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Јавно комунално предузеће
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ВИТОЈЕВЦИ

Уређењесвлачионица
настадионуФК„Партизан“
У Вито јев ци ма су у 

току радо ви на адап
та ци ји посто је ће, али 

и изград њи нове свла чи о
ни це. Вре мен ски усло ви су 
такви да су ишли на руку 
изво ђа чу, а ово су, ујед но, 
први радо ви запо че ти у 
овој годи ни, за које је избор 
изво ђа ча окон чан кра јем 
про шле годи не. Поме ну те 
радо ве на фуд бал ском ста
ди о ну у Вито јев ци ма, 10. 
фебру а ра оби шао је пред
сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић. Он је под се тио 
да је про шле јесе ни завр
ше но асфал ти ра ње при
ла зног пута ста ди о ну, као 
и у боч ним ули ца ма, те да 
је том при ли ком наја вље но 
да ће локал на само у пра ва 
финан си ра ти адап та ци ју и 
про ши ре ње свла чи о ни ца.

– Одр жа ли смо реч. 
Вито јев ци јесу мало село, 
али то је село које живи за 
фуд бал и спор ти сти заслу
жу је да има ју уре ђе не 
свла чи о ни це, туше ве, уре
ђен про стор за сву децу и 
фуд ба ле ре који сва ке дру
ге неде ље напу не три би не. 
Те утак ми це спа да ју у глав
на деша ва ња у овом селу 
– иста као је Ман чић. 

Вред ност радо ва је око 
пет мили о на дина ра, а рок 
за завр ше так је 85 рад них 
дана. 

 – То зна чи да ће, по 
њихо вом завр шет ку, свла
чи о ни це бити пот пу но 
опре мље не, биће ком
плет но уре ђе не фаса де, 

али и уну тра шње про сто
ри је, одно сно, биће уре ђе
на купа ти ла, поста вље ни 
туше ви, пло чи це, под не и 
зид не, сани та ри је, дакле, 
све што је било нео п ход
но. Све ће то у наред на 
два месе ца бити ста вље но 
у функ ци ју. Ова ко побољ
ша ни усло ви за бавље ње 
спо р том сва ка ко ће при
ву ћи још више деце да се 
баве фуд ба лом – иста као 
је пред сед ник Сла ђан Ман
чић.

Горан Радо вић, пред
сед ник Саве та МЗ Вито
јев ци, али и актив ни фуд
ба лер и заме ник капи те на 

ФК „Пар ти зан“, захва лио 
је пред сед ни ку Општи не и 
локал ној само у пра ви што 
су обез бе ди ли сред ства 
за ком плет ну адап та ци ју 
објек та. 

– То нам мно го зна чи, 
јер су Вито јев ци фуд бал
ско село и људи овде воле 
фуд бал. Субо том је за нас 
пра зник, кад се игра утак
ми ца. Ста ре свла чи о ни це 
су биле дотра ја ле и у јако 
лошем ста њу, тако да нам 
ови радо ви мно го зна че. 
Ми смо већ десет годи
на у Срем ској лиги, овде 
се игра добар и ква ли те
тан фуд бал. Нема мо неке 

амби ци је за виши ранг так
ми че ња, за то нема мо ни 
усло ва ни сред ста ва, али 
се не бори мо ни за опста
нак. Глав ни циљ нам је да 
што више деце из Вито је
ва ца игра фуд бал – рекао 
је Горан Радо вић.

ФК „Пар ти зан“ из Вито је
ва ца осно ван је 1947. годи
не, а у клу бу има каде та, 
пио ни ра и сени о ра који се 
так ми че у Срем ској лиги. 

– Већи на нас у првој 
поста ви је из Вито је ва ца, 
као и у под млат ку. Има мо 
неко ли ко игра ча из Шап
ца и Срем ске Митро ви це. 
Од свих клу бо ва из рум
ске општи не, ми се нај
ду же так ми чи мо у Срем
ској лиги, већ десет годи
на непре кид но. Тре нут но 
смо четвр ти на табе ли, од 
укуп но 16 клу бо ва, коли
ко се так ми чи у овој лиги. 
Ово што се ради доста ће 
нам зна чи ти, јер је посто је
ћи обје кат стар, пун вла ге, 
туше ви и бој ле ри су лоши, 
тако да ће нам зна чај но 
бити побољ ша ни усло ви 
за тре нин ге – каже Петар 
Мла ђе но вић, фуд ба лер ФК 
„Пар ти зан“. Он дода је да 
је за пости за ње ком плет но 
новог ути сак потреб но још 
само уре ди ти кући це за 
резер вне игра че и деле га
те утак ми це. С.Џакула

Радовинастадиону

СлађанМанчићуобиласкурадова
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Ста ра по сло ви ца ка же: спрам све
ца и тро пар. Што ће ре ћи да сва
ко до би је оно што за слу жу је. Па 

та ко и ми као ко лек ти ви тет, да не ка жем 
на род, до би ја мо упра во оно што за слу
жу је мо. На рав но да нам се у ве ћи ни 
слу ча је ва то што до би ја мо уоп ште не 
до па да. У ве ћини слу ча је ва сма тра мо, 
не кад оправ да мо, не кад не, да за слу
жу је мо и ви ше и бо ље, али удес ху ди 
нам сео за врат па не по пу шта. Елем, 
пре не ки дан ми се по жа лио по зна ник, 
ина че пен зи о нер са ма лом пен зи јом, да 
су у Вој во ђан ској бан ци од би ли да му 
про ду же до зво ље ни ми нус. Ре кли му 
до слов це да по ли ти ка њи хо ве бан ке не 
до зво ља ва те ми ну се они ма ко ји има ју 
пен зи ју ма њу од 20 хи ља да ди на ра. 
Чо век се на шао у чу ду. Као пр во, ни је 
оче ки вао да му бан ка на ње го ву пен зи ју 
одо бри ми нус од сто хи ља да, не го не ку 
ра зум ну су му у скла ду са при ма њи ма, а 
као дру го увре ди ла га је „по ли ти ка бан
ке“  и са ма бан ка ко ја му је до слов но 
по ру чи ла да ни је по же љан кли јент. 
По сле 40 го ди на др жа ња ра чу на у Вој
во ђан ској бан ци мо рао сам да одем у 
дру гу бан ку, ка же озло је ђе но мој по зна
ник. Ствар но сам био из не на ђен, до да је 
он, а ре кла бих и увре ђен. Са пра вом. 

Сва ка бан ка и сва ка фир ма има пра
во да во ди сво ју по ли ти ку, сад њи хо ва 
је про це на ко ли ко је та по ли ти ка па мет
на. Знам да је Вој во ђан ска бан ка у 
Ми тро ви ци сво је вре ме но има ла нај ви
ше кли је на та. Ве ру јем да их има и 
да нас. Це ним то по ду жи ни ре да ис пред 
бан ке у да не кад се ис пла ћу је пен зи ја. 
Ме ђу тим, ако су ова ко кре ну ли, су тра 
ће ти ре до ви би ти све кра ћи. Јер, пен
зи је су нам баш бед не, а но ви пен зи о
не ри, они гу бит ни ци тран зи ци је што 
од ла зе у пен зи ју са не пу ним ста жом 
има ју сви ли стом пен зи је ис под фа мо
зних 20 хи ља да ди на ра. Ка кво је вре ме 
до шло мо ра ће до бро да раз ми сле у 
ко јој бан ци да отво ре ра чу н јер мо же 
су тра да им се де си као и мом по зна ни
ку да им се по сред но и уви је но  ка же да 
као кли јен ти ни су баш по жељ ни. Сле
де ћи ко рак би мо гао да бу де да сва ки 
пен зи о нер са пен зи јом ис под 20 хи ља
да ле по ста ви жу ту тра ку на ру ку да се 
из да ле ка ви ди да је си ро ти ња па да 

бан ка ри не тро ше вре ме на ње га.
И ту до ђо смо на ону пр ву ре че ни цу из 

тек ста. Са мо, пи та ње је да ли баш та ко 
мо ра да бу де или је то ипак са мо без о
бра злук ино стра них фи нан сиј ских кор
по ра ци ја. Кад су Ма ђа ри од Гр ка ку по
ва ли ову бан ку ваљ да су зна ли ка ква 
им је кли јен те ла и ка ква је на ша ку пов
на моћ? Мо жда су оче ки ва ли да ће 
ствар да се по пра ви пре ко но ћи и да ће 
сви на ши пен зи о не ри има ти бар 500 
евра пен зи је? Не, на рав но да ни су. Па 
ни су они бле са ви ако су већ без о бра
зни. Зна ли су они вр ло до бро шта ра де 

и зна ју и сад шта ра де. Ко ве ле, да се 
ми ре ши мо те срп ске пен зи о нер ске 
гу ли је ко ја ни шта не тро ши и не ди же 
кре ди те не го са мо че ка у ре ду и ска че 
нам по гла ви. Од њих ио на ко ни ка ква 
вај да. 

Мо жда је то бан кар ска ло ги ка, а 
мо жда и ни је, не мам пој ма шта се 
вр зма по гла ви та мо не ког у Бу дим пе
шти ко упра вља овом бан ком. Углав
ном, мој по зна ник је из ре вол та ре шио 
да оде у По штан ску ште ди о ни цу. Ка же, 
то је бар на ша бан ка. Је сте, са мо пи та
ње је до кле ће би ти. 

Каквојевремедошлопензионерићеморатидоброда
размислеукојојбанцидаотворерачунајерможесутра
даимседесикаоимомпознаникудаимсепосреднои
увијенокажедакаоклијентинисубашпожељни.Следе
ћикоракбимогаодабудедасвакипензионерсапензи
јомиспод20хиљадалепоставижутутракунарукуда
сеиздалекавидидајесиротињападабанкаринетро
шевременањега
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ПРЕМИЈЕРКААНАБРНАБИЋПОСЕТИЛАНАЈВЕЋИСРЕМСКИГРАД

Митровицакао
примернапретка

Премијерка
АнаБрнабић

јеприликомпосете
СремскојМитровици
истакладајевеома

задовољнанапретком
највећегградана

Сави,каоида
највећисремски

градтребадабуде
примеросталим

градовимаи
општинамауСрбији

Пре ми јер ка Ана Брна бић је 12. 
фебру а ра посе ти ла Срем ску 
Митро ви цу. Она је нај пре са 

мини стром пољо при вре де Бра ни сла
вом Неди мо ви ћем оби шла нови погон 
фабри ке „Метал фер”, чија се изград ња 
при во ди кра ју. Ина че, ова фабри ка 
послу је у Срем ској Митро ви ци већ 
једа на е сту годи ну и запо шља ва око 
150 рад ни ка. Нови погон „Метал фе ра“ 
се про сти ре на 20.000 мета ра ква драт
них, а вред ност инве сти ци је је 60 мили
о на евра. Пла ни ра но је да радо ви буду 
завр ше ни током дру ге поло ви не мар та. 
У њему ће бити запо сле но 50 рад ни ка.

– С наме ром сам овом при ли ком 
посе ти ла баш „Метал фер”, који инве
сти ра у додат не пого не, што је вели ко 
при зна ње и за локал ну само у пра ву и за 
Срби ју. Када има те инве сти то ра који је 
уло жио у нашу земљу и стал но сво је 
посло ва ње шири, мени као пред сед ни
ци Вла де, то даје под стрек да ради мо 
још више и још боље, рекла је Брна
бић.

Након оби ла ска нове хале „Метал
фе ра“, нај ве ће фабри ке гра ђе вин ског 
мате ри ја ла од чели ка на Бал ка ну, пред
сед ни ца Вла де је оби шла и радо ве на 
изград њи врти ћа „Чупе рак“ у Лаћар ку 
где су је доче ка ли гар до на чел ник Срем
ске Митро ви це Вла ди мир Сана дер, 
заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић, пред сед ник Скуп шти не 
Срем ске Митро ви це Томи слав Јан ко
вић и дру ги пред став ни ци локал не вла

сти. Она је том при ли ком изра зи ла 
задо вољ ство напрет ком Срем ске 
Митро ви це, и истакла је да нај ве ћи 
срем ски град тре ба да буде при мер 
оста лим гра до ви ма и општи на ма.

– Срем ска Митро ви ца има ста бил ну 
локал ну само у пра ву, а неза по сле ност 
је сада испод 4,5 про цен а та. Желим да 
истак нем да је обра зо ва ње један од 
основ них при о ри те та Вла де. План 
„Срби ја 2020 – 2025“ пред ви ђа да буде 
уло же но 60 мили о на евра у врти ће, а 
до кра ја ове годи не биће изгра ђе ни 
врти ћи у 15 локал них само у пра ва за 
више од 2.200 деце. Ми смо као Вла да 

МинистарБраниславНедимовићипремијеркаАнаБрнабићуобиласкуновогпогона„Металфера“

Уновомпогону„Металфера“
бићезапослено50радника
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дали сагла сност за запо шља ва ње 2000 
људи у пред школ ским уста но ва ма. 
Циљ нам је и да се мак си ма лан број 
запо сле них пове ћа. Мини стру про све те 
сам дала јасан зада так да сви људи, 
запо сле ни у про све ти, у било којој 
обла сти обра зо ва ња, који годи на ма 
има ју уго во ре на одре ђе но, да се запо
шља ва ју на нео д ре ђе но. Вла да је про
шле годи не први пут из буџе та Срби је 
издво ји ла новац за одре ђе не локал не 

само у пра ве како би могле запо сле ни
ма да пове ћа ју пла те. Срем ска Митро
ви ца је, реци мо, то сама могла да 
испра ти, без финан сиј ске подр шке 
Вла де, изја ви ла је пре ми јер ка.

Све тла на Мило ва но вић је наве ла да 
је завр ше так радо ва на изград њи новог 
врти ћа пла ни ран за новем бар ове годи
не. 

– Међу тим, ако се изград ња наста ви 
овим темп пом, мислим да вртић може 

бити завр шен и пре. Деца која иду овде 
у вртић, сле де ћу зиму ће доче ка ти у 
новом, модер ни јем  објек ту. Упо ре до са 
изград њом новог објек та, ради ће се и 
рекон струк ци ја ста рог врти ћа, тако да 
ће свих 220 места сигур но бити попу
ње но и неће више бити листе чека ња. 
Лаћа рак је нај ве ће село у Срби ји, 
локал на власт пуно ула же у инфра
струк ту ру у Лаћар ку. Ако Лаћа рак 
наста ви да се раз ви ја овим тем пом, 
мислим да ћемо наред них годи на мора
ти да пла ни ра мо изград њу бар још јед
ног врти ћа. Са поно сом могу да истак
нем и чиње ни цу да је Срем ска Митро
ви ца једи ни град у Срби ји у којем су у 
послед ње две, три годи не изгра ђе не 
две основ не шко ле. Тач ни је, шко ла у 
Мачван ској Митро ви ци је завр ше на, а 
нова згра да ОШ „Јован Попо вић“ је у 
дру гој фази изград ње. У пла ну је да се 
рекон стру и ше и још један вртић у насе
љу Ста ри мост, који је нај ве ћи у Пред
школ ској уста но ви „Пче ли ца”, рекла је 
Све тла на Мило ва но вић. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић
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АнаБрнабић СветланаМиловановић
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ГРАДСКАКУЋА

Седницаштаба
заванреднеситуације
Редов на сед ни ца Град

ског шта ба за ван ред
не ситу а ци је одр жа на 

је 12. фебру а ра. На сед ни ци 
је пред ства љен  Изве штај 
о раду Шта ба за про те клу 
годи ну, План рада за 2020. 
годи ну, као и Опе ра тив ни 
план за одбра ну од вода 
дру гог реда на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це.

Пре драг Вла ди са вље вић, 
шеф Одсе ка за цивил ну 
зашти ту и упра вља ње ризи
ком у Оде ље њу за ван ред
не ситу а ци је, рекао је да је 
на сед ни ци било речи и о 
ста њу систе ма за узбу њи
ва ње.

– Тим систе мом поку ша
ва мо да на што ква ли тет ни
је начи не узбу њу је мо гра ђа
не, а нада мо се да то неће 
бити потреб но. То је врло 
ком пли ко ван, зах те ван и 
скуп систем, који поку ша ва
мо, а надам се, и успе ва мо 
да одр жа ва мо. На кра ју смо 
има ли неко ли ко пре зен та

ци ја које се одно се на мон
ти ра ње и успе шну про ве ру у 
опе ра тив ном сми слу, линиј
ске одбра не од попла ва на 
наси пу. Реч је о покрет ним 
бра на ма, које смо наба ви
ли захва љу ју ћи анга жо ва њу 
Вла де Репу бли ке Срби је и 
локал не само у пра ве. Након 

сед ни це, могу да кона ста ту
јем да је Срем ска Митро ви
ца је врло добро зашти ће на. 
Водо при вред на пред у зе ћа 
извр ша ва ју сво је редов не 
задат ке, као и кому нал на 
пред у зе ћа. Тако ђе, може мо 
рећи, а гра ђа ни виде да је 
ниво Саве изу зет но низак 

за ово доба годи не, под
зем них вода има рела тив но 
мало, тако да у том сми слу, 
у овом тре нут ку, нема ника
квих опа сно сти за гра ђа не 
и тери то ри ју гра да, рекао је 
Вла ди са вље вић.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић
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КОНСТИТУТИВНАСЕДНИЦАСАВЕТАРОДИТЕЉАГРАДАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Интересдеценапрвомместу
У Град ској кући, у четвр так 13. 

фебру а ра, одр жа на је кон сти ту
тив на сед ни ца Саве та роди те ља 

Гра да Срем ска Митро ви ца. Сход но 
одред ба ма новог Зако на о осно ва ма 
систе ма обра зо ва ња и вас пи та ња и 
реше њем Скуп шти не гра да фор ми ран 
је Савет роди те ља Гра да који у свом 
саста ву има по два чла на из обра зов
них уста но ва, из Пред школ ске уста но

ве „Пче ли ца“ и 16 основ них и сред њих 
шко ла са тери то ри је гра да Срем ска 
Митро ви ца.

Сед ни цом су пред се да ва ли коор ди
на то ри Саве та који су испред Гра да, 
одно сно испред пред став ни ка шко ла, 
заду же ни да пра те и помог ну њихов 
рад: Бог дан Божин, савет ник у Град
ској упра ви заду жен за посло ве из 
обла сти обра зо ва ња и Ната ша Зец, 

пред сед ник Акти ва основ них шко ла. 
Бог дан Божин је поздра вио при сут не 

и иста као да Савет роди те ља Гра да 
пред ста вља саве то дав но тело, а да је 
нај ва жни ја уло га веће уче шће и пове
зи ва ње роди те ља, обра зов новас пит
них уста но ва и Гра да у инте ре су деце 
пред школ ског и школ ског узра ста. 
Чла но ви саве та тре ба да засту па ју 
ста во ве Саве та роди те ља из уста но ве 
из које су пред ло же ни, а не ста во ве 
шко ле. Кључ не про ме не се могу деси
ти упра во зала га њем сва ког чла на 
саве та да отва ра њем пита ња, при мед
ба ма и пред ло зи ма реше ња доно се 
одлу ке који ма се ства ра повољ ни ја 
кли ма са циљем уна пре ђе ња обра зо
ва ња, вас пи та ња као и без бед но сти 
деце и уче ни ка. 

Зва нич но је избо ром пред сед ни ка и 
заме ни ка пред сед ни ка Савет почео са 
радом.

За пред сед ни ка је иза бра на Сла вен
ка Митро вић  Лаза ре вић (Митро вач ка 
гим на зи ја), за заме ни ка пред сед ни ка 
Ната ша Тана сић (ОШ „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“) а за запи сни ча ра 
Тама ра Мило ше вић (ОШ „Јован Јова
но вић Змај“ Срем ска Митро ви ца).
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Четириболничкакреветанапоклон

Дечи јем оде ље њу Опште бол ни це 
Срем ска Митро ви ца, недав но је 
све ча но уру че на вред на дона ци ја 

– чети ри боле снич ка кре ве та са душе
ци ма, укуп не вред но сти нешто пре ко 
203.000 дина ра. Сред ства су обез бе
ђе на током ново го ди шње акци је Осме
хов фести вал лам пи о на у Новом Саду, 
а акци ју је спро ве ла хума ни тар на фон
да ци ја „Осмех на дар“ из Бео гра да, 
која се од 2009. годи не у кон ти ну и те
ту бави пру жа њем помо ћи угро же ним 
гру па ма, као и про мо ци јом кул ту ре, 
обра зо ва ња и акти ви зма међу мла ди
ма.

– Ово га пута, акти ви сти фон да ци
је изра зи ли су наме ру да део при ку
пље них сред ста ва на ново го ди шњем  
хума ни тар ном дога ђа ју буде опре де
љен за опре ма ње Дечи јег оде ље ња 

митро вач ке бол ни це и то за купо ви
ну бол нич ких кре ве та – изја ви ла је за 
меди је Соња Мркић, пред став ни ца 
фон да ци је и дода ла, да је дру ги део 
сред ства наме њен за помоћ Дечи јем 
оде ље њу бол ни це у Сом бо ру и да ово 
није крај њихо вог хума ни тар ног рада – 
у при пре ми је ускр шња акци ја, у којој 
ће део нов ца тако ђе бити усме рен 
на помоћ педи ја триј ском оде ље њу у 
Срем ској Митро ви ци.

Посеб но задо вољ ство овом вред
ном дона ци јом изра зи ла је начел ни ца 
Дечи јег оде ље ња др Љиља на Бан
че вић и том при ли ком нагла си ла да 
ова ква врста помо ћи мно го зна чи, у 
сми слу обно ве постељ ног фон да, јер 
се овде лече паци јен ти из целог Сре
ма, од рође ња до 18 годи не живо та, а 
само током про те кле годи не, овде је 

лече но пре ко 1000 нај мла ђих паци је
на та. Др Бан че вић је још рекла да је 
дона ци ја добро до шла јер ће у мно го ме 
допри не ти бољим усло ви ма лече ња и 
борав ка деце у оде ље њу.

У име митро вач ке бол ни це, захвал
ни цу фон да ци ји „Осмех на дар“ уру чио 
је дирек тор др Жив ко Врцељ и захва
лио на вред ној помо ћи коју су ови мла
ди људи обез бе ди ли и усме ри ли на 
адре су митро вач ке бол ни це и дечи јег 
оде ље ња. Др Врцељ је у раз го во ру 
са пред став ни ци ма фон да ци је посеб
но похва лио жеље и пожр тво ва ност 
мла дих да пома жу дру ги ма, јер тиме 
пока зу ју јед ну леп шу и хума ни ју стра ну 
мла дих и сва ка ко су одли чан при мер 
дру ги ма којим вред но сти ма се тре ба 
окре ну ти, на соп стве но, али и задо
вољ ство цело куп не зајед ни це.

МИТРОВАЧКАБИБИЛИОТЕКА

Промоцијакњиге„Монструм“
У уто рак, 11. фебру а ра у 

Библи о те ци „Гли го ри је 
Воза ро вић“ одр жа на је про
мо ци ја рома на „Мон струм“ 
ауто ра Чедо ми ра Раји чи ћа, 
у јав но сти позна тог роке ра, 
пева ча, ком по зи то ра, који 
је нај ве ћу попу лар ност сте
као у гру пи „Луна“. Ово је 
њего ва четвр та обја вље на 
књи га након збир ке пое зи је 
„С оне стра не сун ца“, моно
гра фи је „Пре ко трња до 
зве зда“ и књи ге „Ко је убио 
рокенрол. „Мон струм“ је 

обја вљен 2019. годи не и 
про мо ви са на јена 64. Међу
на род ном бео град ском сај
му књи га. Рад ња рома на се 
деша ва у Срби ји, тач ни је у 
Бео гра ду и пра ти тра гич ну 
суд би ну три коле на поро ди
це Марин ко вић у пери о ду 
од 1941. до 2012. годи не. 
У музич ком делу про гра ма 
насту пи ла је етно гру па 
„Огањ“ под руко вод ством 
Вален ти не Тадић. Моде ра
тор про гра ма је била 
Морав ка Тодић.

ДрЉиљанаБанчевићидрЖивкоВрцељсапредставницимафондације„Осмехнадар“
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НајбољиЈованаМушицки
иНиколаВучковић
Све ча но уру че ње награ да нај бо

љим спор ти сти ма, спорт ским 
рад ни ци ма и клу бо ви ма одр жа но 

је 12. фебру а ра у Кул тур ном цен тру, у 
орга ни за ци ји Спорт ског саве за општи не 
Рума и под покро ви тељ ством локал не 
само у пра ве. Нај бо љи спор ти сти и успе
шни спорт ски рад ни ци су бира ни ове 
годи не у 21 кате го ри ји. 

На доде ли при зна ња Сте ван Кова че
вић, пред сед ник СО Рума, иста као је 
да су про шле годи не рум ски спор ти сти, 
како у инди ви ду ал ним, тако и колек тив

ним спор то ви ма, оства ри ли запа же не 
резул та те.

– Они су резул тат њихо вог рада и 
напо ра, као и орга ни за ци је клу бо ва у 
који ма тре ни ра ју, а ја се надам да део 
заслу га при па да и рум ској Општи ни која, 
из годи не у годи ну, ула же све већа сред
ства у раз вој спо р та. Ула га ли смо доста 
у спорт ску инфра струк ту ру, ради ли смо 
мно го да се ство ре задо во ља ва ју ћи 
усло ви за тре нинг и рад наших спор ти
ста и клу бо ва – рекао је Кова че вић и 
обе ћао да ће тако бити и ове годи не. 

За раз вој спо р та у овој годи ни је у 
буџе ту опре де ље но око 130 мили о на 
дина ра, за 10 мили о на више него лане. 
Та сред ства ће бити утро ше на за покри
ва ње так ми чар ских тро шко ва и за даље 
уна пре ђе ње спорт ске инфра струк ту ре. 
Гра ди ће се свла чи о ни це, атлет ске ста
зе, ста ди о ни...

– Већ смо поче ли реа ли за ци ју неких 
обје ка та, као што су свла чи о ни це у 
Вито јев ци ма, а доби ја мо и нове зах те
ве спорт ских клу бо ва и где год може мо, 
иза ћи ћемо им у сусрет. Наш циљ је да 

Најбољирумскиспортисти

СтеванКовачевићиЖивкоМатијевићСтеванКовачевићиЈованаМушицки
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афир ми ше мо здра ве сти ло ве живо
та, да омла ди ну изво ди мо на спорт
ске тере не, да се так ми че и кроз спорт 
допри но се свом пси хо фи зич ком раз во ју 
– пору чио је Сте ван Кова че вић.

Милош Мар ко вић, гене рал ни секре
тар Саве за спор то ва општи не Рума, 
под се тио је да се све ча ност про гла ше
ња нај бо љих спор ти ста већ деце ни ја ма 
одр жа ва у Руми.

– Ове годи не је била јака кон ку рен
ци ја у сва кој кате го ри ји, а нај бо ље смо 
иза бра ли на осно ву постиг ну тих резул
та та. Награ да је нај ви ше, као и прет ход

них годи на, у бори лач ким спор то ви ма и 
атле ти ци, а сви доби ја ју пла ке ту, дипло
му и нов ча ну награ ду од 10.000 дина ра. 
Нај бо љи сени о ри су доби ли по 15.000 
дина ра, а сред ства за награ де је обез
бе ди ла локал на само у пра ва – рекао је 
Милош Мар ко вић.

Жив ко Мати је вић је пред сед ник Шах 
клу ба „Сло вен“ који је про гла шен за нај
бо љу мушку спорт ску еки пу, али је про
гла шен и за нај бо љег спорт ског рад ни
ка.

– При зна ња су вели ки под сти цај, 
пого то во за мла ђе људе и сто га веру

јем да ћемо успе ти да у тим увр сти мо и 
нове, мла де, ква ли тет не игра че. Има мо 
три еки пе у окви ру клу ба које се так ми
че, даје мо све од себе, сход но могућ
но сти ма, да попу ла ри зу је мо шах, да га 
вра ти мо на ста зе ста ре сла ве. Акце нат 
је на прво ли га шкој еки пи, која је оства
ри ла врхун ске резул та те, међу тим, 
дуго роч но нема успе ха без ула га ња у 
мла де. Зато поку ша ва мо да ани ми ра мо 
и шко ле да нам помог ну да што више 
деце заи гра ову нај леп шу миса о ну игру 
– пору чио је Жив ко Мати је вић.

Нај бо ља сени ор ка је Јова на Мушиц
ки, чла ни ца Теко вон до клу ба „Змај“, која 
каже да се већ неко ли ко годи на заре дом 
нала зи међу нај бо љим спор ти сти ма.

– Не бих да будем лажно скром
на, оче ки ва ла сам награ ду и надам се 
да ће тако бити и убу ду ће. Вео ма сам 
задо вољ на сво јим про шло го ди шњим 
резул та ти ма, јер сам осво ји ла сре бр ну 
меда љу на Г2 тур ни ру у Бел ги ји. Била 
сам четвр та на Европ ском првен ству и 
осво ји ла сам Гале бов тро феј у сени ор
ској кон ку рен ци ји. То је мој први Г тур
нир у сени ор ској кон ку рен ци ји, где сам 
осво ји ла брон зу. Награ да ме је искре но 
обра до ва ла – рекла је за наше нови
не Јова на Мушиц ки која има 18 годи
на, а већ десет годи на вред но тре ни ра 
теквон до.

На овој све ча но сти редов но се уру
чу ју и награ де Oпш тинског фуд бал ског 
саве за Рума. Сло бо дан Попо вић је уру
чио награ ду за нај бо љи фуд бал ски клуб 
ФК „1. мај“ Рума који је ушао у виши 
ранг так ми че ња, одно сно, у Срп ску лигу. 
За нај бо љег мла дог фуд ба ле ра про гла
шен је Љубо мир Вук ма но вић. Све ча ној 
доде ли при зна ња нај у спе шни јим спо
р ти сти ма при су ство вао је и Мла ден 
Стој шин, гене рал ни секре тар Спорт
ског саве за Вој во ди не. У музич ком делу 
насту пио је Народ ни орке стар АНИПа 
„Бран ко Ради че вић“ из Руме. С.Џ.

1. Нај бо ља пио нир ка – Дуња Мла де
но вић, Џудо клуб „Рума“
2. Нај бо љи пио нир – Павле Ради
шић, Теквон до клуб „Змај“
3.Нај бо ља кадет ки ња – Ана ста си ја 
Ико нић, Сава те бокс клуб „Рума“ и
Јова на Гња то вић, Атлет ски клуб 
„Рума“
4.Нај бо љи кадет – Сте фан Зубо вић, 
Џудо клуб „Сло вен“
5. Нај бо ља јуни ор ка – Тама ра Милу
ти но вић, АК „Рума“
6. Нај бо љи јуни ор – Нема ња Стри
чић, АК „Рума“
7. Нај бо ље пред у зе ће у спо рт ској 
рекре а ци ји – „АЛБОН“ ДОО
8. Нај бо љи поје ди нац Рад нич ко спо
рт ских ига ра: Мари на Јовић, Инфра
струк ту ра желе зни це Срби је – Рума 
и Ђор ђе Беро ња, ЕПС
9. Нај бо ља основ на шко ла – ОШ 
„Вељ ко Дуго ше вић“ 
10. Нај бо љи педа гог физич ког вас пи
та ња за ОШ: Мулан Сми ља нић
11. Нај бо ља сред ња шко ла – Гим на
зи ја „Сте ван Пузић“ 
12.Нај бо љи педа гог физич ког вас пи
та ња за сред ње шко ле: Вера Мило

ван че вић
13.Нај бо љи спорт ски рад ник: Жив ко 
Мати је вић
14.Нај бо љи тре нер: Вла ди мир Бого
вић, КБК „РУ – 09“
15.Нај бо ља спорт ска еки па – жен ска: 
Гим на стич ко рит мич ки клуб „РУ РИТ 
МА“
16.Нај бо ља спорт ска еки па – мушка: 
Шах клуб „СЛО ВЕН“
17.Нај бо ља сени ор ка – Јова на 
Мушиц ки, ТК „Змај“
18.Нај бо љи сени ор – Нико ла Вуч ко
вић, ТК „Змај“
19. Спе ци јал на награ да Вла ди мир 
Гајић, репре зен та ти вац Срби је у сам
боу, Нема ња Бје лић, за кон ти ну и ра
не резул та те у мла ђим селек ци ја ма, 
Новак Срда но вић, за кон ти ну и ра не 
резул та те у мла ђим селек ци ја ма 
20. Спорт ска леген да (пост хум но): 
Мио драг Плав шић, про фе сор физич
ког вас пи та ња
21. Награ да за допри нос у спо р ту: 
Милан Мило ше вић, дуго го ди шњи 
спорт ски функ ци о нер, Мило рад 
Стан ко вић, про фе сор физич ког вас
пи та ња

Награђениспортисти

Доделапризнањанајбољимспортистима
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Изградњапаркингместа
иприлазагробљу

Желе знич ка ули ца у Чор та нов ци
ма годи на ма се нала зи у вео ма 
лошем ста њу и у пот пу но сти је 

неу слов на за сао бра ћај. Из тог раз ло га 
доне се на је одлу ка, а затим се кре ну ло 
и са радо ви ма на пре свла че њу новим 
сло јем асфал та. Радо ви на асфал ти
ра њу финан си ра ју се из про јек та поја
ча ног одр жа ва ња сао бра ћај ни ца који 
ове годи не изно си 65 мили о на дина ра 
и пред ста вља нај ве ћи буџет у исто ри

ји Општи не Инђи ја, наме њен пове ћа
њу без бед но сти сао бра ћа ја и уре ђе њу 
локал них путе ва.

Упо ре до са овим, изве де ни су и 
радо ви на уре ђе њу при ла за и пар кинг 
про сто ра код гро бља у Новом Слан ка
ме ну. Јав но пред у зе ће за упра вља ње 
путе ви ма и пар ки ра ли шти ма „Инђи
ја пут“ издао је налог за уре ђе ње овог 
дела села, а на прет ход но упу ћен зах
тев мешта на Новог Слан ка ме на. Пре ма 

про јек ту, изгра ђе но је 25 пар кинг места 
на пла тоу дужи не од 70 мета ра, што би 
тре ба ло да задо во љи потре бе гра ђа на 
за пар ки ра њем. Осим тога, прет ход них 
дана се врши ло про ду бљи ва ње кана ла 
за одвод атмос фер ских вода како се не 
би ства ра ле бари це и угро жа ва ла без
бед ност пеша ка и сао бра ћа ја. У прет
ход ном пери о ду уре ђе ни су и при ла зи 
амбу лан та ма у Бешки и Крче ди ну. 

М.Ђ.

АсфалтирањеЖелезничкеулицеуЧортановцима ПрилазгробљууНовомСланкамену

БЕЗБЕДНОСТНАЈМЛАЂИХУСАОБРАЋАЈУ

ОпштинаИнђијаобезбедила
120аутоседишта
Пред став ни ци Општи

не Инђи ја у сре ду, 12. 
фебру а ра уру чи ли су 

120 сигур но сних седи шта 
за ауто мо би ле роди те љи ма 
нај мла ђих ста нов ни ка ове 
срем ске општи не. Општин
ски Савет за без бед ност сао
бра ћа ја про це нио је на осно
ву ста ти стич ких пода та ка да 
је угро же ност деце још увек 
на висо ком нивоу и пред ло
жио је руко вод ству локал не 
само у пра ве да на овај начин 
помог не роди те ље воза че. 
Аутоседи шта доби ла су деца 
рође на у 2019. годи ни, која 
има ју место пре би ва ли шта на 
тери то ри ји општи не Инђи ја.

Током цере мо ни је у Кул
тур ном цен тру Инђи ја, пред
став ни ци локал не само у пра ве 
иста кли су да је бри га о деци 
и мла ди ма у теме љу локал не 
поли ти ке, па је тако у про те

кле три годи не руко вод ство 
Општи не кон стант но поди
за ло ниво ула га ња за децу 
и мла де, од акци ја подр шке 
вештач ке оплод ње и накна да 
за прво и тре ће дете, пре ко 

инве сти ра ња у пред школ ску 
уста но ву, награ ђи ва ња нај бо
љих уче ни ка и стал ног раста 
сту дент ских сти пен ди ја, до 
одлу ке да се изград њом новог 
врти ћа обез бе де усло ви да 

сва ко дете поха ђа пред школ
ску уста но ву.

– Жели мо да наша деца 
буду зашти ће на у сао бра ћа ју, 
те су аутоседи шта само један 
од видо ва зашти те. Ово је тре
ћи пут у послед њих неко ли ко 
месе ци да смо роди те љи ма 
уру чи ли аутоседи шта купље
на сред стви ма која су обез бе
ђе на од казни за сао бра ћај не 
пре кр ша је – иста као је Нема
ња Мило је вић, шеф Каби не та 
пред сед ни ка Општи не Инђи ја.

Пре поде ле сигур но сних 
седи шта за ауто мо би ле орга
ни зо ва но је и струч но пре да
ва ња о без бед но сти деце у 
сао бра ћа ју, упо тре би седи шта 
и закон ским одред ба ма којих 
тре ба да се при др жа ва ју сви 
уче сни ци у сао бра ћа ју, о чему 
је гово рио док тор сао бра ћај
них нау ка Бра ни мир Миле тић.

М.Ђ.
Уручено120аутоседишта
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Ускороконкурсизапољопривреднике
Пољо при вред ни ци са тери то ри је 

општи не Инђи ја сва ке годи не има
ју све већу финан сиј ску подр шку 

локал не само у пра ве. Аграр ни буџет за 
про шлу 2019. годи ну изно сио је 34 мили
о на дина ра, што је за 6 мили о на дина ра 
више него 2018. годи не, а сред ства су 
доде љи ва на пољо при вред ни ци ма кроз 
пет под сти цај них мера све у скла ду са 
Про гра мом подр шке за спро во ђе ње 
пољо при вред не поли ти ке и поли ти ке 
рурал ног раз во ја општи не Инђи ја. Пре ма 
Годи шњем про гра му рада Аген ци је за 
рурал ни раз вој општи не Инђи ја пред ви
ђе но је неко ли ко под сти цај них мера које 
ће уско ро бити пред ста вље не пољо при

вред ни ци ма, а упо ре до са овим посло ви
ма запо сле ни у Аген ци ји за рурал ни 
раз вој пру жа ју помоћ пао ри ма који кон ку
ри шу на тре нут но акту ел не репу блич ке и 
покра јин ске кон кур се.

– Аген ци ја за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја пру жа сву нео п ход ну помоћ 
пољо при вред ни ци ма са тери то ри је 
општи не Инђи ја и свим ком па ни ја ма које 
се баве пољо при вре дом. Тре нут но је нај
ве ће инте ре со ва ње за кон курс који је 
рас пи са ло ресор но мини стар ство, а који 
се одно си на купо ви ну трак то ра. Зах те ви 
могу да се пре да ју до 31. маја, трак тор 
се купу је на рачун, што је нови на, а пао
ри има ју пра во на суб вен ци ју до 800 

хиља да дина ра. Напра ви ли смо модел 
који добро функ ци о ни ше, а кроз кон
стант ну интер ак ци ју и кому ни ка ци ју са 
пољо при вред ни ци ма виде ли смо да су 
задо вољ ни – иста кла је Ива на Пејо вић 
Шеврт, дирек то ри ца Аген ци је за рурал ни 
раз вој општи не Инђи ја.

Дирек то ри ца је наја ви ла и нову меру 
која се одно си на рурал ни раз вој и опста
нак мла дих на селу. 

– Тру ди ће мо се да напра ви мо такав 
кон курс кроз који ћемо насто ја ти да задр
жи мо мла де на селу и дамо им сву нео п
ход ну помоћ и подр шку да оста ну и раде 
у сво јим сре ди на ма – рекла је Ива на 
Пејо вић Шеврт. М.Ђ.

ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТЗАПОЉОПРИВРЕДУ

Новиконкурси
Покра јин ски секре та ри јат 

за пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство 

рас пи сао је нове кон кур се о 
доде ли бес по врат них сред
ста ва пољо при вред ни ци ма 
са тери то ри је АП Вој во ди не. 
За под сти ца је за побољ ша ње 
сто чар ске про из вод ње суфи
нан си ра ће се нова опре ма за 
про из вод њу и пре ра ду меса и 
мле ка. Мак си ма лан износ 
бес по врат них сред ста ва по 
јед ној при ја ви не може пре ћи 
2.000.000 дина ра, одно сно 
2.200.000 дина ра за под но си
о це при ја ва: жене пред у зет
ни ке и прав на лица, пред у
зет ни ке и прав на лица чија је 
инве сти ци ја на под руч ју са 
оте жа ним усло ви ма рада у 
пољо при вре ди, овла шће на 
лица у прав ном лицу мла ђа 
од 40 годи на.

Циљ кон кур са за доде лу 
сред ста ва за суфи нан си ра ње 
инве сти ци ја у набав ку опре
ме за про из вод њу вина и 
раки је јесте ула га ње у нову 
опре му, ради пове ћа ња при
хо да на пољо при вред ним 
газдин стви ма и запо шља ва
ња рурал ног ста нов ни штва. 
Бес по врат на сред ства за 
подр шку инве сти ци ја по овом 
кон кур су утвр ђу ју се у изно су 
до 50% од вред но сти укуп но 
при хва тљи вих тро шко ва. 
Мак си ма лан износ бес по
врат них сред ста ва по јед ној 
при ја ви не може бити већи од 
2.000.000 дина ра, одно сно 
2.200.000 дина ра.

Про из во ђа чи орган ске хра
не у Вој во ди ни у 2020. за 
набав ку при кључ не меха ни
за ци је, маши на и опре ме за 
орган ску про из вод њу бес по
врат но могу оства ри ти повра

ћај од 80 одсто од укуп но 
при хва тљи вих тро шко ва 
инве сти ци је. Мак си мал ни 
износ сред ста ва који се доде
љу је по јед ној при ја ви јесте 
800.000 дина ра.

За кон курс наме њен 
газдин стви ма која се баве 
про из вод њом воћа, повр ћа, 
печур ки, гро жђа и цве ћа бес
по врат но ће из покра јин ске 
касе у овој годи ни бити дато 
130.000.000 дина ра у свр ху 
поди за ња тех нич котех но ло
шке опре мље но сти пољо при
вред них газдин ста ва. Мак си
ма лан износ бес по врат них 
сред ста ва по јед ној при ја ви 
не може бити већи од 
3.500.000 дина ра. Бес по врат
на сред ства за подр шку инве
сти ци ја по овом кон кур су 
утвр ђу ју се у изно су до 60% 
одно сно 70% од укуп но при
хва тљи вих тро шко ва инве
сти ци је.

Наве де ни кон кур си су отво

ре ни до утр о шка сред ста ва, а 
закључ но са 06.03.2020. 
годи не.

На кон кур су за поди за ње и 
рекон струк ци ју риб ња ка 
помоћ ће се дава ти за поди
за ње нових и рекон струк ци ја 
посто је ћих риб ња ка, на повр
ши ни не мањој од хек та ра и 
не већој од 50 хек та ра. Секре
та ри јат доде љу је бес по врат
на сред ства до 70% од укуп
не вред но сти земља них 
радо ва без ПДВа, док пре о
ста ли износ уго во ре них сред
ста ва обез бе ђу је кори сник 
сред ста ва.

Кон курс за рас по де лу сред
ста ва из буџет ског фон да за 
раз вој лов ства има за циљ 
уна пре ђе ње ста ња попу ла ци
је дивља чи и њених ста ни
шта, опре ма ње кори сни ка 
лови шта и пра ће ње ста ња 
поје ди них врста дивља чи на 
тери то ри ји АП Вој во ди не. 
Кори сни ци сред ста ва по овом 

кон кур су су кори сни ци лови
шта, акре ди то ва не науч но 
истра жи вач ке уста но ве у 
обла сти лов ства и зашти те 
дивља чи и лови шта и при
вред на дру штва, која су реги
стро ва на за делат ност лов
ства, која се баве уна пре ђе
њем лов ства са тери то ри је 
АП Вој во ди не.

Кон кур си за риб ња ке и лов
шта су отво ре ни закључ но са 
15.03.2020. годи не. Текст кон
кур са и потреб на кон курс на 
доку мен та ци ја нала зи се на 
интер нет стра ни ци Секре та
ри ја та www.psp.voj vo di na.gov .
rs, а под но си о ци зах те ва са 
тери то ри је Гра да Срем ска 
Митро ви ца сву потреб ну 
помоћ и подр шку око апли ци
ра ња за под сти цај на сред
ства могу доби ти у про сто ри
ја ма Аген ци је за рурал ни раз
вој Гра да Срем ска Митро ви
ца, или путем теле фо на 610
573.
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Коракпокорак
досопственогпосла
Наци о нал на слу жба за 

запо шља ва ње, фили
ја ла Срем ска Митро

ви ца, као и сва ке годи не 
пред изла зак јав них пози ва, 
орга ни зу је обу ку под нази
вом „Пут до успе шног пред
у зет ни ка“. У Шиду је обу ка 
одр жа на у уто рак и сре ду, 
11. и 12. фебру а ра. На овај 
начин неза по сле на лица 
могу да сазна ју шта је све 
потреб но да би неко покре
нуо соп стве ни посао, који су 
то про бле ми који могу да се 
поја ве, како да се реше, као 
и све оста ле про це ду рал не 
ства ри у вези са осни ва њем 
пред у зет нич ке рад ње или 
пред у зе ћа. Током два дана 
обу ке, поред тео риј ског 
дела, ту је и прак тич ни део 
који се одно си на попу ња ва
ње бизнис пла на, одно сно, 
зах те ва, када иза ђе јав ни 
позив. Пола зни ци се обу ча
ва ју како да кон ку ри шу, како 
да попу не зах тев за бизнис 
план и како да оства ре што 
бољи резул тат по јав ном 
пози ву. Обу ке се раде по 
свим испо ста ва ма у седам 
срем ских општи на. Обу ку у 
Шиду је поха ђа ло 40 пола

зни ка. Обу ка важи како за 
овај, тако и за све наред не 
кон кур се. Ко заи ста жели 
нешто да покре не, при ја ви
ће се на јав ни позив, а да 
ли ће про ћи или не, то зави
си од бизнис пла на. Уко ли
ко лице доби је суб вен ци ју, 
Наци о нал на слу жба за запо
шља ва ње га пра ти још годи
ну дана, сара ђу је са њим, 
пома же ако тре ба. Углав ном 
су пола зни ци заин те ре со ва
ни за мале пред у зет нич ке 
рад ње, козме ти ча ри, фри зе
ри, педи ки ри, обра да мета
ла, а ту су и аген ци је за књи

го вод ство. Првог дана обу ке 
пре да вач је била Мари ја 
Ани чић, а дру гог Ната ша 
Цвјет ко вић. На кра ју обу ке 
пола зни ци доби ја ју сер ти
фи кат Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње и тај сер
ти фи кат важи за сва ки кон
курс где се тра жи потвр да 
да су про шли обу ку.

– Ја сам већ шест годи на 
на еви ден ци ји неза по сле
них лица, нисам успе ла да 
решим пита ње посла, надам 
се да ће ми ово помо ћи да 
поч нем нешто ново – каже 
Мари ца Бран ко вић.

– Ово ми зна чи мно го. 
Упу ти ће ме у нешто ново 
што пла ни рам да оства рим. 
Важно ми је за поче так да 
доби јем финан сиј ску помоћ. 
Првих годи ну дана пуно 
зна чи, да не раз ми шља те 
о поре зу и слич ним ства ри
ма. Пуно зна чи за поче так 
– рекао је Вла ди мир Хор ват.

Ова кве обу ке заи ста мно
го зна че буду ћим пред у зет
ни ци ма јер на јед ном месту 
могу доби ти све потреб не 
инфор ма ци је за покре та ње 
посла.

Д.Попов

НаташаЦвјетковић ВладимирХорват МарицаБранковић

НОВНАЧИНУПИСАДЕЦЕУВРТИЋЕ

Кликомдоуписа
Упис деце у Пред школ

ску уста но ву „Јели
ца Ста ни ву ко вић – 

Шиља“ оба ви ће се од 21. 
апри ла до 8. маја. ПУ „Јели
ца Ста ни ву ко вић – Шиља“ у 
сарад њи са Кан це ла ри јом 
за инфор ма ци о не тех но ло
ги је и елек трон ску упра ву 
од ове годи не пру жа могућ
ност роди те љи ма да при ја
ве сво је мали ша не у врти ће 
на тери то ри ји општи не Шид 
елек трон ски, путем услу ге 
еВр тић.

– Од ове годи не роди
те љи има ју могућ ност да 
елек трон ски упи шу децу 
у вртић. Нема потре бе за 
при ку пља њем доку мен та
ци је, све се оба вља пре
ко Пор та ла еУпра ва. То 
су сва ка ко олак ши це. Ми 
ћемо то ради ти од ове годи

не, а у дру гим гра до ви ма 
је то поче ло и рани је. Наш 
обје кат тре нут но поха
ђа 959 мали ши на – иста
кла је Сања Латас, врши
лац дужно сти дирек то ра 

ПУ „Јели ца Ста ни ву ко вић 
Шиља“.

Услу га еВр тић пред ста
вља елек трон ску при ја ву 
и осми шље на је да олак
ша роди те љу упис дете та 

у пред школ ску уста но ву. 
Пре ко ње роди тељ може 
да упи ше дете у вртић без 
доста вља ња додат не доку
мен та ци је. Роди те љи више 
не мора ју да одла зе на раз
не шал те ре при ли ком при
ја ве дете та у пред школ ску 
уста но ву. Елек трон ско под
но ше ње при ја ве се врши 
јед но став ним попу ња ва њем 
onli ne обра сца, а при ла га
ње изво да из матич не књи ге 
рође них, потвр де о пре би
ва ли шту и уве ре ња о запо
сле њу није потреб но, јер се 
ауто мат ски при ба вља ју. Све 
што је потреб но да се ура ди 
јесте попу ња ва ње при ја ве 
на Пор та лу еУпра ва (eupra
va.gov.rs) и дете ће ауто
мат ски бити реги стро ва но у 
иза бра ну пред школ ску уста
но ву. Д.Попов

СањаЛатас
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ДУ„ДЕЧИЈАРАДОСТ“ИРИГ

Иовегодинеелектронски
уписмалишана
Гра ђа ни ири шке општи не, про шле 

годи не су по први пут, а тако ће 
бити и ове годи не, могли да пот

пу но елек трон ски и бес пла та но при
ја ве децу за упис у Дечи ју уста но ву 
„Дечи ја радост“. Услу га еВр тић под
ра зу ме ва елек трон ску при ја ву деце за 
упис у пред школ ске уста но ве. Захва
љу ју ћи овој услу зи роди те љи више не 
мора ју да одла зе на више шал те ра 
при ли ком при ја ве дете та у пред школ
ску уста но ву, већ при ја ву могу да оба
ве елек трон ски на Пор та лу еУпра ве. 
Од ове годи не услу га ће бити омо гу
ће на у 140 гра до ва и општи на у Срби
ји, као лак ши, бржи, пот пу но елек
трон ски и бес пла тан начин при ја ве 

дете та у пред школ ску уста но ву. 
– Елек трон ско под но ше ње при ја ве 

се оба вља попу ња ва њем онлајн обра
сца, а при ла га ње изво да из матич не 
књи ге рође них, потвр де о пре би ва
ли шту и уве ре ња о запо сле њу није 
потреб но, јер се ове потвр де ауто мат
ски при ба вља ју. У току је импле мен
та ци ја ове услу ге у свим гра до ви ма и 
општи на ма у Срби ји – исти че Јеле на 
Вида но вић, дирек тор ка ДУ „Дечи ја 
радост“ у Ири гу. Она дода је да се елек
трон ска при ја ва може оба вља ти, како 
за вре ме тра ја ња кон кур са за упис 
деце, тако и током целе годи не, а да ће 
роди те љи о тер ми ни ма кон кур са бити 
на вре ме оба ве ште ни. С.Џ.

ОПШТИНИБЕОЧИН350МИЛИОНАДИНАРАИЗУПРАВЕ
ЗАКАПИТАЛНАУЛАГАЊААПВОЈВОДИНЕ

Радићесепут
БеочинБешеново
Кра јем про шлог месе ца 

пред сед ник Покра јин
ске вла де Игор Миро вић 

уру чио је уго во ре пред став
ни ци ма 22 локал не само
у пра ве у АП Вој во ди ни за 
финан си ра ње и суфи нан си
ра ње про је ка та у обла сти
ма водо при вре де и зашти те 
вода, локал ног и реги о нал
ног еко ном ског раз во ја, сао
бра ћај не инфра струк ту ре, 
eнергет ске ефи ка сно сти, 
пред школ ског и основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња и у 
обла сти раз во ја спо р та. Реч 
је о про јек ти ма који се реа
ли зу ју пре ко кон кур са Упра ве 
за капи тал на ула га ња Вој во
ди не.

У име Општи не Бео
чин помоћ ник пред сед ни ка 
Општи не Лука Апић пот пи сао 
је уго вор о пре но су сред ста ва 
по јав ном кон кур су за финан
си ра ње и суфи нан си ра ње 
про је ка та у обла сти сао
бра ћај не инфра струк ту ре. 
Пред мет уго во ра је пре нос 
сред ста ва Општи ни Бео чин 
за суфи нан си ра ње про јек та 
„Реха би ли та ци ја сао бра ћај
ни це Бео чин  Беше но во К.О. 
Бео чин и К.О. Беше но во: 
прва фаза“ у изно су од 350 
мили о на дина ра.

ЛукаАпић

Представа
„Искушење“

Пред ста ва „Иску ше ње“, 
рађе на по рома ну „Бог, 
Ђаво и ја“ Дра га на Марин
ко ви ћа Фран цу за, за коју је 
адап та ци ју, режи ју и сце
но гра фи ју ура дио Иван 
Тома ше вић, биће оди гра
на у субо ту, 22. фебру а ра 
2020. у 20:00 часо ва на 
Вели кој сце ни Позо ри шта 
„Добри ца Милу ти но вић“. 

Два лика у јед ном ваго
ну. Пут ник се буди, схва та 
да је сам, затим сре ће 
маши но во ђу, који га оба ве
шта ва да је умро. Фило зо
фи ја, фик ци ја, запи та ност 
над сми слом живо та и суд
би ном. Бира мо ли свој пут 
или пра ти мо уна пред 
напи сан сце на рио? Ова 
пред ста ва вам неће дати 
конач не одго во ре, али ће 
доне ти пуно тен зи је, три
лер ских обр та и вели ких 
мисли.

Игра ју: ОНА: Ане та 
Тома ше вић и ОН: Иван 
Тома ше вић. Писац: Дра ган 
Марин ко вић. Адап та ци ја и 
режи ја: Иван Тома ше вић. 
Костим: Селе на Тома ше
вић. Ком по зи тор: Горан 
Љуба нић. Све тло: Ради вој 
Коста ди но вић. Тон: Душан 
Симић и Миха и ло Бре зи
на. Суфлер и инспи ци јент: 
Зори ца Сте ва но вић. Шеф 
тех ни ке Сце не Маска: 
Миха и ло Бре зи на.

Цена ула зни це: 500 
дина ра. Инфор ма ци је и 
резер ва ци је: 022/615–115.
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ЈУБИЛАРНАСРЕМСКАВИНИЈАДАУБЕРКАСОВУ

Вино,пићебоговаиљуди

У Бер ка со ву је одр жа на 
25. по реду тра ди ци о
нал на мани фе ста ци ја 

„Срем ска вини ја да“, а зва
нич но је отво ре на у уто рак, 
11. фебру а ра. Дан после, 
почео је при јем вина за оце
њи ва ње који је тра јао до пет
ка, 14. фебру а ра, на сам дан 
Све тог Три фу на у чију част 
се и одр жа ва ова изу зет на 
мани фе ста ци ја. Завр шно 
вече, када су про гла ше ни и 
побед ни ци, одр жа но је у јед
ном бер ка со вач ком ресто
ра ну у субо ту 15. фебру а
ра. Пре него што су вина ри 
доби ли при зна ња, при сут
ни ма се обра тио заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић.

– Посеб на ми је част што 
се ова мани фе ста ци ја одр
жа ва 25. пут по реду у Бер
ка со ву. Четврт века, није 
нешто мно го, али није ни 
тако мало. То је јед на од нај
ду жих мани фе ста ци ја која 
се одр жа ва у кон ти ну и те ту и 
желим пуно сре ће и успе ха 
свим уче сни ци ма, орга ни за
то ри ма и да бар сле де ћих 25 
годи на буде мо овде при сут
ни – иста као је Зоран Семе
но вић.

Општи на Шид од самог 
почет ка одр жа ва ња „Срем
ске вини ја де“, даје подр
шку овој мани фе ста ци ји и 
упра во из тог раз ло га Зоран 
Семе но вић је при мио и пла
ке ту захвал но сти коју му 
је уру чио Зоран Видо вић. 
Ове годи не пре да но је 56 
узо ра ка вина, а поред вина 

из шид ске општи не, било 
је вина и из Сло ве ни је, 
Хрват ске, Босне и Хер це
го ви не, Репу бли ке Срп ске. 
У кате го ри ји белих вина је 
било 28 узо ра ка, 22 у кате
го ри ји црве них вина и 6 у 
кате го ри ји розе вина. Све 
то је оце њи ва ла коми си
ја у саста ву: про фе сор др 

Сло бо дан Јовић, др Алек
сан дар Петро вић и дипл. 
инг. Сло бо дан Шапо ња. У 
кате го ри ји белих вина прво 
место при па ло је подру му 
Илић Нијем че вић из Бикић 
Дола, дру го место зау зео 
је Анђел ко Про ко пец из 
Бап ске (Репу бли ка Хрват
ска), а тре ће место Ђор ђе 

ЗоранВидовићиЗоранСеменовић

ОвогодишњипобеднициСремскевинијаде
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Врка тић из Бер ка со ва. Нај
бо ље црве но вино про из
вео је Мар ко Жера ви ца из 
Шида, Пре драг Митро вић из 
Бер ка со ва је дру ги, а тре
ће место зау зео је Вла ди
мир Кораћ из Шида. Што се 
тиче розе вина доде ље на је 
само прва награ да „Малом 
подру му Ста мен ко вић“ из 
Пећи на ца. Посеб но су били 
награ ђе ни мешта ни Бер ка
со ва који су се так ми чи ли, 
па је прво место у кате го
ри ји белих вина доде ље но 

Мило шу Који ћу, у кате го ри
ји црве ног вина награ да је 
при па ла Бран ку Доши ћу, а у 
кате го ри ји розе вина добит
ни ца је Биља на Митро вић.

Мар ко Жера ви ца је добит
ник прве награ де у кате го ри
ји црве ног вина.

– Ја имам вино град у 
Гибар цу, а про из вод њом се 
бавим од 1958. годи не. Мој 
отац је купио вино град, а 
ја сам као дете дола зио у 
вино град и ето то тра је до 
данас. Волим ово да радим. 

Нисам се нешто дуго так ми
чио, али послед њих неко
ли ко годи на уче ству јем на 
овој мани фе ста ци ји. Бољи 
сам мај стор за црно вино, 
јер га је лак ше одр жа ти. По 
про фе си ји сам трго вац, а у 
сло бод но вре ме мој син и ја 
обра ђу је мо вино град. Када 
ја више не будем могао, не 
знам да ли ће он то наста
ви ти. Позна јем сор те вина 
и знам како их тре ба одр
жа ва ти. Про шла годи на је 
била изу зет но добра и има

мо ква ли тет но вино – рекао 
је Мар ко Жера ви ца.

Како би све било добро 
орга ни зо ва но и како би 
так ми ча ри и посе ти о ци 
ужи ва ли у јуби лар ној 25. 
„Срем ској вини ја ди“, свој 
допри нос су дали Месна 
зајед ни ца Бер ка со во, 
Општи на Шид, Тури стич ка 
орга ни за ци ја Шид, Удру же
ње вина ра „Деспо то вац“ и 
Удру же ње жена „Извор“ из 
Бер ка со ва, а да атмос фе ра 
током завр шне вече ри буда 
пот пу на побри нуо се орке
стар „Тај на“ из Руме. Част 
да буде кум ово го ди шње 
сла ве имао је Воји слав 
Кула ча нин из Ваши це. До 
новог сусре та на овој мани
фе ста ци ји, љуби те љи ма 
пића бого ва оста је само да 
ужи ва ју. 

Д.Попов

БиљанаМитровић

МаркоЖеравица,првоместоукатегоријицрвенихвина
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ПОЉОПРИВРЕДНАШКОЛА

Презентацијамерааграрне
политикезаовугодину

У Сред њој пољо при вред
нопре храм бе ној шко ли 
„Сте ван Петро вић Бри

ле“ у Руми, у орга ни за ци ји 
Удру же ња пољо при вред ни ка 
општи не Рума, 10. фебру а ра, 
свим заин те ре со ва ним пољо
при вред ни ци ма, одр жа на је 
пре зен та ци ја мера аграр не 
поли ти ке које су пла ни ра не за 
ову годи ну. Ску пу је при су ство
ва ло око 150 пољо при вред ни
ка из рум ске и окол них општи
на. У рум ској општи ни је све 
више пољо при вред ни ка који 
кори сте под сти цај на сред ства 
Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, а ово је била 
добра при ли ка за оне који још 
нису под не ли зах те ве, да то на 
вре ме и учи не.

– У годи ни када су лоше 
цене, нека да само под сти ца ји 
буду чист про фит који оста је 
пољо при вред ни ку. Уко ли ко 
про пу сте при ли ку да кон ку ри
шу за под сти ца је, онда су 
реал но у про бле му. Да се то 

не би деси ло, ми пету годи ну 
заре дом орга ни зу је мо ове ску
по ве на који ма из Покра јин
ског секре та ри ја та за пољо
при вре ду и Покра јин ског фон
да за раз вој пољо при вре де 
потен ци јал ним кори сни ци ма 
гово ре на шта тач но тре ба да 
обра те пажњу, шта је то што је 
ново, а сва ке годи не се нешто 
мења – каже Угље ша Трку ља, 
пред став ник Удру же ња пољо
при вред ни ка општи не Рума – 
УПОР.

Удру же ње се тру ди да 
инфор ми ше пољо при вред ни
ке о нови на ма, али је по њима, 
нај бо љи начин да се то ура ди 
кроз раз го вор.

У рум ској општи ни, кон крет
но, до сада је нај ве ће инте ре
со ва ње било усме ре но ка под
сти ца ји ма за навод ња ва ње у 
повр тар ству, затим ка под сти
ца ји ма за пла сте ни ке за фар
ме, а у послед ње вре ме и ка 
поди за њу више го ди шњих 
заса да. Када је реч о кон кур су 

за опре ма ње фар ми, он зави
си од села до села.

– Посто ји и јед на лини ја за 
под сти ца је за про из вод њу 
меса, мле ка, вина и раки је, где 
посто ји вели ко инте ре со ва ње 
про из во ђа ча, али камен спо
ти ца ња је што је то у вези са 
пре ра дом, па газдин ства 
мора ју да буду реги стро ва на у 
АПРу као пред у зет нич ка или 
ДОО – ука зу је Угље ша Трку
ља.

Мла ден Пет ко вић, помоћ ник 
покра јин ског секре та ра за 
пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство, рекао је да је 
дошао у Руму како би раз го ва
рао са они ма који су спрем ни 
да инве сти ра ју у пољо при
вред ну про из вод њу. До сада је 
рас пи са но 10 кон кур са, а у 
вези су са интен зив ном пољо
при вред ном про из вод њом, 
набав ком опре ме за зашти ту 
од еле мен тар них непо го да, 
набав ком опре ме за про из вод
њу у зашти ће ном про сто ру, 

опре ме за навод ња ва ње, 
опре ме за сто чар ске фар ме, 
као и набав ком опре ме за 
орган ску про из вод њу и меха
ни за ци ју. 

Тре нут но су рас пи са ни кон
кур си за доде лу укуп но 1,2 
мили јар ди дина ра, што је 
нешто више у одно су на прет
ход ну годи ну. 

Међу пољо при вред ним про
из во ђа чи ма је био и Сла ви ша 
Сми ља нић из Риви це. Он је 
рекао да кад год може, иде на 
ова кве пре зен та ци је, јер је 
добро чути шта је ново за шта 
пољо при вред ни ци могу да 
кон ку ри шу.

– Сма трам да је добро да 
људи буду инфор ми са ни о 
томе како им се може помо ћи, 
све у циљу да што више мла
дих који би се бави ли пољо
при вре дом оста ну на селу. Чуо 
сам нови ну, могућ ност доби ја
ња кре ди та на 20 годи на за 
купо ви ну пољо при вред ног 
земљи шта, као и стар та по ве 
за мла де пољо при вред ни ке. 
Моја замер ка је била да су 
неки роко ви за под но ше ње 
зах те ва крат ки – каже Сла ви
ша Сми ља нић. Он дода је да 
ће, упра во у циљу бољег 
инфор ми са ња пољо при вред
ни ка, слич на пре зен та ци ја 
бити одр жа на 19. фебру а ра у 
Дому кул ту ре у Риви ци, са 
почет ком у 17 часо ва.

На пре зен та ци ји у Сред њој 
пољо при вред нопре храм бе ној 
шко ли „Сте ван Петро вић Бри
ле“ у Руми били су и пред став
ни ци Фон да за раз вој пољо
при вре де, као и Поштан ске 
ште ди о ни це. С.Џакула

СаветовањеуСредњојпољопривреднопрехрамбенојшколи„СтеванПетровићБриле“

МладенПетковић УгљешаТркуља СлавишаСмиљанић
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РУМА

Презентованадеоницановог
аутопутаРумаШабац

Мини стар ство гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре 
огла си ло je jавни увид у Нацрт 

изме на и допу на про стор ног пла на 
под руч ја посеб не наме не инфра струк
тур ног кори до ра држав ног пута I реда 
број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и 
држав ног пута I реда број 19 Шабац 
– Лозни ца, као и у Изве штај о стра те
шкој про це ни ути ца ја изме на и допу
на на живот ну сре ди ну, по скра ће ном 
поступ ку. Изло же ни су на јав ни увид, 
сва ког рад ног дана од 7 часо ва до 15 
часо ва у Оде ље њу за урба ни зам и 
гра ђе ње, у Руми, у Орло ви ће вој ули ци, 
бр. 5, кан це ла ри ја бр. 19. Јав ни увид 
тра је 15 дана, запо чео је 7. фебру а ра 
и тра је до 21. фебру а ра. 

Јав на пре зен та ци ја овог план ског 
доку мен та одр жа на је 14. фебру а ра у 
кон фе рен циј ској сали рум ског Кул тур
ном цен тру. Дубрав ка Павло вић, одго
вор ни пла нер, руко во ди лац изра де 
изме на и допу на про стор ног пла на из 
Југо сло вен ског инсти ту та за урба ни
зам и ста но ва ње „Југи нос“ из Бео гра
да каже да сва ко ко је под нео при мед
бу има пра во да је изне се на сед ни ци 
Коми си је за јав ни увид, а обра ђи вач 
ће на сва ку при мед бу одго во ри ти да 
ли се може ува жи ти или не. После 
тога сле ди затво ре на сед ни ца Коми си
је на којој ће се одлу чи ти како ће се 
која при мед ба при хва ти ти и како ће у 
конач ној вер зи ји план изгле да ти.

– Доно ше ње изме на овог про стор
ног пла на је пред у слов за радо ве и 
за изра ду финал них фаза тех нич ких 
доку мен та ци ја. Изра ђен је и Изве штај 

о стра те шкој про це ни ути ца ја на живот
ну сре ди ну, зна чи, пред ви ђе на су сва 
план ска реше ња мере зашти те која 
нала жу шта тре ба даље ради ти у про
јек ту – ука за ла је Дубрав ка Павло вић.

Миро слав Марић из Инсти ту та за 
путе ве је коор ди на тор изме ђу изра де 
про јект не и план ске доку мен та ци је. 
Он је рекао да је Инсти ту ту за путе ве, 
као носи о цу посла, зајед но са Југо сло
вен ским инсти ту том за архи тек ту ру 
и урба ни зам Срби је, пове рен посао 
од стра не инве сти то ра, а то је Јав но 
пред у зе ће „Путе ви Срби је“. На део
ни ци пута од Рум ске петље до моста 
на Сави, њима је пове ре но да извр ше 
корек ци је и да се пре про јек ту је про
фил аутопута. 

– Прет ход ним пла ном та део ни ца 
је била брза сао бра ћај ни ца, са могу
ћом брзи ном од 100 км на сат. Услед 
при вред них про гра ма и раз во ја Репу
бли ке Срби је дошло је до ини ци ја ти ве 
да се на овој део ни ци изме ни про фил 
аутопута, те да се брзи на подиг не на 
130 км на сат. На тај начин скра ти ће се 
вре ме путо ва ња и про точ ност сао бра
ћа ја, а без бед ност ће бити још боља 
него што је пла ни ра на. Аутопут ће 
има ти две возне тра ке, зау став ну тра
ку као кла си чан аутопут, биће огра ђен 
огра дом, укр шта ји ће бити дени ве ли
са ни како Закон нала же. На про јек ту 
је пред ви ђе но да се посто је ћа петља 
у Руми пре про јек ту је, да се успо ста ви 
веза са новом петљом у Хрт ков ци ма, 
а пред ви ђе не су и наплат не рам пе на 
самим петља ма – рекао је Миро слав 
Марић и додао ће се новим аутопутем 

од Руме до Шап ца сти за ти за 15–20 
мину та.

Инсти тут за путе ве је за потре бе 
изра де Про стор ног пла на ура дио јед
ну врсту идеј ног про јек тант ског реше
ња које је пре зен то ва но у овој фази 
јав ног уви да. Сам план ски доку мент 
изра дио је Југо сло вен ски инсти тут за 
архи тек ту ру и урба ни зам Срби је „Југи
нос“ и он садр жи она доку мен та која 
су нео п ход на за изра ду даље про јект
не доку мен та ци је, то јест да се доби
ја ју лока циј ски усло ви, те да се изра
ди идеј ни про је кат, нарав но, у скла ду 
са при мед ба ма локал не само у пра ве 
и гра ђа на. После тога, ради се про је
кат за гра ђе вин ску дозво лу, фак тич ки, 
при пре ме за изград њу. 

Мил ка Павло вић, дирек тор ка рум
ског ЈУП „План“, иста кла је да је ово 
јав но пред у зе ће уче ство ва ло у при
пре ми потреб не доку мен та ци је за овај 
про стор ни план. 

– При пре ми ли смо и неке сво је при
мед бе, а на рас по ла га њу смо да га у 
диги тал ном обли ку при ка же мо свим 
заин те ре со ва ним лици ма како би 
могли дати сво је евен ту ал не суге сти
је. Основ на суге сти ја ЈУПа „План“ је 
била око Рум ске петље, око наше рад
не зоне, која мора бити при сту пач на 
због вели ког бро ја инве сти то ра и то 
нам је глав на тема која ће бити реше
на кроз при мед бе – рекла је дирек тор
ка Павло вић.

Јав на сед ни ца Коми си је за јав ни 
увид биће одр жа на 4. мар та у кон фе
рен циј ској сали рум ског Кул тур ног цен
тра. С.Џакула

ПрезентацијауРуми
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СВЕТИТРИФУНУИРИГУ

Обележенаопштинскаслава
иславаСрпскечитаонице

На Све тог Три фу на, 14. фебру а ра 
посеб но све ча но је било у Ири гу, 
буду ћи да су Ири жа ни обе ле жи ли 

сво ју сла ву, али исто вре ме но и сла ву 
Срп ске чита о ни це у Ири гу. Реза њем и 
осве ће њем слав ског кола ча у згра ди 
Општи не, у при су ству број них гости ју, 
обе ле же на је општин ска сла ва. После 
осве ће ња слав ског кола ча, про то је реј 
Дар ко Јелић, чести тао је сла ву Све тог 
Три фу на пред став ни ци ма локал не само
у пра ве, али и свим Ири жа ни ма. Сте ван 
Kазимировић, први човек ири шке општи
не је ука зао да је обе ле жа ва ње ове сла
ве на неки начин и завр ше так четво ро го
ди шњег ман да та сада шње општин ске 
вла сти.

– Што се тиче ове годи не, тежи ште је 
на инфра струк ту ри и то се посеб но одно
си на водо снаб де ва ње, кана ли за ци ју и 
путе ве. Мислим да ћемо конач но кре ну ти 
и са изград њом Дома уче ни ка и Спорт ске 
хале на тере ни ма испред фуд бал ског 
клу ба, а ту је и уре ђе ње пар ка у Врд ни ку 
и Ири гу, као и дечи јих игра ли шта. Ово су 
вели ке инве сти ци је. Оче ку јем да ћемо до 
кра ја годи не завр ши ти и гаси фи ка ци ју 
свих насе ље них места, те да ће људи 
доби ти сво је инди ви ду ал не при кључ ке. 
Мре жа је завр ше на у свим мести ма, сада 

је оста ло да се раде гасне ста ни це, које 
ће се гра ди ти у наред них пет до шест 
месе ци – рекао је пред сед ник Кази ми ро
вић.

Он је наја вио и да ће се обу ста ви ти све 
актив но сти у Бањи Врд ник, јер је држа ва 
ту бању укљу чи ла у пет бања са изу зет
ним тури стич ким потен ци ја ли ма. – Дакле, 
држа ва је пре по зна ла Фру шку гору, ири
шку општи ну и Бању Врд ник, као посеб не 
тури стич ке потен ци ја ле, па оче ку је мо да 
ће се ове годи не тач но зна ти шта ће се 
ради ти у наред ним годи на ма. Важан је и 
Гре бен ски пут, иза бра ли смо изво ђа ча 
радо ва и уско ро оче ку је мо и поче так 
изград ње, а рок за завр ше так је поло ви
на јула – рекао је пред сед ник Општи не 
Сте ван Кази ми ро вић.

Милан Kовачевић, помоћ ник покра јин
ског секре та ра за обра зо ва ње, био је гост 
на ири шкој сла ви. Иста као је да је при ме
тан успон раз во ја тури зма у овој општи
ни, пого то во изград њом јед ног репре зен
та тив ног објек та какав су „Фру шке тер
ме“. 

– За потре бе раз во ја тури зма офор ми
ли смо, у окви ру дуал ног обра зо ва ња, 
смер за шко ло ва ње и пре ква ли фи ка ци ју 
посла сти ча ра, кува ра и коно ба ра. То су 
зани ма ња која недо ста ју, тако да је у 

Ири гу упи са но 20 уче ни ка који ће, по 
дуал ном обра зо ва њу, наћи сво је место у 
уго сти тељ ским објек ти ма у ири шкој 
општи ни. Ту је и кон курс за изград њу 
Дома уче ни ка, за шта је Покра јин ски 
секре та ри јат за обра зо ва ње дао пуну 
подр шку – иста као је Милан Кова че вић.

Међу гости ма је био и Мило рад Малић, 
помоћ ник покра јин ског секре та ра за 
пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар
ство. 

– Ми смо 2017. годи не пре по зна ли 
вина ре и вино гра да ре као јед ну гру па ци ју 
мла дих пољо при вред ни ка који желе да 
се баве овим тешким послом. Тада смо 
за њих опре де ли ли прва сред ства, а у 
послед ње три годи не издво ји ли смо пре
ко 100 мили о на дина ра. Вој во ди на у 
послед ње вре ме диже нове заса де воћа
ка и вино гра да. Зна мо да има мо око 
5.000 хек та ра под вино гра ди ма, што је 
недо вољ но, а богом дана су ова под руч ја 
за тако нешто – ука зао је Мило рад Малић 
и додао да ће се сред ства за помоћ вино
гра да ри ма и вина ри ма и даље пове ћа ва
ти. Нагла сио је да у Срби ји има око 354 
пре по зна тих вина.

– Ми смо позна ти на свет ској мапи и 
извоз вина је про шле годи не донео деви
зни при лив од око 18 мили о на евра. То је 

Обредсечењаславскогколача
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наша изво зна шан са, а нај ви ше изво зи мо 
у Руси ју и земље у окру же њу – иста као је 
Малић.

Ири жа ни су на сла ви има ли и сво је 
дра ге и редов не госте из Дрва ра, са који
ма бли ско сара ђу ју већ осам годи на. Дра
го слав Попо вић из Дрва ра каже да се 
сара ђу је на свим пољи ма, али се зајед но 
кон ку ри ше и на прет при ступ ним ИПА 
фон до ви ма.

– Наста ви ће мо сарад њу и јача ти наше 
међу оп штин ске и међу др жав не везе, 
како бисмо обез бе ди ли оста нак људи на 
нашим про сто ри ма – рекао је Дра го слав 
Попо вић.

После обе ле жа ва ња општин ске сла ве, 
гости и дома ћи ни су дошли у Срп ску 
чита о ни цу, која је, тако ђе, обе ле жи ла 
сво ју сла ву Све тог Три фу на. Обра ћа ју ћи 
се при сут ни ма, дирек тор ка Срп ске чита
о ни це је под се ти ла да ова уста но ва кул
ту ре обе ле жа ва 178 годи на свог посто ја
ња, као и Дан уста но ве и сво ју крсну 
сла ву. 

– Све ти Тифун је од нашег осни ва ња, 
дав не 1842. годи не, наш заштит ник и 
патрон. Ми већ 38. пут на Дан уста но ве 
доде љу је мо и награ ду „Луча“ за допри
нос раз во ју кул ту ре у ири шкој општи ни. 
Наш ово го ди шњи добит ник је Секу ла 
Петро вић, књи жев ник, глу мац и режи сер 
из Бео чи на, а награ ђен је за сво ју изу зет
ну моно гра фи ју „Од про сце ни ју ма до 

рикван да – 44 сусре та ама тер ских позо
ри шта Сре ма 1973–2016“ – рекла је Вера 
Нов ко вић. Она је иста кла вели ки труд 
који је уло жен у при пре му јед не ова кве 
моно гра фи је и то је труд који је завре дио 
награ ду, 38. „Лучу“. Реч је о пре сти жној 
награ ди у виду уни кат не пове ље, а помоћ 
у кон ти ну и ра ном одр жа ва њу и доде ли 
ове награ де Срп ској чита о ни ци пру жа 
ири шка Општи на. Пре доде ле „Луче“, 
обре ду осве ће ња слав ског кола ча, али и 
сим бо лич ној резид би вино ве лозе, јер је 
Све ти Три фун заштит ник вина ра и вино
гра да ра, у Срп ској чита о ни ци је при су
ство вао Епи скоп срем ски Васи ли је. 
Обра зло же ње за доде лу 38. „Луче“ про
чи тао је пред сед ник жири ја, књи жев ник 
Тодор Бјел кић. Гово ре ћи о томе како је 
наста ја ла ова моно гра фи ја, награ ђе ни 
Секу ла Петро вић је иста као да је рад 
запо чет 2012. годи не са покој ним Сте ва
ном Пиште ви ћем, Тодо ром Бјел ки ћем и 
покој ним Миком Ћоси ћем, са иде јом да 
би те сусре те тре ба ло сабра ти. Вре ме 
про ла зи и мно го тога се забо ра ви, зато 
док још има живих све до ка и док још могу 
да се про на ђу изво ри, одлу чи ли су да се 
сачи ни јед на моно гра фи ја.

– Нажа лост, Сте ва је пре ми нуо 2014. 
годи не, а на мени је оста ло да запо че ти 
посао завр шим, не само у при ку пља њу 
гра ђе, него и у при ку пља њу сред ста ва за 
један тако вели ки поду хват. Кра јем 

децем бра про шле годи не иза шла је из 
штам пе моно гра фи ја „Од про сце ни ју ма 
до рикван да – 44 сусре та ама тер ских 
позо ри шта Сре ма“ – каже Секу ла Петро
вић. 

Било је тешко доћи до архив ске гра ђе, 
иако се не ради о дале кој про шло сти. 
Доста су се осла ња ли на раз го во ре са 
пре жи ве лим акте ри ма тог вре ме на и тих 
кул тур них деша ва ња. Kада је мла ђа 
попу ла ци ја у пита њу, послу жи ле су и дру
штве не мре же.

– За 44 годи не је изве де но око 380 
пред ста ва на ФЕДАСу, а за 21 пред ста ву 
нисам успео да про на ђем све подат ке. 
Али наслов пред ста ве и дру штво које је 
изво ди ло у сва ком слу ча ју је забе ле же
но. Вели ку корист сам имао од бил те на, 
али нажа лост, бил те ни су поче ли да 
изла зе тек од 1995. годи не, а и тада још 
увек нере дов но. Да ова моно гра фи ја 
угле да све тло дана, нај ви ше су нам 
помо гле ири шка Општи на, бео чин ска 
Општи на и фабри ка „Ла Фарж“ из Бео чи
на које су обез бе ди ле више од поло ви ну 
потреб них сред ста ва. Награ де су увек 
добро до шле. Мени је ова награ да при
зна ње за сед мо го ди шњи рад на овој 
моно гра фи ји, тако да, ипак, годи кад неко 
види да сте себе толи ко дали да нешто 
буде сачу ва но, да вам се тај труд при зна 
– рекао је при ли ком при ма ња „Луче“ 
Секу ла Петр о вић. С.Џакула

СекулаПетровић,ВераНовковићиТодорБјелкић

СлавауСрпскојчитаоници

МиланКовачевић
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На сед ни ци Општин ског већа 
Општи не Пећин ци, одр жа ној 12. 
фебру а ра, већ ни ци су утвр ди ли 

пред лог Локал ног акци о ног пла на запо
шља ва ња у општи ни Пећин ци за 2020. 
годи ну, којим су дефи ни са ни циље ви 
и при о ри те ти актив не поли ти ке запо
шља ва ња, као и про гра ми и мере који 
ће се реа ли зо ва ти у 2020. годи ни.

Како је обра зло жи ла начел ни ца 
пећи нач ке Општин ске упра ве Дра га на 
Крстић, ово го ди шњим Локал ним акци
о ним пла ном запо шља ва ња пред ви
ђе на су три циља – пове ћа ње бро ја 
запо сле них мла дих за 10%, под сти
ца ње запо шља ва ња лица ста ри јих од 
50 годи на за 10 одсто и под сти ца ње 
запо шља ва ња неква ли фи ко ва не рад
не сна ге за 10 одсто, које ће локал на 
само у пра ва реа ли зо ва ти током теку ће 
годи не пред ви ђе ним мера ма.

– Ради се о мера ма које смо спро во
ди ли и током прет ход них годи на, а то 
су Про гра ми јав них радо ва, Про гра ми 

струч не прак се, орга ни зо ва ње Сај ма 
запо шља ва ња и суб вен ци је за запо
шља ва ње. Пред лог Локал ног акци о ног 
пла на запо шља ва ња је ускла ђен са 
Наци о нал ном стра те ги јом запо шља ва
ња за 2020. годи ну, а Општин ско веће 
ће га доста ви ти на усва ја ње Скуп шти
ни општи не Пећин ци на првој наред
ној сед ни ци – обра зло жи ла је Крстић 
и дода ла да је, пре ма пода ци ма Наци
о нал не слу жбе за запо шља ва ње, у 
општи ни Пећин ци 31. децем бра 2019. 
годи не било 683 лица, што је за 10,2 
одсто мањи број неза по сле них у одно
су на исти пери од про шле годи не. 

Тако ђе, већ ни ци су доне ли одлу
ку о усту па њу на кори шће ње про сто
ри ја у пећи нач ком Кул тур ном цен тру, 
Основ ној музич кој шко ли „Тео дор Тоша 
Андре је вић“ из Руме, ради фор ми ра
ња издво је ног оде ље ња ове шко ле у 
Пећин ци ма.

– На осно ву анке та које смо спро ве
ли у све три основ не шко ле на тери

то ри ји наше општи не, а у скла ду са 
пред ло гом Основ не музич ке шко ле 
из Руме, уста но ви ли смо да посто ји 
вели ка заин те ре со ва ност међу децом 
основ но школ ског узра ста за овом 
врстом обра зо ва ња, као и да посто ји 
вели ки број деце који путу је у Руму у 
Музич ку шко лу. Сто га смо на дана шњој 
сед ни ци пре до чи ли већ ни ци ма овај 
пред лог и дра го ми је да је он усво јен. 
Сле де ћи корак је одо бре ње од стра не 
Мини стар ства про све те које ће доне ти 
конач ну одлу ку о фор ми ра њу издво је
ног оде ље ња Основ не музич ке шко ле 
у Пећин ци ма. Нада мо се да ће одлу ка 
бити пози тив на, јер ће то првен стве но 
зна чи ти нашој деци која ће бити у при
ли ци да се од наред не школ ске годи не 
музич ки обра зу ју у Пећин ци ма – рекла 
је Крстић.

На истој сед ни ци, већ ни ци су, изме
ђу оста лог, дали сагла сност на пла но
ве рада свих 15 месних зајед ни ца за 
2020. годи ну.

Једнимкликомдоуписадететаувртић
Гра ђа ни пећи нач ке општи не биће у 

при ли ци да од 1. апри ла, од када кре
ће кон курс за упис, бес плат но, елек
трон ски при ја ве дете за упис у Пред
школ ску уста но ву „Вла да Обра до вић 
Каме ни“. Захва љу ју ћи овој услу зи, 
роди те љи неће више мора ти да губе 

вре ме на шал те ри ма при ку пља ју ћи 
доку мен та ци ју за при ја ву дете та, него 
ће се при ја ве врши ти јед но став ним 
попу ња ва њем онлајн обра сца на 
Пор та лу еУпра ва (https://eupra va.gov.
rs/vrtic), а при ла га ње изво да из матич
не књи ге рође них, пре би ва ли шта и 

уве ре ња о запо сле њу није потреб но, 
јер се ауто мат ски при ба вља ју.

Услу га еВр тић пред ста вља елек
трон ску при ја ву деце за упис у пред
школ ске уста но ве, а од ове годи не 
услу га ће бити омо гу ће на у 140 гра до
ва и општи на широм Срби је.
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Почињесарадом
драмскасекцијауКЦ
У Кул тур ном цен тру у Пећин ци ма у 

неде љу, 9. фебру а ра, одр жа на је 
ауди ци ја за при јем нових чла но ва 

у драм ску сек ци ју, на којој се пред ста ви
ло пре ко два де сет мали ша на основ но
школ ског узра ста из Пећи на ца, Шима но
ва ца, Купи но ва, Сиба ча, Ога ра, Срем
ских Миха ље ва ца, Прхо ва, Попи на ца и 
Субо ти шта. 

Роди те љи ма и малим буду ћим глум ци
ма обра тио се дирек тор Кул тур ног цен
тра Јован Девр ња, који је том при ли ком 
рекао да је драм ска сек ци ја бес плат на 
за сву заин те ре со ва ну децу.

– Током про шле годи не спро ве ли смо 
анке ту у све три основ не шко ле на тери
то ри ји општи не и утвр ди ли да вели ко 
инте ре со ва ње вла да за глу мом. Циљ 
нам је да нај мла ђи ма омо гу ћи мо да у 
цен трал ној уста но ви кул ту ре у нашој 

општи ни кре а тив но про во де сво је вре ме, 
а све то не би било могу ће да није подр
шке пећи нач ке локал не само у пра ве која 
је и про те клих годи на омо гу ћа ва ла рад 
са децом у окви ру ове сек ци је. Нарав но, 
наши мали глум ци су то зна ли да цене 
на так ми че њи ма сцен ског ства ра ла штва 
како у Вој во ди ни, тако и у реги о ну и увек 
се вра ћа ли с награ да ма и на досто јан 
начин пред ста вља ли сво ју општи ну – 
иста као је Девр ња.

Сек ци ју ће води ти сту дент ки ња глу ме 
на Факул те ту савре ме них умет но сти у 
Бео гра ду, Мари ја на Ђуро вић из Врд ни
ка, а часо ви ће се одр жа ва ти сва ке неде
ље од 12.00 часо ва.

– Пола зни ци ће се сва ке неде ље, у 
тра ја њу од 4 школ ска часа, упо зна ва ти 
са основ ним еле мен ти ма из сле де ћих 
обла сти: глу ме, дик ци је, тех ни ке гла са, 

сцен ских ига ра и покре та и акро ба ти ке. 
Тру ди ће мо се да се сва ком дете ту посве
ти мо мак си мал но како би до изра жа ја 
дошле њихо ве спо соб но сти и вешти не, 
раз ви ја ће мо тим ски дух, под сти ца ти кре
а тив ност и помо ћи им у савла да ва њу 
тре ме при ли ком јав ног насту па – рекла 
је Ђуро вић.

По речи ма дирек то ра Девр ње, пола
зни ци ће већ у апри лу има ти први наступ 
на Зон ској смо три деч јег сцен ског ства
ра ла штва која се одр жа ва у Пећин ци ма, 
а током јуна оче ку је их и први јав ни час 
на којем ће пред ста ви ти сте че на зна ња. 

Упис нових чла но ва врши ће се и у 
наред ном пери о ду и то сва ке неде ље од 
12.00 до 15.00 часо ва у сали Кул тур ног 
цен тра Пећин ци, а детаљ ни је инфор ма
ци је могу се доби ти путем бро ја теле фо
на 022/2436–237.

Жаруконтејнеримапричињава
штетуиугрожаваграђане
И поред број них апе ла и саоп ште ња 

Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Сава“ у који ма се гра ђа ни пећи

нач ке општи не упо зо ра ва ју на забра ну 
одла га ња пепе ла и жара у кон теј не ре у 
насе љи ма, неса ве сни поје дин ци наста
вља ју да крше закон и да тиме нару ша
ва ју без бед ност свих гра ђа на општи не. 

У неде љу, 9. фебру а ра непо зна то 
лице је поно во изру чи ло жар у један од 
кон теј не ра поста вље них код амбу лан те 
и шко ле у Шима нов ци ма. Жар је иза
звао пожар у кон теј не ру који је оште ћен 
до те мере да је неу по тре бљив, а само 
захва љу ју ћи бла го вре ме ној и при бра ној 
реак ци ји два ста нов ни ка тог дела насе
ља спре че но је шире ње пожа ра на оста
ле кон теј не ре.

– Да пожар није одмах уга шен могао 

се про ши ри ти на окол не објек те или иза
зва ти оште ће ња на ауто мо би ли ма пар
ки ра ним у непо сред ној бли зи ни. Поред 
тога, жар који тиња у кон теј не ру може, 
уко ли ко га наши рад ни ци не при ме те, да 
буде изру чен у ками он сме ћар и да иза
зо ве пожар на ками о ну чиме би про у зро
ко ва на ште та била неу по ре ди во већа. 
Иако смо више пута путем сред ста ва 
јав ног инфор ми са ња упо зо ра ва ли гра ђа
не о томе да је баца ње жара у кон теј не
ре забра ње но и кажњи во, баха ти поје
дин ци и даље се не освр ћу на то коли ку 
ште ту ће про у зро ко ва ти сво јим нео д го
вор ним пона ша њем. Нај но ви ји слу чај у 
Шима нов ци ма је при ја вљен општин ском 
кому нал ном инспек то ру, а на гра ђа не 
општи не Пећин ци још јед ном апе лу јем 
да Јав ном кому нал ном пред у зе ћу „Сава“ 

(путем теле фо на 2436–510) и општин
ском кому нал ном инспек то ру (путем 
теле фо на 400–752) при ја ве уко ли ко при
ме те нео д го вор не поје дин це који одла жу 
жар у кон теј не ре и на тај начин при чи ња
ва ју мате ри јал ну ште ту и угро жа ва ју сво
је сугра ђа не, како би про тив почи ни ла ца 
биле пред у зе те одго ва ра ју ће закон ске 
мере – рекао је дирек тор ЈКПа „Сава“ 
Жељ ко Мили ће вић, и додао да се ова кви 
слу ча је ви нај че шће дога ђа ју у цен три ма 
насе ља Пећин ци и Шима нов ци.

Једи ни испра ван начин одла га ња 
пепе ла је да се хла дан пепео саку пља у 
вре ће мак си мал не тежи не до 15 кг и да 
се вре ће, у дане када ЈКП „Сава“ врши 
услу гу одно ше ња сме ћа, изне су испред 
кућа како би их рад ни ци овог пред у зе ћа 
без бед но укло ни ли.
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БАЗАРВИНА,РУКОТВОРИНАИТАМБУРИЦЕУБЕОЧИНУ

ЧаривинскогСрема
наједномместу

Традиционални,11.Базарвина,
рукотворинаи тамбурицеодр
жан је 13.фебруара у беочин

ском Центру за културу, спорт и
туризам.Оваманифестација јеоку
пилавеликибројпроизвођачавина,
удружењаженаиуметника.Базарје
под покровитељством локалне
самоуправеипредседникаОпштине
Митра Милинковића организовао
Центарзакултуру,спортитуризам
општинеБеочин.Частдаовумани
фестацију отвори имао је председ
никСкупштинеопштинеЗоранСто
кућа.

– Овом приликом бих захвалио
свим учесницимаБазара, који увек
на свимманифестацијама уБеочи
ну, али и шире, доследно предста
вљају нашу општину. Све то увек
употпуне и звуци тамбурице, а ове
манифестације представљају једну
врлолепуупечатљивусликуБеочи
на,рекаојеЗоранСтокућа.
Горан Ковачевић, директор Цен

тра за културу, спорт и туризам,
изјавиоједаБазарвина,рукотвори
на и тамбурице представља један
одначинанакојисечувакултурна
баштина.

– С обзиром на то да у нашој
општини гравитирају многи произ
вођачи вина, виноградари, воћари,
ова манифестација је узела маха у
последњих 11 година. Промовише
мовинскитуризам.Мисмонамапа
ма Винског пута, имамо релативно
високрејтинг.Заистасетрудимода
овакве манифестације допринесу
афирмацији наше општине. Вино,
тамбурица и старе рукотворине су
ствари којеможемодапромовише
моснашегподнебља–Срема.Иако
ми административно припадамо
Јужнобачком округу, с поносом

ГоранКовачевић Удружењежена„Фрушкогорскицвет“

ЗоранСтокућаБазарвина,рукотворинаитамбурице
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говоримо да смо изСрема, то јест,
да припадамовинскомСрему.Очу
вањекултурнебаштине јеизузетно
важнозанас,рекаојеКовачевић.
Посетиоци сумоглида пробају и

купевина,слаткеисланеђаконије,
етнопредмете,сувенире,слике,али
и да уживају у звуцима тамбурице
оркестраКУД„Бриле“.
Драган  Дробњак из Беочина на

овој манифестацији учествује од
самог почетка. Поред вина, Драган
Дробњакпроизводииракију,алии
ликеродлаванде.
–Винојеунашојпородиципочео

да производи мој отац и то првим
засадом винограда седамдесетих
година. Касније смо почели произ
водњу да ширимо. Имам и велики
воћњак дуња, тако да је мој бренд
сада ракија од дуње. За ликер од
лавандесамчуоуХоландији.Мало
самсераспитаоидошаодорецепта
и сада га правим, казао је Драган
Дробњак.
НаБазарусутрадиционалноуче

ствовалаиудружењаженасатери
торије Беочина. Снежана Кнежевић
из Удружење жена „Фрушкогорски
цвет“ кажеда то удружењена овој

манифестацији учествује сваке
године.
–Имамооко18чланица.Правимо

колаче старинске, шијемо, веземо,
имаженакојерадеизлатовез.Уче
ствујемоинасличнимбазаримаван
Беочина имогу да приметимда се
старе традиције враћају, а овакве
манифестације су прилично заслу
жнезато,реклајеСнежана.
Такође,директорЦентразакулту

ру, спорт и туризам Горан Коваче
вићуручиојезахвалницеучесници
ма. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

НаштандуДраганаДробњака Изложбакаопратећипрограмманифестације

Удружењежена„Мојеселанце“КУД„Бриле“
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Пово дом акту ел не изло
жбе црте жа у Пиро ту у 
орга ни за ци ји Гале ри је 

„Лазар Воза ре вић“ раз го ва
ра мо са нашим сугра ђа ни
ном Пре дра гом Кова чи ћем, 
маги стром вајар ства и проф. 
ликов не кул ту ре. Ликов но
педа го шким радом бави се у 
окви ру Основ не шко ле 
„Јован Јова но вић Змај” и 
Ликов не шко ле „Шти фла“, а 
његов опус обу хва та ју сери
је црте жа, гра фи ка, скулп ту
ра, амби јен тал них инста ла
ци ја, фото гра фи ја и видео 
радо ва. 

М НОВИНЕ: Свестрани
сте уметник, отворени за
многе идеје. Осим вајар
ства,које јевашепримар
нозанимање,чимесе још
бавите?
ПРЕДРАГКОВАЧИЋ: Кад 

поку шам да извр шим ова кву 
лич ну опсер ва ци ју, нађем се 
у неу до ми ци, јер нисам 
ника да себе стро го про фи
ли сао. Имам потре бу да се 
бавим свим аспек ти ма ства
ра ла штва као естет ског 
момен та у свим живот ним 
пољи ма. Поред директ ног 
ства ра ла штва, изра зи то 

задо вољ ство ми пру жа еду
ка ци ја деце и гра ђе ње 
естет ске лич но сти.

Заговорникстеидеједа
уметникживидоклеизла
же.

Ту не би тре ба ло да буде 
диску си је, јер умет ни ка 
дефи ни ше потре ба за ства
ра њем и пре зен то ва њем 
свог рада. Из тога је логи чан 
след да док је жив  ства ра. 
Дипло ма не чини неког умет
ни ком, то је само фор мал но 
обра зо ва ње које тек даје 
осно ву за даљи раз вој.

ИзлагалистеуГалерији
„Лазар Возаревић“. Како
оцењујете сарадњу, коли
ко је Галерија спремнада
изађе у сусрет млађим
ауторима?

Цело руко вод ство ове 
гале ри је је увек спрем но на 
сарад њу и ото во ре но за кон
струк тив не пред ло ге, што 
сви ма нама у мно го ме олак
ша ва читав про цес изла га
ња. 

Тренутно траје изложба
ваших цртежа у Галерији
„ЧедомирКрстић“уПиро

ту. Како видите турнеју
коју јеорганизовалаГале
рија?

Гале ри ја је пре два де сет 
годи на функ ци о ни са ла на 
сли чан начин раз ме ном свог 
про гра ма са дру гим инсти ту
ци ја ма и тиме доби ла могућ
ност већег бро ја изло жби. 
Раду је ме да је последњих 
неколико годи на поче ла да 
на исти начин функ ци о ни ше 
и да са мини мал ним сред
стви ма реа ли зу је зна чај не 
изло жбе у свом про сто ру. 
При мер таквих сарад њи је 
она са гале ри ја ма у Лесков
цу, Вра њу, а сада и са Пиро
том, где тра је тур не ја при ка
за радо ва Лаза ра Воза ре ви
ћа, Иви це Кова чи ћа Шти фле 
и мене, као пред став ни ка 
мла ђе гене ра ци је.

Галеријајепрошлегоди
не уступила простор за
Ноћмузеја за амбијентал
ну инсталацију начињену
одфискалних трака. Како
сте задовољни посећено
шћуиреализацијомнеуо
бичајеногдогађајазанашу
средину,алиишире?

У реа ли за ци ји су уче ство
ва ле коле ге Нико ла Дивић и 

Бог дан Симе у но вић које сам 
и спре мао за при јем ни за 
факул те те, те ми је сто га 
изра зи то дра го да су узе ли 
уче шће. Поста вља ње је тра
ја ло чети ри дана са пре ко 
десет сати непре кид ног 
рада да би на неко ли ко сати 
те вече ри посе ти о ци могли 
ужи ва ти у рекре и ра ном про
сто ру и дру га чи јем дожи
вља ју гале ри је. Вре део је 
сав тај рад јер су посе ти о ци 
све могли оче ки ва ти, осим 
ова квог јед ног дога ђа ја. 
Амби јен тал на инста ла ци ја 
је тада била први пут реа ли
зо ва на од самог осни ва ња 
гале ри је. Савре ме на прак са 
се не виђа толи ко често у 
мањим сре ди на ма, те је ово 
био један од изу зе та ка где 
су гра ђа ни могли да се бли
же упо зна ју са свет ским тен
ден ци ја ма.

Бавитесеипедагошким
радом. Колико су важне
посете галеријамаимузе
јимаизаштониједоброда
децабудуускраћеназату
врстудоживљаја?

Педа го шки рад сма трам 
јед ним од нај ва жни јих оба
ве за пре ма дру штву. Као 

Грађење
естетске
личности
каоциљ

ПРЕДРАГКОВАЧИЋ,ВАЈАРИЗСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ

ПредрагКовачић

M NOVINE :
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про фе сор ликов не кул ту ре у 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“, 
посеб ну пажњу покла њам 
посе та ма гале ри ји и музе ју. 
Нескром но и са поно сом 
могу да изја вим да смо једи
на шко ла, која редов но води 
децу на све изло жбе које 
орга ни зу ју наше кул тур не 
инсти ту ци је у скло пу сло
бод них настав них актив но
сти. Та наша посве ће ност је 
пре по зна та, те нам изла зе у 
сусрет почев ши од орга ни
за ци је наста ве у про сто ри ја
ма гале ри је и музе ја, до 
отва ра ња сво јих про сто ра 
ван рад ног вре ме на. По 
завр шет ку основ ног обра зо
ва ња, за мене као пре да ва
ча је од нај ве ћег зна ча ја да 
уче ни ци пам те посе те тим 
инсти ту ци ја ма и да дођу у 
додир са ства ра ла штвом 
ван школ ских клу па. Нерет
ко они сами оду у гале ри ју 
да посе те тре нут ну изло жбу 
и то је оно ка чему тре ба да 
тежи мо. То нам пока зу је да 
смо их заин те ре со ва ли за 
кул тур на деша ва ња. Можда 
би неко рекао да ово није 
ништа спек та ку лар но, али 
ако се сва ки поје ди нац запи
та да ли је ика да само и ни
ци ја тив но ушао у гале ри ју, 
онда ће му  сасвим  бити 
јасно зашто дајем толи ки 
зна чај дечи јим посе та ма.

Кроз педа го шки рад у 
Ликов ној шко ли „Шти фла“, 
ликов но опи сме ња ва ње 
поди же се на још виши ниво 
услед дуго го ди шње потре бе 
за ликов ном надо град њом 
због малог бро ја часо ва у 
редов ној наста ви. Пола зни
ци су поде ље ни пре ма узра
сту на ниже и више раз ре де 
основ не шко ле, сред њо
школ це и сред ње и ста ри је 
гене ра ци је, које нису има ле 
могућ ност шире ња сво јег 
ликов ног обра зо ва ња у 
рани јој доби, па су реши ли 
да сво ју љубав оства ре у 
свом сло бод ном вре ме ну. 
Ове годи не у пла ну је изло
жба ликов не шко ле, где ће 
бити пре зен то ван наш рад и 
разно вр сност инте ре со ва ња 
наших уче ни ка.

Спе ци јал ни сег мент 
наста ве је кон ци пи ран за 
при пре ме мла дих за сред ње 
умет нич ке шко ле, факул те те 
и архи тек ту ру.  Радом по 
посеб ним про гра ми ма за 
нада ре не од осни ва ња шко
ле 1975. годи не,  оства ру је
мо завид не резул та те, воде
ћи се мотом „ква ли тет – 
иску ство – резул та ти“.

МаријаВукајловић

ВОГАЊ

Напружномпрелазу
узмаксималанопрез

На пру жном пре ла зу у бли зи ни Вог ња, на 
путу Рума – Срем ска Митро ви ца, поста вље
на је одго ва ра ју ћа сао бра ћај на сиг на ли за ци
ја која ука зу је на небе збе дан пру жни пре лаз. 
Наи ме, од 9. фебру а ра рам па је у ква ру, услед 
пожа ра који је про у зро ко ван кра ђом из елек
тро ре леј не под ста ни це, због чега је без бед

ност сао бра ћа ја вео ма угро же на на том делу 
пута. С обзи ром на то да је при чи ње на тотал на 
мате ри јал на ште та, још увек није саоп ште но 
коли ко ће дана пру жни пре лаз бити без рам пе, 
а одго ва ра ју ћи сао бра ћај ни зна ци који ука зу ју 
на потре бу мак си мал но опре зне вожње поста
вље ни су 11. фебру а ра. С.Џ.

Постављањесаобраћајнихзнакова

Фон да ци ја „Бал кан Култ“ 
из Бео гра да и Удру же
ње „Вор ки тим“ из Руме 

наста вља ју сво ју сарад њу и 
у овој годи ни, а први на реду 
за при ка зи ва ње су холанд ски 
фил мо ви. Циклус филм ске 
про дук ци је ове земље запо чео 
је 16. јану а ра доку мен тар ним 
фил мом „Послед ња побе да“ 
сце на ри сте и режи се ра Џона 
Апе ла. Дру ги по реду био је, 
тако ђе, доку мен тар ни филм 
који је рум ска публи ка виде ла 
11. фебру а ра у вели ком холу 
Кул тур ног цен тра. Реч је о 
фил му под нази вом „Ја и моји 
роди те љи, моји роди те љи и ја“. 

Циклус холанд ског фил ма 
обу хва та чети ри фил ма, три 
доку мен тар на и један игра
ни. У мар ту ће рум ска публи ка 
има ти при ли ку да види игра
ни филм „Симон“ који је 2005. 
годи не био холанд ски кан ди

дат за „Оска ра“. Овај филм се 
бави одно сом два при ја те ља 
од којих је један стрејт, а дру ги 
геј, темом исто пол них бра ко ва 
и еута на зи јом. За мај је пла ни
ра но при ка зи ва ње послед њег 
фил ма из овог циклу са, а реч 
је о доку мен тар цу под нази
вом „По исти ни тој при чи“. То је 
рекон струк ци ја исти ни тог дога
ђа ја која пра ти суд би не уче сни
ка пљач ке бан ке у Бронк су, по 
којој је режи сер Сид ни Ламет 
сни мио свој чуве ни филм 
„Пасје попод не“.

Удру же ње „Вор ки тим“ је 
за април одлу чи ло да при ка
же неки од фил мо ва Чар ли ја 
Чапли на, пово дом 1. апри ла, 
Дана сме ха.

– У овом месе цу, 27. фебру
а ра почи ње и циклус доку мен
тар них фил мо ва о фру шко гор
ским мана сти ри ма, које смо 
сни ма ли у сарад њи са Ради

ом Епар хи је срем ске „Срп ски 
Сион“, а уз бла го слов епи ско
па Васи ли ја. Прва два фил ма, 
сва ки у тра ја њу од по пола 
сата, сни ма на су о мана сти ри
ма Кру ше дол и Вели ка Реме та 
– каже за наше нови не Дра ган 
Цакић, пред сед ник Удру же ња 
„Вор ки тим“.

Када је реч о актив но сти ма 
Удру же ња „Вор ки тим“, тре ба 
рећи још да је 10. децем бра 
про шле годи не рас пи сан кон
курс за при ја ву фил мо ва за 
Међу на род ни фести вал јед но
ми нут ног фил ма „Mister Vorky“. 
Кон курс је отво рен до 10. апри
ла, а сам фести вал биће одр
жан од 10. до 14. јуна. Реч је о 
сед мом по реду фести ва лу, а у 
окви ру два так ми чар ска дана 
публи ка ће има ти при ли ку да 
види пре ко 120 јед но ми нут них 
фил мо ва чији ауто ри живе на 
свим кон ти нен ти ма. С.Џакула

„ВОРКИТИМ“

Пројекцијефилмова

Дирек тор Герон то ло шког цен тра „Срем“ др 
Зоран Сла ву је вић у сарад њи са Коми си јом за 
бол нич ке инфек ци је уста но ве донео је одлу ку 
о забра ни посе та кори сни ци ма ове уста но ве. 
Одлу ка је доне та због при ја ве епи де ми је 

сезон ског гри па од стра не Инсти ту та за јав но 
здра вље Вој во ди не и Покра јин ског секре та ри
ја та за здрав ство. Забра на посе та важи од 12. 
фебру а ра и тра ја ће до њеног зва нич ног опо
зи ва. С.Џ.

ГЦ„СРЕМ“

Забранапосета
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МЕСНАЗАЈЕДНИЦАЧЕРЕВИЋ

„Господскосело“
враћастарисјај
Билојетешконасамомпочетку,јермноговременауселуништанијеулагано.Сада

јеЧеревићдоведенутаквостање,даспоносомможепоноводаносиназив„господ
скосело“,каоираније,кажеМараПетковићиподсећадајеЧеревићдугобиозапу
штен, али захваљујући председнику Општине Митру Милинковићу и целокупном
радуСаветамеснезаједнице,стањесеполакопоправља

Чере вић се нала зи на пади на ма 
Фру шке горе уз Дунав и може се 
похва ли ти бога том исто ри јом. 

Дана шњи назив овог села се први пут 
поми ње у мађар ским спи си ма 1339. 
годи не као утвр ђе но насе ље, а 1372. 
годи не и као варош. Данас Чере вић 
има пре ко 2500 ста нов ни ка са око 800 
дома ћин ста ва и тре ће је место по 
вели чи ни у општи ни Бео чин. Ина че, 
Чере вић је позна то и под нази вом 
„господ ско село“, јер је сво је вре ме но 
дало мно го позна тих лич но сти, међу 
који ма су Јован Грчић Милен ко, Јован 
Сол да то вић, Милен ко Шер бан. У 
Чере ви ћу се људи пре те жно баве 
пољо при вре дом, углав ном воћар
ством, а вели ки број је и запо слен у 
Бео чи ну или Новом Саду. 

На челу Саве та месне зајед ни це је 
Мара Пет ко вић, којој је ово већ дру ги 
ман дат. Наша саго вор ни ца каже да је 
у току послед ње чети ри годи не у Чере
ви ћу мно го тога ура ђе но – од рекон
струк ци је Дома кул ту ре, уре ђе ња су 
атар ских путе ва па све до поста вље
ња и модер не ЛЕД расве те.

– Мно го путе ва, тро то а ра је обно
вље но. Ту годи на ма ништа није рађе
но. Ради мо и на откла ња њу дивљих 
депо ни ја, што нам је ракрана у Чере
ви ћу. Веро ват но има и неза до вољ них 
гра ђа на, али смо ми из Саве та задо
вољ ни свим што је досад ура ђе но. 
Било је тешко на самом почет ку, јер 
мно го вре ме на у селу ништа није ула
га но. Сада је Чере вић дове ден у такво 
ста ње, да с поно сом може поно во да 
носи назив „господ ско село“, као и 
рани је, каже Мара Пет ко вић и под се ћа 
да је Чере вић дуго био запу штен, али 
захва љу ју ћи пред сед ни ку Општи не 
Митру Милин ко ви ћу и цело куп ном 
раду Саве та месне зајед ни це, ста ње 
се пола ко попра вља. 

Мара Пет ко вић дода је да је Чере вић 
јед но од рет ких села које се може 
похва ли ти да има Зави чај ни музеј.

– За сада Зави чај ни музеј, хај де да 
кажем, ради по потре би. Нема мо запо
сле ног кусто са. Међу тим, за ову годи
ну су пре див ђе на сред ства из буџе та 
локал не само у пра ве и из Покра ји не да 
се Зави чај ни музеј обно ви. Тада бисмо 

МараПетковић
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има ли запо сле ног кусто са, а Музеј би 
имао сво ју свр ху за раз вој тури зма на 
тери то ри ји општи не Бео чин. Ина че, у 
Музе ју посто ји шест соба које су темат
ски опре де ље не. Нека да су ту биле 
сли ке Милен ка Шер ба на. Оста ла је 
само јед на њего ва сли ка, јер у нашем 
Зави чај ном музе ју није било усло ва за 
чува ње сли ка. Надам се да ћемо их 
након рекон струк ци је вра ти ти. За сада 
су на чува њу у Мати ци срп ској. Тако
ђе, посто ји про сто ри ја са архе о ло
шким иско пи на ма са Фру шке горе. Ту 
је и соба посве ће на Јова ну Грчи ћу 
Милен ку у којој се нала зе писа не 
песме у њего вом руко пи су, као и соба 
Јова на Сол да то ви ћа, где су изло же не 
њего ве скулп ту ре у мини ја ту ри, гово ри 
Мара Пет ко вић.

У овом срем ском селу посто ји основ
на шко ла за уче ни ке од првог до 
четвр тог раз ре да, вртић, Дом здра вља 
и апо те ка. Ту је и деч је игра ли ште 
одмах поред Дуна ва, па је за децу, али 
и мало ста ри је, бора вак у Чере ви ћу 
пра ва ужи ван ци ја. Пре ма речи ма 
Маре Ста кић, у пла ну је да се на игра

ли шту поста ве и спра ве за вежба ње и 
заса ди зеле ни ло.

Мара Пет ко вић наво ди да Чере вић 
због сво је исто ри је и поло жа ја има 
тури стич ки потен ци јал, који би тре ба
ло иско ри сти ти.

– Дала сам пред лог пред се дни ку 
Општи не Митру Милин ко ви ћу, и он се 
с тим сло жио, да се на куће у који ма су 
рође ни Јован Сол да то вић, Јован 
Грчић Милен ко, Милен ко Шер бан, 
Дими три је Лаза ров Раша, који је био 
нај мла ђи народ ни херој из Дру гог свет
ског рата, ста ве обе леж ја, окре че у 
јед ној боји, како би тури стич ки биле 
пре по зна тљи ве, наво ди Мара. 

Тако ђе, у Чере ви ћу већ 11 годи на 
посто ји Удру же ње жена „Моје селан
це“. Назив је доби ло по песми Јова на 
Грчи ћа Милен ка и бро ји око 35 чла ни
ца, а  пред сед ни ца је  Мара Пет ко вић.

– Ми се углав ном бави мо руч ним 
радом. Орјен ти са ле смо се на вез и 
штри ка ње и пра ви мо ста рин ске кола
че. Уче ству је мо на раз ли чи тим мани
фе ста ци ја ма, сара ђу је мо. Наше про
из во де и ста рин ске кола че носи мо на 

раз не мани фе ста ци је и сара ђу је мо са 
25 удру же ња. Морам да кажем да је 
тешко при до би ти мла ду попу ла ци ју, 
која мисли да је „Моје селан це“ за пен
зи о не ре, а не зна ју да се ту скла па ју 
разна познан ства и уче ству је на 
разним дога ђа ји ма, обја шња ва наша 
саго вор ни ца. 

Мара дода је да Чере вић није мно го 
захва тио тренд одла ска мла дих.

– Мла ди су углав ном запо сле ни или 
воде неки свој посао. По мојој про це
ни, ове годи не ће се у Чере ви ћу роди
ти око 15 беба, што и није тако лош 
број, ако погле да мо дру га села, каже 
Мара.

Пред сед ни ца Саве та месне зајед ни
це Чере вић каже да је један од про је
ка та за ову годи ну уре ђе ње пла же.

– Ми има мо већ пла жу, али је запу
ште на. Потреб но ју је поно во уре ди ти. 
Мислим да ћемо то успе ти да ура ди
мо. То нам је циљ за ову годи ну, нарав
но, поред оста лих актив но сти, исти че 
Мара Пет ко вић. 

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

ЗавичајнимузејСпоменикДимитријуЛазаровуРашииЈовануСолдатовићу
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(14)
ДОСИТЕЈОБРАДОВИЋ

Пише:ДрСнежанаБулат

Родоначелниксрпске
културеипросвећености
Веза Доси те ја Обра до ви ћа (Чако

во, 1739 – Бео град 1811), родо
на чел ни ка срп ске савре ме не 

кул ту ре и про све ће но сти, и Сре ма, 
нерас ки ди ва је. Мла дић Дими три је, 
с усхи ће њем је читао живо те све та
ца и дубо ко је веро вао да је мона
шки живот оства ре ње свих њего вих 
сно ва. О раној мла до сти, у јед ном од 
сво јих нај зна чај ни јих дела под нази
вом Живот и при кљу че ни ја, као већ 
фор ми ра на лич ност, Доси теј је писао: 
„Ја, напу нив ши моју гла ву детињ ску 
ска за ни ја ми и с про ло зи, а не буду
ћи нима ло кадар сврх чеса либо како 
ваља мисли ти ни расу жда ва ти, нау
мио сам савр ше но да се посве тим. 
Раз ми шља ју ћи шта су стра да ли муче
ни ци, ја бих тешко жалио што и сад не 
муче хри стја не, те бих се ја намах дао 
за закон испе ћи, а кад би ми пало на 
ум шта су све ци ради ли и посло ва ли, 
креп ко бих желио да се наме рим на 
ког пусти ни ка да с њим одем у еги пет
ске и арап ске пусти ње, гди нема сто
пе чове ка жива“. 

Дими три је је одлу чио да се замо на
ши, и то у Хопо ву, јед ном од нај леп
ших срп ских мана сти ра. Сре мом је 
мла дић био оду ше вљен и забе ле жио 
је низ вели чан стве них дета ља у вези 
са њим. Како каже: „Ево ме у Сре му, 
у земљи насле ђа послед њих срп ских 
деспо та. Сутра дан, неки Кар лов ча нин, 
вра ћа ју ћи се с пра зних кочи ја дома, 
дове зе нас за неко ли ко гро ши ћа у Кар
лов це, гди пре но ћи мо и рано ују тру 
поч не мо путо ва ти по поже ље ној Фру
шкој гори. Про ла зе ћи испод Реме те и 
Кру ше до ла, нисмо сме ли ни навра ти ти 
се у ове мана сти ре, да нас како калу
ђе ри силом не задр же. Хопо во нам је 
у срцу било; к њему смо се ташти ли. 
Око под не дође мо у Ириг и упу ти мо 
се к мана сти ру. Како нам је год рекао 
Тодор кал паг џи ја, како пре ђе мо на 
мана стир ску земљу, учи ни нам се као 
да смо у едем ску башчу дошли. Иде се 
све покрај јед ног пото чи ћа, поред кога 
сто је наса ђе ни вели ки ора си и дру га 
дре ве са која га осе ња ва ту и чува ју од 
сун ца. На левој стра ни виде се брда 
и хол ми ћи, покри ве ни с вино гра ди и 
воћ ња ци. С десне стра не пото ка пру
жи ла се јед на весе ло вид на доли на, 
сва покри ве на и укра ше на с лива да
ми пуним зла ка и цве ћа сел но га, која 
се про те гла до бли зу мана сти ра, а с 
оне стра не доли не, рекао бих да су 
цар ске башче. Вино град до вино гра
да, окру же ни и наки ће ни са сва ко ја ки 

пло до ви ти дре ве си, брдо над брдом и 
холм над хол мом као да се један на 
дру го га дру го љуб но насло нио, и као 
да је један сврх дру го га сво ју поно си
ту гла ву помо лио како ће лак ше ону 
кра сно вид ну доли ну, сестру сво ју, и 
поток, њена љуби те ља који је загр ље
ну држи, и оне који покрај њега про
ла зе, гле да ти и сма тра ти, и како ће у 
исто вре ме свак сво ју вели ко леп ну, са 
сви про лет њи, лет њи и бога ти јесе њи 
даро ви нади че ну и пре у кра ше ну гла
ву пока зи ва ти и очи ма сви ју пред ста
вља ти. Холм од хол ма леп ши и дич
ни ји, а сви зајед но неис ка за не кра со те 
и диво те. Тихо слат ко и љуп ко шушче
ње и игра ње с доли ном пото ка, весе
ло раз лич них пти ца поја ње, крот ко и 
про хлад но ветра диха ни је, и њего во с 

лишћем пре ме та ње, дају уши ма јед ну 
тако слат ко сли шну музи ку, да дово
де чове ка у савр ше но забо ра вље ње 
себе и у исту пље ни је ума“.

Мана стир Хопо во је био оства ре
ње свих Дими три је вих жеља. 
У сво јој ауто би о гра фи ји је 

оста вио успо ме не о борав ку у овом 
срем ском мана сти ру. Изме ђу оста лог, 
наво ди: „Ево, мој љубе зни чита те љу, 
ка каквим раз ми шље ни јам само вас
по ми на ни је хопов ске кра со те ум мој 
узви шу је. О, место достој но да посве
ће но будеш мудро сти и уче ни ју и да 
се срп ским назо веш Пар на сом [...] 
Било је око два сата после под не кад 
смо ушли у мана стир ску авли ју (јер 
смо лага но ишли од Ири га до Хопо
ва); истом бра ти ја изи шли из тра пе зе 

ДоситејОбрадовић(извор:Википедија)
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и нису били јошт поле гли спа ва ти по 
оби ча ју мана стир ско ме. Мла ђи про
ла зе који куд по док са ти, а ста ре ши
не посе да ли с игум ном пред њего вом 
ћели јом и раз го ва ра ју се. Како нас упа
зе с тор бом на леђи, позна ду да смо 
стран ски људи; љубо пит ни за сазна ти 
узрок наше га стран ство ва ни ја, запо
ве де нас зва ти к себи. Пењу ћи се горе, 
при шап ће ми Ника да ја одго ва рам на 
оно што буду пита ли. ’Не ста рај се’, 
рекао сам му. Било их је око десе
так. А кад упа зи ше они дру ги, што су 
се били које куд разо да ли, поче ше се 
ску пља ти и они који откуд. У једандва 
мину та би их до три де сет. Никад у мом 
веку нисам дота да толи ку силу калу
ђе ра ску па видио. Била ми се поче ла 
крв возму шта ва ти и јежи ти кожа, као 
да сам се хотео пре па сти, кад ето ти 
упа зих одне ку да два мале на калу ђер
ка, који дођо ше и ста до ше бли зу нас, 
гле да ју ћи нас весе лим обра зом [...] А 
да пра во испо ве дам, нисам ника ква 
узро ка имао пла ши ти се, јер су моји 
дра ги Хопов ци, осим свих Фру шко го
ра ца нај пи то ми ји; бла го скло ни и бла
го при јат ни, весе ла обра за и погле да, 
при стој но и чисто обу че ни, јед ним 
сло вом, нису нима ло при лич ни оним 
калу ђе ром с који ма се деца пла ше“.

Илу зи је о мона шком живо ту мла
дог Дими три ја, испо сни ка, беху 
раз би је не и црв сум ње је почи

њао да раз ди ре њего во биће: „Ево ме 
међу калу ђе ри; шта сам тра жио, то 
сам и нашао“. С усхи ће њем је читао 
„гра ждан ске књи ге“ и све више је 
поста јао жељан нових спо зна ја. Про
ме на која је наста ла у бићу Доси те је
вом, наве шће га да након три годи не 
и неко ли ко месе ци напу сти мана стир. 
Након смр ти Тео до ра Милу ти но ви ћа, 
неста ла је и послед ња веза са Хопо
вом, из кога је побе гао 1760. Неста ла 
је веза са Хопо вом, али не и са Сре
мом. Пра ти ла га је кроз читав живот. 
Сара ђу ју ћи са Орфе ли ном, оби та
вао је у Срем ским Кар лов ци ма, па и 
касни је, а у Зему ну је сара ђи вао са 
Јоа ки мом Вуји ћем. У Сре му је увек 
био радо виђен и пошто ван. Радо зна
лог духа и жедан зна ња, Доси теј се 
оти снуо у свет 1761. годи не. Њего ва 
путо ва ња, уз непре ста ни рад и уче
ње, тра ја ла су чети ри деце ни је. Пре
во дио је и писао путу ју ћи од род ног 
кра ја, пре ко Дал ма ци је, Крфа, Грч ке, 
Алба ни је, Тур ске, Немач ке, Руму ни
је, Фран цу ске, Енгле ске, Ита ли је... Од 
Крфа, пре ко Смир не, Беча, Бра ти сла
ве, Халеа, Лај пци га, Пари за, Лон до на 
и Трста... до Бео гра да. Кад је 1807. 
сти гао у Бео град, сво јим дели ма је 
давао импул се Кара ђор ђе вом устан ку 
и у Бео гра ду је осно вао Вели ку шко
лу, буду ћи Уни вер зи тет 1808. годи не 
и Бого сло ви ју 1810. Као члан Пра
ви тељ ству ју шчег совје та био је први 
мини стар про све те у Срби ји. 

Јован Скер лић је са пре гршт све
тлих речи укра сио лик и дело Доси
те ја Обра до ви ћа, исти чу ћи да све до 
Доси те ја Обра до ви ћа срп ска књи жев

ност није има ла књи жев ног, пра во га 
писца. Он је глав на лич ност срп ске 
књи жев но сти сво га вре ме на, први 
чисти и одсуд ни раци о на ли ста срп ски, 
писац чија дела има ју не само исто риј
ске, но и чисто књи жев не вред но сти, 
човек који је ство рио пре о крет у срп
ским духо ви ма и срп ску књи жев ност 
и кул ту ру ста вио на нову, модер ну 
осно ви цу. Доси теј Обра до вић је иза 
себе оста вио мно го број на лите рар
на оства ре ња: Писмо Хара лам пи ју, 
Совје ти здра ва го разу ма, Живот 
и при кљу че ни ја (први и дру ги део), 
бесе да Јоа ки ма Цоли ко фе ра, Басне, 
Собра ни је разних нара во у чи тел них 
вештеј, Ети ку, Песну на инсу рек ци
ју Срби ја нов. Након смр ти обја вљен је 
наста вак Собра и ни ја, Мези мац, тако
зва ни спи си из Дал ма ци је (Букви ца, 
Ижи ца, Хри сто и ти ја, Венац од алфа
ви та, Бесе де). Сво је књи ге Обра до
вић је изда вао тешко и на сво ју ште ту. 
Публи ке је било мало, цркве ни кру го ви 
били су непри ја тељ ски рас по ло же ни 
пре ма њего вим дели ма – забе ле же но 
је да су их калу ђе ри спа љи ва ли. Он 
је књи ге изда вао или сво јом уште дом 
или бла го да ре ћи родо љу би вој помо
ћи, од имућ них срп ских трго ва ца, али 
одзив је ипак био тако слаб да за изве
сна дела сво ја није могао „да исте ра 
ни тро шак око пове зи ва ња“. 

На самом почет ку Писма Хара лам
пи ју, Доси теј Обра до вић поздра вља 
доба про све ће ног вла да ра Јоси фа II, 
као „злат ни век“ у којем вла да Минер
ва, изри чу ћи похва ле, које су и пред
ста вља ле про грам њего вог про све
ти тељ ског рада: „Ево вре ме злат но и 
весе ло/ Кад нам није забра ње но јело/ 
Еван гел ска цар ству је сво бо да“.

Доси теј Обра до вић је веро вао у 
спа со но сну моћ разу ма, те је писао: 
„Само про сто та и глу пост задо во ља
ва се свег да при ста рин ском оста ти. 
Зашто је дру го Бог дао чове ку разум, 
расу жде ни је и сло бод ну вољу него да 
може расу ди ти, рас по зна ти и иза бра ти 
оно што је боље? А шта је дру го боље 
него оно што је поле зни је? Што год 
не при но си како ву либо пол зу, не има 
ника кве добро те у себи“; „Љубе зни 
срп ски наро де, вре ме је већ, за живо га 
бога вре ме, да поч не мо сло бод ни је и 
разум ни је мисли ти; „Ко се задо во ља
ва само као овца ићи за дру гим овца
ма, прав да да њему није потреб на ни 
мисли ти ни расу жди ва ти“. Сре ди шњи 
зада так Доси те је вог ства ра ла штва 
био је дари ва ње чита о ци ма, пре вас
ход но омла ди ни, „пол зу“. У Писму 
Хара лам пи ју, Доси теј је иста као: „Моја 
ће књи га бити за сва ко га који раз у ме
ва наш језик и ко с чистим и пра вим 
срцем жели ум свој про све ти ти и нара
ве побољ ша ти“, a у Пред го во ру књи
ге Живот и при кљу че ни ја потвр ђу је: 
„Рад бих што год после мене оста ви ти 
с чим ће се когод од мога рода пол
зо ва ти. Рад бих са свим срцем нау ку 
и про све ште ни је разу ма, које сам од 
мла до сти моје желио и тра жио, срп
ској јуно сти пре по ру чи ти“. Про све ти

тељ ски про грам Доси те јев огле дао 
се и у тежњи ка писа њу на народ ном 
јези ку: „Мени је довољ но утје ше ни ја 
дају ћи при клад уче ним моје га наро
да да срп ски почи њу на штам пу што 
добро изда ва ти. Ште та да толи ки мно
го чи сле ни народ оста је без књи га на 
свом јези ку у вре ме у које нау ка бли зу 
нас сија као небе сно сун це“. 

О моћи и зна ча ју вас пи та њу је 
писао у неко ли ко навра та. У 
Живо ту наво ди: „Што дете чује, 

то учи и при ма, како год и сво јих роди
те ља језик; што види да се пред њим 
сва ки дан чини, томе мора навик ну ти; 
тако при сво је ва оби ча је, тако нара ве, 
тако све мисли и мудро ва ни ја оних, с 
који ма расти. С чим се нови суд нај
пре напу ни, тим се и напо ји; од сви ју с 
који ма се опхо ди, мла дост при ма, ма 
навла сти то од роди те ља које пре него 
Бога позна је“; „Мла да је душа подоб на 
меком вос ку: у какав га калуп мет неш 
и сали јеш, она ки образ од њега напра
виш. Док је тај восак јоште мек, ласно 
га можеш пре то пи ти, пре ли ти и пре
о бра зи ти. Чрез дуго вре ме буде тврд 
као гво жђе; онда се хоће мно го тру да 
за пре то пи ти га и пре ли ти“.

Када је реч о Доси те је вим ста во
ви ма по пита њу рели ги је, довољ но 
је скре ну ти пажњу на пишче ве речи: 
„Нећу нима ло гле да ти ко је кога зако
на и вере, нити се то гле да у дана
шњем веку про све ште ном“. Он је у 
Живо ту про по ве дао деи зам, исти
чу ћи при ро ду као живу књи гу која је 
доказ посто ја ња Бога: „Жива и дјеј
стви тељ на књи га, из које у сва ко доба 
сва ки час и сва ко тре ну ће ока к очи ма, 
к уши ма, к свим чув стви ма, а навла
сти то к срцу нашем Бог гово ри: небо с 
Сун цем, Месе цом и зве зда ма; Земља 
са свим шта се на њој види; воздух, 
обла ци, ветро ви, мол ни је и грмља
ви на; вода и све што се у њој дви же; 
про ле ће, лето, јесен и зима; сва ко 
духа ни је и сва ко ство ре ње до нај ма
њег мрав ка и муши це. Из све ове књи
ге Бог гово ри к свим људи ма: ’Познај, 
чло ве че, твор ца тво га, твор ца веч но га 
и једи но га, пра вед но га и мило сти во
га’“. Пре ма речи ма Мило ра да Пави ћа, 
чита ва Доси те је ва вер ска рефор ма, 
напа ди на мана сти ре, на зло у по тре
бе и про шњу калу ђе ра, на посто ве, 
нездра ве обред не оби ча је (сахра њи
ва ње око црка ва), на пре те ра но честа 
пра зно ва ња, на све оно што је у цркви 
уста но вље но накнад но и изми шље но 
„на шест седам сто ти на годи на после 
спа си те ља Хри ста и апо сто ла“ пола зи 
од ова квих деи стич ких прет по став ки. 
У том сми слу, тра же ћи да све ште ни ци 
наро ду отво ре „очи ума“, он узви ку је: 
„Докле ће се које ка кви пусти ња ка и 
мона ха зако ни за цркву држа ти?“; „О, 
црков ни прет ста те љи, немој те сакри
ва ти еван гел ску исти ну!“; „Људи смо 
сло ве сни, умом и разу мом од Бога 
ода ре ни, а при том има мо у руку еван
ђе ли је Хри сто во и апо стол ске нау ке: 
што је, дакле, потре ба да нас дру ги за 
нос вуку?“
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ПЕТАРБЕНКОВИЋ,ШАХОВСКИМАЈСТОРИПРЕДСЕДНИКШАХОВСКОГУДРУЖЕЊА
„ХОРИЗОНТ“

Шахјеспојуметностиинауке

Начелно,шахспадауспорт,ализаменејетоиспојнаукеиуметности.Утоку
партијешахасталноморашдасмишљашплановеиидеје,којећешспровести
нашаховскојтабли.Утомележиуметност.Сдругестране,шахјеинаука,јер
сестратегијаитактикаморајсталноучитииусавршавати,објашњаваПетар
Бенковић

Бен џа мин Френ клин, аме рич ки 
науч ник и фило зоф, гово рио је да 
шах учи чове ка како да раз ми шља 

у тешкој живот ној ситу а ци ји и како да 
дође до реше ња, а шпан ски писац Сер
ван тес да је људ ски живот у ства ри пар
ти ја шаха. Овај спорт је стар пре ко 2000 
годи на, а дана шњи облик пред ста вља 
уса вр ше ну индиј ску игру чата рун гу, која 
је пред ста вља ла састав и поре дак тада
шње индиј ске вој ске, коју су чини ли: 
пеша ди ја, коњи ца и бор на кола, а у сре
ди ни су се нала зи ли краљ и кра љи ца. 
Заси гур но је игра ње шаха увек пред ста
вља ло спорт ски, али и инте лек ту ал ни 
иза зов. Број ни струч ња ци сма тра ју да 
игра ње шаха у нај ра ни јем узра сту под
сти че раз вој инте ли ген ци је, мемо ри је, 
кон цен тра ци је, а са тим се сла же и 
Митров ча нин, интер на ци о нал ни мај стор 
шаха Петар Бен ко вић. Петар је омла
дин ски шам пи он СРЈ и кадет ски првак 
држа ве, био је осми на све ту у кате го ри
ји до 18 годи на, ФИДЕ тре нер, Цтре нер 
за спорт и шахов ски суди ја. Так ми чи се 
за клу бо ве у земљи и у ино стран ству, 
али послед њих годи на се више бави 

тре нер ским радом. Петар Бен ко вић је 
осно вао деч је шахов ско удру же ње 
„Хори зонт“ како би вра тио шах у Срем
ску Митро ви цу и сво је зна ње пре нео 
мла ђим гене ра ци ја ма. 

– Мој коле га веле мај стор Дра ган 

Косић и ја смо једи ни Митров ча ни који 
се озбиљ ни је баве шахом. Љубав пре
ма шаху се код мене раз ви ла још од 
малих ногу, почео сам да га играм са 10 
годи на. У поро ди ци се овај спорт мно го 
играо и тако сам ја пола ко ушао у свет 
шаха, гово ри Бен ко вић.

Он дода је да му је шах отво рио мно га 
вра та и омо гу ћио да про пу ту је свет, а 
жели да се то деси и њего вим уче ни ци
ма. 

– Могу сло бод но да кажем да сам у 
живо ту сте као већи ну ства ри баве ћи се 
шахом. Недав но сам се вра тио из Кине, 
где сам деци држао шко лу шаха. Ути сци 
су ми заи ста див ни. Две годи не сара ђу
јем са Кине зи ма, јер сам њихов тре нер. 
Уско ро оче ку је мо и посе ту шахист ки ње 
из Шан га ја, која је моја уче ни ца. Био 
сам шахов ски тре нер и у Тур ској, уче
ство вао сам и на шахов ским кам по ви ма 
у Швај цар ској, али сам и немач ки спорт
ски тре нер, имам и уче ни ке пре ко интер
не та, каже Петар Бен ко вић. 

Он дода је да је за њега шах мно го 
више од спор та.

– Начел но, шах спа да у спорт, али за 
ПетарБенковић

ШаховскоудружењеХоризонт
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мене је то и спој нау ке и умет но сти. У 
току пар ти је шаха стал но мораш да 
сми шљаш пла но ве и иде је, које ћеш 
спро ве сти на шахов ској табли. У томе 
лежи умет ност. С дру ге стра не, шах је и 
нау ка, јер се мора стра те ги је и так ти ке 
мора ју стал но учи ти и уса вр ша ва ти. Ако 
човек не заво ли шах, ника да га неће ни 
игра ти. Нема ту неке сре ди не. Или га 
волиш и играш цео живот, па макар из 
хоби ја, или га не заво лиш и ника да 
више не сед неш пред шахов ску таблу, 
обја шња ва Петар. 

Деч је шахов ско уду же ње „Хори зонт“ 
осно вао је про шле годи не у апри лу, а 
часо ви су се одви ја ли у про сто ри ја ма 
Месне зајед ни це Блок Б. Тре нут но се 
ово уду ру же ње нала зи у Месној зајед
ни ци Сутје ска.

– Захва лио бих Нико ли Теји ћу, пред
сед ни ку Месне зајед ни це Сутје ска, јер 
нам је усту пио про стор без ика кве 
накна де. За сада има мо 14 чла но ва, 
надам се да ће их бити и више. Деца 
која сада иду на часо ве су заи ста заво

ле ла шах. Ово је један од начи на да не 
буду само за ком пју те ром, већ да се 
дру же и да нау че нешто ново. Нека да је 
шах био при су тан сву да, и на теле ви зи ји 
и у нови на ма. Затим је усле дио пери од 
кри зе. Шаха сада нема на теле ви зиј
ским про гра ми ма, али га има на интер
не ту. Сећам се наших шахи ста Али се 
Марић и Све то за ра Гли го ри ћа, који је 
био мој узор.Са њим сам играо са 18 
годи на на Отво ре ном међу на род ном 
првен ству Југо сла ви је. Издво јио бих и 
Руса Вла ди ми ра Крам ни ка, наво ди Бен
ко вић

Петар Бен ко вић каже да су деца заин
те ре со ва на за игра ње шаха и да су 
спрем на да уче и да се так ми че.

– Лепо је ради ти са децом. За сада је 
наше удру же ње уче ство ва ло на Илин
дан ском тур ни ру, били смо прва ци 
општин ског тур ни ра. Сигур но ће успе ха 
бити још. Шах је као мате ма ти ка, циљ је 
мати ра ти про тив нич ког кра ља, зау зе ти 
неки про стор поти сну ти супар нич ке 
фигу ре, а сво је да акти ви ра ти. Није ми 

једи ни циљ да деца увек пости жу нај бо
ље резул та те на так ми че њи ма, иако 
сам тада сре ћан као учи тељ. Желим да 
их нау чим свим ства ри ма пове за ним са 
шахом и сва ко днев ним живо том. Када 
нау че да раз ми шља ју уна пред, исправ
но посту па ју, раз ви ја ју мемо ри ју, ком би
на то ри ку, све то могу да при ме не и у 
редов ној шко ли. Мени је шах мно го 
помо гао у живо ту. Стал но на неки 
шахов ски начин дођем до закључ ка, 
реше ња. Раз не жив то не ситу а ци је могу 
да се пре ко шаха тума че, обја шња ва 
Петар Бен ко вић.

Тако ђе, Петар напо ми ње да је поред 
уче ња стра те ги ја у шаху, вео ма важно 
бави ти се и неком физич ком актив но
шћу.

– Ја сам као омла ди нац ишао на 
трча ње, јер ако ниси спре ман физич ки, 
а пар ти ја шаха на тур ни ру може да тра
је и по пет сати, сле ди умор и није ефи
ка сност добра, каже Петар, који дода је 
да ће меч са руским веле мај сто ром Кар
ја ки ном пам ти ти цео живот. 

Лана Јова но вић је чла ни ца „Хори зон
та“ и има 10 годи на.

– Два месе ца идем на часо ве шаха. 
Прву шахов ску таблу сам доби ла од 
деде и он ме је нау чио неким првим 
поте зи ма. Шах није тако тежак као што 
изгле да, али мора да се учи. На клуп
ском првом тур ни ру сам зау зе ла дру го 
место, а на Све то сав ском тур ни ру сам 
била 38. Морам да кажем да баш и не 
волим да губим, гово ри кроз смех Лана. 

Михај ло Васић има осам годи на и 
игра шах три годи не.

– Први пут сам играо шах још у врти
ћу. Један дру гар ми је пока зао и сви де
ло ми се. Овде ми је лепо и мно го учим. 
Пла ни рам да и даље вежбам и да јед
ног дана поста нем веле мај стор у шаху. 
Био сам тре ћи на прве ству клу ба, а на 
Све то сав ском тур ни ру сам зау зео 22. 
место, каже Михај ло.  З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

ЛанаЈовановић МихајлоВасић
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ЛУ„ОБЕДСКАБАРА“

Великахајкаунедељу
23.фебруара

Ловач ко удру же ње „Обед ска бара“ 
орга ни зу је 11. годи шњу вели
ку хај ку на шака ла у општи ни 

Пећин ци у неде љу 23. фебру а ра. Како 
нам је рекао пред сед ник Удру же ња 
Раде Видо са вље вић, оку пља ње лова
ца је у 7.00 часо ва у 4 ловач ка дру штва 
– Кар лов чи ћу, Аша њи, Ога ру и Обре жу.

– Лов ци из свих 15 насе ља наше 

општи не лови ће у неде љу у лови шти ма 
ова чети ри ловач ка дру штва, а оче ку је
мо око 400 лова ца. Као и сва ке годи не, 
оче ку је мо и госте из дру гих општи на 
и дру гих удру же ња. При ја ве за вели
ку хај ку се под но се нашем удру же њу 
до 17. фебру а ра, гости пла ћа ју лов по 
ценов ни ку Удру же ња, а лов ци који су 
чла но ви дру гих удру же ња који дођу на 

хај ку са пси ма осло бо ђе ни су пла ћа ња 
– рекао је Видо са вље вић и додао да 
ће након при ја вљи ва ња лова ца струч
на слу жба ЛУ „Обед ска бара“ напра ви
ти план лова за 23. фебру ар.

Орга ни за тор 11. вели ке хај ке при пре
мио је за све уче сни ке ловач ки ручак, 
а покро ви тељ и ове хај ке је пећи нач ка 
локал на само у пра ва.

Сапрошлогодишњехајке

Дво ран ско првен ство 
Срби је за мла ђе јуни о ре 
одр жа но је током викен да 

у Бео гра ду. Од атле ти ча ра АК 
„Срем“ нај ус пе шни ја је била 
Анђе ла Кова чић, поврат ни ца у 
атле ти ку након повре де коле
на, која је на свом првом зва
нич ном так ми че њу након више 
од годи ну и по дана, осво ји ла 
брон за ну меда љу. Њен резул
тат је ујед но и нови лич ни 
рекорд, а он сада изно си 
2,50м. Два пета места осво јио 
је Андреј Јок си мо вић у трка ма 
на 1500м и на 3000м, док је 
Ања Лајић у тро ско ку била 
пета са 11,80м, а скок од 5,50м 
у ско ку у даљ био је дово љан 
за сед мо место. Од атле ти чар
ки „Сир ми ју ма“ уче ство ва ле су 
Ксе ни ја Зора но вић, која је 

била пето пла си ра на на 60м 
резул та том 8,05с, док је Вања 
Мила но вић у трци на 200м са 
годи штем ста ри јим од себе 
била сед мо пла си ра на резул та
том 26,84.

У субо ту је у Бир мин ге му 
(Ала ба ма) Митров ча нин Сте
вић Слав ко, атле ти чар АК 
„Срем“, тре нут но на сту ди ја ма 
у Аме ри ци, побе дио на так ми
че њу у ско ку у вис резул та том 
2,10 м и наста вио је низ успе
шних насту па за Уни вер зи тет у 
Луи зи ја ни. Након нешто више 
од месец дана про ве де них 
тамо, Сте вић је оста вио вео ма 
добар ути сак код сво јих нових 
мен то ра и постао један од 
осло на ца атлет ске еки пе Уни
вер зи те та.

Б.Комленић

ПРВЕНСТВОВОЈВОДИНЕ
УАТЛЕТИЦИ

Сирмиум6од5!
АТЛЕТИКА

УспехМитровчана
У субо ту, 15. фебру а ра, одр жа но је првен ство Вој во

ди не у дво ра ни на ново сад ском сај ми шту у кон ку рен
ци ји ста ри јих пио ни ра (У16) и сени о ра. Атлет ски клуб 
„Сир ми јум“ пред ста вља ло је пет так ми ча ра у обе кон
ку рен ци је. Нема ња Јор гић је убе дљи во побе дио у 
трци на 60 м за сени о ре, а Мир ја на  Дашо ви је била 
дру га у баца њу кугле за сени ор ке хицем од 11.79 
мета ра.

У истој дисци пли ни, али у кате го ри ји ста ри јих пио
нир ки деби то ва ла је Ања Чан ча ре вић (први наступ са 
куглом од три кило гра ма) и у кон ку рен ци ји годи ну 
дана стар и јих зау зе ла дру го место резул та том 10.88 
мета ра. Вања Мила но вић је побе ди ла у трци на 60м 
за ста ри је пио нир ке лич ним рекор дом 8.27с, док је нај
при јат ни је изне на ђе ње при ре дио пио нир Нема ња 
Бабић осво јивш и две меда ље, брон зу у ско ку удаљ 
лич ним рекор дом 5.27м и злат ну у трци на 60м.

Тре нер Сло бо дан Маца но вић задо во љан је осво је
ним одли чји ма, док се нада да ће резул та ти на пред
сто је ћим так ми че њи ма бити још бољи.
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Папири

Послед њих годи на, да не кажем деце
ни ја, у Срби ји је акту ел на при ча о 
одла ску из земље и доби ја њу пасо ша 

неке дру ге држа ве. За Србе је то јебен 
посао. Где год да запу цаш, наи ла зиш на 
рам пу. Сва ко има бар неког из свог бли ског 
окру же ња ко се одлу чио на тај корак и сре
ћу потра жио пре ко гра не.

Да рмба чиш можеш где хоћеш. Сви те 
при хва та ју раши ре них руку јер им је пре ко 
потреб на рад на сна га која ће поту ри ти леђа 
уме сто госпо де. Мно ги запа ле пре ко, про ба
ју да намак ну нешто лове раде ћи од јутра 
до сутра, па се вра те у Срби ју са жељом да 
започ ну неки свој бизнис.

Е сад, дру га при ча су фамо зни „папи ри“. 
Да би добио доку мен та, одно сно пасош неке 
држа ве са запа да, мораш поште но да се 
наму чиш. Про це ду ра је муко трп на и тра је 
годи на ма. Мораш да се патиш, да дока зу јеш 
љубав пре ма новој домо ви ни, да дока зу јеш 
љубав пре ма супру жни ку са којим си веро
ват но ушао у брак баш због тих папи ра. 
Често то буде и муч но и пони жа ва ју ће. Али 
на кра ју, доби јеш те чуве не папи ре и рав но
пра ван си са остат ком гра ђа на те земље. На 
папи ру. У прак си, увек ћеш бити стра нац.

Није боља ситу а ци ја ни код ових који на 
крат ко желе да посе те неку земљу на запа
ду. Када кре неш из свог гета, већ на првој 
пре пре ци те чека ју цари ни ци и одва ја ју у 
стра ну. И док гле даш неке Швај цар це како 
се без бри жно шепу ре и про ла зе пасо шку 
кон тро лу, ти сто јиш са стра не и одго ва раш 
на неу год на пита ња. Где си пошао? Зашто 
идеш? Кад се вра ћаш? И као врху нац пони
жа ва ња сле ди пита ње: Коли ко пара имаш 
код себе? Зашто те то пита ју? Јел се бри ну 
да ћеш којим слу ча јем оста ти гла дан и 
жедан? Или их зани ма дал ћеш има ти пара 
да се врнеш кући и одје беш из њихо ве 
земље. Можда се пла ше да ћеш такав 

декин ти ран поче ти да кра деш чоко ла де и 
џепа риш на штај ги. Не знам, нисам паме
тан.

Елем, Кевин Пан тер, кошар каш Црве не 
зве зде, је после два и по месе ца про ве де на 
у нашој земљи добио срп ски пасош. Не 
знам шта га је тач но ква ли фи ко ва ло да 
доби је ту част ука за ну му од стра не нашег 
мини стра спољ них посло ва који, руку на 
срце, дели пасо ше као бив ши пред сед ник 
орде ње. Не знам ода кле су му пре ци, али 
знам да је рођен у Њујор ку. Једи но ако му 
бабу није спр чио неки наш там но пу ти јуно
ша.

Шалу на стра ну, раз лог и про це ду ра 
њего вог доби ја ња пасо ша су пора
жа ва ју ћи. Наи ме, пре ма пра вил ни ку 

КСС, у дома ћем куп так ми че њу је огра ни
чен број стра на ца. Да би Зве зда насту пи ла 
у нај ја чем саста ву у цир ку су зва ном Куп 
Ради во ја Кора ћа, који тра је неко ли ко дана, 
Пан тер је екс пре сно добио срп ске папи ре. 
Да буде јасно, није само он имао ту при ви
ле ги ју. Ту је и Чарлс Џен кинс, попу лар ни 
Ђен ка из Зве зде и Мар кус Пејџ из Пар ти за
на, који су нешто рани је поста ли држа вља
ни Срби је. И Вил Мозли, ново поја ча ње 
црнобелих је поку шао да апли ци ра, али 
није добио папи ре. Веро ват но се пре ка сно 
сетио. Наја ви бра те бар два дана уна пред, 
ред би био.

Ова кве ства ри баш уме ју да иза зо ву фру
стра ци ју код наших људи. Није крив тај 
Аме ри ка нац који је само дошао да игра 
кошар ку и узме лову. Забо ле њега за држа
вљан ство. Оти ћи  ће после неког вре ме на и 
неће се освр ну ти за собом. Поста вља се 
пита ње, шта раде над ле жни људи. Било би 
мно го лак ше про ме ни ти пра ви ла и пусти ти 
те стран це да игра ју. Зашто се пасо ши деле 
као да нема ју ама баш ника кву вред ност? 
Можда се у том пита њу кри је и одго вор.
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SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИБРАК:Нема ња 

Бри јак и Алек сан дра Чубра, 
Бла го је Јокић и Јова на Павло
вић.
ДОБИЛИ СИНА: Рат ко и 

Вла ди сла ва Нико лић  Заса ви
ца I, Миро слав и Ива на Крљић 
 Срем ска Митро ви ца, Ален и 
Сми ља Нико лић  Шид, Ненад 
и Мари ја Вуко ма но вић  Рума, 
Небој ша и Мили ца Ста јић  
Срем ска Митро ви ца, Срђан и 
Алек сан дра Шпе хар  Лаћа рак, 
Дра ги ша и Јеле на Зекић  Нова 
Пазо ва.
ДОБИЛИЋЕРКУ: Мар јан и 

Ива на Шулц  Рума, Дими три
је и Мили ца Јова но вић  Рума, 
Милан и Тама ра Вра нић  Жар
ко вац, Мом чи ло и Андреа Цви
јо вић  Ста ра Пазо ва, Милош 
и Сми ља на Савић  Кле ње, 
Милан и Жеља на Чавић  Шид, 
Срђан и Маја Чола ко вић  Ста
ра Пазо ва, Алек сан дар Суче
вић и Дија на Стан ко вић Суче
вић  Кра љев ци, Вла ди слав и 
Биља на Ерце гов че вић  Бано
во Поље.
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ: Не

дељ ко и Мили ца Секу лић  
Ваши ца.
УМРЛИ: Шојић Ђор ђе рођ. 

1962, Ћули брк Паја рођ. 1941, 
Опа ру шић Нико ла рођ. 1928, 
Бобић Невен ка рођ. 1933, 
Забо лот ни Васиљ рођ. 1950, 
Дру љин Наде жда рођ. 1933, 
Кља јин Босиљ ка рођ. 1944, 
Гајић Бран ко рођ. 1971, Јова
но вић Татја на рођ. 1949, Крња
ић Нада рођ. 1963, Дро бац 
Сини ша рођ. 1978, Села ко вић 
Вера рођ. 1929, Вуја то вић Зла
та рођ. 1969, Жутић Анђел
ка рођ. 1934, Мирић Пре драг 
рођ. 1964, Мирић Сми ља на 
рођ. 1932, Васи ље вић Вој ко 
рођ. 1937, Мили са вац Мари ја 
рођ. 1953, Каро лић Лазар рођ. 
1929, Кајиш Јован рођ. 1939, 
Мар ко вић Дра ги ца рођ. 1939, 
Оро шча нин Видо са ва рођ. 
1929, Кола рић Нико ла рођ. 
1945, Голић Зор ка рођ. 1933, 
Товар ло жа Нада рођ. 1963, 
Бојић Цви ја рођ. 1938, Павло
вић Десан ка рођ. 1937, Зец 
Недељ ко рођ. 1951, Крсма
но вић Лазар рођ. 1948, Сан
трач Душко рођ. 1955, Мао вац 
Милан рођ. 1946, Пав ко вић 
Мир ја на рођ. 1946, Тадић Иван 
рођ. 1935, Риђо шић Ненад 
рођ. 1953, Лукић Петра рођ. 
1937, Нов ко вић Ран ко рођ. 
1938, Церов ски Јан рођ. 1953, 
Вуч ко вић Гој ко рођ. 1952.

RUMA

УМРЛИ: Милић Лап че вић, 
рођ. 1953, Нико ла Јова но вић, 
рођ. 1940, Хеле на Сабо, рођ. 
1932, Мили ца Авра мо вић, 
рођ. 1950, Слав ко Колун џић, 
рођ. 1955, Мир ја на Дујић, рођ. 
1950, Сло бо дан Деспо то вић, 
рођ. 1952, Дра ги ца Сте фа но
вић, рођ. 1943.
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ОВАН: При жељ ку је те 
да се оства ре неке 
важне про ме не у 
вашем окру же њу. 

Важно је да буде те довољ но про
ми шље ни при ли ком послов них 
сусре та, јер у жељи да про на ђе те 
неко иде ал но реше ње непо треб
но се опте ре ћу је те са раз ли чи тим 
дета љи ма. Делу је те задо вољ но у 
љубав ном живо ту и сјај но се 
ускла ђу је те у одно су са парт не
ром.

БИК: Исто вре ме но 
сте анга жо ва ни на 
више поља и саве сно 
испу ња ва те свој део 

оба ве за или неке зва нич не дого
во ре које има те са сарад ни ци ма. 
Наста ви те са озбиљ ним про це на
ма и про ми шља њем у вези неких 
нов ча них пону да, немој те дозво
ли ти да неко одлу чу је у ваше име 
о зајед нич ким инте ре си ма. Парт
нер у вама под сти че сум њи ча вост 
и број на пита ња на која не доби ја
те задо во ља ва ју ће одго во ре.

БЛИЗАНЦИ:Уме те да 
про це ни те повољ ну 
ситу а ци ју на послов
ној сце ни и да осми

сли те добар наступ или редо след 
поте за пред сарад ни ци ма. Обра
ти те пажњу на раз не могућ ност 
парт нер ског удру жи ва ња које има
те. Важно је да при хва ти те посло
ве за које има те довољ но зна ња 
или иску ства. У љубав ном живо ту 
не може те да оста не те рав но дуч
ни на нечи ји ути цај или поступ ке, 
лага но губи те емо тив ну кон тро лу.

РАК: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и са 
вели ким опти ми змом 
при ла зи те сва кој 

послов ној теми коју пред ла жу 
ваши сарад ни ци. Захва љу ју ћи поу
зда ним инфор ма ци ја ма које доби
ја те сада може те да пла ни ра те низ 
зајед нич ких акив но сти које ће вам 
уско ро доне ти увећ не резул та те. 
Често има те добар пред о се ћај, јер 
испу ње ни сте роман тич ним мисли
ма и рас по ло же њем.

ЛАВ: Поне кад тре ба 
при хва ти ти оне нај те
же окол но сти, како 
бисте себи и дру ги ма 

дока за ли да сте довољ но дора
сли пред нај ра зли чи ти јим иза зо
ви ма. Осло ни те се на сво ју инту и
ци ју. Уз бли ску осо бу све може те 
да пре ва зи ђе те на добар начин, 
нека вас пра вил но дози ра ње 
мудро сти, емо ци ја и стра сти 
наве ду на зајед нич ка љубав на 
реше ња.

ДЕВИЦА: У дого во ру 
са сарад ни ци ма сада 
на успе шан начин 
може те да решти те 

низ важних пита ња. Наста ви те да 
под сти че те зајед нич ке дого во ре и 
удру жи ва ње по разним осо ба ма. 
Потру ди те се да неко озбиљ но 
схва ти ваше иде је око финан скиј
ских зах те ва које има те. У одно су 
са љубав ним парт не ром про ла зи
те кроз про мен љи ву фазу, али не 
тре ба да се пре да је те.

ВАГА: Можда све 
инфор ма ци је са који
ма рас по ла же те не 
пред ста вља ју увек и 

поу зда не кри те ри ју ме, али без 
вели ких иза зо ва нема ни веће 
послов не афир ма ци је. Потру ди те 
се да пра вил но дози ра те свој 
ства ра лач ки импулс са зајед нич
ким инте ре си ма у раз ли чи тим 
прав ци ма. Про ла зи те кроз фазу 
осци ла ци ја, скло ни сте честим 
про ме на ма у пона ша њу или рас
по ло же њу.

ШКОРПИЈА: Потреб
но је да се рас те ре ти
те од додат них оба ве
за, али нема те довољ

но енер ги је да се анга жу је те на 
више стра на исто вре ме но. У 
досто јан стве ном сти лу и без суви
шних пита ња при хва ти те све 
кори сне суге сти је или речи кри ти
ке које вам упу ћу ју бли ски сарад
ни ци. Желе ли бисте да успо ста
ви те бољу кон тро лу над новим 
дога ђа ји ма у љубав ном живо ту.

СТРЕЛАЦ: Делу је те 
забри ну то због нових 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни који могу да вас 

успо ре у спро во ђе њу важних пла
но ва које има те. Али, уз додат ну 
упор ност пока за ће се да има те 
врло ефи ка сна реше ња и да око
ли на изу зет но ува жа ва ваше 
резул та те. У дога ђа јима из при
ват ног живо та, немој те дозво ли ти 
да неко о вама пла си ра погре шне 
при че.

ЈАРАЦ:Делу је те вео
ма опре зно и не жели
те пре ви ше да ризи ку
је те у послов но

финан сиј ским пре го во ри ма. Ипак, 
мора ће те да се суо чи те са неким 
иза зо ви ма који нису по вашој 
вољи или уку су. Затра жи те на 
вре ме добар савет од јед не ста
ри је осо бе. На кра ју све ће се 
реши ти на добар начин или у 
вашу корист. При жељ ку је те више 
раз у ме ва ња и нежно сти у љубав
ном одно су.

ВОДОЛИЈА: Делу је те 
као осо ба, која нема 
вре ме на за неке повр
шне сусре те или за 

дога ђа је који се не укла па ју у вашу 
сфе ру инте ре со ва ња. Боље је да 
се пона ша те што уме ре ни је, јер 
сво јим енер гич ним пона ша њем 
код неких сарад ни ка под сти че те 
раз ли чи те реак ци је и него до ва ње. 
Ста ло вам је да сво јој поро ди ци и 
воље ној осо би при у шти те више 
радо сти у зајед нич ком живо ту.

РИБЕ: У зави сно сти 
од лич ног инте ре со ва
ња и моти ва ци је коју 
има те, осми сли те 

нека нова или моди фи ко ва на 
реше ња која ће вам доно си ти нај
бо ље разул та те. Потреб ни су вам 
разно вр сни дипло мат ски мани ри 
или ком про ми сна вари јан та, као 
успе шна фор му ла која доно си 
кори сне и дуго роч ни је резул та те. 
У љубав ном живо ту ужи ва те у 
разно вр сним ситу а ци ја ма.

VREMEPLOV
19.фебруар

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

20.фебруар
1908. Умро је срп ски пи сац 
Си мо Ма та вуљ, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, је дан од 
нај и стак ну ти јих пред став ни ка 
срп ског ре а ли зма. Пи сао је 
бо га тим и соч ним је зи ком при
по вет ке из цр но гор ског, дал ма
тин ског и бе о град ског жи во та, 
ро ма не и дра ме. 

21.фебруар
1997. Пред сед ник Де мо крат ске 
стран ке Зо ран Ђин ђић иза бран 
је за гра до на чел ни ка Бе о гра да, 
на осно ву по бе де опо зи ци о не 
ко а ли ци је “За јед но” на ло кал
ним из бо ри ма у но вем бру 1996, 
чи ме је по стао пр ви не ко му ни
стич ки гра до на чел ник глав ног 
гра да Ју го сла ви је по сле Дру гог 
свет ског ра та.
 

22.фебруар
1826. Ро ђен је срп ски адво кат, 
но ви нар и пи сац Све то зар 
Ми ле тић, во ђа Ср ба у Вој во ди
ни у бор би за на ци о нал на пра ва 
у Аустро у гар ској, бо рац за 
ли бе рал не ре фор ме и не по мир
љи ви про тив ник кле ри ка ли зма. 

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

24.фебруар
1946. Ху ан До мин го Пе рон, 
до та да шњи пот пред сед ник, 
иза бран је за пред сед ни ка 
Ар ген ти не. Пе ро но ва вла да 
из ра ди ла је нов устав, по ко јем 
је има ла ве ли ка овла шће ња у 
спро во ђе њу еко ном ске по ли ти
ке зе мље. У ра ду му је мно го 
по ма га ла су пру га Еви та. Го ди
не 1955. одво јио је цр кву од 
др жа ве, што је иза зва ло огор
чен от пор ка то лич ке цр кве и 
до ве ло до по бу не ко ја је угу ше
на, али је Пе рон ис кљу чен из 
цр кве. Но ва по бу на, исте го ди
не, до ве ла је до ње го вог па да, а 
власт је пре у зе ла вој на хун та. 

25.фебруар
1815. Уби јен је срп ски вој во да 
Ста но је Ста ма то вић, по знат као 
Ста но је Гла ваш, је дан од чел ни
ка Пр вог срп ског устан ка, хај дук 
и бо рац про тив Ту ра ка. Уби ство 
је на ре дио Су леј манпа ша. 
1932. Ими грант Адолф Хи тлер 
до био је не мач ко др жа вљан
ство. 

HOROSKOP

Среда,19.(6.)фебруар
Св. Фоти је Цари град ски; Св. 
Вукол Смирн ски (Ода ни је Сре
те ња)
Четвртак,20.(7.)фебруар

Све ти Пар те ни је Ламп са киј ски
Петак,21.(8.)фебруар

Све ти Тео дор Стра ти лат; Све ти 
сава Дру ги, архи е пи скоп срп ски

Субота,22.(9.)фебруар
Све ти муче ник Ники фор – Заду
шни це зим ске
Недеља,23.(10.)фебруар

Све ти све ште но му че ник Хара
лам пи је (Месне покла де)
Понедељак,24.(11.)фебруар
Све ти Васи ли је; Све ти вели ко
му че ник Ђор ђе Кра то ва ц

Уторак,25.(12.)фебруар
Све ти Меле ти је Анти о хиј ски

Crkveni
kalendar

• Ратимједонеофинан
сијскимир!?
• Корак по корак, и...
замалодапроходамо.
• Мисеправилнохрани
мо. Стављамо храну у
уста.

Карамел
обланде
Састојци: 500 гра ма шеће ра, 

пет деци ли та ра воде, 100 гра ма 
чоко ла де, 250 гра ма мар га ри на, 
кеси ца вани лин шеће ра, чети ри 
каши ке бра шна, рен да на кора 
помо ран џе или каши ка кан ди ра не 
помо ран џе, пако ва ње облан ди.

Припрема: У деци ли тар хлад
не воде додај те бра шно и вани
лин шећер, и добро изме шај те. 
Шећер сипај те у шер пу и исто пи
те тако да се кара ме ли зу је. Скло
ни те с ватре и додај те чети ри 
деци ли тра воде, мар га рин и чоко
ла ду, па мешај те на тихој ватри 
док не про ври. У то уку вај те при
пре мље но бра шно и вани лин 
шећер, па кувај те три мину та. 
Додај те кору помо ран џе. Охла ди
те док не поч не да се сте же, па га 
добро изме шај те. Филуј те облан
де рав но мер но, мало их при ти
сни те неким послу жав ни ком да се 
боље сле пе. Сеци те их уко со.


