав Радо са вље вић Народ“ у Мачван
ској Митро ви ци. Пре да ва њу су при су
ство ва ли уче ни ци, про фе со ри и оста
ли запо сле ни у овој обра зов ној инсти
ту ци ји. Том при ли ком истак ну то је 
коли ко је важно напра ви ти пра ви 
избор у свом пона ша њу, у циљу очу
ва ња свог здра вља и нор мал ног 
функ ци о ни са ња у дру штву. Испред 
Заво да за јав но здра вље при сут ни ма 
се обра ти ла др Бран ка Мал ба шић, 
спе ци ја ли ста соци јал не меди ци не и 
помоћ ник дирек то ра за меди цин ска 
пита ња, која је иста кла да је Завод за 
јав но здра вље Срем ска Митро ви ца, 
са сво јим парт не ри ма, све актив но
сти усме рио на то да се јав ност упо
зо ри на штет не ути ца је упо тре бе 
дува на, али и на после ди це при ли ком 
самог изла га ња дуван ском диму.

РУМА

Конкурсза
МистерВорки

Удру же ње Вор ки тим рас пи са ло 
је кон курс за при јем фил мо ва за 6. 
Међу на род ни фести вал јед но ми нут
ног фил ма Мистер Вор ки, који ће се 
одр жа ти од 29. маја до 2. јуна у 
Руми. При ја ве заин те ре со ва ни ауто
ри могу сла ти све до кра ја апри ла. 
На овом фести ва лу се доде љу је 
Гран при за нај бо љи филм, али и 
награ де за нај бо љи дома ћи филм, 
нај бо љи стра ни филм, као и награ да 
жири ја публи ке. Овај Међу на род ни 
филм ски фести вал, једин ствен по 
фор ми так ми чар ских фил мо ва, орга
ни зу је се у знак сећа ња на чуве ног 
холи вуд ског филм ског тео ре ти ча ра, 
режи се ра и про фе со ра Слав ка Вор
ка пи ћа, који је рођен у Добрин ци ма, 
рум ска општи на. Финан сиј ски, овај 
Међу на род ни фести вал подр жа ва 
рум ска општи на, која је и покро ви
тељ. С.Џ.
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зАНАТКОЈИНЕСТАЈЕ

Усветучасовника

Мере ње вре ме на увек је фасци
ни ра ло људе. Од дав них дана, 
па све до данас, про ти ца ње 

вре ме на је вечи та тема. Тре ба ло је 
доста годи на да се про на ђе начин како 
мери ти вре ме. Негде око 1400. годи не 
поја ви ли су се први меха нич ки сато ви, 
мно го касни је, 1927. годи не настао је 
кварц ни сат.

И тако, о вре ме ну би се могло дуго 
при ча ти. Да би увек зна ли коли ко је 
сати и да нам часов ник буде у функ ци
ји, раз ви јао се и часов ни чар ски занат. 
Сај џи је, то су људи који са пуно љуба
ви врло брзо доте ра ју ваш сат, да тач
но мери  вре ме. 

Живи мо у све ту напред не тех но
ло ги је, сато ве има мо и на мобил ном 
теле фо ну, па као да они, руч ни, губе 
бит ку и пола ко оста ју у неком забо ра
вље ном кут ку. Часов ни чар ски занат 
пола ко неста је. У Шиду већ педе сет 
годи на ради Јован Тима рац, часов ни
чар ста рог кова, и наме ра ва да то чини 
и даље.

– У осмом раз ре ду основ не шко ле 
поста ви ло се пита ње  шта даље? Ја 
сам изра зио жељу да будем часов ни
чар, јер ми се брат бавио тим зана том. 
Рад ња се нала зи ла  у глав ној ули ци, 
где је данас један кафић. Мој брат је 
пре тога радио у часов ни чар ској рад
њи Шкр бић. После изве сног вре ме на 
отво рио је и соп стве ну рад њу. Занат 
као занат ми се сви део, ја сам већ био 
упо знат, али чиње ни ца је да ме је инте

ре со ва ло како се мери вре ме. Прво 
сам само гле дао како се и шта ради, 
како се алат држи и кори сти. Нај ва жни
ји ала ти су пин це та, шраф ци гер, лупа. 
Ово је чист посао  фин, пре ци зан. Кад 
сам ја почео да радим, били су само 
меха нич ки сато ви, будил ни ци, зид ни 
сато ви. Касни је се све то уса вр ша ва
ло, а што се тиче саме поправ ке, тешко 
је било доћи до дело ва, па су се неки 
мора ли пра ви ти руч но. И данас се то 
ради. Уко ли ко је то сат за који вас вежу 
успо ме не, а стар је неко ли ко деце ни
ја, дело ва нема, па онда пра вим. Мени 
је данас овај посао пре шао у хоби, не 
може се гово ри ти о некој зара ди, поред 
мобил них теле фо на, кварц них сато
ва и Кине за! Три годи не сам изу ча вао 
занат. После тога сам пола гао испит 
код часов ни ча ра у Срем ској Митро ви
ци. Испит је био прак ти чан: доби јем сат 
и тре ба попра ви ти, да се заме ни неки 
део, очи сти ти, раста ви ти сат. У то доба, 
а то је 1963. годи на, и онда није било 
дело ва, па се мора ло пра ви ти. Кад сам 
успе шно поло жио испит, наста вио сам 
да радим код бра та. Брат је поги нуо, а 
ја сам наста вио да водим рад њу. Било 
је то 1969. годи не. И ето, педе сет годи
на радим овај посао. Током овог пери о
да, људи су доно си ли на поправ ке раз
не врсте сато ва, било је и ску пих. Има 
и данас, али дале ко мање. Има зид них, 
руч них, џеп них сато ва, који су изу зет
но ква ли тет ни по сво јој струк ту ри. За 
мене нема тај ни у овом зана ту. Пра тим 

све што је веза но за овај посао, има и 
спе ци ја ли зо ван часо пис, о сато ви ма, 
маши на ма, који читам редов но. Тешко 
је пре по зна ти ква ли те тан часов ник 
спо ља, једи но кад се отво ри маши на, 
или ако сте добро упо зна ти са сато ви
ма, као што сам ја, није потреб но да га 
отва рам да видим да ли је то та мар ка 
сата што пише. Људи се често пре ва ре 
купу ју ћи неке сато ве са звуч ном мар
ком, али није тото. Чим погле дам, ја 
могу да оце ним часов ник! Људи су или 
забо рав ни или нео д го вор ни, па тако у 
рад њи имам на десе ти не кило гра ма 
таквих часов ни ка. И ти сато ви чека ју 
сво је вла сни ке. Имам слу чај, да после 
16 годи на дође муште ри ја и тра жи свој 
сат, нашао је реверс и дошао. Пошто 
водим еви ден ци ју, видео сам да није 
издат. Тако је вла сник дошао до свог 
сата, после толи ко годи на. Мла де овај 
занат не инте ре су је.

Пре сам имао уче ни ке, две девој
ке и два мушкар ца. Ради ли су у 
Шиду јед но вре ме, али више не. 

Мој син је завр шио за часов ни ча ра, 
али не ради, јер нема посла.  Кад више 
не будем радио, можда ће он наста ви
ти. Да би успе лу у неком зана ту, пре 
све га у овом мом, када се вре ме мора
ло мери ти да се не зака сни на посао, 
у Шиду је било осам часов ни чар ских 
рад њи. Ја овај занат волим, и зато га 
и радим. Ради ћу док год будем могао 
– испри чао је Јован Тима рац, једи ни 
часов ни чар у Шиду.  Д.Попов

ЈованТимарац
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ИзАзОВИСАВРЕМЕНОГРОДИТЕЉСТВА

Штапревеликимкуповањем
показујемодеци?
Мислимдаседанаспретерујесапоклонима.Напри

мер,јасамнекададобијаласамоједанпакетићитоје
билото.Мојадецасузаовепразникедобилапоосам
илиседам.Незнамнисама,престаласамидабројим.
Одмене имог мужа нису добили ништа, кажеСузана
Јовановић

Бити роди тељ је један од нај те жих 
посло ва које човек може да има. 
Сва ко вре ме роди тељ ства је обе

ле же но сво јим иза зо ви ма. Сва ки роди
тељ се тру ди да живот дете та буде мно
го бољи. Данас, у вре ме где је вели ки 
акце нат ста вљен на посе до ва њу неких 
мате ри јал них ства ри, а с дру ге стра не и 
бес па ри це, вели ки иза зов је бити роди
тељ. Децем бар је месец који је обе ле
жен дари ва њем. Мно ги роди те љи у вре
ме пра зни ка тра же покло не, како би 
усре ћи ли сво ју децу. У дана шње вре ме, 
када са свих стра на маме које ка кви 
попу сти и шаре ни ло тржних цен та ра, 
често се у купо ви ни не зна гра ни ца и 
деца завр ше са ства ри ма, које им нису 
потреб не.

Шта пре ве ли ком купо ви ном учи мо 
децу, да ли их учи мо захвал но сти и коју 
пору ку им шаље мо? Пси хо ло зи кажу да 
пре ви ше покла ња ња мали ша не може 
да пре тво ри у неза хвал на бића која увек 
желе још више. Наме ће се и пита ње шта 
ће деца запам ти ти, да ли неку ску пу 
играч ку или зајед нич ке тре нут ке, које су 
про ве ли са сво јим нај бли жи ма? Струч
ња ци кажу да се људи вежу за иску ства 
и то оста је у сећа њу, а не за неки пред
мет. Чини се као да се код нас забо ра
вља свр ха пра зни ка, а то је оку пља ње и 
про во ђе ње што више вре ме на зајед но. 
Све више при бе га ва мо купо ви ни и 
поста је мо купо хо ли чар ско дру штво у 
којем вла да инстантзадо вољ ство. Тре
нут но се усре ћу је мо купо ви ном неког 
пред ме та и та сре ћа је крат ко трај на.

Пре ма наво ди ма сај та moj pe di ja tar.
com , про сеч на поро ди ца у Срби ји је на 
оку пу у току рад не неде ље нешто више 
од три и по сата, а струч ња ци сма тра ју 

да је то узрок све чешћег наси ља међу 
вршња ци ма и нагла ша ва ју да је и сам 
ква ли тет про ве де ног вре ме на са децом 
важни ји од кван ти те та. Сто га, не тре ба 
да нас изне на де све чешће вести о 
наси љу међу децом, а роди те љи не би 
тре ба ло да у том слу ча ју упи ру прстом у 
шко лу или цео систем. Ипак, сам про
блем је у поро ди ци. Иза зо ви пред дана
шњим роди те љи ма су сва ко ја ки – стал
но је так ми че ње, у купо ви ни, чије дете 
иде на при ват не часо ве неког стра ног 
јези ка, чије дете тре ни ра што више 
спор то ва и да се све њихо ве оце не и 
успе си ста ве на дру штве не мре же. Јер, 
оно што није на феј сбу ку, није се ни 
деси ло.

М нови не су о овој теми пораз го ва ра
ле са неко ли ко роди те ља.

Андреа Лозић, мај ка две ћер ке, каже 
да јој је вео ма важно да у току ново го ди
шњих и божић них пра зни ка усре ћи сво ју 
децу.

– Сва ке годи не за вре ме пра зни ка 
желим да обра ду јем сво је ћер ке. Често 
ослу шку јем шта желе и то им и купим. 
Не жалим и да позај мим новац, ако је то 
потреб но, да би им испу ни ла ново го ди
шње жеље.

С дру ге стра не, Суза на Јова но вић 
сма тра да се данас пре ви ше деци купу је 
и да то није добро.

– Мислим да се данас пре те ру је са 
покло ни ма. На при мер, ја сам нека да 
доби ја ла само један паке тић и то је било 
то. Моја деца су за ове пра зни ке доби ла 
по осам или седам. Не знам ни сама, 
пре ста ла сам и да бро јим. Од мене и 
мог мужа нису доби ли ништа. Не желим 
да се укла пам у то савре ме но роди тељ
ство, где се у све му пре те ру је. Међу тим, 

за Бад ње вече је код нас оба ве зно пију
ка ње у сла ми и тада волим да их обра
ду јем неком сли ков ни цом, сла га ли цом 
или дру штве ном игром, каже Суза на.

Ива на Јан ко вић, мај ка деча ка и девој
чи це, каже да се скром ност и захвал
ност учи од малих ногу. То није лако, али 
да би деца изра сла у здра ве осо бе, 
роди тељ ски зада так је да буде упо ран.

– Имам сре ћу да моја деца нису толи
ко про бир љи ва и зах тев на, тако да не 
издва ја мо мно го нов ца у покло не које 
желе од Деда Мра за. Углав ном што 
затра же, то и купи мо. Алек сан дар је ове 
годи не, на при мер, тра жио само један 
ЦД од 50 дина ра, а Јана малу кућу за 
лут ке. То су и доби ли, ништа више, нити 
мање. Покло не смо ста ви ли под јел ку, 
жели мо да их нау чи мо да ишче ку ју и 
раду ју се уна пред. Скром ност се, ипак, 
учи од мале на. Учи мо их да је за поклон 
потре бан повод, а не да се они под ра зу
ме ва ју, наво ди Ива на.

Мили ца Петро вић, мај ка две девој чи
це, обја шња ва да је тешко изва га ти и 
поста ви ти гра ни це у дари ва њу.

– Децем бар би код нас у поро ди ци 
тре ба ло да буде радо стан месец, јер то 
је месец мог и ћер ки ног рођен да на, сла
ве Све ти Нико ла. Међу тим, он често 
поста не месец раз ми ри ца, стре са. Рас
пра вља мо се о при о ри те ти ма. После 
Све тог Нико ле, доче ку је мо пра зни ке са 
вели ком рупом у буџе ту, јер удо во ља ва
мо све ту и разним тра ди ци ја ма. Сма
трам, да моје ћер ке у свом детињ ству не 
сме ју бити раз о ча ра не, зато из све сна
ге, уз заду же ње које онда отпла ћу је мо 
шест месе ци, насто ји мо да коли котоли
ко обра ду је мо нашу децу. Мислим да 
деца тре ба да оста ну деца и да веру ју у 
Деда Мра за –   рекла нам је Мили ца.

з.Поповић

СузанаЈовановић

АндреалозићИванаИвановићМилицаПетровић
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕПРОСВЕТНИХРАДНИКА

зимскисусретиучитеља

Учи тељ ско дру штво реги о на Сре
ма (УДРС) из Срем ске Митро ви
це, у сарад њи са Саве зом учи

те ља Репу бли ке Срби је и Град ском 
упра вом за обра зо ва ње, спорт и омла
ди ну Срем ске Митро ви це је у субо ту, 
2. фебру а ра 2019. годи не, у про сто
ри ја ма Основ не шко ле „Јован Јова но
вић Змај“ у Срем ској Митро ви ци било 
дома ћин, сед му годи ну заре дом, 35. 
Зим ским сусре ти ма учи те ља, струч
ног ску па који је акре ди то ван од стра
не Заво да за уна пре ђе ње обра зо ва ња 
и вас пи та ња Срби је као Дан струч ног 
уса вр ша ва ња настав ни ка. Зим ским 
сусре ти ма је при су ство ва ло 83 учи те
ља, настав ни ка и струч них сарад ни ка 
из срем ско ми тро вач ких основ них шко
ла, из Ерде ви ка, Кузми на, Мар ти на ца, 
Мачван ске Митро ви це, Ста рих Бано
ва ца и Голу би на ца.

Уче сни ци су при су ство ва ли јед ном 

од три пону ђе на семи на ра у тра ја њу 
од осам сати: Моти ва ци јом и кон цен
тра ци јом до изу зет но сти пре да ва чи 
ака де мик проф. др Павле Кова че вић 
и мр Ната ша Гајић;  Пира ми да исхо
да у пла ни ра њу и реа ли за ци ји наста
ве, пре да ва чи Ради ца Каро вић и мр 
Татја на Кова че вић и Инте гра ци јом 
настав них садр жа ја до функ ци о нал
не писме но сти, пре да ва чи Ката ри на 
Радо са вље вић и Злат ко Радо са вље
вић.

На струч ном ску пу настав ни ци су 
могли да се упо зна ју и са нај но ви јим 
уџбе нич ким изда њи ма и дидак тич ким 
мате ри ја лом нај ве ћих изда вач ких кућа 
у Срби ји, које су у холу шко ле изла га ле 
сво ја изда ња у штам па ној фор ми, и у 
диги тал ном обли ку.

Пред сед ни ца Учи тељ ског дру штва 
реги о на Сре ма мр Сла ви ца Бобић, 
запо сле на као учи те љи ца у ОШ „Јован 

Јова но вић Змај“ каже, да Зим ске 
сусре те у Срем ској Митро ви ци учи
тељ ско дру штво орга ни зу је од 2013. 
годи не, да би настав ни ци ма олак ша
ло пут до оба ве зног струч ног уса вр
ша ва ња и омо гу ћи ло да се учи те љи, 
настав ни ци и струч ни сарад ни ци из 
целог реги о на Сре ма дру же и раз ме
не про фе си о нал на иску ства, потвр де 
сво је иде је и мето де рада и нау че неке 
нове, савре ме не при сту пе наста ви и 
уче њу.

Учи тељ ско дру штво реги о на Сре ма 
се захва љу је начел ни ку Град ске упра ве 
за обра зо ва ње, спорт и омла ди ну, Или
ји Неди ћу и дирек то ру Основ не шко ле 
„Јован Јова но вић Змај“ Зора ну Ђури
ћу, на подр шци у реа ли за ци ји Зим ских 
сусре та, као и свим дирек то ри ма шко
ла, који су под ста кли сво је запо сле не 
да при су ству ју овом тра ди ци о нал ном 
ску пу. мрСлавицаБобић

Детаљсасусрета

ССШ„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“РУМА

Хуманитарнаакција
ССШ „Бран ко Ради че

вић“ у Руми позна та 
је по број ним актив

но сти ма и про јек ти ма, у 
које се актив но укљу чу је 
вели ки број њених уче ни ка. 

Тако је кра јем јану а ра, 
покре ну та хума ни тар на 
акци ја Покло ни оно што 
можеш, нечи је мало неко-
ме је мно го, узми оно што 
ти тре ба. 

– Ову акци ју смо покре
ну ли да би помо гли нашим 
дру га ри ма, уче ни ци ма 
шко ле. Пози вам све да се 
укљу че у ову хума ни тар ну 
акци ју и да у Клуб Т доне су 
све што њима није потреб

но, а што ће добро доћи 
неком дру гом. Нема мо 
неки рок, помоћ ћемо саку
пља ти док то буде потреб
но – каже Дејан Сер бе џи ја, 
пред сед ник Уче нич ког пар
ла мен та ове шко ле.

Педа го шки ња Оли ве ра 
Ами џић каже, да се често 
у шко ли орга ни зу ју хума ни
тар не акци је, некад се при
ку пља новац, некад оде ћа.

 – Дола зи ли су ми уче
ни ци са одре ђе ним про
бле ми ма, они који живе у 
лошим мате ри јал ним усло
ви ма и пита ли за помоћ. 
Кроз раз го вор са уче ни ци
ма, који су били изу зет но 

моти ви са ни да помог ну, 
дого во ри ли смо се за ову 
хума ни тар ну акци ју. Ово 
није први пут да саку пља
мо ства ри, ради ли смо то 
и рани јих годи на. Није реч 
само о оде ћи, могу се доне

ти и све ске, олов ке, шта ко 
има, а што може дру гом 
послу жи ти. Виде ће мо да 
нешто од ства ри одне се
мо и у Црве ни крст – каже 
Оли ве ра Ами џић. 

С.Џ.

ДејанСербеџија ОливераАмиџић
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ТАИЧИУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Учитељсепојави
кадјеученикспреман

Од про шлог лета се у Срем ској 
Митро ви ци одр жа ва ју тре нин зи 
древ не кине ске вешти не под 

нази вом таи чи чуан, два пута недељ
но, по сат вре ме на, уз Дра га на и Наду 
Петро вић из Новог Сада, чији Таи чи 
чуан клуб “Сун” успе шно ради већ 25 
годи на. Око пет на ест годи на у ново
сад ским пар ко ви ма они држе бес плат
не часо ве таи чи чуа на, уз подр шку 
Град ске упра ве за спорт. Почет ком 
фебру а ра, у сали у Казан џи лу ку где се 
одр жа ва ју тре нин зи, нови пола зни ци 
су има ли при ли ке да чују да се таи чи 
пре по ру чу је у сва ком  узра сту, као и да 
било какво здрав стве но ста ње није 
пре пре ка за вежба ње, пошто таи чи 
омо гу ћа ва да се испра ти прин цип уме
ре но сти и соп стве не физич ке пре ди
спо зи ци је. Поред Дра га на и Наде, гост 
на пре зен та ци ји је била др Свје тла на 
Цви ја но вић, спе ци ја ли ста гине ко ло ги
је из Бео гра да.  

Таи чи је кине ска здрав стве но тера
пе ут ска и бори лач ка вешти на, ста ра 
пре ко 900 годи на. У почет ку се пре но
си ла у окви ру поро ди це, као поро дич
на тај на. 

– Пошто је испр ва била бори лач ка 
вешти на, било је важно да има те над
моћ ни ји стил. Tаи чи, екс по ни ра уну
тра шњу енер ги ју, одно сно ћи, како то 
зову Кине зи. Про ши ри ло се после 17 
гене ра ци ја тај ног пре но ше ња и данас 
је то јед на од нај по пу лар ни јих не бори
лач ких, него здра стве но тера пе ут ских 
вешти на. По уче њу тра ди ци о нал не 
кине ске меди ци не и таи чија, повољ но 
ути че на здра вље кад енер ги ја добро 
цир ку ли ше по телу. Данас је засту
пље на екс пан зи ја ове вешти не и у 
свим свет ским метро по ла ма може те 

виде ти људе који вежба ју у пар ко ви ма, 
чак и код нас у Новом Саду, као и у 
Бео гра ду, каже Дра ган. 

Клуб Сун успе шно попу ла ри ше ову 
вешти ну већ 25 годи на, по учи те љу 
Суну, који је у Срби ји про вео две годи
не, на док тор ским сту ди ја ма, од ког је 
Дра ган учио вешти ну таи чија.

– Ја сам мај стор кара теа и тре нер. 
Ово ми се јако сви де ло зато што је 
лага ни је, што није она ко агре сив но, са 
тим трза је ви ма, цима њи ма, чак некад 
и повре да ма. Овде је све нека ко мека
но, флу ид но, див но и на око, а још 
леп ше је кад се вежба. А по оној ста рој 
посло ви ци  кад је уче ник спре ман 
учи тељ се сам поја ви, упра во се тако 
и деси ло, поја вио се мај стор Сун. 
Прво сам учио код њега, касни је још 
код неко ли ко мај сто ра, био сам и у 
Кини, на уса вр ша ва њу, каже Дра ган. 

Таи чи се пре по ру чу је у свим узра
сти ма, од сред ње шко ле, па до дубо ке 
ста ро сти. Малој деци је теже да задр
же пажњу. Већ мало ста ри ји ма је од 
вели ке кори сти, што због уче ња, 
вежба ња кон цен тра ци је, а одра сли ма 
због општег здрав стве ног ста ња. Ста
ро сних гра ни ца нема. Пре по ру чу је се 
и здра ви ма и боле сни ма, неза ви сно 
од тего ба, с обзи ром да је у источ њач
кој меди ци ни фокус на орга ни зму као 
цели ни.

– У источ њач кој меди ци ни чове ка 
гле да ју као цели ну, не лече после ди
це, већ узро ке и дају акце нат на пре
вен тив ном дело ва њу. Зна чи, негде у 
орга ни зму је бло ки ран про ток енер ги је 
и они не тра же то место, већ откла ња
ју пре пре ке, како би цир ку ла ци ја ћија 
била опти мал на. На томе се засни ва и 
аку пунк ту ра, да про ток ћија буде опти

ма лан кроз све мери ди ја не. И ако је то 
добро, по схва та њу тра ди ци о нал не 
кине ске меди ци не и тео ри је таи чија, 
човек је здрав. Ако посто ји бло ка да, 
онда се путем ових вежби откла ња, 
док аку пунк ту ра на истом прин ци пу, 
само дру гим сред стви ма, пости же 
исто, каже Дра ган.

Као и сва ка вешти на тра жи вре ме и 
посве ћи ва ње, али је могу ће за крат ко 
вре ме основ но. Кине зи кажу да првих 
десет годи на тре ба да вежба те у свом 
дво ри шту, а после десет годи на сме те 
да иза ђе те да вас мало виде људи. 

– Учи тељ Сун је рекао да таи чи 
делу је као талас, не одва ли одмах 
пола сте не, већ вре ме ном лага но ски
да део по део. Јесте да се одмах при
ме ти бла го твор ни ути цај, али вре ме
ном се осе те они пра ви ефек ти. После 
годи ну или три годи не вежба ња, иако 
оста је иста коре о гра фи ја, дру га чи ји се 
осе ћај при ли ком изво ђе ња и никад 
није досад но, каже Дра ган. 

Свје тла на Цви ја но вић има дуго го ди
шње иску ство у лекар ској прак си. 
Годи на ма вежба, иако за себе каже да 
је вечи ти почет ник. Њено изла га ње 
није било пре да ва ње струч ња ка, већ 
раз го вор са обра зо ва ним и иску сним 
при ја те љем, који вас охра бри и саве
ту је да мало вре ме на посве ти те и 
себи.

 Оно што је зачу ђу ју ће, али је исти
на, да нас само један посто генет ског 
мате ри ја ла дели од шим пан зи. Тиме 
што смо се успра ви ли, пошто смо 
некад хода ли четво ро но шке, доби ли 
смо про блем на неко ли ко поља. Наши 
пршље но ви, који чине кич му као стуб 
орга ни зма су нај ва жни ји, они носе све, 
рекла је Свје тла на.  Т.С.

ДраганПетровић Таичијезасваког
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Екном ска кри за која је већ десет 
годи на при сут на код нас и у све
ту у вели кој мери је ути ца ла 

на живо те људи. Један од тако ре ћи 
про из во да јесте фри лен синг и мно
ги сма тра ју да је то посао будућ но
сти, нај ви ше због тога што се на овај 
начин сма њу ју тро шко ви посло да ва ца. 
Букал но рече но, фри лен сер је хоно ра
рац. То је нај че шће мла ђа осо ба која 
путем раз ли чи тих интер нет ских плат
фор ми нуди сво је услу ге и тра жи посао 
и кли јен те. Посло дав ци су нај че шће из 
ино стран ства. Посао могу наћи нај пре 
ИТ струч ња ци, дизај не ри, про гра ме ри, 
људи који зна ју стра не јези ке или они 
који се баве мар ке тин гом. Пре ма писа
њу РТСа Срби ја у фри лен син гу зау зи
ма 12. место у све ту, а пето у Евро пи. 
Ката ри на А. је про фе со ри ца енгле ског 
јези ка из Новог Сада и фри лен сер ка 
је већ око десет годи на. Неко вре ме је 
ради ла у шко ла ма и раз ли чи тим фир
ма ма, неза до вољ на чита вом ситу а ци
јом, реши ла је да се опро ба као фри
лен сер ка.

– У фри лен син гу сам послед њих 10 
годи на. Поче ло је као дода тан извор 
при хо да, а пре тво ри ло се у кари је ру. 
У нај ве ћој мери пишем онлајн садр
жа је. То под ра зу ме ва и писа ње бло
го ва, али и писа ње опи са про из во да, 
разног реклам ног мате ри ја ла... Махом, 
све што видиш на интер не ту као писа
ни садр жај. Међу тим, фри лен се ри не 
мора ју да се баве овим ства ри ма. То су 
и дизај не ри, про гра ме ри, па чак и разни 
пре да ва чи. Фри лен сер је сва ко ко ради 
као нека врста спољ њег сарад ни ка за 

ком па ни ју. Нема „за стал но“. Радиш 
за себе, а имаш раз не кли јен те. Неки
ма је јако тешко, неки ма је јако лако. 
Од како се бавим овим послом, увек 
имам неко ли ко кли је на та у исто вре ме. 
Никад нисам без посла. Има људи који 
ника ко не успе ва ју да започ ну кари је ру. 
Искре но, немам ника кву тај ну успе ха. 
Људи доби ја ју посао пре ко пре по ру ке, 
али и пре ко онлајн плат фор ми за фри
лен се ре као што је Upwork.

Њен рад ни дан запо чи ње у девет ују
тру.

– И ја и парт нер ради мо од куће, тако 
да нам је један део днев ног борав
ка рад ни сто. Ја волим да радим у 
полу ле же ћем поло жа ју од ког ћу сама 
себи рас ту ри ти кич му, али то је дру га 
при ча...рено ви ра мо ста ру кућу у којој 
ћемо има ти кан це ла ри ју. Уста јем око 
8, и почи њем дан доруч ком и кафом. 
Око 9 почи њем са послом и први део 
завр ша вам до 12.00 или 13.00 часо ва. 
У зави сно сти од рас по ло же ња, зајед
но оде мо на кафу или не. Спре мим 
ручак. После руч ка ура дим још 3 сата 
и мој глав ни део посла је готов. Кад ће 
то бити, зави си од дужи не те пау зе у 
сре ди ни дана. Јед но два пу та недељ но 
пре тра жу јем интер нет да видим какво 
је ста ње са новим посло ви ма и про јек
ти ма. 

Ката ри на наво ди да у овом послу 
нема уста ље не пута ње којом тре ба 
да се иде, као и да је потреб но стал но 
ула га ти у себе и раз ви ја ти раз ли чи те 
вешти не.
–Имам неку сво ју визи ју о овој врсти 

посла. Не зна чи нужно да је тач на и 

исправ на за све. У фри ленс све ту нема 
јед не тач не и ута ба не пута ње као што 
смо ми махом овде нави кли – завр
шиш шко лу, па ако имаш сре ће, нађеш 
посао у стру ци и про сто радиш. Овде 
си на неки начин свој про из вод. Тре
ба, нарав но, да имаш неке кон крет не 
вешти не – да нау чиш да пишеш, дизај
ни раш, коди раш, фото гра фи шеш... 
Нешто што неком дру гом тре ба и жели 
то да пла ти. С дру ге стра не, тре ба да 
имаш и тако зва не „меке“ вешти не: 
кому ни ка циј ске вешти не, рад на ети ка, 
како рас по ла жеш вре ме ном...те ства
ри. Ја се уса вр ша вам стал но. Ово није 
кари је ра за неког кога мрзи да учи. 
Сва ко зна ње муње ви то заста ре ва. Оно 
што је важи ло данас, не важи више за 
две годи не. Тре нут но поха ђам онлајн 
курс у вези са сво јом стру ком. Стал но 
пра тим бло го ве и под ка сте струч ња
ка из моје обла сти. Читам књи ге на те 
теме. Раз го ва рам са пси хо ло гом у вези 
са сво јим меким вешти на ма. 

Као пред ност ова ко вог посла стал
но се наво ди флек си бил ност рад
ног вре ме на, непо сто ја ње над

ре ђе ног. Сва одго вор ност пад не на 
фри лен се ра, али је и само ди сци пли на 
вео ма важна.

– У фри лен син гу сам пла ћаш само
до при но се, поре зе и пен зи о но оси гу ра
ње. Нема шефа. Можеш да радиш са 
ким желиш и не мораш да при хва таш 
посло ве са људи ма који ти се не допа
да ју. Сам орга ни зу јеш вре ме и струк
ту ру. Нема сигур ног и дожи вот ног про
јек та. Нема пла ће ног одмо ра и нема 
пла ће ног боло ва ња. Коли ко радиш, 

ПОСАОФРИлЕНСЕРА

Додатни
приход
или
каријера?
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толи ко и имаш. Кад не радиш, нема 
зара де. С дру ге стра не, пошто радим 
онлајн, не везу је ме место. Могу да 
радим два месе ца из Грч ке. Пре под
не посао, попод не пла жа. Али ако се 
опу стим, нема испла те. Довољ но сам 
дисци пли но ва на да ми то није ника кав 
про блем. Шта ви ше, одго ва ра ми. Могу 
да одре дим да ми викенд буду сре да и 
четвр так, а не субо та и неде ља, ако ми 
тако више одго ва ра. Та флек си бил ност 
је одлич на, али тра жи само ди сци пли
ну, обја шња ва Ката ри на. 

Ката ри на наво ди да би се тешко 
одлу чи ла да се поно во вра ти на, тако
ре ћи, нор ма лан посао.

– Кла сич но запо сле ње зна чи неку, за 
мене при вид ну, сигур ност. Изве сност 
пла те и соци јал ну сигур ност. Има ти 
шефа и није тако лоша ствар јер он 
под но си терет одго вор но сти за све 
одлу ке у вези са послом. Вре ме ти је 
орга ни зо ва но. Кад одеш кући, оти шао 
си – не мораш да мислиш више о томе. 
Не знам шта би ме сада уте ра ло у кан
це ла ри ју и колек тив. Радим за знат но 
више нов ца него што сам ради ла у кла
сич ним фир ма ма и шко ла ма. Од тога 
се оду зме порез, али опет сам у знат
но бољој ситу а ци ји. Знам да има оних 
који гово ре да не могу да „зако тр ља ју“ 
посао и да лоше про ла зе. Има ла сам 
сре ће да нисам јед на од њих

Стрес и уру ша ва ње чита вог систе
ма нате ра ли су Ката р ти ну да се 
опро ба као фри лен ср ка, јер сма

тра да је мир нај ва жни ја ствар за чове
ка.

– Код нас је ситу а ци ја често таква 
да су нездра ви одно си у фир ма ма и 
колек ти ви ма. Мени лич но је стре сни
је ради ти кла си чан посао. У држав ним 
пред у зе ћи ма и шко ла ма си при ну ђен 
да будеш немоћ ни све док про па да ња 
систе ма. Мени је мир те врсте један 
од основ них при о ри те та. Сна ла зи ла 
сам се ја добро и у таквим окру же њи
ма, али не видим зашто бих тро ши ла 
живот на те ства ри. Има ла сам посао 
у при ват ној фир ми и у држав ној шко
ли. У обе сам ситу а ци је има ла уго вор 
за стал но. Не бих се вра ти ла да радим 
тамо поно во осим уко ли ко на то нисам 
на неки начин при мо ра на и нечим 
усло вље на. То бих сма тра ла огром ним 
ком про ми сом са сво је стра не. Опет, да 
се огра дим, не кажем да је ово пра ва 
ствар за све. Могу да гово рим само за 
себе, гово ри Ката ри на. 

За сва ког ко жели да поста не фри
лен сер, Кати ра на каже да би било 
добро да зна уна пред да је потреб на 
вели ка одго вор ност и стал но уче ње.

– Сва ко ко жели да се овим бави тре
ба ло би да добро раз ми сли да ли је 
спре ман да пре у зме сву одго вор ност 
за свој посао. Нема никог дру гог ко ће 
то за тебе ради ти. Нема веза, нема 
позна ни ка, нема роди те ља...само ти. 
Буди спре ман да учиш стал но и хит но 
нау чи да при хва таш кри ти ку. Тога ће 
бити доста. Али тако ће и  напре до ва
ти. Само хра бро!

з.Поповић

ОПШТИНАПЕЋИНЦИ

Помоћстудентима
Фонд за пру жа ње помо ћи избе глим, 

прог на ним и расе ље ним лици ма рас пи
сао је Јав ни позив за доде лу финан сиј
ске помо ћи нај у спе шни јим сту ден ти ма 
из избе глич ких, прог на нич ких и расе ље
нич ких поро ди ца на тери то ри ји АП Вој
во ди не. Пра во на уче шће по овом Јав
ном позо ви могу оства ри ти сту ден ти или 
њихо ви роди те љи који су има ли/има ју, 
у скла ду са зако ном, ста тус избе глих, 
прог на них или расе ље них лица са бора
ви штем на тери то ри ји АП Вој во ди не. 

Јав ни позив, фор му ла ри и при ја ва 
могу се про на ћи на сај ту Фон да, или зва
нич ној пре зен та ци ји Општи не Пећин ци у 
сек ци ји Огла си.

При ја ве на Јав ни позив могу се под но
си ти непо сред но Фон ду или путем поште 
пре по ру че ном пошиљ ком у пери о ду од 
30. јану а ра до 28. фебру а ра2019. годи
не на адре су Фон да: Фонд за пру жа ње 
помо ћи избе глим, прог на ним и расе ље
ним лици ма, Буле вар Михај ла Пупи на 
25, 21000 Нови Сад. 

ДОЊИПЕТРОВЦИ

Погинуопешак

Педе се то го ди шњи Горан Б. из 
Бео гра да je настра дао у неде љу 
3. фебру а ра уве че око 20 часо

ва на локал ном путу изме ђу Пути на ца 
и Доњих Петро ва ца. На њега је нале
те ло вози ло које га је усмр ти ло на 
лицу места. Возач је побе гао са места 
сао бра ћај не незго де. Поли ци ја још 
увек интен зив но тра га за почи ни о цем.

Како су наве ли мешта ни Доњег 
Петров ца за М нови не Горан је те 
вече ри допу то вао из Бео гра да возом 
у Путин це и наста вио пешке пут у 
село.

 Док је ишао путем, само је одјед
ном про тут ња ло вози ло и вели ком 
брзи ном   га и обо ри ло. Вео ма брзо 
је неко наи шао из села и видев ши  
чове ка како лежи на путу, одмах су  

позва ли поли ци ју. Стра шно, жао ми је 
Гора на био је тако фин човек. каже 
Дра ган из овог села који је позна вао 
настра да лог.

Мешта ни за Гора на има ју само 
речи хва ле, кажу да се ско ро досе лио 
у њихо во село са супру гом и сином, 
вео ма брзо после смр ти  жени ног оца.

Они су пре тога живе ли у Бео гра
ду и када је њего вој жени Види отац 
умро, реши ли су да дођу да живе у 
Доње Петров це. Има ју син чи ћа који 
је мислим про шле годи не кре нуо у 
први раз ред и, ето како се зла суд би
на пои гра ла,  гово ри наш саго вор ник 
дода ју ћи да је Горан често одла зио у 
Бео град.

И током јуче ра шњег дана на ула зу 
у село ста ја ло је поли циј ско вози ло  и 
слу жбе ни ци, који су про ла зи ли  или 
нешто тра жи ли на месту несре ће. Из 
Поли циј ске упра ве Срем ска Митро
ви ца нашем листу је потвр ђе но да је 
дошло до сао бра ћај не незго де у којој 
је настра дао пешак, као и да се тра га 
за воза чем вози ла, те да о овој тра ге
ди ји не могу више ника кве инфор ма
ци је да дају док тра је истра га.

С.Костић

Мешта ни Доњих Петро ва ца при ча
ју да се ско ро у њихо вом месту отво
рио кафић и да често дола зи омла
ди на и са стра не, као и да су од тада 
при ме ти ли јур ња ву вози ли ма кроз 
село. 

Брзавожња

Полицијсковозилонапутугдеседесиланесрећа
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Град је зна ча јан при вред ни успон 
дожи вео послед њих деце ни ја 19. 
века и дости гао је импо зант ни 

број од 10.000 ста нов ни ка на пре ла
ску у 20. век. Глав но обе леж је при вре
де гра да било је у наглом про цва ту 
трго ви не и занат ства. Митро вач ка 
трго вач ка пија ца била је изу зет но 
снаб де ве на робом. Посеб но су на 
гла су биле ману фак тур не рад ње са 
вели ким лаге ри ма нај бо љег тек сти ла: 
разних што фо ва, сви ле, кана фа са, 
цица, бати ста, кашми ра, дели на и 
тру ка. 

Испред трго вач ких и занат ских рад
њи изла га на је разно вр сна роба, тако 
да су оба трга – ста ра и нова чар ши ја 
– ода ва ли живо пи сан и зани мљив 
изглед. Сво ју робу су изно си ли лици
де ри, опан ча ри, папу ча ри, чизма ри, 
сапун џи је, чешља ри, ножа ри, штри ке
ри, кро ја чи, сале ри и клом фе ри. Од 
трго ви не Пла ва зве зда (која се нала
зи ла на жит ној пија ци), па пре ма 
цркви, ста ја ли су хле ба ри и воћа ри са 
кор па ма. Лон ча ри су зау зи ма ли место 
на сре ди ни пија це, пред вели ком срп
ском црквом. Места за про да ју живи
не, зеле ни и свих дру гих сит ни ца, 
била су код апо те ке Тапер це ра и са 
обе стра не угла пор те. Сточ на хра на 
про да ва на је на Трој стве ном пла цу, 
дрва и воће на коли ма – пред про ме

на дом, а мар ва испред Сола ре.
Исти пери од је обе ле жи ло и доба 

пот пу не доми на ци је гра ђан ске кла се у 
вође њу јав них, при вред них и кул тур
них посло ва гра да. Поче ла се више 
покла ња ти пажња сва ко днев ном живо
ту. Води ло се рачу на о оде ва њу и о 
поди за њу бољих и удоб ни јих кућа. 
Уга ђа ли су гра ђа ни себи и у погле ду 
пре во за, пра ве ћи комот ни је кочи је, са 
угра ђе ним гре ја чи ма за лагод ни ју 
вожњу у зим ском пери о ду.

SRIEMSKENOVINE,Broj 94. U Vuko
va ru, 23. stu de na 1907. godi ne, XX. 
tečaj.

Spravaza
grijanjekočija

Osječ ki trgo vac Josip Gold stein izu mio 
je spra vu za gri ja nje koči ja i dao je taj svoj 
izum u svim drža va ma paten ti ra ti. Spra va 
se može smje sti ti u sva ka kola i podr ža va 
u koli ma naj u god ni ju tem pe ra tu ru. Topli na 
se može povi si ti ili sni zi ti. Izu mi telj pre go-
va ra sada sa jed nim budim peš tan skim 
kon zor ci jem, da ovaj svoj pro na la zak 
može „en gros“ pro du ci ra ti. Za ovu kori-
snu spra vu prvi ma su se zain te re so va le 
vojar ne, sudb. sto lo vi i kazni o ne, koji ma 
su koči je sva ko dnev na neo p hod nja, tim 

pri je što bi spra va sta ja la samo 180 K. 
Леп ши и ведри ји живот, гра ђа ни 

Митро ви це виде ли су на путо ва њи ма у 
Пешту, Пожун, Солун, или на шко ло ва
њу у Пољ ској, или у ван дров ки. Шири
ли су сарад њу и са гра до ви ма у окру
же њу и орга ни зо ва ли међу град ска 
дру же ња и кул тур носпорт ске дога ђа
је. Један од зани мљи ви јих дога ђа ја, 
нај ма сов ни је про пра ће них, била је 
трка коња на раз мак, у орга ни за ци ји 
дра гун ске пуков ни је.

SRIEMSKENOVINE,Broj 37. U Vuko
va ru, 8. svib nja 1909. godi ne, XXII. 
tečaj.

UtrkaizOsieka
uMitrovici

Čast nič ki zbor 11. dra gun ske pukov ni-
je pri re dio je u četvr tak utr ku konja ni ka iz 
Osi e ka u Mitro vi cu. Konja ni ci poš li su od 
svra tiš ta „Royal“ u 2 sata u jutro, te su 
izme đu 8 i 10 sati do pod ne ima li sti ći u 
Mitro vi cu. Meta je bila ćupri ja kod drvar-
ske rad nje g. Antu na Žun te ra.

SRIEMSKENOVINE,Broj 38. U Vuko
va ru, 12. svib nja 1909. godi ne, XXII. 
tečaj.

МИТРОВАЧКЕИзАТВОРСКЕПРИЧЕ

Јахањекојесу
приредиличасници
ЂорђеЦвијановићсаНебојшомДрагановићем,припремакњигу–монографијуо

митровачкомзатвору,којатребадаугледасветлостданаовегодине.Тимповодом,
објављујемотекстове,којесуониВладимирЋосић,нашликаозанимљиведетаље
занашечитаоце
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NakonjuizOsieka
uMitrovicu

U proš li četvr tak, kako već javi smo, pod-
u ze lo je sedam čast ni ka 11. dra gun ske 
pukov ni je utr ku iz Osi e ka u Mitro vi cu na 
konji ma pre ko Vuko va ra, Tovar ni ka, Šida i 
Laćar ka. Put što su ga jaha či pro va li li, 
izno si 110 kilo me ta ra. Jaha či kre nu še iz 
Osi e ka u 3 sata u jutro. Meta u Mitro vi ci bio 
je most kod drvar ske rad nje Antu na Žun te-
ra. U Mitro vi ci se je već od 7 sati u jutro 
sku plja lo općin stvo na meti. Nije potra ja lo 
dugo, kad i eto ti jaha ča. Prvi je doju rio 
nad po ruč nik g. Pistor, koji je tre bao od Osi-
e ka do Mitro vi ce 5 sati 20 časa ka, dru gi je 
sti gao poruč nik g. Bar jan za 5 sati 24 časa-
ka, tre ći je sti gao kape tan g. barun Koi sek 
za 5 sati 26 časa ka. Za cie log puta bio je 
dale ko napried g. Basch, ali kod Laćar ka 
pukao je pojas od sedla i on pao s konja, 
ozli e dio se na gla vi, a pre ko pol sata tre-
bao je, dok je konja k sebi pri va bio i tako 
ne dugo iza sti glih jaha ča doja šio. Kasni je 
je pri spje lo više čast ni ka, koji su pra ti li 
jaha če. O pod ne, kako javlja „Hrv. Bra nik“, 
bio je pri re đen ručak za jaha če u čast nič koj 
men si, a na večer sjaj na veče ra.

SRIEMSKENOVINE,Broj 39. U Vuko va
ru, 15. svib nja 1909. godi ne, XXII. tečaj.

Jahanjenarazmak
Piše nam pri ja telj naše ga lista iz Mitro-

vi ce: Kako sam čitao u vašem listu krat ku 
viest o nedav nom jaha nju na raz ma ku 
Osi ek – Mitro vi ca, što su ga pri re di li čast-
ni ci naše dra gun ske posa de, držim, da će 
zani ma ti Vaše čita te lje, ako toč no pri ob-
ćim zna me ni ti uspjeh ove утр ке. Na 
jaha nju uče stvo va lo je 7 čast ni ka, a raz-
mak izme đu Osi e ka i Mitro vi ce izno si 110 
kilo me ta ra. Kao prvi pre va lio je taj put i 
sti gao na metu nad po ruč nik Pistor na 
kobi li „Etel ka“ za 5 sati 20 časa ka. Za njim 
je sti gao poruč nik Burian na konju „Erb fe-
ind“ za 5 sati 25 časa ka. Poslie nje ga 
kape tan barun Kosjek na kobi li „Abra“ za 
5 sati 35 časa ka. Zatim poruč nik Nec-
hwalsky na kobi li „Gei ge“ za 5 sati 481/2 
časa ka. Poslie nje ga nad po ruč nik Bol be-
ritz na kobi li „Asia“ za 5 sati 49 časa ka. 
Zatim nad po ruč nik Poni an kow ski na kobi-
li „Ger ta“ za 6 sati i konač no poruč nik 
Basch na konju „Gou ver ne ur“ za 6 sati 45 
časa ka. 

Svi 7 jaha či sti gli su u Mitro vi cu sa svo-
jim konji ma u naj bo ljoj kon di ci ji. Što je ali 
poseb no napo me nu ti, to je činje ni ca, da je 
svo je vre me ni rekord u jaha nju na raz ma-
ku Budim peš ta – Beč dale ko nad kri ljen. U 
ovoj utr ki pre vla da na je za jedan sat dalji-
na od 14 kilo me ta ra, a sada pri ovom 
jaha nju Osi ek – Mitro vi ca stvo rio je pobje-
di telj rekord od 20,9 kilo me ta ra za jedan 
sat. Osim kroz Vuko var radi vla žnog asfal-
ta nisu star te ri cie lim putem jaši li kora-
kom, već kasa li, a veći dio puta pre va li li 
su u galo pu, tako kape tan barun Kosjer 
75 kilo me ta ra, a poruč nik Burian 70 kilo-
me ta ra. Dan poslie jaha nja svi su konji 
povje ren stve no pre gle da ni bili, te je usta-
no vlje no, da su utr ku svla da li u naj bo ljem 
sta nju.

БИБлИОТЕКА„АТАНАСИЈЕСТОЈКОВИЋ“РУМА

Победници
ликовногконкурса

Маг да ле на Бор ко вић, уче ни ца 
ОШ „Мили вој Пет ко вић Фећ
ко“ из Пла ти че ва, побед ни ца 

је дечи јег ликов ног кон кур са Све ти 
Сава и ђаци, који је рас пи са ла Град
ска библи о те ка „Ата на си је Стој ко вић“ 
из Руме. 

Дру го место је при па ло Вла ди ми ру 
Милој ко ви ћу, уче ни ку ОШ „23. окто бар“ 
из Клен ка, а тре ћа је била Мира Мар
ја но вић из ОШ „Доси теј Обра до вић“ из 
Пути на ца. 

Нај бо љи уче сни ци су доби ли на 
поклон књи ге, при ла го ђе не њихо вом 
узра сту. Њима су награ де уру че не на 
при год ној све ча но сти, која је 30. јану
а ра одр жа на у чита о ни ци библи о те ке 
„Ата на си је Стој ко вић“.

Маг да ле на Бор ко вић је рекла, да јој 
је ово прва осво је на награ да и да је 
није оче ки ва ла.

 – Желе ла сам да се при ја вим на кон
курс. Два дана сам ради ла овај цртеж. 
Све сам сама осми сли ла како тре ба да 
изгле да – рекла нам је Маг да ле на.

Мир ја на Бело ше вић, библи о те кар
ка на Дечи јем оде ље њу, каже, да им 
је основ ни циљ да путем овог кон кур

са пове жу децу и библи о те ку, да деца 
дола зе и заво ле библи о те ку. 

– Жели мо да у нашој библи о те ци 
про на ђу све оно што им је потреб но 
и за сти ца ње зна ња, али и ужи ва ње. 
Задо вољ ни смо, јер је при сти гло пре ко 
30 радо ва, од којих је 21 рад одго во рио 
на зада ту тему и пра ви ла кон кур са. 
Ове годи не нај ви ше награ да је оти шло 
у руке уче ни ка из наших сео ских шко
ла. Ква ли тет радо ва је био одли чан, 
тако да смо заи ста има ли тежак зада
так. Деца су нам заи ста кре а тив на и 
само им тре ба пру жи ти при ли ку – каже 
Мир ја на Бело ше вић.

Она дода је, да је ово тре ћи кон курс 
Град ске библи о те ке на тему Све тог 
Саве и све то са вља, а лане је био орга
ни зо ван лите рар ни кон курс.

На кон курс су при сти гли радо ви уче
ни ка четвр тих раз ре да из седам основ
них шко ла из Руме, Клен ка, Пути на ца, 
Доњих Петро ва ца и Пла ти че ва.

Жири, који је пре гле дао при сти гле 
радо ве, чини ле су Мир ја на Бело ше
вић, Ива на Коста ди но вић и Мари на 
Крањ че вић, библи о те кар ке у Град ској 
библи о те ци. С.Џ.

Награђениучеснициконкурса

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Промоцијакњиге
У четвр так, 31. јану а ра у Гале ри ји 

„Лазар Воза ре вић“, одр жа на је про
мо ци ја књи ге Исто ри ја спор та у 
Срем ској Митро ви ци књи га II, у 
орга ни за ци ји Уста но ве за него ва ње 
кул ту ре Срем, Исто риј ског архи ва 
Сре ма и Спорт ског саве за Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Кроз митро вач

ки спорт ски вре ме плов, води ли су 
нас: др Ненад Лема јић, аутор, Нема
ња Црнић, Мир ко Дра гој ло вић и 
Жељ ко Ада ше вић. У умет нич ком 
делу про гра ма, насту пио је Гим на
стич ки клуб Сири јус. Про грам су 
води ле Даја на Сави ће вић и Дра га на 
Лекић.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Почиње

правифудбал
Фебру ар је сти гао и пола ко се загре

ва мо за рас плет у Лиги шам пи о на. 
Сле де ћег уто р ка кре ће нока ут 

фаза нај ја чег фуд бал ског так ми че ња у 
Евро пи. Нема сум ње да ула зи мо у нај за
ни мљи ви ји део сезо не. Рекло би се, 
почи ње пра ви фуд бал. И ако су фаво ри
ти могли да се про вла че и изла зе на крај 
са неја ким про тив ни ци ма у так ми че њу 
по гру па ма, у овој фази нема изго во ра и 
места за гре шке.

Рома игра са Пор том прву утак ми цу 
код куће. Зани мљив и неиз ве стан дуел у 
наја ви, али је ипак ути сак да су Римља ни 
фаво ри ти. Нашим људи ма ће срце веро
ват но бити уз њих, с обзи ром на то да су 
Џеко и Кола ров јед ни од глав них аду та 
тре не ра Ди Фран че ска.

Један од потен ци јал них блок ба сте ра 
је дуел изме ђу Јунај те да и Пари за. Пари
жа ни ма се сигур но није сви де ло то што 
су виде ли у послед ња два месе ца. 
Мислим нарав но на про ме ну тре не ра у 
Ман че сте ру и сери ју побе да по дола ску 
Сол ски је ра. Фран цу ски тим је сва ка ко 
фаво рит, али није све јед но када са дру ге 
стра не има те клуб са таквом подр шком и 
тра ди ци јом. Бит на став ка је и чиње ни ца 
да су се Енгле зи већ опро сти ли од титу
ле у дома ћем так ми че њу и да им је ово 
при ли ка да изва де сезо ну. Париз путу је 
на први меч без Неј ма ра кога је неки баја 
поште но изде ве тао и повре дио на јед ној 
првен стве ној утак ми ци. Реал но, када се 
пона шаш као при ма до на, мораш да 
рачу наш на такве ситу а ци је. Деч ко је 
ипак кла са од игра ча и сва ка ко да ће 
недо ста ја ти свом тиму.

Још један потен ци јал но неиз ве стан 
окр шај чека нас изме ђу Тотен хе ма и 
Бору си је. Обе еки пе игра ју ква ли те тан и 
атрак ти ван фуд бал. Већу шан су бих дао 
Нем ци ма, јер је Тотен хем при лич но 
осла бљен неи гра њем Кеј на и Али ја, два 
игра ча која су јако бит на за тим. Тре ба 
рећи и то да Бору си ја игра сја јан фуд бал 
и да доми ни ра над сво јим про тив ни ци ма 
као нико у Евро пи.

Ајакс иде на Реал Мадрид. Искре но, 
жао ми је што су Копља ни ци већ у ста р ту 
наба са ли на моћ ну шпан ску еки пу. Писао 
сам већ о томе да су поку пи ли сим па ти је 

сво јом игром у првој фази так ми че ња. 
Тален то ва на еки па која ће има ти огро
ман мотив да се дока же про тив европ
ског гиган та. Оста вио бих мало про сто ра 
за евен ту ал но изне на ђе ње, али је у овом 
момен ту Реал, иако не игра свој нај бо љи 
фуд бал, вели ки фаво рит.

У Фран цу ској ће се отво ри ти дуел 
изме ђу Лио на и Бар се. Сма ра ње у наја
ви, ако мене пита те, јер ствар но не 
видим начин на који ће се Фран цу зи оду
пре ти шпан ским фуд ба ле ри ма. Једи на 
нада Лио на је да ови ма не игра пола 
тима и да Меси ја спи чи гром, што је, 
сло жи ће те се, мало веро ват но.

Још један дер би се игра изме ђу енгле
ске и немач ке еки пе. Ливер пул иде на 
бле до ли ки Бајерн. Али, што оно кажу, 
Шва бур де су то. Ово може бити клоп ка 
за тим са Остр ва и не би ме изне на ди ло 
да доби ју по репу од Нема ца. Ливер пул 
ове сезо не игра сјај но у првен ству, иду 
на титу лу, али то може да има сво ју 
цену. Пита ње је коли ко су се истро ши ли 
игра ју ћи у пакле ном рит му који носи 
енгле ски фуд бал. Нем ци ће сва ка ко гле
да ти да иско ри сте сво је шан се. А има ће 
их сигур но.

Ако мене пита те, један од нај од врат
ни јих дуе ла чека нас изме ђу Атле ти ка и 
Јувен ту са. Нисам љуби тељ ни јед не ни 
дру ге еки пе. Не волим тај фуд бал и није 

ми зани мљи во да их гле дам. Наро чи то 
Атле ти ко. Поку ша вао сам, није да нисам. 
Гле дао сам их у нади да ћу виде ти 
нешто што ми се сви ђа. Али јед но став
но, не иде. Еки па која већи ну тек ми 
доби ја са 1:0 не завре ђу је моју пажњу. 
Ако још узме мо у обзир да ће се са дру
ге стра не наћи јед на ита ли јан ска еки па, 
сма ра чи на је зага ран то ва на. Али хај де 
да оста ви мо места изне на ђе њу и нада
мо се да ће, баш кад се нај ма ње нада
мо, овај дуел оби ло ва ти шан са ма и 
голо ви ма. Јед но је сигур но, чека нас 
неиз ве стан окр шај, а можда и неки про
ду же ци или пена ли.

И за крај, ту је дво меч изме ђу Шал
кеа и Ман че стер Сити ја. Нема ту 
мно го паме ти. Сити је апсо лут ни 

фаво рит и оче ку је се лага ни про ла зак. 
Ипак, има ју ћи у виду кон стант но муче ње 
Сити ја у Лиги шам пи о на, не би ме изне
на ди ло да их Нем ци поште но наму че. 
Гвар ди о ла би сил но желео титу лу европ
ског прва ка са сво јим сада шњим клу
бом. Да ли је конач но дошао тај тре ну
так, оста је да се види.

Почи ње да се заку ва ва сезо на и како 
буде одми ца ла, гле да ће мо све зани
мљи ви је дуе ле, како у дома ћим првен
стви ма, тако и у европ ским так ми че њи
ма. Врхун ска заба ва за све нас ови сни ке 
о фуд ба лу. Ужи вај те.

СЕНИОРСКОПРВЕНСТВОСРБИЈЕУАТлЕТИЦИ

БронзазаСању
У Бео гра ду је, 2. и 3. фебру а ра, одр жа

но првен ство Срби је за сени о ре и сени
ор ке на ком су насту пи ли и чла но ви АК 
Срем из Срем ске Митро ви це. 

Нај у спе шни ја је била Сања Весе ли
но вић, која је са пре ско че на три метра 
осво ји ла брон за ну меда љу у дисци пли
не скок мот ком.

Сви оста ли так ми ча ри су јуни о ри и сви 
су осво ји ли шесто место. Мир ко Мау на 

лич ним рекор дом у трци на 3.000 мета ра, 
који сада изно си 8:52:00, Сте вић Слав
ко у ско ку у вис са виси ном 1,98 мета ра, 
Тама ра Јова но вић у баца њу кугле резул
та том 11,02 мета ра и Дејан Анту но вић на 
1.500 мета ра резул та том 4:15:98. 

На овом првен ству је након 23 годи
не конач но обо рен и дво ран ски рекорд у 
пето бо ју за јуни ор ке, који је држа ла чла
ни ца АК Срем Ната ша Меши.

СањаВеселиновић
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У окто бру 2018. годи не је отво рен 
кара те клуб Мачва у Мачван ској 
Митро ви ци. На ову иде ју је 

дошла позна та кара тист ки ња Ива Вин
ко вић. Свет ска и европ ска шам пи он ка, 
а сада и наци о нал ни тре нер каде та, 
јуни о ра и мла ђих сени о ра у кара теу. 
Она се одлу чи ла на ова кав корак, 
након што је у клу бу Срем уви де ла, да 
доста деце дола зи из Мачван ске 
Митро ви це у Срем ску, али и због тога, 
што у њеном клу бу тре ни ра ју два 
држав на прва ка: брат и сестра Јули јан 
и Јова на Петро вић из Сала ша Ноћај
ског. Пред ра су де и скеп ти ци зам је нису 
спре чи ли, да деца из Мачван ске 
Митро ви це и око ли не, има ју могућ ност 
где да ква ли тет но про ве ду сло бод но 
вре ме.

– Након што сам осно ва ла кара те 
клуб у Срем ској Митро ви ци 2014. годи
не и успе ха бра та и сестре, Јули ја на и 
Јова не Петро вић из Сала ша Ноћај ског 
(први на Држав ном првен ству), дошла 
сам на иде ју да отво рим и кара те клуб 
у Мачван ској Митро ви ци. Овде су се 
сте кли усло ви за тако нешто. Пред сед
ник Месне зајед ни це Мачван ска 
Митро ви ца Милош Ковач, ми је иза шао 
у сусрет и пону дио Дом кул ту ре, као 
про стор у ком могу да држим тре нин ге. 
У почет ку сам заи ста била скеп тич на, 
међу тим, нисам кроз спорт нау чи ла да 
оду ста нем. Када је тре ба ло да одр жим 
први тре нинг, нисам зна ла коли ко ће и 
да ли ће неко доћи. Лепо сам се спре
ми ла, обу кла кимо но и саче ка ла. Сада 
имам 15 пола зни ка. Нај мла ђи члан 
има чети ри годи не, каже Ива Вин ко
вић.

Свет ска шам пи он ка наво ди, да је у 
Мачван ској Митро ви ци наи шла на раз
у ме ва ње и подр шку, али да је потреб на 

тата ми стру ња ча, како би тре нин зи 
могли да буду ква ли тет ни ји. Сма тра да 
би могао да се нађе неки спон зор за то.

– Сви су се запи та ли, зашто баш у 
Мачван ској да отво рим клуб, били су 
непо вер љи ви у сми сли где тамо да 
идеш. Међу тим, ја се на то нисам оба
зи ра ла, била сам упор на. И ствар но, 
откад сам овде, сви желе да помог ну и 
да иза ђу у сусрет. У Основ ној шко ли 
„Добро сав Радо са вље вић Народ“ и у 
врти ћу Лане, напра ви ла сам про мо ци
ју, ту су ми без речи иза шли у сусрет. 
Пошто Дом кул ту ре пре ко зиме није 
довољ но топао да се тамо тре ни ра, 
Бро до гра ди ли ште Ваха ли нам је иза
шло у сусрет, и дало на кори шће ње 
пре ко зиме, сво је про сто ри је. Нисам 
дозво ли ла да се деца пре хла де тамо и 
да цела иде ја про пад не. Међу тим, Дом 
кул ту ре је већи про стор и више би 
одго ва рао. Било би мно го добро, када 
би се про блем гре ја ња решио. С дру ге 
стра не, нама је потреб на тата ми стру
ња ча, да бисмо могли боси да тре ни
ра мо. За наш клуб тај износ је сада 
пре ве лик, па сма трам да би неко од 
спон зо ра, могао да нам помог не – обја
шња ва Ива.

Кара те је од недав но школ ски спорт 
и тиме је међу децом постао попу лар
ни ји. Вин ко ви ће ва сма тра да је та 
одлу ка добра, али да ће и њен клуб у 
Мачви, од мар та сигур но има ти више 
чла но ва. 

– Игор Уро ше вић тре ни ра децу у 
Мачван ској Митро ви ци, носи лац је 
црног поја са. Њему веру јем, одго во ран 
је и има леп однос са децом. Вео ма је 
важно да тре нер допре до дете та, ако 
то изо ста не, онда није добро,  јер је 
важно да дете при хва ти тре не ра. На 
при мер, мени су гово ри ли да добар 

так ми чар не може да буде и добар тре
нер, ја се опет по ко зна који пут у 
живо ту нисам оба зи ра ла на при че дру
гих. Мора човек има ти нешто у себи 
када је тре нер, мора да се посве ти 
сва ком дете ту дру га чи је. Тако ђе, и 
сама знам коли ко је дисци пли на важна, 
па се мој систем засни ва на узрок-
после ди ца и деца то изу зет но пошту ју, 
наста ви ла је Ива. 

Струч ња ци наво де да су бла го де ти 
спор та, све оп ште пси хич ко и физич ко 
здра вље, али и да може реши ти про
блем агре сив но сти код деце.

– Наи ла зи ла сам на пред ра су де, 
када роди те љи не желе да упи шу сво је 
дете на кара те, због тога што сма тра ју 
кара те агре сив ним спор том. Међу тим, 
ја сам лич ни при мер да то није тако. 
Када сам била мала, била сам баш 
агре сив на. Сво ју агре сив ност сам 
кана ли са ла кроз кара те на тре нин зи
ма, тако да се нисам тукла ни на ули ци, 
ни код куће или у шко ли. С дру ге стра
не, деца, која се баве кара те ом или 
било којим спор том, вре ме ном су 
само стал ни ја, лак ше се укла па ју, наво
ди Ива. 

Тако ђе, она каже да кара те има пози
тив не ефек те и на чове ка.

– Кара те је тре ћи спорт по масов но
сти у све ту, после фуд ба ла и кошар ке. 
Јако је добар, јер под јед на ко раз ви ја и 
леву и десну хемис фе ру мозга, а сви 
зна мо коли ко је баланс важан у живо ту. 
Мен тал но, кара те учи издр жљи во сти, 
мора се бити при су тан у сада шњем 
тре нут ку на тре нин гу. То је и важно у 
живо ту, а то често забо ра ви мо  да 
живи мо у сада шњо сти. Тако ђе, кара те 
их учи и дисци пли ни и пошто ва њу, 
завр ша ва Ива.

 з.Поповић

КАРАТЕКлУБ„МАЧВА“МАЧВАНСКАМИТРОВИЦА

Иваињенадеца
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:ПРИзНАЊАНАЈБОЉИМАУОБлАСТИСПОРТА

СпортистаГрадаМаријаДостанић

Про шле сре де, 30. јану ра, у Град ској 
кући је упри ли че на све ча на доде ла 
при зна ња нај бо љим спор ти сти ма 

у 2018. годи ни, у при су ству начел ни ка 
Град ске упра ве за обра зо ва ње, кул ту
ру и спорт, Или је Неди ћа, пред став ни ка 
Спорт ског саве за гра да, број них спорт
ских рад ни ка, као и спор ти ста и роди те
ља. Награ де су се састо ја ле од пла ке те и 
спорт ске опре ме.

– Од срца чести там свим добит ни ци
ма награ де спор ти ста годи не коју и ове 
годи не доде љу је мо у седам кате го ри ја, 
као и на свим постиг ну тим резул та ти ма 
и успе си ма. То су људи који са сво јим 
тре не ри ма и сво јим струч ним тимом сва
ка ко нај бо ље про мо ви шу Град Срем ску 
Митро ви цу. Иза њих сто ји вели ки рад, уз 
који иду и вели ка одри ца ња, изја вио је 
Недић.

Титу лу нај бо љег спор ти сте Гра да 

Срем ска Митро ви ца у 2018. годи ни поне
ла је Мари ја Доста нић, члан Кајак клу ба 
Вал и репре зен та ци је Срби је, а ово није 
њена прва награ да за спор ти сту годи не.

– Јако ми зна чи подр шка Гра да, с обзи
ром да је ово моја прва годи на сени о ра, 
као и то што сам поно во била у избо ру 
за спор ти сту годи не. То је вели ка одго
вор ност за мене, мора ћу да наста вим са 
јаким тре нин зи ма да бих ово све оправ
да ла. У вези пла но ва за даље, акту ел не 
су при пре ме. За две неде ље иде мо у Тур
ску где ћемо бити шест неде ља и при пре
ма мо се за олим пиј ске игре. То нам је нај
ве ћи циљ за ову годи ну, рекла је Мари ја.

У кате го ри ји пио ни ра прво место деле 
Огњен Тро гр лић,  Џудо клуб Сир ми ум и 
Алек сан дар Јова но вић, Кајак клуб Вал, 
дру го Ања Лајић, Атлет ски клуб Срем, 
тре ће Ната ши Ћет ко вић, Жен ски руко
мет ни клуб Срем.

Међу каде ти ма нај бо ља је Ана ста зи
ја Бајук, кајак клуб Вал, затим Оли ве ра 
Михај ло вић, Кајак клуб Вал, док  је на 
тре ћем месту Лана Гаври ло вић, Спорт
ско три а тлон удру же ње Сава.

У кате го ри ји јуни о ра прво место је при
па ло Боја ну Зде ла ру, Кајак клуб Вал, на 
дру гом је Сте фан Врдо љак, Кајак клуб 
Вал, на тре ћем Нема ња Јор гић, Атлет ски 
клуб Сир ми ум.

Међу сени о ри ма је нај бо ља Мари ја 
Доста нић, Кајак клуб Вал, затим Дра га
на Тома ше вић, Атлет ски клуб Сир ми ум, 
на тре ћем месту је Мари ја Вуче но вић, 
Атлет ски клуб Срем. 

За нај бо љи клуб про гла шен је Кајак 
клуб Вал, титу лу нај бо љег тре не ра понео 
је Ненад Коси јер, док се на месту нај бо
љег тре не ра за 2018. годи ну нашао Јоца 
Коп чић.
 Т.С.

Најбољиуобластиспорта

САВАТЕКлУБРУМА

ТризлатанасветскомКУПу
Чла но ви Сава те бокс клу ба Рума су осво ји ли три злат

не, сре бр ну  и брон за ну  меда љу, на Свет ском КУПу 
у асосава теу, који је 26. јану а ра одр жан у Будим пе

шти.
Зла то је оти шло у руке јуни о ра Петра Јова но ва, у кате

го ри ји до 65 кило гра ма и јуни ор ки, Нико ли не Касап у кате
го ри ји до 60 кило гра ма и Јова не Касап, кате го ри ја до 65 
кило гра ма. 

Сре бр ну меда љу је осво јио кадет Стра хи ња Јоц ко вић, а 
брон зу јуни ор ка Јова на Мир че тић.

 – Било је вео ма тешко осво ји ти меда ље, јер је кон ку рен
ци ја на Свет ском КУПу из годи не у годи ну све већа. Међу
тим, нај ве ћи про блем нам је био доћи до Будим пе ште. Због 
вео ма тешких вре мен ских усло ва и мећа ве, која нас је пра
ти ла од самог пола ска, пла ши ли смо се да неће мо сти ћи 
на вре ме, а због ком пли ка ци ја на путу, били смо при лич но 
умор ни и неи спа ва ни, када смо дошли у Будим пе шту. То 
нас, ипак није спре чи ло да постиг не мо добре резул та те и 
још јед ном потвр ди мо да смо нај у спе шни ји сава те клуб у 
Срби ји – рекао је за наше нови не, тре нер Мио драг Ракић.

С.Џ.
СаватетимуБудимпешти
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ШИД

Најбољиспортисти2018.године
Тра ди ци о нал но, кра јем 

јану а ра про гла ше ни 
су нај бо љи спор ти сти, 

еки пе и спорт ски рад ни ци у 
про шлој годи ни. Орга ни за
тор овог дога ђа ја, већ неко
ли ко деце ни ја је Копер ни кус 
РТВ Шид и Спорт ски савез 
општи не Шид. Све ча ност је 
одр жа на у сре ду 30. јану а ра у 
спорт ској хали, а при зна ња је 
уру чио пред сед ник Општи не 
Шид Пре драг Вуко вић зајед
но са дирек то ром Копер ни кус 
РТВ Шид Нико лом Види ћем.

Спорт је важан сег мент 
дру штва и тре ба му посве ти
ти још више пажње, сма тра 
пред сед ник општи не.

– Чести там овој деци, спор
ти сти ма који осва ја ју меда ље, 
не само на дома ћем тере ну, 
већ и на међу на род ном. То је 
вели ка ствар за општи ну Шид 
и они су нај бо љи пред став
ни ци наше општи не, како у 
земљи, тако и у ино стран ству. 
Ове годи на општи на Шид је 
за спорт издво ји ла 22,5 мили
о на дина ра. Наста ви ће мо да 
ула же мо у спорт ске објек те, 
спорт ска удру же ња, у игра ли
шта за децу, да учи ни мо све 
да спорт поста не број један 
код омла ди не и да их буде 
што више на спорт ским тере
ни ма, изја вио је Вуко вић.

Нај у спе шни ји спор ти ста 
општи не Шид за про те клу 
годи ну је Јован Сто ја ко вић из 
кајак клу ба „Филип Вишњић” 
из Вишњи ће ва. Јован је уче
ник тре ћег раз ре да шид ске 
Гим на зи је, који тре ни ра кајак 
од тре ћег раз ре да основ не 
шко ле  око шест, седам годи
на. А зашто баш кајак, обја
снио нам је нај бо љи спор ти
ста. 

– Мно го деце у мом селу се 
бави овим спор том, па сам се 
тако и ја одлу чио. Тре ни рам 
јед ном, до два пута днев но. 
Тре нин зи тра ју око 90 мину
та и тре ба доста одри ца ња 
да би се пости гли резул та ти. 
Шко ла не трпи, али трпе неке 
додат не актив но сти. Немам 
сло бод ног вре ме на, стал
но тре нин зи. Мој циљ је да 
пости жем што боље резул та
те, рекао је Јован.

Еми ли ја Ђача нин је про
гла ше на за нај у спе шни ју 
спор тист ки њу, члан је бици
кли стич ког клу ба Јед но та из 
Шида.

 – Оче ки ва ла сам ово при
зна ње, и поред тога наста
ви ћу и даље да се тру дим и  
пости жем што боље резул
та те. Тре ни рам пет годи на и 

жеља ми је да се оства рим 
као про фе си о нал ни бици кли
ста, изја ви ла је Еми ли ја.

Бици кли стич ки клуб Јед-
но та про гла шен је за нај
у спе шни ју спорт ску еки пу. 
Фуд бал ски клуб Сре мац из 
Бер ка со ва је нај у спе шни ја 
еки па у месним зајед ни ца ма. 

Мушка омла дин ска еки
па сто но те ни сер ског клу ба 
Пар ти зан, била је нај бо ља 
током про шле годи не, а жен
ска омла дин ска еки па кара те 
клу ба Шид је била нај бо ља у 
овој кате го ри ји.

Спор ти ста омла ди нац за 
2018. годи ну је Милош Жив ко

вић из бици кли стич ког клу ба 
Јед но та, а у кате го ри ји омла
дин ки то је Вла да на Пешић из 
кајак клу ба „Филип Вишњић” 
из Вишњи ће ва.

Нај у спе шни је школ ско дру
штво је Основ на шко ла „Бран
ко Ради че вић” из Шида и Гим
на зи ја „Сава Шума но вић”.

Награ ду је доби ла и фир
ма Вик то риа оил, као нај у
спе шни ја рад нич коспорт ска 
еки па.

Пла ке ту за нај у спе шни јег 
спорт ског рад ни ка општи не 
Шид, добио је Стан ко Лога
ру шић, а Зоран Лаза ров за 
живот но дело.

За успех на међу на род ној 
сце ни, награ ду је добио Дејан 
Јокић, члан пара о лим пиј ске 
репре зе на та ци је Срби је у 
стре ља штву и Иван Мла де но
вић, бици кли стамара то нац.

– Пре шао сам 12.000 кило
ме та ра, од Шида до Пекин
га, за чети ри месе ца. Ја сам 
спор ти ста, физич ки сам био 
спре ман. Иза брао сам путо
ва ње бици клом по све ту. Моје 
сле де ћа ета па ће бити 2020. 
годи не на Олим пиј ске игре у 
Токио. Оти ћи  ћу и вра ти ћу се 
бици клом, рекао нам је Иван.

За успех на дома ћој спорт
ској сце ни током про те кле 
годи не, добио је и саве зни 
фуд бал ски суди ја, мла ди 
Алек сан дар Вла дић.

– После десет годи на напор
ног рада, постао сам суди
ја прве кате го ри је, одно сно 
суди ја Прве лиге Срби је. Јако 
се тешко дола зи до тог зва ња! 
После низа утак ми ца у нижем 
ран гу, дошао сам на листу 
Прве лиге. Доста напо ра и 
рада је уло же но, као и  кур
се ви енгле ског јези ка. После 
11 одсу ђе них утак ми ца, судио 
сам и Интер на ци о нал ну утак
ми цу у Сен ти, изме ђу Мађар
ске и Црне Горе. При пре ме су 
у току, прво се игра ју при ја
тељ ске утак ми це. Првен ство 
почи ње 27. фебру а ра, биће 
лепих утак ми ца, па се надам 
да ћу јед ног дана одсу ди ти и 
дер би. Мило рад Мажић ми 
је мен торкоор ди на тор. Од 
2019. годи не сам уче сник кам
па тален то ва них суди ја Вој во
ди не – каже Вла дић.

При зна ња за про шлу годи
ну су поде ље на. Нови иза зо
ви за све спор ти сте, тек пред
сто је. Д.Попов

ЈованСтојаковић ПредрагВуковић,ИванМладеновић

АлександарВладићиМилорадМажић
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БОЈАНАШАРАЦ,ДВОСТРУКАДРжАВНАПРВАКИЊА

Бојанауземљибилијара
Вешти на у чијој је 

сушти ни кон цен тра
ци ја, пси хо ло ги ја, 

вешти на покре та, коор ди
на ци ја ока и руке. Не дис
кри ми ни ше никог, зато што 
њиме могу да се баве под
јед на ко жене и мушкар ци, 
почев од малих ногу, па све 
до злат не јесе ни живо та, 
док год осо ба може нор мал
но да се сагне и испра ви. У 
пита њу је били јар, пома ло 
непра вед но запо ста вљен, 
јер га неки и не сма тра
ју пра вим спор том. Чувен 
је опис Нико ле Тесле, да 
је били јар нај суп тил ни и ја 
игра пер фек ци је и логич
но сти, сат ка на од шахов
ске ком би на то ри ке, зако
на физи ке и изван ред не 
пове за но сти човеч јег ума и 
теле сне мото ри ке.

Доказ да били јар јесте 
спорт је мла да Боја на 
Шарац из Лаћар ка. Ова 
уче ни ца општег сме ра гим
на зи је уско ро пуни седам
на ест годи на, оми ље ни 
пред ме ти су јој енгле ски и 
пси хо ло ги ја, били јар тре ни
ра од сво је три на е сте. Две 
сезо не за редом је прва ки
ња држа ве, у дисци пли ни 
девет ка. Лепо је вас пи та на 
и вео ма при род на, при мет
ног побед нич ког мен та ли те
та и осме ха који зра чи.  

При пре ма ју ћи се за Bal
can tour, међу на род но так
ми че ње које се сва ког 
месе ца орга ни зу је у земља
ма реги о на, и које се  у вре
ме изла ска овог бро ја већ 
одр жа ло у Загре бу, као и на 
пра гу држав ног так ми че ња, 
које почи ње током фебру а
ра, одво ји ла је од свог сло
бод ног вре ме на, ког ина че 
нема мно го на рас по ла га
њу, да са М нови на ма поде
ли неке сво је ути ске из 
живо та тинеј џер ке какву би 
сва ки роди тељ поже лео. 
Били јар тре ни ра сва ко
днев но, а поред тога што је 
одли чан ђак, иде на часо ве 
немач ког. 

– Тре нин зи су сва ко днев
ни. Током школ ске годи не 
не сти жем да тре ни рам 
дуже од три сата днев но, 
мада би тре ба ло пет, шест 
сати. Током рас пу ста могу 
томе пот пу но да се посве
тим. Тре нинг се састо ји у 
пона вља њу и уве жба ва њу 

уда ра ца. Исту куглу гађаш 
изно ва и изно ва, чак и два 
сата ако је потреб но. На 
раз ли чи те начи не се гађа 
иста пози ци ја, мени је један 
од оми ље них поврат ни уда
рац, који ми је сада постао 
изу зет но лаган, иако важи 
за тежи, при ча Боја на.

Љубав пре ма били ја ру је 
Боја ни пре нео тата Горан, 
који је, како сам каже, почео 
рела тив но касно да се бави 
били ја ром. Так ми чио се на 
држав ном првен ству од 
1995. годи не, а 2011. годи не 
је био побед ник Реги о нал не 
лиге Вој во ди не. Више пута 
је побе дио на локал ним 
тур ни ри ма. 

Без при ти ска, оста вља ју
ћи јој про сто ра да се сама 

раз ви је, он је њен лич ни 
тре нер са којим нај че шће 
оди гра меч после тре нин га.

Акту ел на је бор ба Свет
ске били јар и сну кер асо ци
ја ци је да се ова два спор та 
увр сте у про грам Олим пиј
ских ига ра 2024. годи не у 
Пари зу. Да би се одре ђе на 
вешти на свр ста ла у спорт, 
потреб но је убе ди ти деле
га те Међу на род не олим пиј
ске коми си је о довољ ном 
кори шће њу физич ке сна ге. 
О томе би сва ка ко тре ба ло 
пита ти и оне који се били ја
ром баве про фе си о нал но. 
Рећи ће вам да је нео п ход
но дан за даном, годи на ма, 
поред више сат них тре нин
га, посве ти ти се и физич кој 
кон ди ци ји, тере та ни, трча

њу, као и пра вил ној исхра
ни.

– Без физич ког тре нин га 
није могу ће бити у  доброј 
кон ди ци ји, иако би неки ма 
то дело ва ло апсурд но у 
спор ту као што је били јар. 
Два, три сата није тешко 
издр жа ти, али кад сам ишла 
на вели ка тур ни ре и европ
ска првен ства, на тре нин ге 
уз про фе си о нал не тре не ре 
у Новом Саду или Бео гра ду, 
који тра ју по десет сати, са 
неко ли ко крат ких пау за, 
схва ти ла сам коли ко је 
потреб на добра физич ка 
кон ди ци ја, при ча Боја на.

Нарав но да није лако 
ускла ди ти све оба ве
зе и пра ти ти ритам 

који се наме ће, али моти ви
са ној и вред ној осо би то не 
пред ста вља про блем, као 
ни тур ни ри који се нижу. 
Про шлог новем бра је на 
Doboj 9 ball open доспе ла на 
пето место, уче ству ју ћи 
рав но прав но са прва ци ма 
Евро пе и све та који тре ни
ра ју по два де сет годи на 
дуже од ње.

Ова годи на је мало дру га
чи ја од прет ход них, по Боја
ни ној спрем но сти да се још 
јаче ухва ти у коштац са иза
зо ви ма и напор ним при пре
ма ма, како би бри љи ра ла 
на европ ском так ми че њу 
које би тре ба ло да буде кра
јем јуна и уче ство ва ла на 
свет ском. Она сама од себе 
не оче ку је мање. Т.С.

БојанаШарац

Саједногодтурнира
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САВЕзСПОРТОВАОПШТИНЕИНЂИЈА

Спортскаопрема
зафудбалскеклубове
Фуд бал ским клу бо ви ма Желе зни-

чар Инђи ја и Љуко во, Општи на 
Инђи ја и Савез спор то ва општи не 

Инђи ја дони ра ли су ком пле те тре нер ки и 
по шест лоп ти за сва ки клуб. У пита њу је 
наста вак актив но сти на опре ма њу спорт
ских клу бо ва, иста кли су пред став ни ци 
Саве за спор то ва.

Општи на Инђи ја ула же озбиљ на сред
ства у спорт, а доказ томе је и ово го ди
шња сума издво је на из буџе та за спорт
ске орга ни за ци је и поје дин це. Чак 125 
мили о на дина ра пред ви ђе но је за те 
наме не, рачу на ју ћи и про јек те који се 
тичу уна пре ђе ња ста ња спорт ске инфра
струк ту ре. Савез спор то ва, као кров на 
орга ни за ци ја, води рачу на и о нај ма њим 
дета љи ма, па је овог пута, у њихо вим 
про сто ри ја ма, поде ље на спорт ска опре
ма фуд бал ским клу бо ви ма Желе зни чар и 
Љуко во.

Бобан Медић из ФК Љуко во каже, да 
сва ка помоћ добро дође клу бо ви ма, у 
који ма су игра чи прак тич но волон те ри.

– Опре ма, дре со ви и лоп те нама су 
врло бит ни да би могли  функ ци о ни са ти, 
пого то во у зим ском при прем ном пери о ду 
– иста као је Медић, док је Огњен Бан ду
ла ја из ФК Желе зни чар Инђи ја потвр дио, 
да је и овој спорт ској орга ни за ци ји, дона
ци ја у виду тре нер ки и лоп ти, тако ђе, вео
ма зна чај на.

– Нисмо има ли ту основ ну опре му 
прет ход них годи на и недо ста ја ла нам је, 
када путу је мо на утак ми це у дру га места. 
Захва љу јем се Саве зу спор то ва и Општи
ни Инђи ја што мисле на нас и што су нам 

обез бе ди ли ове врло вред не покло не – 
рекао је Бан ду ла ја.

Секре тар Саве за спор то ва Љубо мир 
Кова че вић, уру чио је дона ци ју пред став
ни ци ма поме ну тих клу бо ва, под се тив ши 
при сут не да ће у наред ном пери о ду и 
оста ли клу бо ви доби ти вред ну спорт ску 
опре му.

– У прет ход ном пери о ду смо поде ли ли 
и 50 маји ца Атлет ском клу бу и Одбој ка
шком клу бу Инђи ја, што зна чи да не пома
же мо само фуд бал ским клу бо ви ма, већ и 
оста лим спорт ским орга ни за ци ја ма. Ста
ви ли смо акце нат на мла ђе кате го ри је и 

на побољ ша ње инфра струк ту ре – рекао 
је Кова че вић и додао:

– Бит но је да сви спор ти сти изгле да
ју при стој но, да има ју нео п ход ну опре му 
и рекви зи те за тре нинг. Ми наста вља мо 
истим трен дом, као што је то било и про
шле годи не – рекао је Љубо мир Кова че
вић. 

Из Саве за спор то ва општи не Инђи ја 
под се ћа ју, да поред спорт ских клу бо ва 
мисле и на све обра зов не уста но ве које су 
укљу че не у школ ске, спорт ске актив но сти, 
тако да сва ке годи не, одре ђе ну опре му 
обез бе ђу ју и за њихо ве потре бе. М.Ђ.

Спортскаопремазафудбалскеклубове

ФКРАДНИЧКИСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Припремезапролећнусезону
Митро вач ки Рад нич ки је 23. јану а ра почео са 

при пре ма ма, за про лећ ни део првен ства 
у Срп ској лиги гру па Вој во ди на. На сне гом 

покри ве ним тере ни ма у Хесни, у добр ом рас по ло же
њу и са пуно опти ми зма, поче ли су жесто ки тре нин зи 
прво ти ма ца Рад нич ког.  

Агил на упра ва клу ба, на челу са дирек то ром Војом 
Вран ко ви ћем, секре та ром Зора ном Лац ко вићем и 
дирек то ром ста ди о на Жељ ком Боров цем, обез бе ди
ла је све потреб не усло ве за поче так при пре ма. Сти
гла је нова спорт ска опре ма и потреб ни рекви зи ти.

Шеф струч ног шта ба Неђа Вуко вић, први помоћ
ник Зоран Ивић и кон ди ци о ни тре нер  Миро слав 
Певац, на рас по ла га њу има ју 25 фуд ба ле ра. Редо
ве су поја ча ли брзо но ги напа дач  Игор Лац ко вић, 
гол ман Алек сан дар Тоја гић и Филип Шарић. Првом 
тиму Рад нич ког при кљу че но је и седам тален то ва них 
игра ча из омла дин ске шко ле Рад нич ког.

Од 17. до 24. фебру а ра, фуд ба ле ри Рад нич ког 
одла зе на сед мо днев не при пре ме у Соко ба њу.

Про лећ но првен ство почи ње у субо ту 9. мар та, 
када у госте дола зи еки па ЧСК из Чела ре ва.

ФК Рад нич ки се тре нут но нала зи на солид ном 
осмом месту, са 22 осво је на бода. 

Ј.Стевић



38 6. FEBRUAR 2019.  M NOVINE

ОВАН:Неко изне на да 
реме ти ваше послов
но – финан сиј ске пла
но ве и игно ри ше ваше 

при мед бе. Ипак, немој те дозво ли
ти да неко у вама под сти че ниске 
стра сти. Немa раз ло га да ула зи те 
у ривал ске одно се, а затим да 
трпи те ружне после ди це. Посту
пи те досто јан стве но у сусре ту са 
воље ном осо бом, реал но одме
ри те сво је могућ но сти. Пока жи те 
да има те довољ но сти ла и добре 
наме ре.

БИК: Уко ли ко сте 
довољ но сна ла жљи
ви или брзи у послов
ној акци ји, оче ку је вас 

успех на раз ли чи тим стра на ма. 
Пока жи те сво јој око ли ни да посе
ду је те раз ли чи те спо соб но сти 
које гаран ту ју зајед нич ки успех. 
При вла чи вас нова емо тив на 
игра, упо тре би те свој шарм и дис
крет но одго во ри те на нечи ји позив 
или на љубав ну пору ку. При ја ће 
вам нови сусрет. 

БлИзАНЦИ:Делу је те 
само у ве ре но и рачу
на те на искре ну подр
шку бли ских сарад ни

ка. Уме те да орга ни зу је те зајед
нич ку акци ју или да напра ви те 
пра вил ну рас по де лу послов них 
уло га и инте ре са. Оче ку је вас 
успех у роб но – нов ча ним раз ме
на ма. Допа да вам се оно што је 
недо сти жно или осо ба до које не 
допи ре ваш глас. Избе га вај те 
брзо пле тост. 

РАК: Поне кад тре ба 
упо тре би ти раз ли чи те 
мере пре до стро жно
сти. Довољ но сте 

разум ни да зашти ти те сво је инте
ре се у кри тич ним ситу а ци ја ма. 
Ризик пре пу сти те дру ги ма и избе
га вај те сум њи ве послов но – 
финан сиј ске пону де. Искре не 
емо ци је увек делу ју леко ви то, 
задр жи те сво ју пажњу на воље ној 
осо би. Ужи вај те у зајед нич кој сре
ћи која вас пра ти. 

лАВ: Уко ли ко вас 
неко наго ва ра на 
послов но – финан сиј
ски иза зов или на 

зајед нич ку аван ту ру, добро раз
ми сли те о могу ћим после ди ца ма. 
Неко може да раз от кри је ваше 
тај не наме ре, сто га не буди те 
наив ни или брзо пле ти. У љубав
ним оче ки ва њи ма, као да стал но 
иде те у корак испред свог парт не
ра. Ваша нестр пљи вост делу је 
збу њу ју ће на воље ну осо бу.  

ДЕВИЦА: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи те 
инфор ма ци је које 
има ју прак тич но зна

че ње, како бисте у пот пу но сти 
оства ри ли сво је наме ре. Поне
кад тре ба дело ва ти довољ но 
брзо и без суви шног так ти зи ра
ња. Нема раз ло га за наме тљи
вост пред бли ском осо бом. Ужи
вај те у ства ри ма које одго ва ра ју 
зајед нич ком афи ни те ту и уку су. 
Осло ни те се на сво ју инту и ци ју и 
осе ћа ња. 

ВАГА: Ако жели те да 
оства ри те сво је 
послов не циље ве 
потреб на вам је нечи ја 

подр шка или посре до ва ње. 
Немој те оче ки ва ти немо гу ћа 
реше ња, већ при ку пи те све нео п
ход не инфор ма ци је о добрим 
послов ним при ли ка ма. Раз ми сли
те на који начин тре ба да ани ми
ра те јед ну осо бу. Избе га вај те 
ривал ство или так ми чар ске уло ге 
у одно су са парт не ром.  

ШКОРПИЈА: Јасно 
вам је да све има свој 
век тра ја ња, али упор
но инси сти ра те на 

ства ри ма које су пре ва зи ђе не. У 
сусре ту са сарад ни ци ма уза луд но 
поку ша ва те да про ме ни те нечи је 
мишље ње и пона ша ње. При хва
ти те пози ци ју у којој се нала зи те. 
Парт не ро во нера зу ме ва ње на вас 
делу је обес хра бру ју ће, реа гу је те 
осе тљи ви је него обич но. Улеп шај
те сво је рас по ло же ње на неки од 
начи на који су вам лак ше доступ
ни. 

СТРЕлАЦ: Неко вам 
јасно даје до зна ња, 
да све има сво ју цену. 
Потру ди те се да пра

вил но зашти ти те послов не инте
ре се и да сачу ва те сво ју пози ци ју 
у кру гу сарад ни ка. Не жели те пре
ви ше да при ча те о сво јим осе ћа
њи ма, при ја вам нечи је интим но 
дру штво и потре ба да вам искре
но уго ди. 

ЈАРАЦ: Има те амби
ци о зне пла но ве и 
потре бу да оcтварите 
запа же ну уло гу, међу

тим ваш успех зави си од нечи јег 
ути ца ја. Нема потре бе да се пона
ша те пре ви ше наме тљи во и зах
тев но у дру штву сарад ни ка. У 
емо тив ном сми слу, боље је да 
при ва ти те позна ту ситу а ци ју.  
Ула зак у неку забра ње ну зону  
или изне над ну потре бу за љубав
ном аван ту ром може да вас раз о
ча ра на нео че ки ва ни начин. 

ВОДОлИЈА: Оче ку ју 
вас инте ре сант ни 
сусре ти, обра ти те 
пажњу на свој стил 

изра жа ва ња или на ути сак који 
оста вља те у дру штву сарад ни ка. 
Учи ни те све што је потреб но, да 
спо ји те при јат не ситу а ци је са 
кори сним циље ви ма у раз ли чи
тим прав ци ма. Све је могу ће када 
има те добру вољу. Парт нер пока
зу је посеб но инте ре со ва ње за 
ваше иде је. 

РИБЕ: Оче ку ју вас 
изне над не ком пли ка
ци је у сусре ту са 
сарад ни ци ма, али то 

не тре ба да ути че на вашу кон
цен тра ци ју и добру вољу. Сачу
вај те при себ ност духа и пре у зми
те ини ци ја ти ву у пре суд ном 
момен ту. Усме ри те сво је мисли у 
пози тив ном прав цу. Важно је да 
осе ти те емо тив но задо вољ ство и 
попли ну у дру штву бли ске осо бе. 
Увек све може да се при ла го ди 
зајед нич ким инте ре си ма. 

VREMEPLOV
6.фебруар

1875. У Ср би ји осно ва но Дру
штво Цр ве ног кр ста, не пу них 
13 го ди на по сле пр ве Ме ђу на
род не кон фе рен ци је Цр ве ног 
кр ста у Же не ви. Ини ци ја тор 
био вој ни ле кар Вла дан Ђор
ђе вић, а за пр вог пред сед ни ка 
иза бран ми тро по лит Ми хај ло.
1958. У ави он ској не сре ћи 
по ги ну ла 23 пут ни ка, ме ђу 
ко ји ма осам игра ча ен гле ског 
фуд бал ског клу ба Ман че стер 
ју нај тед. Не сре ћа се до го ди ла 
при по врат ку из Бе о гра да, где 
је ен гле ски тим играо утак ми цу 
европ ског Ку па шам пи о на са 
Цр ве ном зве здом.

7.фебруар
1478. Ро ђен је ен гле ски ху ма
ни ста и др жав ник То мас Мор, 
ди пло ма та и лордкан це лар 
Хен ри јаVIII (152932).
1812. Ро ђен је Чарлс Ди кенс, 
ро до на чел ник со ци јал ног 
ро ма на, је дан од нај зна чај ни
јих ен гле ских пи са ца (Деј вид 
Ко пер филд, Оли вер Твист, 
Пи кви ков клуб, Ста ра про дав-
ни ца рет ко сти).

8.фебруар
1971. Же не су у Швај цар ској 
ре фе рен ду мом до би ле пра во 
гла са.
1984. На ста ди о ну Ко ше во у 
Са ра је ву у при су ству 50.000 
гле да ла ца отво ре не су 14. зим
ске Олим пиј ске игре. На пр вим 
олим пиј ским игра ма одр жа ним 
у Ју го сла ви ји уче ство ва ли су 
спор ти сти из 49 др жа ва, нај ве
ћи број у исто ри ји ЗОИ.

9.фебруар
1540. У Ру дај Филд су код 
Че сте ра у Ен гле ској одр жа на 
пр ва коњ ска тр ка.
1881. Умро Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски, је дан од нај ве ћих 
ру ских и свет ских књи жев ни ка. 
Ути цао на укуп ну европ ску и 
аме рич ку књи жев ност, а по себ
но се на ње га по зи ва ли екс пре
си о ни сти у књи жев но сти и 
ег зи стен ци ја ли сти у фи ло зо
фи ји.

10.фебруар
1635. Кар ди нал Ри ше ље осно
вао је Фран цу ску ака де ми ју. 
1890. Ро ђен је Бо рис Па стер
нак, ру ски књи жев ник. Пи сао је 
пе сме, но ве ле и ро ма не. За 
ро ман Док тор Жи ва го до био 
је 1958. го ди не Но бе ло ву 
на гра ду. 

11.фебруар
1752. Отво ре на је пр ва бол ни
ца у Аме ри ци, у Пен сил ва ни ји.
1826. Отво рен је Лон дон ски 
уни вер зи тет. 
1993. Ири на При ва ло ва оба ра 
ре корд за же не у тр ци на 60 
ме та ра (6,92 се кун де). 

12.фебруар
1877. Пр ва вест пре не се на је 
те ле фо ном из Бо сто на у 
Са лем. 
1967. Кит Ри чардс и Мик Џе гер 
ухап ше ни су због дро ге.

HOROSKOP

Среда,6.фебруар
(24.јануар)

Пре по доб на Ксе ни ја Римљан
ка; Све ти муче ник Вави ла

Четвртак,7.фебруар
(25.јануар)

Све ти Гри го ри је Бого слов; Пре
по доб ни Публи је

Петак,8.фебруар
(26.јануар)

Пре по доб ни Ксе но фонт и 
Мари ја

Субота,9.фебруар
(27.јануар)

Пре нос мошти ју све тог Јова на 
Зла то у ста

Недеља10.фебруар
(28.јануар)

Пре по доб ни Јефрем Сирин; 
Пре по доб ни Исак Сирин

Понедељак11.фебруар
(29.јануар)

Пре нос мошти ју Све тог Игња ти
ја Бого но сца

Уторак12.фебруар
(30.јануар)

Све та Три Јерар ха

Crkveni
kalendar

•Нисамприметиодами
сеженадави.Вриштала
јеуобичајено.
•Љубавгледакрозтеле
скоп, завист гледа кроз
микроскоп.
• Била је као богиња.
Свисујепрележали.

запечени
кромпир
Састојци:  Око 800 гра ма  

кром пи ра, 120 гра ма димље не 
сла ни не, 120 гра ма крем сира, 50 
гра ма мар га ри на или масла ца, 
сец ка ни пер шун, со и бибер.

Припрема:Добро опра ти кром
пир и кува ти у сла ној води у коју је 
дода то мало уља. Кад је полу
куван, пре ли ти хлад ном водом и 
ски ну ти кору. Пре по ло ви ти и 
пажљи во изду би ти. Напу ни ти 
сме сом од  крем сира, мар га ри на, 
пер шу на, коц ки ца сла ни не,  исец
ка не сре ди не кром пи ра и  зачи ни
ти по уку су. Пећи на 180 сте пе ни 
око 20 мину та.  


