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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Moderne i brze pruge
za boqi `ivot gra|ana

PREDSEDNIK ALEKSANDAR VU^I] U IN\IJI

SR\AN DIN^I] „U PROCESU“:

Sve je postalo 
ironija
i sarkazam



КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ПРЕД СЕД НИК АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ ОБИ ШАО ЖЕЛЕ ЗНИЧ КУ СТА НИ ЦУ У ИНЂИ ЈИ

Модер не и брзе пру ге
за бољи живот гра ђа на

Пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић оби шао је у петак, 21. јану а ра, 
нову желе знич ку ста ни цу Инђи ја, која 
се рекон стру и ше у окви ру изград ње 
брзе пру ге на део ни ци Ста ра Пазо ва 
– Нови Сад. Вучић је оби шао перо не, 
као и ста нич ну згра ду која је у прет-
ход них неко ли ко месе ци пот пу но 
рекон стру и са на.  Ста ни ца је изгра ђе-
на дав не 1883. годи не и више деце ни-

ја уна зад није била рекон стру и са на. 
Пред сед ник Срби је је до Инђи је 

дошао возом, који је из Бео гра да сти-
гао за само 20 мину та. 

– Са Ђур ђи цом Заго рац, управ ни-
цом желе знич ке ста ни це у Инђи ји, 
оби шао сам данас њено ста ро рад но 
место у пот пу но новом руху. Поно сан 
на Срби ју! Обо ри ли смо рекорд, 181 
кило ме тар на сат, исто ри ја Срби је.  

Ово оста је иза нас због тога сам мно-
го сре ћан - напи сао је Вучић на Инста-
грам про фи лу уз фото гра фи је модер-
не желе знич ке ста ни це у Инђи ји.

Пред сед ни ка Вучи ћа доче ка ли су 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла-
ди мир Гак, пред сед ник Скуп шти не 
општи не Ђор ђе Димић и шеф Каби-
не та пред сед ни ка Општи не Нема ња 
Мило је вић. M.Ђ.

Инфра струк ту ра Желе зни це 
Срби је запо че ле су са интен зив ним 
тести ра њем део ни це брзе пру ге 
изме ђу Бео гра да и Новог Сада. Спе-
ци ја ли зо ва ни воз немач ке желе зни-
це за про ве ру тех нич ке оспо со бље-
ност неко ли ко пута током дана вели-
ком брзи ном про ла зи кроз Инђи ју. Из 

овог пред у зе ћа апе лу ју на гра ђа не да 
не пре ла зе пре ко пру ге на “дивљим 
пре ла зи ма“, јер угро жа ва ју соп стве-
не живо те.  При вели ким брзи на ма 
маши но во ђа не може зау ста ви ти воз 
ако уочи пеша ке и после ди це могу 
бити погуб не.  Огра де су нај ве ћим 
делом тра се већ поста вље не, али у 

неким дело ви ма још увек нису те до 
пот пу ног завр шет ка изград ње брзе 
пру ге гра ђа ни мора ју води ти рачу-
на о лич ној без бед но сти.  Поче так 
комер ци јал не упо тре бе брзе пру ге 
оче ку је се почет ком мар та, наво ди 
се у саоп ште њу Инфра струк ту ра 
Желе зни це Срби је.

Опа сно пре ла же ње пру ге
због тести ра ња спе ци јал ним возом 

Александар Вучић са Владимиром Гаком оби шао желе знич ку ста ни цу у Инђи ји
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Сли ка ње на
од стре ље ном ме две ду

Влада Србије, која због про
сторног плана из 2020. није
сасвимневинаупогледуохра

бривања Рио Тин та, окончала је
сарадњу са овом компанијом на
захтев грађана Србије, који погре
шномиследаћенекодругиуместо
њихнадокнадитиштетуовојкомпа
нији. Но, грађани су увек у праву,
поготовуштоихникопренијепитао
о експлоатацији литијума и што је
могућа накнада штете Рио Тин ту
мања штета од тровања животне
средине.
Збиља, може ли Рио Тин то да

тужи Србију за надокнаду штете,
јер је уредбама наведен у заблуду
којагајекошталадветристотине
милионаевра?ИскуствоСрбијеса
међународним судовима, боље је
рећи судовима потребе него судо
вимаправде, говоринамдаможе.
„Демократска”ВладаСрбијепусти
лајеРио Тин то,некикажу:позва
ла, у Србију 2004. године, а две
годинекаснијеохрабрилагапоправ
ком закона о рударству, којим је
омогућено да предност у експлоа
тацијиимакомпанијакојаистражу
је.Овоохрабривањеаааустралиј
ске компаније заокружено је 13.
фебруара 2020. усвајањем про
сторног плана посебне намене за
експлоатацију и прераду литијума.
За међународно судство, поготову
ако иманаруџбинуда суди против
Србије, ово је сасвим довољно да
Рио Тин тонаплатиизбуџетаСрби
је трошкове истраживања, откупа
земљишта и припремних радова.
ДаћеБогдаимнепадненапамет
дапрекоинструисаногсудствазах
тевајуинакнадуизгубљенедобити.
НајјачипритисакпротивРио Тин

та извршен је од покрета Кре ни 
про ме ни, кога предводи извесни
Саво Манојловић, запослен у

државном Институту за упоредно
право. Овај Србин са Косова про
шао јебројнезападњачке курсеве,
семинареитренингезауправљање
„народном иницијативом” као ору
ђем за освајање демократије. Још
ганеманаВи ки пе ди ји,алибићега.
Покрет  Кре ни про ме ни, у даљем
тексту:Саво,биојеобуставиопро
тестне блокаде саобраћаја, саоп

штивши да су циљеви простеста
противРио Тин таиспуњени„Вучи
ћевим” мораторијумом на активно
стиовекомпанијеуСрбијииотпо
чињањем процедуре за њихово
трајносуспендовање.
Да ли је из управе Фондације

„Рокфелер“ стигло упозорење у
смислу „ниси ти плаћен да дајеш
речвећдаделујеш”илијесампро
менио став, тек Саво пресељава
протестне активности пред Пред
седништвоСрбије.Утренуткупро
теста, знао је да је Влада Србије
неколикосатиранијеукинулауред

буипросторнипланподручјапосеб
ненамене зареализацију пројекта
експлоатацијеипрерадеминерала
јадаритод13.фебруара2020.годи
не и тиме поништила све управне
акте који су везани заРио Тин то,
сведозволе,решењаиодлуке.Он,
међутим,проширује захтевеи тра
жизабрануексплоатацијелитијума
на20 година.Аосвојојдатој речи
кажеовако:„Човекседржизареч,а
возарогове,аминежелимовола
наместупредседника.”
Саво је председника државе је

баналнодехуманизоваоитакопри
бавиосебиусловдаодбацизадату
реч.
Имаојеинаовомскупусвешан

се овог света да прогласи „победу
народа”да капитализује свој успех
најавомпрограмакојиукључујејош
нештоосимулице.

Изабраоје,међутим,дасесли
ка са ногом на медведу кога
је, упркос формалном пуцњу

ВладеСрбије,одстрелиоВучић,да
сесликауловачкојпозикојуилов
цисматрајукукавном.
Скородасеможепредвидетида

ћеСкупштинаСрбијехитнимгласа
њем озаконити ову одлуку Владе
Србије пре распуштања,мождаће
јеиорочитина20година.Савоће
то моћи да прогласи својом побе
дом,саистимправомсакојимтои
ВладаСрбијечини.
Упркоспроглашењупобеде,њего

ви подржаваоци су, а било нас је
разнихмеђуњимакакозбогслучаја
Рио Тин та тако и због културно 
еколошкеиницијативедасезабра
неријалитипрограми,немало збу
њени. Изгледа да Саво није онај
којинаводнодолазидаскинеповез
народу са очију. Није то онај наја
вљени, овај је само теренски рад
никФондације„Рокфелер“.
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Имао је Са во Ма ној ло
вић све шан се овог све та 
да про гла си „по бе ду 
на ро да”, да ка пи та ли зу је 
свој успех на ја вом про
гра ма ко ји укљу чу је још 
не што осим ули це. Иза
брао је, ме ђу тим, да се 
сли ка са но гом на ме две
ду ко га је, упр кос фор
мал ном пуц њу Вла де 
Ср би је, од стре лио Ву чић, 
да се сли ка у ло вач кој 
по зи ко ју и лов ци сма
тра ју ку кав ном

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕ ДИ ЈЕ У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ

Бесплатан вртић за
треће и четврто дете
ГрадСремскаМитровицапратипотре

бесвојихстановника,рекла јеградона
челницаСветланаМиловановићнаодр
жанојконференцијизамедије18.јануа
ра у Градској кући. Зато је локална
самоуправа донела одлуку о финанси
рању трошкова боравка деце у Пред
школскојустанови„Пчелица”иомогући
ладатрећеичетвртодетеупородица
ма у вртић иду бесплатно. Поред тога,
поново је обезбеђен бесплатан превоз
за пензионере и грађане старије од 65
година.
–Градјеповећаосвојеучешћеупла

ћању трошкова боравка све деце у
државнимвртићима, теценакојуроди
тељиплаћајуидаљеизноси3800дина
ра,каоидосада,упркосповећањутро
шкова, због којих би боравак у вртићу
коштао5600динара. Када су у питању
пензионери, настављамо са праксом
бесплатног јавногпревозауградскоми
приградском саобраћају, саопштила је
градоначелница Светлана Миловано
вић.
Наконференцијизамедије,говорили

суиСнежанаКоњевић,заменицаначел
ника Градске управе за образовање, и
Витомир Обренчевић, в. д. начелника
Градскеуправезасаобраћај,комуналне
иинспекцијскепослове.Онисупојасни

лизаштосуовеодлукеступиленаснагу
и на који ће начин бити спроведене у
њиховимуправама.
–ПоЗаконуоосновамасистемаобра

зовањаиваспитања,локалнасамоупра
ваимаобавезудаплаћаборавакдеце
предшколскогузрастадо80посто.Наша
локална самоуправа је препознала
потребу родитеља и ми од ове године
учествујемоса85процената,ародите

љи само са 15 посто  од укупне цене
боравка деце у вртићу. Поред тога,
локалнасамоуправаплаћапревоздеци
основношколског узраста, која путују у
матичнешколеуградисубвенционише
превоз у висиниод 50 посто од укупне
ценемесечнекартеученицимасредњих
школа. Студентима који свакодневно
путујудоуниверзитета,локалнасамоу
праваплаћа80постостудентскемесеч

Сне жа на Ко ње вић, Све тла на Ми ло ва но вић и Ви то мир Обрен че вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон кур си за пољо при вред ну
про из вод њу
Добре вести за пољопривреднике.

Обезбеђенасуновасредствазаунапре
ђењепољопривреднепроизводње,како
са покрајинског, тако и са републичког
нивоа власти. Министарство пољопри
вреде, шумарства и водопривреде –
Управа за аграрна плаћања, расписало
једругијавнипозивзаподношењеприја
ва за утврђивање права на коришћење
бесповратнихсредставауоквирупројек
тазаконкурентнупољопривредуСрбије
у2022.години.Рокзаподношењеприја
ва је од 24. јануара до 23. фебруара
текућегодине.
–Овај јавни позив односи се на уна

пређењепримарнепољопривреднепро
изводње у области сточарства и то за
производњумесаимлека,пчеларствои
аквакултуру, односно рибњаке. Такође,
једанаестконкурсајерасписаоиПокра
јински секретаријат за пољопривреду,
водопривредуишумарство,  одчегасе
деветконкурсаодносинаорганскупро
изводњу,наводњавање,напротивградну
заштиту,производњуракије,вина.Речје
оконкурсимакојисесвакегодинераспи

сују.КодПокрајинскогсекретаријата,два
конкурса се, такође, односе на сточар
ство,реклајеДушицаПавловић,дирек
торицаАгенцијезаруралниразвојСрем
скаМитровица.
Расписани конкурси Покрајинског

секретаријата за пољопривреду, водо
привредуишумарствосу:
Конкурсзадоделуподстицајнихсред

става за побољшање сточарске произ
водње на пољопривредним газдинстви
маиекономскеактивностиуциљуподи
зањаконурентностиусмислудодавања
вредностикрозпрерадумлекаимесана
газдинствимауВојводини2022.године;
Конкурсзадоделубесповратнихсред

ставазаопремањесточарскихфармиу
Војводиниу2022.години;
Конкурсзадоделусредставазасуфи

нансирањеинвестицијаунабавкуопре
мезазаштитуодвременскихнепогодаи
елемената потребних за подизање про
изводних засада воћака, винове лозе и
хмељау2022.години;
Конкурсзадоделусредставазасуфи

нансирањенабавкеконструкцијаиопре
Души ца Павло вић
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некарте,кажеСнежанаКоњевић,заме
ницаначелникаГрадскеуправезаобра
зовање.
Витомир Обренчевић в.д. начелника

Градскеуправезасаобраћај,комуналне
иинспекцијскепослове,рекаоједаГрад
Сремска Митровица већ трећу годину
заредомводибригуосвојимнајстаријим
суграђанима.
–Градскауправазасаобраћај, кому

налнеиинспекцијскепословедонелаје
одлуку, почетком јануара, којом се та
категоријастановништваослобађаоба
везе плаћања карте за вожњу у свим
зонама,атоважиизалицакојасуста
рија од 65 година, а нису пензионери.
Право,наведеналица,остварујудирект
нокодпревозника„Сирмиумбус”,рекао
јеВитомирОбренчевић. А. П.

мезабиљнупроизводњуузаштићеном
простору на територији Војводине у
2022.години;
Конкурсзадоделусредставазасуфи

нансирањеинвестицијауфизичкасред
ствапољопривреднихгаздинставаусек
тору воће, грожђе, поврће (укључујући
печурке),цвећеиосталиусевиуВојво
диниу2022.години;
Конкурсзадоделусредставазасуфи

нансирањеинвестицијаупчеларствона
територијиВојводинеу2022.години;
Конкурсзадоделусредставазасуфи

нансирање трошкова набавкe прикључ
не механизације, машина и опреме за
органскупроизводњунатериторијиВој
водинеу2022.години;
Конкурсзадоделусредставазасуфи

нансирањеинвестицијазапрерадувоћа,
поврћа(укључујућиипечурке)натерито
ријиВојводинеу2022.години;
Конкурсзадоделусредставазасуфи

нансирањеинвестицијаунабавкуопре
ме за производњу пива на територији
Војводинеу2022.години;
Конкурсзадоделусредставазасуфи

нансирањеинвестицијаунабавкуопре
мезапроизводњувинаиракијенатери
торијиВојводинеу2022.години;
Конкурсзадоделусредставазасуфи

нансирањенабавкеопремеисистемаза
наводњавањеиопреме за побољшање
водног, ваздушног и топлотног режима
биљаканатериторијиВојводинеу2022.
години. А. П.

Какобиостварилиправонабеспла
тан градски и приградски превоз,
потребно једапензионериилицаста
рија од 65 годинадођу сафотографи
јом,очитаномилифотокопираномлич
ном картом у просторије превозника
„Сирмиумбус“, који се налази на град
скојаутобускојстаници.Какобилокал
на самоуправа одобрила бесплатан
боравакзатрећеичетвртодетеуПред
школској установи „Пчелица”, родите
љиморају да поднесу захтев Градској
управизаобразовање.

Усло ви за 
оства ре ње 
по вла сти ца

УОЧИ СВЕ ТОГ СА ВЕ ШКОЛ СКЕ СЛА ВЕ

И да ље без
ве ли ких ску по ва

Школска слава, Свети Сава, и ове
године биће прослављена без великих
скупова. Савиндан се обележава 27.
јануараучастпрвогсрпскогархиеписко
па, просветитеља и творца законодав
ства.СветиСавасесматразачетником
српске средњовековне књижевности и
заштитникомпросветнихустанова.
Једна основна школа у Сремској

МитровициносиимепоСветомСави,од
1993.године,апретогасезвала„Влади
мир Назор“. До промене је дошло на
иницијативу запослених. Објекат се
налазинапериферијиграда,доксупод
ручна одељења смештена у селима
Дивош,ЧалмаиСтараБингула.
 Ранијих година организовали смо

Светосавскуакадемију.Ученицисупри
премали разноврстан програм на тему
животаиделаСветогСаве,штообухва
та наступ школског хора, извођење
драмскихтекстоваирецитација,саком
плетном сценографијом. Наши ученици
усарадњисанаставницимаиучитељи
маувежбавајутекстове,агостинамбуду
сарадници и родитељи, баке и деке
нашихђакаисвионикојижеледапри
суствују свечаности. Због епидемиоло
шкеситуацијесакорона–вирусомтакав
начинобележавањашколскеславесмо
морали да променимо. Као и прошле
године ими ћемо, као и подручна оде
љења у својим месним црквама, након
литургијеломитиславскиколач,узпри
суствомалогбројазапосленихинаших
ђака.ПрошлегодинејетобилоуСабор
номхрамуСветогДимитрија,аовегоди
не у храму Светог Стефана, рекла је
Драгана Сретеновић, директорица
Основнешколе„СветиСава“.
Разноврсне дечје активности органи

зованесутокомДечјенедељеиНовем
барскихдана.Светојеодржаноускла
дусамерамакојесунаснази,аодносе
се на заштиту од корона – вируса. Од
почеткашколске годинеосновциредов
нопохађајунаставуушколскимклупама,
у складу са прописима надлежних, које

прати и ова школа. Тренутно су у току
припреме за предстојећа ученичка так
мичења, која ће се реализовати током
другогполугодишта.
Прошле годинепојединатакмичења

нису организована, надамо се да ће то
ове године бити могуће. Одржано је
неколико такмичења путем интернета.
Ђаци су осварили запажене резултате
наКњижевнојинаЕколошкојолимпија
ди,истаклаједиректорицаДраганаСре
теновић.
Напитањедалипросветарипримећу

ју разлике у квалитету стеченог знања
ученика током трајања епидемије,
директорица кажеда је знањена задо
вољавајућемнивоу,алидасуђацимно
госрећнијикадасусадругаримаушко
лама.
Честиталабихученицимаиколегама

школску славу, уз наду да ћемо дан
посвећеннашемзаштитникукадапрође
епидемија,славитикаораније.

Алек сан дра Плав шић

Дра га на Сре те но вић
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ПО СЕ ТЕ ПР ВИМ РУМ СКИМ БЕ БА МА

По кло ни за Нај ду,
Но ва ка и Ана ста си ју

Трирумскебебекојесуро
ђене у ноћи после доласка
Нове године и њихове роди
теље, посетиле су 19. јану
ара председница Општине
АлександраЋирићизамени
ца председнице Биљана По
повић Јовановић. За бебе су
обезбеђени бројни поклони
увредностиодпо15.000ди
нара, а родитељи су добили
и по 50.000 динара новчане
помоћи.
Прва румска, али и прво

рођенабебауСрему јебила
Најда,коју јемамаДуњаНе
надовићродилау2сатаи50
минутаусремскомитровачкој
Општојболници.Бебајебила
тешка3килограмаи410гра
ма,адугачка50центиметара.
 – Порођај је прошао од

лично. Иначе, требало је да
се породим седам дана пре
1. јануара. Али, беба је „од
лучила“дасеродиуправотог
дана.СестраТарајојсепуно
обрадовала, а ја захваљујем

Општининаовојпосетиипо
дршци–реклајемамаДуња.
БојанаКнежевићизКраље

вацародила јемалогНовака
и то је друга беба из румске
општине, која јерођенапрве
новогодишње ноћи. Новак је
здрава беба, и на рођењу је
имао нешто више од 3,2 ки
лограмаибиоје50центиме
тарадугачак.Какокажемама
Бојана,његовастаријасестра
Теодорасејакорадујебрату.
–Стварнојелепоштосте

дошлидавидитебебу,неса
момоју,негоидругеиволела
бихдаихбудејошпуновише.
Заистанампунозначииова
помоћОпштине–реклајеБо
јанапредседнициизаменици
председнице Општине Алек
сандриЋирићиБиљаниПо
повићЈовановић.
Трећарумскабебарођенау

ноћи1. јануара јеАнастасија
изГрабоваца.МамаВаленти
наМићић каже да је порађај
добро прошао, а да је беба

Породица Но вака Кнежевића из Кра ље ва ца

Александра Ћирић и Биљана Поповић Јовановић у посети породици мале Анастасије из Грабоваца

Алек сан дра Ћи рић,
ма ла Та ра и Ду ња Не на до вић
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билатешка3.760грамаиду
га51центиметар.
–АнастасијаимабратаАр

сенијакојиима18месецииу
почетку јебиомалољубомо
ран.Садасевећпривикаона
сестрицу.Захваљујемсепуно
напосети,поклонимаипомо
ћилокалнесамоуправе–ре
клајеВалентина.
Aлександра Ћирић, пред

седницаОпштине,истакла је
да је заиста било велико за
довољствопосетититрирум
скебебекојесурођене1. ја
нуара.
– Традиција је у румској

оштини да се дарује прворо
ђена беба, а ми смо ове го
дине имали срећу да се ро
де три бебе. Као одговорна
локална самоуправа, свесни
смо да будућност почива на
деци и младима и стога се
трудимодаподстичемомла
де брачне парове, и уопште
свемладељуденатеритори
јинашеопштинедапроширу
јусвојепородице,дабринуо
свом потомству, а ми смо ту
да помогнемо – поручила је
председницаЋирић.
Поредовепраксе,урумској

општини се реализује и по
моћпаровимакодвантелесне
оплодње, односно финансиј
скисеподржавањиховнапор
и трудда сеостваре каоро
дитељи.
–Такође,свиммајкамапла

ћамопородиљскоитрудничко
боловање, потом деци обез
беђујемо бесплатан вртић,
бесплатне уџбенике, превоз,
имићемосетрудитидашто
више помажемо свим мајка
маитрудницама.Мисмода
наспосетилиНајду,Новакаи
Анастасијуибиламијечасти
задовољстводаимдонесемо
поклонекаовидподршкењи
ховом породицама – истакла
је председница Александра
Ћирић. С. Џа ку ла У СУ СРЕТ СВЕ ТОМ СА ВИ

Све то сав ске по ве ље и на гра де 
за 16 нај бо љих уче ни ка
Поводом школске славе

СветогСавеуРумисесваке
годинедодељујуСветосавске
повеље–занајбољегучени
ка сваке основне и средње
школе.Ранијејебило15ових
Повеља,аодовегодинејед
навише,којаседодељујенај
бољемученикуМузичкешко
ле„ТеодорТошаАндрејевић”.
Овогодишњи добитници

СветосавскеповељесуМари
јаДешић,ОШ „Душан Јерко
вић”Рума,РељаБуцало,ОШ
„Змај Јова Јовановић” Рума,
ДанкаЈованов,ОШ„ИвоЛола
Рибар” Рума, Вања Јововић,
ОШ„ВељкоДугошевић”Рума,

Ана Параносић, ОШ „23.ок
тобар”Кленак,МиркоСимић,
ОШ „ Небојша Јерковић” Бу
ђановци,АњаПопђурђев,ОШ
„Миливој Петковић  Фећко”
Платичево, Миломир Митро
вић,ОШ„ДоситејОбрадовић”
Путинци,НемањаКончар,ОШ
„МилошЦрњански”Хртковци,
Сања Пејчић , ОШ „VI удар
на војвођанска бригада” Гра
бовци,КристинаШкорић,ОШ
„БранкоРадичевић”Никинци,
АлександраРудеж,Гимназија
„Стеван Пузић” Рума, Вељ
ко Дражић , СТШ „Миленко
Брзак  Уча” Рума, Наташа
Војновић,СППШ„СтеванПе

тровић – Бриле” Рума, Сте
фанКолонџија,ССШ„Бранко
Радичевић”  Рума и Милана
Јанчић,ОМШ,,ТеодорТоша
Андрејевић”Рума.
Ови најбољи ученици ће

добити, поред Светосавске
повеље, и новчану награду
у висини од 15.000 динара.
Имајући у виду епидемијску
ситуацију, неће бити органи
зована Светосавска акаде
мија, већ ће се награде нај
бољимученицимауручитина
мањојсвечаности27.јануара,
у 11 часова, у румском Кул
турномцентру.

С. Џа ку ла

ХРАМ СИ ЛА СКА СВЕ ТОГ ДУ ХА НА АПО СТО ЛЕ

Ор ден Све тог Мак си ма 
Скуп шти ни оп шти не
Епископ сремски Василије,

уз саслужење румских све
штеника, служио је свету
архијерејску литургију, а
потом освештао обновљен
ХрамСиласкаСветогдухана
апостоле и иконостас са ико
намаУрошаПредићауњему.
Он јепотомуручиопризна

ња мајкама са више деце,
ктиторухрамакаоиОпштини
Рума.
Мајкесавишедецесудоби

леорденМајкеАнгелине,како
јерекаоепископВасилије,за
савтрудиљубавкојесупру
жилесвојојдеци,алиипрема
српском роду. Скупштина
општине Рума добила орден
Светог Максима Бранковића,
који је подигао и манстире
Крушедол и Старо Хопово.
ОвајорденСкупштинаопшти
наједобилаузнакзахвално
стизапомоћкојујепружалау
обновиХрамаСиласкаСветог
духа на апостоле, али и дру
гиххрамоваурумскојопшти
ни. Орден је добио и ктитор
МомчилоДерета.
Стеван Ковачевић, пред

седник Скупштине општине,
захвалиосенаорденуииста
као да они којима је указано
поверење да управљају и
водерачунаоразвојурумске
општине, имају одговорност
да Руму развијају у привред
ном,урбанистичкомиинфра
структурномсмислу.
–Међутим,свакитајразвој

је обесмишљен и апсурдан

уколико не посвећујемо
довољну пажњу духовности,
уколико не водимо активан
дијалог са традицијом, са
нашомисторијом.Затојепод
једнаковажнодаулажемоиу
објекте у којима грађани
остварујусвоједуховнепотре
бе, а то су, пре свега, наши
храмови–рекаојеКовачевић.
Локална самоуправа упра

во због тога помаже обнову
свих храмова на територији
општинеРума.

–Свеснисмода,окупљају
ћи се у храмовима, наши
суграђанискупљајуновусна
гу, нову енергију за духовну
обнову,алиизадаљидопри
нос развоју наше општине.
Надам се да ћемо и даље
учествовати у обнови и
изградњиновиххрамоваина
тај начин стварати здраве
темеље за наш развој – ука
зао је Стеван Ковачевић,
председник Скупштине
општине. С. Џа ку ла

Уру че ње ор де на Сте ва ну Ко ва че ви ћу
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УСремујетрадиционалноБогојављен
скопливањезаЧасникрсторганизовано
навишелокација19.јануара.
УБеочинусанаБогојављењепрвипут

пливало за Часни крст. У организацији
ХрамаСв.ВасилијаОстрошкогиОпшти
неБеочиннаДунаву јепливалооко60
младића и две девојке. Учествовали су
пливачи из Руме, Зрењанина, Новог
Сада,домаћиниизБеочина,аједантак
мичар је овим поводом дошао из БиХ.
Учесницима се обратио начелник
Општинске управе Беочин Секула
Петровић и рекао да је овој један од
догађаја којим сепишеисторијаБеочи
на.Присутнимасеобратилаипредсед
ницаОпштинеМирјанаМалешевићМил
кић, која се захвалила свима који су
учествовалиипомоглиманифестацију,а
посебно Речној флотили Новог Сада,

којисуобезбедилипонтоне.
–Захвалностдугујемоиприпадницима

МУПа, медицинској екипи Дома здра
вља„ДушанСавићДода“каоиволонте
рима Црвеног крста Беочин, рекла је
МирјанаМалешевићМилкић.
ПрвидоЧасногкрста јестигаодваде

сетогодишњи Алекса Завиша из Новог

Сада, коме је ово било прво пливање.
Председницаопштинејеуручиласимбо
личненаградепобеднику,најмлађојуче
снициАнђелиВаш(15)каоинајстаријем
учесникуНедељкуКерлецу(54).
У Сремској Митровици, пливало се

наСави кодЦрквеСветогСтефана.До
Часног крста је прва допливала осам

Пливање за Часни крст
БО ГО ЈА ВЉЕЊЕ У СРЕМУ

По први пут Богојављенско 
пливање у Беочину

Новосађанин Алекса Завиша први је стигао до Часног крста у Беочину

Ф
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Кри сти на Узе лац Сремска Митровица
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Први пут су за Часни крст пливали и
ђаци из Сремске Митровице, али на
Крстовдан18.јануара.Свечаностјеупри
личенанаГрадскомбазену,аучествова
ло је педесет ђака у три категорије, од
првог до четвртог разреда, од петог до
осмог разреда и средњошколци. Прва
местаусвојим категоријамаосвојилису
МиљанТодић,МилицаВуковићиНема
њаМалбашић.
– Има добрих пливача, али тренирам

пливањепасенадамдобромрезултату.
Заменеовајдогађајзначиутврђивањеи
ојачање вере у нама, рекао је Марко
Делић,једанодпливача.
НаплавањузаЧасникрстјебиоиуче

никЈованДринић.
 Мотивисао нас је вероучитељ да се

пријавимо, а ја самдошаодабихпобе
дио, оптимистично је рекао Јован Дри
нић.
Наовајначин,стварајусездравенави

ке младих, рекли су организатори, како
би се у традиционално великом броју,
када порасту, окупљали на Богојављен
скомпливањуурециСави,гдејепобро
јуучесника,СремскаМитровицаусамом
врхууСрбији.

– Ово сматрам највећим и најбољим
јавнимчасомверонауке.Тосевидикроз
дечјеусхићењеињиховеосмехе.Зањих
немавећесрећеирадостиодоногашто
науче кроз часове верске наставе. На
овајначиндоказујутврдњуда јеуздра
вом телу и здрав дух. Није било тешко
мотивисатидецу,јерсмонавремеобаве
стилишколе.Надамоседаћемонаред
них година омасовити ово окупљање,
поручиојеСтефанНедић,вероучитељ.
ЗаменикградоначелницеПетарСамар

џић је изјавио да локална самоуправа
подржаваидејудасеупрограмобележа
вања верских празника уврсте и дечје
активности.
–Овимсвечанимчиномобухваћенису

ученицисвихосновнихисредњихшкола,
рекао језаменикградоначелнице,Петар
Самарџић.
ДецасупливалаузблагословЊеговог

преосвештенства владике сремског
Василија,успоменнаустановљењесве
тетајнекрштења.

Ђа ци у Митровици пр ви пут пли ва ли за Ча сни крст

наестогодишња Кристина Узелац, про
шлогодишњапобедницаБогојављенског
пливања у Сремској Митровици. Она
је ученица Средње медицинске школе
„ДрагињаНикшић“.УСавијеовегодине
запливалостотинумушкарацаипетпри
падницалепшегпола.
–Нисамочекиваладаћуиовегодине

победити, али са вером у Бога, обисти
нилосе.Нисамсепосебноспремалаза
данашњидогађај,јертренирампливање
већшеснаестгодина,такодаминијебио
проблемда уђему хладнуСаву.Саве
ромуБога,све јемогуће,топонављам,
атојеимојапорукасвима,реклајеКри
стинаУзелац,којаједобиладаровеуви
дузлатникаикрст.
Двадесет и трећи пут за редом тра

диционалну прославу Богојављења ор
ганизовали су Свебор дружина „Свети
Димитрије“ и Храм Светог Стефана, уз
благослов Његовог преосвештенства
владикесремскогВасилија,подпокрови

тељствомГрадаСремскаМитровица.
–ОрганизујемопрославуБогојављења

увремеепидемијекоронавирусаидо
последњегдананисмобилипотпуноси
гурниутодалићемомоћидаодржимо
догађај. Пливачи су ти који су превази
шлисвепотешкоћеионисусмоглихра
брости,снаге,вољеивереуБогададођу
напливањезаЧасникрст.Јошједномје
Сремска Митровица показала да је ко
левкахришћанства,рекао јеДраганСа
бљов,старешинаСвебордружине„Све
тиДимитрије“.
НајвећибројучесникабиојеизСрем

скеМитровице,ашеснаестпливачадо
шло је изСрбобрана.Одазвали су сеи
Србииздијаспоре.Засвеучесникеобез
беђенасупризнањаипригодненаграде.
МинаКнежевићјеовегодинепрвапре

пливаласимболичних33метрадокрста
на Борковачком језеру, на Богојављен
скомпливањузаЧасникрст.Овегодине
је,заразликуодпрошлекадајепливање

заЧасникрстодржаносасвеганеколико
учесника,текдасетрадицијанебиуга
сила, учествовало чак 55 пливача. Тако
да јеовобилозванично10.пливањеза
Часникрст,анезванично11.пореду.
Иакоиматек19година,Минајевећпет

путаучесницаБогојављенскогпливања.
–Увексамсенадаладаћупрвастићи

докрста,садасампобедилаијакомије
драгозбогтога.Нисамсенештопосебно
припремалазаово–рекла јеМинаКне
жевић,аливаљаистаћидајеипакречо
младојдевојцикојасебависпортом,тач
нијеиграфудбал.
Међу овим храбрим пливачима, нај

млађи је био Вукашин Кртолина, ученик
другогразреда.
–Првипутсамучествовао,амождаћу

учествоватииследећегодине.Нисамсе
посебноприпремаоиважномиједасам
успеодазавршимпливањезаЧасникрст
–кажеВукашин.

Ми на и Ву ка шинБо га ја вљен ско пли ва ње на Борковачком језеру
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ПредседникСкупштинеопштинеРума
Стеван Ковачевић је похвалио одва
жност свих учесника и додао да су сви
они потврдили истрајност и снагу хри
шћанскевере.
–Збогтогажелимдазахвалиморгани

заториманаистрајностидаиз годинеу
годину манифестацију омасовљују.
Општина Рума је заинтересована да
спонзорише и буде покровитељ свега
због лепог, а то је свакако и неговање
духасаборностииисказивањаистрајно
стиунашојхришћанскојвери–рекаоје
СтеванКовачевић.
Сви учесници су добили благодарни

це, док су Мина Кнежевић и најмлађи
учесникВукашинКртолина,награђении
новчанимизносомодпо10.000динара.
По традицији,Мини каопобедници је

припаоизлатникрстић.Пливачисубили
изцелогСрема,азасвењихсуженеиз
Удружења „Краљевчанке“ припремиле
храну и послужење. Богојављење је
једанодпетнаестнајвећиххришћанских
празникаислависе19.јануара.
Обичај по коме је препознатљив овај

верскипразникјепливањезаЧасникрст.
Стаза коју треба препливати је симбо
лично дуга 33 метра, тачно колико је и
Исусимаогодинакадајеразапет.
Организатори пливања заЧасни крст

суЕпархијасремска,Српскаправослав
на црквена Општина Рума и Спортски
савезОпштине,апокровитељјеОпшти
наРума.
Почетвртипут19. јануара,наБогоја

вљење,ЦрквенаопштинаЉуковозајед
носаОпштиномИнђијаорганизовалаје
пливање за Часни крст на Јарковачком
језеру.Овегодине,пливалоје46учесни
ка, међу којима су биле две девојке,
гости из Чешке, учесници из општина
Инђија иСтараПазова. Првидо крста
допливао јечетрнаестогодишњиМилош
ЈевремовићизИнђије,ученикосмограз
редаОсновнешколе„ДушанЈерковић“.
– Идем редовно у цркву и већ две

годинеимамжељудасепријавим.Ове
годинесамодлучиодапливамзаЧасни
крсти,иакојебилотешкоихладнопли
вати по оваквом времену, веома сам
срећанштосамстигаопрвиистакао је
Милош.

Пливању за Часни крст претходио је
црквениобредуХрамуУспењаПресве
теБогородицеуЉукову,асвитакмича
рисуморалидапрођуиобавезанлекар
скипреглед.ШефКабинетапредседника
општине Инђија Немања Милојевић је
истакаодасувеомапоносништојепли
вањезаЧасникрстсадавећтрадицијау
тојсремскојопштинииштојеовегодине,
захваљујући такмичарима из Чешке,
добиламеђународникарактер.
–ПливањезаЧасникрсторганизова

ћемоиследећегодине,јероваманифе
стацијаостављавеликиутисакнаљуде.
Сигуран сам да би гледалаца било и
вишедајеупитањунерадниданиста
као јеМилојевићи на крају је честитао
свимтакмичаримакојисуучествовалиу
ливањузаЧасникрстповеомахладном
времену.
Богојављенскикрстјеизновобановач

когхрамакочијамапревезендохрамау
Старим Бановцима, где су се окупили
верницииучеснициманифестацијеПли
вањезаЧасникрст. Усвимхрамовима
Подунављасуодржанесвечанелитурги
је, а по традицији, литија предвођена
коњаницимасаформираиспредХрама
Светог оца Николаја и креће до обале
Дунава, где су празничној  атмосфери

допринеле  изворне песме у извођењу
певачке групе Културно – уметничког
друштва „Извор“ из Старих Бановаца.
Након освећења крста и воде, осмо
Богојављенскопливањејеотвориопред
седник Општине Стара Пазова Ђорђе
Радиновић.
Од укупно 33 такмичара, више од

половинењихјеовегодинејеучествова
лопопрвипут,аупросекусутодваде
сетогодишњи момци, међу којима су
билеитридевојке.Свисухраброзапли
вали,јерјеовобилоимеморијалнопли
вањеучастнедавнопреминулогмомка
из овог места. До Часног крста је први
стигао осамнаестогодишњи Вукашин
ЈевтићизСтарихБановаца.
–Осећајјебожанствен.Јакомиједра

го,штосамданасзапливаосаовимхра
бриммомцимаидевојкама.Онисусви
победници,ајаовајкрстпосвећујеммом
брату Милошу, који је преминуо и није
вишемеђунама,рекаојепобедниково
годишњегпливања.
Сви пливачи су за учешће добили

медаље,аузнакдугогодишњеподршке
и помоћи у организацији овог догађаја,
Архијерејско намесништво старопазо
вачко и парохије у Подунављу, Стари
Бановци,НовиБановци,БелегишиСур
дук, Ђорђу Радиновићу, председнику
Општине, уручили су освештан Витле
јемски крст на коме пише „Овим побе
ђуј“. Е. М. Н.

46 уче сни ка пли ва ња за Ча сни крст на Јарковачком језеру

Ву ка шин Јев тић, по бед ник
пли ва ња у Старим Бановцима

Ми лош Је вре мо вић
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ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА

Нагли скок бро ја 
ново о бо ле лих
За десет дана у старопазовачкој

општини регистровано је 1046 новоза
ражених.Од прошле недеље у Kовид
амбуланти Дома здравља Др „Јован
ЈовановићЗмај“радишестекипалека
ра, а вирус је евидентиран и међу
школскомдецом.
Порастбројапрегледа,којихјепочет

комнедељезанамабилоипреко400
надневномнивоуигужвеуКовидамбу
лантизахтевалисудодатноангажова
њеособљаидужерадновремедо22
часа,истаклаједиректоркаДомаздра
вља„ДрЈованЈовановићЗмај“дрСне
жанаТабаковић.
–Дошлоједонаглогскокановообо

лелих у старопазовачкој средини и
ситуација са короном је неповољна.
Вишеод60постотестиранихграђана
добије позитиван налаз. Проблем је и
капацитет лабораторије, а и то што у
Домуздрављаимамооболелихилабо
раната, лекара, сестара,возача, каже
дрТабаковић.
Иакосевирусуовомталасујакобрзо

шири, подаци из амбуланте указују да
сеипакрадиолакшимклиничкимсли
камауглавномрадноактивнихсуграђа
на.Приметанјеипорастдецеоболеле
одкоронавируса.
–Први број прегледа са сумњом на

ковидинфекцијујебиооко500,одчега
јетестираноокостотинудеце,асвако
друго је било позитивно, каже др

Љиљана Пејић, педијатар на Дечјем
одељењууСтаримБановцима.
Бројкесупочеледасеповећавајуса

почеткомдругогполугодишта,иочеки
вано једаћесеовајтренднаставити.
Доминирајушколскадеца,докмалиша
ни предшколског узраста обољевају у
кругу породице. Омикрон вирус, који
садакружи,нападагорњереспиратор
не путеве, уз које се јављају главобо
ља,малаксалостилиповишенатемпе
ратура. Kод деце су то блажи облици
обољевања, а само неколико беба је
моралодабудехоспитализовано.Деца
сепрегледајунапедијатријскимодеље
њимауСтаројиНовојПазови,Старим
иНовимБановцима,гдесуорганизова
ни тријажни пунктови и прегледи се
заказују телефоном. Једино се због
тестирања и лабораторијских анализа
упућују у Ковид амбуланту у Старој
Пазови.
– Једини начин да избегнемо гужве

испредКовидамбуланте јевакцинаци
ја,апедесетаквакцинакојеседневно
поделе у старопазовачкој општини је
минималанброј,закључуједиректорка
ДомаздрављадрСнежанаТабаковић.
Пункт за имунизацију на комплексу
пазовачкихбазенарадисвакимрадним
даном и суботом, док се грађани из
Подунавља вакцинисати могу у амбу
лантиуСтаримБановцима.

Д. Г.

ПОЉОПРИВРЕДА

Пше ни ца у добром ста њу

Пшеницапосејанауоптималномроку,
од10.до20. октобрапрошле године, у
добром је стању. Тренутно се налази
уфази бокорења и то је стање када је
она најотпорнија на ниске температу
ре,ањенасадашњакондицијанајвише
зависи од времена сетве. У старопазо
вачкоматарујепрошлејесениподхлеб
нимзрномуоптималномрокупосејано
укупно 5800хектара,од тогау  „Делта
аграру“700хектара,гдекажудајепше
ницадоброушлаузимуинемавидних
знаковаоштећења.
– Јечам, раж и уљана репица, који

су такође посејани у оптималном року,
налазе се у добром стању. На  већи
ни парцела је јесенас рађена заштита

одглодара,а тамогдетаданијебило
потребезаовимтретманом,садајепри
метноотварањеактивнихрупа.Пољски
мишевимогуначинитиогромнуштетуи
затојесаветдасеурадиконтрола.Тре
ба обићи њиве а са третманом против
глодара, сачекати стабилно време, или
дужи суви период, или више хладних
дана, каже  Ирена Нинковић, заштитар
биљаустаропазовачком„Делтааграру“.
У наредном периоду следи и прихра

на.Косеопределиозауреу,требалоби
да то уради већ крајем јануара, чим се
стекну услови, док прихрана  аном или
другим ђубривом следи  мало касније.
Прваприхранасесаветујеуфазибоко
рењаадругауфазивлатања. З. К.

РУМА

Усво јен план
јав них на бав ки
Седница Општинског већа, 48. по

реду,одржанаје17.јануара.Томприли
ком,члановиОпштинскогвећасудали
сагласност на план јавних набавки
Општинске управе, који је сачињен у
складу са одлуком о буџету, као и
финансијскимпланомОпштинскеупра
веуРуми.
Осим тога, дата је и сагласност на

годишњипрограмуређења,одржавања
и заштите јавних зеленихповршинана
подручју града за текућу годину, које је
сачинилоЈавнопредузеће„Комуналац“.
Такође,„Комуналац“реализујеовајпро
грам.Уговоромсетачноутврђујузелене
површине и радови, који ће се током
годиненањимаобављати.
ПредвиђасеидаупаркуушумиБор

ковац буде ангажован чувар, који ће
водитирачунаипријављиватисвенеле
галне активности, бринуће о хигијени
шуме, уклањати отпад, косити траву,
чистићекоритопотокаодсмећа,ипри
јављиваће сва оштећења на урбаном
мобилијарууБорковцу.
Заовенаменејеуопштинскомбуџету

опредељено17,2милионадинара.

СРП СКА ПРА ВО СЛАВ НА 
ЦР КВЕ НА ОПШТИНА РУ МА

Две фон да ци је за 
по моћ гра ђа ни ма
Српскаправославнацрквенаопштина

уРумије2019.годинеосновалаДобро
творни фонд  „Сандра Б. Премроу“.
СандраБ.Премроу јесрпкињаизАме
рике,којајебилаупосетиРумииусвом
тестаментујеизразилажељудафинан
сијски помогне најугроженије мештане
ЦрквенеопштинеуРуми.
ОвајДобротворнифонд,каоиФонда

ција СПЦ „Човекољубље“ имају три
запосленалица–двегеронтодомаћице
иједногсоцијалноградника.
Они пружају услугу  помоћи у кући,

углавномстаријимсуграђанимауциљу
задовољавања свакодневних основних
животнихпотреба.Радисеоосамнаест
породицакојимасепружасвакодневна
брига и нега. С обзиром на то да има
много породица којима би сваки вид
помоћибиоодвеликог значаја,Добро
творномфонду„СандраБ.Премроу“ је
потребна још једна геронтодомаћица,
социјални радник са лиценцом за рад,
каоиволонтери.
Помоћстаријемстановништвуогледа

сеунабавцилекова,подизањупензија,
набавцинамирница,причешћастаријих
уњиховимдомовима,аливеомазначи
и топла људска реч и подршка. Ови
добротвнорни фондови су на почетку
пандемијеобезбеђивалиидезинфекци
она средства, маске  и пакете помоћи
најугроженијим грађанима, али и рум
скомДомуздравља,каоиОпштојбол
ници у Сремској Митровици. Управник
оведвефондацијејеСретенЛазаревић,
архијерејскинамесникрумски. С. Џ.
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РИ ВИ ЦА

Ши ца ра за Бо го ја вље ње

Ловачкодруштво„Зец“изРивицегоди
намауназадзаБогојављењеорганизује
шицару, јернемајунекуводенуповрши
нудабиорганизовалипливањезаЧасни
крст.Послетакмичења,организовано је
дружењеидоделанаградауДому кул

туреуовомселу.Првоместо јеосвојио
РадославТодоровићизПавловаца,дру
гоНенадЦеплинизДобановаца,атре
ћеСашаВујевићизЖарковца.Најбоље
пласираниизекипедомаћинајебиоПе
тарЋосићизРивице. С. Џ.

Ши ца ра у Ри ви ци (фо то Ј. Ва си ље вић)

ИРИГ

Стра те ги ја раз во ја
со ци јал не за шти те
Одборници Скупштине

општине Ириг су крајем
прошле године усвојили
Стратегију развоја соци
јалне заштите на терито
рији општине за период
од 2022. до 2027. године.
Сврха овог документа је
да дефинише главне при
оритете и циљеве развоја
социјалне заштите за по
менутипериод.
Наиме, по принципу де

централизације, градови
маиопштинамајепренето
унадлежностдасестарају
о становништву које живи
нањиховојтериторијиидасамиуређују
политикусоцијалнезапштите,водећисе
одређенимоквиримауспостављенимна
националномнивоу.
То значи да су локалне самоуправе

основнеразвојнејединицекојебитреба
лодаобликујуиделотворноусмеравају
развојуодређенојобласти.
УсвојенаСтратегијаразвојасоцијалне

заштитеуиришкојопштиниседоносиу
складусаодговарајућимзаконима,алии
Статутомопштине,каоиодлукомосо
цијалнојзаштити,којомјепредвиђенода
сеобезбеђујесоцијалназаштитаипро
грамињеногунапређења.
–Сврхаовогдокументаједадефини

шеглавнеприоритетеициљеверазвоја
социјалнезаштитезанареднипетогоди
шњипериод,  у односу наидентифико
ванециљнегрупе,дапостависетмера
и активности путем којих ће сециљеви

реализовати, као и да де
финише улоге и одговор
ности кључнихактерапри
имплементацијициљеваи
активностикажеБогдан
каФилиповићЛекић,коор
динаторка тима за израду
овестратегије.Применаи
реализација предвиђених
активности би требало да
допринесе унапређењу
квалитета живота грађана
Ирига, а нарочито поједи
них друштвених група за
којејеидентификованода
сеналазеустањувећесо
цијалне потребе, као што

сустаријиграђани,децаимлади,особе
са инвалидитетом, материјално угроже
налицаипородице.
Целокупан процес израде стратегије

биојесаветодавногкарактера,штозна
чидајеактивноукључиваопредставнике
различитихинституцијаиорганизацијау
иришкој општини који су били чланови
тимазаизрадуСтратегијеразвојасоци
јалнезаштите,алииАкционогпланаза
спровођењетестратегије.
Стратегија је израђена у оквиру про

јекта под називом „Повезивање посто
јећих стратегија на локалном нивоу у
релевантним областима“. Пројекат се
спроводиуоквирузаједничкогпрограма
Европске уније и Савета Европе „Hori
zontalFacilityforWesternBalkanandTur
key2019–2022“ипројектаподназивом
„Промоција различитости и равноправ
ностиуСрбији“. С. Џа ку ла

Бог дан ка Фи ли по вић Ле кић

ИРИ Г

Леги ти ма ци је
за особе са 
инвалидитетом
ОпштинскауправауИригуједобила

легитимације за 45 корисника борачко
инвалидскезаштите,коликоихиимау
овој општини. У овом укупном броју
корисника, један је састатусомцивил
ног инвалида рата, 22 су корисници
личне инвалиднине и 22 су корисници
породичнеинвалиднине.
Кадајеречокорисницимапородичне

инвалиднине,16сукорисниципопалом
борцу,ашестороњихпоосновуумрлог
војног инвалида. Планирано је да се
поделалегитимацијареализујеунаред
нихмесецдана.

– Сви корисници за које су стигле
легитимације ће бити обавештени на
време.Бићеимомогућенодасеизјасне
да ли ће доћи лично у просторије
Општинске управеда  преузмулегити
мацијеилићемоимлегитимацијеслати
поштом на кућне адресе,  јер имамо
кориснике који нису у могућности да
дођудаличнопреузмусвојулегитима
цију–кажеИванаВелесизОпштинске
управеуИригу.
Иванадодаједаунаредномпериоду

очекујудаимстигнуилегитимације за
корисникекојисуостварилистатусбор
ца, а за које још нису стигле. Такође,
има поднетих захтева за која се чекају
уверења како би се по њима донела
решења.
Подсетимо,поосновуЗаконаоправи

ма бораца, војних инвалида, цивилних
инвалидаратаичлановањиховихпоро
дица,каоисамогправилникаолегити
мацији, легетимације издају јединице
локалне самоуправе, односно Одеље
њезадруштвенеделатности,деозаду
жензаборачкоинвалидскузаштиту.
Правоналегетимацијеимајукорисни

цикојимајеконачнимрешењемпризна
то својство борца, личног инвалида,
цивилног инвалида рата и породичног
инвалида.
Издавање легитимација је начин да

јошједномсвимкорисницимаборачко
инвалидскезаштитеодамовеликопри
знање, што су својим животима, као и
животима својих најближих бранили
нашуземљуутешкимратнимвремени
макојасуизанас–порукајеМинистар
ства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, под чијим покрови
тељствомселегитимацијеиздају.

С. Џ.
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ИРИГ: ПОДЕ ЛА ОГРЕ ВА ЗА НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈЕ ПОРО ДИ ЦЕ

25 поро ди ца
доби ло огрев
Испорука огревног дрвета за одабра

них 25 корисника избеглица и интерно
расељена лица са важећом легитима
цијомна територији иришке општине је
окончана. Наиме, Комесаријат за избе
глице и миграције, на основу захтева
које је средином прошле године упути
ла Општина Ириг, одобрио је помоћ за
породицеизбеглицаиинтернорасеље
налицасаважећомизбегличкомлегити
мацијомилилегитимацијом ИРЛ за 25
корисника.
Потом је Комисија која је усвојила

правилникирасписалаогласзадоделу
огрева социјално угроженим породица
ма избеглих и ИРЛ са боравиштем на
територијииришкеопштине,који јетра
јао.до17.септембрапрошлегодине.
По расписивању огласа,  Комисија је

упутила допис  ЈП „Војводина шуме“ и
ЈП „Национални парк“ и грађарама за
достављање понуде са ценом дрвета
првекласе,каоисапревозомнаадре
секорисникапомоћи.
Ниједно од ова два јавна предузећа

нијеималоогревинијемоглодаобезбе
дитраженоогревнодрвосапревозомна
адресекорисникапомоћи.
–Затосмопоновилидопис,садагра

ђарама за достављање понуде и на

основу пристиглих понуда, изабрана је
најповољнија коју  је доставила  фир
ма „НСУкус“ из Новог Сланкамена. Са
њима је  локална самоуправа потписа
лауговороиспоруци1,852кубнаметра
цепаногдрветаупалетинаадресеиза
браних25 корисника помоћи   каже за
наше новинеМилорад Влаховић, пове
реникзаизбеглице. С. Џаку ла

Мило рад Вла хо вић

ИРИ Г

Нов ча на по мо ћ
за избеглице
ОпштинскиKомесаријатзаизбеглице

расписаојеогласзаизборкорисниказа
доделу једнократне новчане помоћи за
најугроженије поредице. Право на ову
помоћмогу да остваре породице избе
глица са избегличком легитимацијом и
породицеинтернорасељенихлица,које
садаимајупребивалиштенатериторији
иришкеопштине.
Помоћ се одобрава као једнократна

новчанапомоћуизносуод20.000дина
ра за набавку неопходних лекова и
основнихживотнихнамирницапопоро
дици.Дабисеконкурисалозаовасред
ства,потребно једадомаћинстваиспу
њавају неки од услова: да имају избе
глички статус, да су укупни приходи
породицемањиилидо50одстопросеч
ненетоплатенанивоуСрбијезадецем
бар2021.године,акритеријумјеиброј
чланова домаћинства, као и она са
некимчланомкојииматешкообољење.
Уззахтевзапомоћ,потребноједоста

витииодговарајућедоказенаувид,као
штосуизбегличкалегитимација,докази
о приходима или медицинска докумен
тација.Захтевизаовајвид једнократне
новчане помоћи се достављају у Оде
љење за друштвене делатности, Пове
реништву за избеглице и миграције, а
рокзаподношењесвеоведокументаци
јеје28.јануар.

С. Џ.

У ШИДУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН НАЦИ О НАЛ НИ ПРА ЗНИК РУСИ НА 

Богат ство русин ске кул ту ре

Од2008.годинеуСрбијисе17.јану
ар обележава као Национални пра
зникРусина.ТогданајеуШиду,каои
умногимдругимградовимаобележен
овај празник. Тихомир Стаменковић,
председник Скупштине општине Шид
и Катарина Митровић, члан Општин
скогвећаприсуствовалиобележавању
Националногданарусинскенационал
незаједницекојесеодржалоупросто
ријамаКПД„ЂураКиш“уШиду.Нацио
налнипразникРусинаобележенјекроз
поезију,песмуиигрукојесупоказале

сво богатство русинске културе, тра
дицијеијезикакаоосноваидентитета
свакогнарода.Присутнисуималипри
ликудачујуипрезентацијуоРусинима
ињиховомстрадањууПрвомсветском
рату,каоињиховомдоприносуприса
једињењуВојводинеСрбији.
Складансуживотбројнихнационал

них заједница и мултикултуралност
јесу од најзначајнијих и најлепших
одликаопштинеШид,реченојенасве
чаностиповодомНационалногпразни
каРусина.
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ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Ниска сто па неза по сле но сти

Као локал на само у пра ва се тру ди мо да иза ђе мо у 
сусрет при вред ни ци ма, да им омо гу ћи мо да функ ци о
ни шу несме та но, како би запо сли ли наше људе и зајед
но напре до ва ли. Вред ност тако зва них грин филд инве
сти ци ја у инду стриј ској зони „Шима нов ци“ процењена 
је на око 700 мили о на евра. У Пећинцима је запо сле но 
пре ко 8500 рад ни ка, а чак 7000 је са тери то ри је општине, 
каже пред сед ник Општи не Пећин ци Сини ша Ђокић

ОпштинаПећинцијемеђулидеримау
Сремскомокругукадајеупитањузапо
шљавање.Каоједнаодлокалнихсамоу
правасаповољномпословномклимом,
са одличним географским положајем,
наметнула се током последњих година
као пожељно тло за нове инвеститоре.
Тоједовелодоситуациједанаевиден
цијинезапосленихлица,Пећинчанаима
само око шест стотина. Индустријска
зона „Шимановци“ простире се на 800
хектара, а ту послује преко 70 великих
међународних и домаћих компанија и
предузећа.
–Каолокалнасамоуправасетрудимо

даизађемоусусретпривредницима,да
имомогућимодафункционишунесмета

но, како би запослили наше људе и
заједнонапредовали.Вредносттакозва
них гринфилд инвестиција у индустриј
ској зони „Шимановци“процењена јена
око 700милиона евра. УПећинцима је
запослено преко 8500 радника, а чак
7000јесатериторијеопштине.Самгео
графскиположајопштинејетакавдасмо
у близиниБеограда,НовогСада, аеро
дрома,алитонамнебимногозначило
данисмооствариликвалитетнусарадњу
сапривредницима,рекао јепредседник
ОпштинеПећинциСинишаЂокић.
Отомеколикосузадовољни,говореи

оникојисуодлучилидасвојепословање
заснујунатериторијиПећинаца.Наиме,
ОпштинаПећинцитрипута једоделила
високопризнањезадруштвенуодговор
ност предузећу „Техногама“. Оно што
виде као заједничку будућност и кључ
успеха, јесте међусобно разумевање и
помагање,назадовољствосвих,анаро
читолокалнезаједнице.
–Одтренуткакадасмосвојепослова

њепреселилинаовоподручје,билисмо
сагласни да ту желимо да останемо.
Осим тога што овде радимо, овде и
живимо,аондасмохтелидапокажемо

Сини ша Ђокић

Дими триј Гаври ло вић
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становницима да могу да рачунају на
нас.Одлучилисмодаступимоуконтакт
са једномшколомуПећинцимаиослу
шкујућињиховепотребе,уручивалисмо
донације.Свесмотоучинилисаидејом
да заједно унапређујемо околину коју
делимо.Локална самоуправа је то пре
позналаинисамочекиваодаћетовисо
коценити.Садасвиимамо једанприја
тељскиоднос,рекаоједиректорфирме
„Техногама“ПредрагЈанев.
Делатност предузећа чине продаја,

сервисирање и одржавање компресора
и опреме за третман компримованог
ваздуха.Предузећусупотребнастручна
лица.Кажуда једанасважнозадржати
квалитетног радника и то се постиже
унапређењемусловазарад.
Трудимоседаодржимолеподносса

запосленима. Важно нам је да знамо
какосеониосећају,далисусрећниида
лисузадовољни.Самоутаквимуслови
ма, запослени могу да дају свој макси
мум и да се унапређују, а самим тим и
фирма,додајеПредрагЈанев.
Они који су добили посао у скоријем

периоду,истичуда јеодпресудногзна
чаја за конкурисање у некој компанији,
имиџ фирме, односно репутација у
локалнојзаједници.
–Тачноједајеовојошувекмалафир

ма,дасе текразвијамо,али томе јеи
привуклодасепријавимзапосао.Драго
мијештосамдеоовогтима,затоштоје
испоштованосвеоноштоједоговорено
приликом закључивања уговора о раду.
Колегесупријатне,брзосумеприхвати
ли,апосаоможелакоибрзодасенау
чи.Важанјетрудирад,аможеидасе
напредујеупослу,кажеДимитријГаври
ловић,једанодновозапосленихидодаје
дајетимскирадкључуспеха.
ОпштинаПећинцисетунезауставља

иимауплануотварањеновераднезоне
„Пећинци–Сибач“,којаћесепростира
тина200хектара.

Алек сан дра Плав шић

Пре драг Јанев

Инду стриј ска зона „Шима нов ци“

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

До бро вољ но
да ва ње кр ви

 Прведвеакциједобровољногдавања
крвиуовојгодини,којеорганизујуЦрве
никрстПећинцииИнститутзатрансфу
зију крви Војводине, биће одржане у
петак,28.Јануараитоод8.00до11.00
часовауДомукултуреШимановцииод
12.00до15.00часовауКултурномцен
труПећинци.
Добровољно давање крви предста

вља знак хуманости, људске солидар
ностииплеменитости,алииграђанску
икорпоративнуодговорностсвихпуно
летних, здравих грађана наше земље,
као и свих институција, предузећа и
компанија,истакла јесекретаркапећи
начкогЦрвеногкрстаГорданаКоњевић.
– Црвени крст Пећинци позива све

пунолетне грађане да нам изађу у
сусрет и узму учешћа у овој хуманој
акцији,јерсамапомисаонатодаваших
издвојених пет минута некоме може
спаситиживотнаградајесамопосеби
–истаклајеКоњевић.
Потребе за крвљу су свакодневне и

континуирано снабдевање система
здравственезаштитекрвљу јеобавеза
иодговорностсвихнас.

Сти пен ди је
и ре гре си ра ње
тро шко ва пре во за
ОпштинаПећинције21.јануараобја

вилаодлукеододелистудентскихсти
пендијазашколску2021/2022.годинуи
ранглистестудената,којисуостварили
правонастипендију.Премаовимодлу
кама, право на стипендију за текућу
школску годину остварило је 23 студе
натасатериторијенашеопштине.Обја
вљенесуиодлукеододелисредстава
за регресирање путних трошкова пре
воза студената у међумесном саобра
ћају за школску 2021/2022. годину и
ранглистестуденатакојисуостварили
право на регресирање путних трошко
ва. Према овим одлукама, право на
регресирањепутнихтрошковаоствари
ло је54студенатасатериторијепећи
начкеопштине.Средствазастудентске
стипендијеизарегресирањетрошкова
превоза студената додељују се из
општинскогбуџета.
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НА ГРА ДА ЗА „ШЕК СПИР ФЕ СТИ ВАЛ“

Нај бо ље из Вој во ди не
„Шекспир фестивал“ је до

битник признања „Најбоље
из Војводине“, које додељије
Покрајинска влада. „Шекспир
фестивал“ јеовимпризнањем
проглашен као једна од нај
значајнијих манифестација са
аспекта међународне промо
цијеВојводинеиСрбије.Поред
фестивала, који се одржава
сваког лета у Чортановцима,
право на ношење престижног
знака „Најбоље из Војводи
не“добило је још18 корисни
ка.МеђуњимасуиФестивал
„Егзит“,„Тамбурицафест“,„НС
Октоберфест“, Фрушкогорски
маратонидруги.
Честитајући добитницима,

Игор Мировић, председник
Владе Војводине, истакао је
да је ознака квалитета „Нај
бољеизВојводине“признање
свима  уобластима којимасе
баве, јер достижу и престижу
несамодомаће,већиевроп
скестандарде.
Унастојањудапомогне на

ступ привреде и укључење
њених субјеката у европске
и светске трговинске токове,
Влада АП Војводине је 2004.
године донела одлуку о уста
новљењу знака ,,Најбоље из
Војводине’“, којом је регули
салаиправонањегово кори
шћење, уз прописан поступак
за остваривање овог права.

На иницијативу Покрајинског
секретаријата за привреду и
туризам,аузпомоћиподршку
Покрајинскевладе,Туристичке
организацијеВојводинеиДОО
,,Југоинспект  НовиСад“, на
конпетгодинапаузе,оваини
цијатива је обновљена са на

меромдаафирмишеиразвија
врхунскевојвођанскепроизво
де и услуге.Ознака за квали
тетседодељујенатригодине
и представља прилику да се
истакне оношто је најбоље у
Војводини.

М. Ђ.

ХРАМ СВЕ ТОГ ЦА РА КОН СТАН ТИ НА
И ЦА РИ ЦЕ ЈЕ ЛЕ НЕ У ИН ЂИ ЈИ

Пре да ва ња на те му
„Срп ска за вет на ми сао“ 

Унамеридасеобогатицрквенииду
ховниживотпарохијскезаједницеХрама
СветогцараКонстантинаицарицеЈеле
неуИнђији,од јануарадо јуна,односно
одСветог Саве до Видовдана, биће ор
ганизованциклуспредавањаподназивом
„Српска заветна мисао“.  Тим поводом,
одржанаjeконференцијазановинарена
којој су говорили јерејБогољубМилова
новић, старешина поменутог инђијског
храма, јерејНемањаМартиновићиСла
вољубМ.Марковић,уредникимодератор
циклусапредања„Српсказаветнамисао“.
–Темаовогциклусапредавањавеома

језначајнанесамокаодуховнонегоикао
идентитетскопитање,посебносадакада
смокаонародугрожениикадасеморамо
држатитемељанашедуховности,истори
јеикултуредабисмоопсталиувремену
поништавања традиционалних хришћан
скихвредностиистакаојејерејБогољуб
Милановићидодаодаћепредавачибити
еминетни научни радници, универзитет
скипрофесориинационалниделатници.
Предавања ће се одржавати у Храму

СветогцараКонстантинаицарицеЈеле

неједноммесечносапочеткому18.00ча
сова.Бићетоуједноиприликазапромо
цијунајновијихиздањааутораусарадњи
сањиховимиздавачима.
– Прво предавање одржаће проф. др

МилошКовић,ванреднипрофесорФило
зофскогфакултетауБеоградуупонеде
љак24. јануара,натему„Заветнамисао
усрпскојспољнојполитицидо1918.годи
не“. Предавање  проф. Ковића наслања
сенањеговунајновијукњигу„Великеси
леиСрби(1496–1833)“уиздању„Catene
Mundi“изБеоградаокојојћебитиречиу
наставкупрограмаистакаојеСлавољуб
М. Марковић, уредник и модератор ци
клуса предавања и додао да ће  крајем
фебруара, предавање одржати и проф.
дрБориславГроздић, пуковникупензи
ји, некадашњи професор војне етике на
Војнојакадемијинатему„Српскивојнику
косовскомзавету“.
Завршна трибина циклуса, са више

учесника,натему„Заветнамисаоуделу
Жарка Видовића“, биће одржана на Ви
довдан.

М. Ђ.

Са кон фе рен ци је у Хра му све тог ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не у Ин ђи ји

КЛИ ЗА ЛИ ШТЕ У ИНЂИ ЈИ

Рекорд на
посе ће ност 
Инђијско клизалиште за првих месец

дана рада бележи рекордну посећеност.
ОтомејебилоречинасастанкуСистема
48одржаномупетак,21.јануара.Какоје
истакаодиректорУстановеСпортскицен
тарИлијаТрбовићклизалиштејепосети
ло више од 10 хиљада клизача, што је
далековишенегопретходнихгодина.
–Вишеод10хиљадапосетилацаима

ли смо од почетка рада клизалишта до
данас, што је показатељ оправданости
свегашторадимо.Другиградовиоргани
зују концерте за Нову годину, а наша
одлука је да уместо тога сваке године
нашимнајмлађимсуграђанима,пресве
га,  обезбедимо забаву током зимског
распустарекаојеТрбовићидодаодасу
очекивања да ће до краја сезоне, 1.
фебруара, услуге клизалишта користити
јошнајмањедвехиљадепосетилаца.

М. Ђ.

РУ МА

108 сти пен ди ја
за сту дент е
Председница Општине Александра

Ћирић, по предлогу Комисије за доделу
стипендија,донелајеодлукуододели108
студенстских стипендија за академску
2021/2022.годину.Радисеостуденатима
од прве до последње године основних
академских студија првог степена и сту
дентимадругогстепена–мастерстудија.
Речјео32стипендијезастудентепрве

године студија првог степена, као и 63
стипендије за студенте од друге до
последње године студија првог степена.
Такође, донета је одлука и о додели 13
стипендија за студенте другог степена
студија–мастерстудије.Висинастипен
дије износи 8.400 динара месечно и
исплаћујесеутрајањуоддесетмесеци.

С. Џ.
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БЛОК Б“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Вла ди ка Ва си ли је об и шао
ло ка ци ју бу ду ћег хра ма
Његово Преосвешетнство епископ

сремски господин Василије обишао је
у уторак 18. Јануара локацију уМесној
заједници„БлокБ“уСремскојМитрови
цина којој ће узњеговблагослов уско
ропочетиизградњаправославногхрама
посвећенаСветомпророкуИлији.Изове
Меснезаједницесуранијенајављивали
да поред подизања храма планирају и
изградњупратећихобјекатакакобисеу
овомградскомнасељуформираосвоје
врснидуховницентар,којибиодговарао
жељама и потребама тамошњег верног
народа. Преосвећеног владику и пред
ставнике свештенства свечано су доче
кали мештани и представници Месне
заједниценачелусапредседникомДра
ганомБожићем.Уразговорусапредсед
никомБожићемсазнајемодајеепископ
сремски господинВасилијевеомазадо
вољанчињеницомдаћенаовојлокацији
заживетиСветихрам,нарочитозбогтога
штојеодлукаоподизањухрамадонета
јошпредесетгодина,причемусесваке
годиненапразникСветогИлијенаовом
местуобављамолитвеничин.У току је

прибављање техничких услова за изра
ду пројектне документације након чега
ћеуследитиизвођењерадова.Утокује
формирањеодбора,апосебанкуриози
тетјеподатакдаМеснојзаједницииса

момхрамукумуједеветкумоваиздевет
местауСемберији.Онићесе,поречима
Драгана Божића, појавити на освећењу
храмовногкрстаидатисвојеприлоге.

Д. М.

СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ОБЕЛЕЖЕН НА ЦИ О НАЛ НИ 
ПРА ЗНИК РУ СИ НА

„Мајци Русинки“

Свечана академија „Мајци Русинки”
одржана јеуПозоришту„ДобрицаМилу
тиновић”,поводом170годинадосељава
ња Русина у Сремску Митровицу, а у
склопу обележавања националног пра
зникаРусина.
–Свечанаакадемијасетрадиционално

одржава на дан досељавања Русина у
Сремску Митровицу. Публика може да
очекује љубав и само љубав, кроз оно
штосузањихприпремилиРусиниипри
јатељи Русина. Мислим да је положај
Русинауодносуначитавсвет,најбољиу
Србији.РусинисууСрбијипризнатикао
народ још у време краља Александра
Карађорђевића. Имамо своју катедру,

институције, своја културно  просветна
друштва, тако да нама ништа не фали,
рекао је Владимир Балашћак, председ
никДруштваРусинауСремскојМитрови
ци.
Свечанојакадемијиприсуствовалисуи

представници локалне самоуправе, који
суРусинимачеститалипразник.
– Као локална самоуправа смо ту да

помогнемо националним мањинама да
очувајусвојукултуру,обичајеитрадицију.
Управојетоусловзаквалитетансуживот
на територији нашег града, рекао је
Васиљ Шево, в. д. начелник Градске
управезакултуруиспорт.
Ово је била прилика да се говори о

националном идентитету и односима
измеђудомаћихстановникаинационал
нихмањина.
–Упоследњимгодинамајеосетнааси

милација, али то не доживљавају само
Русини,већтопратисвеприпадникедру
гихнационалних заједница. Једноставно
сеприпадницимањинскихнародаприла
гођавајувећинскомјезикуинароду.Руси
нинасвимтеренимагдеживе,безобзира
штоможданисуочувалисвојјезикупот
пуности,негујусвојукултуру,размишља
јућинасрпском језику,али јеосећајуна
русинском, кажеОленаПапуга,државна
секретарка у Министарству заљудска и
мањинскаправа. А. Плав шић

Вла ди мир Ба ла шћак Свечана академија
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ДО БРО ВОЉ НО ВА ТРО ГА СНО ДРУ ШТВО „ЂУ РАЂ БРАН КО ВИЋ“ ИЗ КУПИНОВА

Увек спрем ни да уга се по жар

Послепоплава2014. године,петнае
стакљудиизКупиновадонелојеодлуку
да формира Добровољно ватрогасно
друштво „Ђурађ Бранковић“ које би
билоспремнодаинтервенишеипомог
неуванреднимситуацијама–услучају
поплава, земљотреса, пожара. Наред
них месеци, они су прошли обуку за
противпожарну заштиту и реаговање у
ванредним ситуацијама и тако обезбе
дилииформалнеусловедауновембру
истегодинеДруштвопостанезванична
оперативна ватрогасна јединица оспо
собљена и овлашћена да излази на
интервенцијеуслучајуванреднихнево
ља, наравно, са Професионалном
ватрогасном јединицом Пећинци и у
координацији са њима. За гашење
пожараувексекористиловозилопећи
начке професионалне јединице, а
ватрогасциизКупиновасусепридружи
вали интервенцији и веома често је
њихово учешће у акцијама спасавања

билоодвеликогзначаја.Умеђувреме
ну,многотогасепроменилоитонабо
ље, каже нам командир Добровољне
ватрогаснејединицеизКупиноваЖељ
коЈевтић.
– Од Ватрогасног савеза Војводине

почетком прошле године добили смо
нове униформе за шумске пожаре.
Такође, Сектор за ванредне ситуације
Министарства унутрашњих послова
Србиједоделилонамјеједноспецијал
новозилозагашењепожара,ивозило
биускоротребалодастигнеуКупиново,
чимсезавршеадминистративнипосло
вивезанозапреносвласништа.Досада
смо одСектора за ванредне ситуације
добили нову опрему у вредности од
500.000динара,такодајенови„поклон“
доказ више даМинистарство озбиљно
рачуна на нас у случају пожара. Није
изосталанипомоћодОпштинеПећин
ци. Уз помоћМесне заједнице Купино
во,уредилисмопросторијеВатрогасне

јединице,аимамоидостамладихчла
новатакодајединицаимабудућност–
истичеЈевтић.
До сада је било много ватрогасних

акција у којима су учествовали добро
вољциизКупинова.Узроципожаракоје
су они гасили су различити, а њихов
заједнички именилац могао би бити –
непажња. Пожари на отвореном су се
дешавали углавном кадаљуди запале
стрништепасеватрапроширинаокол
норастињеизапретиштетомшироких
размера.Пожаринастамбенимобјекти
ма дешавали су се током зиме услед
неадекватног одржавања и чишћења
димњака, а током целе године због
неисправних електричних инсталација,
немараили–опаснихдечјихигара.
Заменицакомандираијединадамау

редовимаВатрогасне јединицеКатари
на Лупшић, коју иначе још ни једна
интервенцијанијемимоишла,кажедаје
нањунајснажнијиутисакоставиоједан

До са да је би ло мно го ва тро га сних ак ци ја у ко ји ма су уче ство ва ли до бро вољ ци из 
Ку пи но ва. Узро ци по жа ра ко је су они га си ли су раз ли чи ти, а њи хов за јед нич ки име
ни лац мо гао би би ти – не па жња. По жа ри на отво ре ном су се де ша ва ли углав ном ка да 
љу ди за па ле стр ни ште па се ва тра про ши ри на окол но ра сти ње и за пре ти ште том 
ши ро ких раз ме ра. По жа ри на стам бе ним објек ти ма де ша ва ли су се то ком зи ме услед 
не а де кват ног одр жа ва ња и чи шће ња дим ња ка, а то ком це ле го ди не због не ис прав
них елек трич них ин ста ла ци ја, не ма ра или – опа сних деч јих ига ра

Катарина Лупшић
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пожар изазван – дечјом игром.Бака је
чувала унучиће и само на кратко их је
оставиласаме,докскокнедокомшини
це,али–заневољунетребамноговре
мена,довољанјетренутак.Итако,док
бака јошнијенистигладокомшинице,
деца су стиглана спрат сашибицому
руции–пожарјеускоробукнуо.
–Срећа јешто јепродавницау којој

радимблизукућеукојојседесиопожар,
пасамотрчалатамоинарукамаизнела
једнодете које је заистабиложивотно
угрожено,јерјепотомхоспитализовано,
када су дошли ватрогасци и хитна
помоћизПећинаца.Нијебилопоследи
цаподетеито јепричасалепимкра
јем,алинажалост,нисусвепричетакве
– током прве интервенције у којој сам
учествовала, изгубљен је живот једне
жене.Нисамсепоколебалаисвакипут
кадауспемодаугасимопожар,осећам
се дивно, као да сам душу испунила.
Садарадимикаокоординаторсамла
дима који желе да се активирају.Могу
да проценим ко има дара да се бави
тиме, јер – за доброг ватрогасца је
потребномноговишеодопремеитех
ничког знањаиобуке, потребна је јака
жељаимотивацијадасепомогнељуди
мауневољи–причанамКатарина.
А о томе како се сналази у улози

заменицекомандира,Катаринакажеда
су правила јасна и да мушком делу
Јединицетонесмета.
–Иначе,прошласамкрозобуку,имам

и диплому, а пошто је на снагу ступио
новиЗакон,садаморамдапрођемнову
и додатну обуку као заменик команди
ра. Ништа ми не пада тешко. Волела
бихдаинекоодмоједецекренемојим
стопама јер дивно је бити ватрогасац,
кажеКатарина.
Било је у Катаринином ангажману и

таквих догађаја које је раније гледала
само на филмовима. Током прошле
године купински ватрогасци су имали
најсложенијуинтервенцијудосадагасе
ћипожарнааутоотпадууОбрежу.
Такав јебиоишумскипожаризмеђу

ОгараиОбрежа,у комесусеватрога
сцицеоданборилисаватреномстихи
јом.Тајпожарувекћепамтитиипред
седник Ватрогасног јединицеРадослав
Милутиновић, који иначе ради у Шум
скојуправикаосекач.Радославјепред
седникодпрошлегодине,аватрогасац
јевећпетгодина.
– Прихватио сам предлог да будем

председникјержелимданашаВатрога
сна јединица опстане. Укључио сам и
некесвојемладерођаке.Мислимдаје
веомаважнотоштоимамоватрогасцеу
Купинову, јер Пећинци су далеко и
премда све радимо у координацији са
професионалцима из Пећинаца, много
тога можемо да учинимо док они не
стигнунаместонемилогдогађаја.Једи
ницајеутоликоважнијаакосезнадаје
Купиново окружено шумама, а ја као
шумар добро знам колико су шумски
пожари опасни ако се не локализују у
почетном стадијуму. Осим тога, неке
почетнепожаренаотвореномможемои
самидасанирамобезангажовањапро
фесионалних јединица и да тако спре
чимодасеониразбуктеиизазовувели
ке штете. Наравно, шаљемо извештај
Ватрогасном батаљону у Сремској

Митровицичакикадјебезазленпожар
упитању,аузависностиодситуацијена
терену, понекад добијамо и директно
позивизМитровице.Захваљујућитоме
штојенашајединицаоперативнофунк
ционална, остварена је могућност да
добијемосредстваСекторазаванредне
ситуације МУПа Србије – каже Радо
слав.
ВатрогасциизКупиноваотишлисуи

корак даље: остварили су контакт са
ватрогасцима–добровољцимаизСло
веније (ПГД Јакобски Дол, Марибор).
Словенци су крајем прошле године
били у посети колегама из Купинова и
уручилиимпоклонопремуувредности
од500.000динара.Билисуодушевље
ни гостопримством Сремаца и лепота
маКупинова,пајестигаопозивизСло
вениједаКупинциузвратепосету,ито
са представницимаОпштине Пећинци,
какоби се успоставилаимеђуопштин
скасарадња.Овапосетатребалобида
сереализујеумарту.
Годинајетекпочела,плановајемно

го,аизобиљаплановаЖељкоЈевтић
издвајанеколикокључних.
–Ове године ћемо кренути на обуке

за добијање сертификата, преузећемо
нововозилокојенамједоделиоСектор
заванреднеситуацијеМУПа,чијусмо
контролу успешно прошли крајем про
шле године. Посетићемо и Словенију.
Ова посета наммного значи, у смислу
афирмацијенесамоватрогаснеједини
цевећитуристичкихиосталихпотенци
јала наше општине. У сваком случају,
када стигне возило и стекнемо нове
сертификате, бићемо у стању пуне
мобилностиипотпунооспособљениза
одговорне послове спасавања људи и
имовинеуслучајевимаванреднихситу
ација,кажеЖељко.

За ме ни ца ко ман ди ра и 
је ди на да ма у ре до ви ма 

Ва тро га сне је ди ни це Ка та
ри на Луп шић, ко ју ина че 

још ни јед на ин тер вен ци ја 
ни је ми мо и шла, ка же да је 
на њу нај сна жни ји ути сак 
оста вио је дан по жар иза
зван – деч јом игром. Ба ка 
је чу ва ла уну чи ће и са мо 
на крат ко их је оста ви ла 
са ме, док скок не до ком
ши ни це, али – за не во љу 
не тре ба мно го вре ме на, 
до во љан је тре ну так. И 

та ко, док ба ка још ни је ни 
сти гла до ком ши ни це, 

де ца су сти гла на спрат са 
ши би цом у ру ци и – по жар 

је уско ро бук нуо

Жељко Јевтић са гостима из Словеније
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СР ЂАН ДИН ЧИЋ, СТЕН ДАП КО МИ ЧАР, СА ТИ РИ ЧАР И ХУ МО РИ СТА

Све је постало
иронија и сарказам

НовистендапСрђанаДинчића„Упро
цесу“, публика у Сремској Митровици
имаћеприликудавидиупетак,28.јану
ара и суботу, 29. јануара у Позоришту
„ДобрицаМилутиновић“сапочеткому20
часова. На свој препознатљив начин,
Срђанћесвојесуграђанеспровестикроз
животнеситуације у којимасесвинађу
готово свакодневно. Након нешто више
одтригодинеизлазипредпубликуграда
укомјерођениукомживи,азаМнови
нејерекаодајезбогтогавеомаузбуђен.

М НО ВИ НЕ: Да ли осе ћа те тре му 
пред на ступ у Срем ској Ми тро ви ци, с 
об зи ром на то да ће пу бли ка би ти 
Ва ши су гра ђа ни?

Ср ђан Дин чић:Никада немам трему
преднаступ,осимкадајеречоСремској
Митровици.Необичанјеосећајкадасте
на сцени, а познајете готово 80 посто
људикојисуиспредвас.Имамвећаоче
кивањаодсамогсебеутимтренуцима,
ализатаквутензијунису„криви“Митров
чани,већја.

Шта је стендaп и ко ја је ње го ва свр
ха?
То је сценска форма приликом које

извођач говори своја запажањаи труди
седатобудештодуховитије.Непостоје
никакваограничењаилитабутеме,већ

постоји интеракција са публиком, одно
сно нема „четвртог зида“ који глумци
поставе,штојерецимослучајсапозори
штем.Стандапјеједнаврстаслободе,а
јатонајвишеволимкодтеформе.Сам
уређујем и правим сценарио, сам изво
дим оно што сам замислио, па самим
тим сам и крив и одговоран, уколико
нештоневаља.

Да ли је мо гу ће два пу та из ве сти 
исти стан дап?
Темељ је исти, а овај наступ, који ће

митровачка публика имати прилику да
види, зове се „У процесу“, управо зато
штојеречонечемуштосесталнонадо
грађује и преправља, до тренутка када
буде, рецимо, изведено на телевизији,
илиобјављенона јутјубу,иподложно је
променама.Никаданисамупотпуности
задовољаниусклађујемформунаосно
вуреакцијапублике.

Ода кле до ла зи Ва ша ин спи ра ци ја, 
чи ни се да је Ср би ја не пре су шан 
из вор за но ве те ме?
Од почетка каријере, теме су врло

сличне.Сазреосамумеђувремену,што
самсхватиогледајућисвојестаренасту
пе. Конкретно, наступом који предстоји,
даћусебималоодушкаитрудиосамсе
дапишемсамооноштоменезабавља.

М но ви не су пр ви лист 
ко ји је об ја вио мо је 
афо ри зме. И да нас 
чу вам ме ђу сво јим 
успо ме на ма чла нак у 
ко ме је на слов гла сио 
„О ње му ће се тек 
чу ти“. За хва лан сам на 
то ме та да шњем уред ни
ку но ви на Вла ди ми ру 
Ђо си ћу, ко ји са да ви ше 
ни је са на ма. То ми је 
мно го зна чи ло, ка же 
Ср ђан Дин чић

Но ви стен дап Ср ђа на 
Дин чи ћа „У про це су“, 

пу бли ка у Срем ској 
Ми тро ви ци има ће при

ли ку да ви ди у пе так, 28. 
ја ну а ра и су бо ту, 29. 
ја ну а ра у По зо ри шту 

„До бри ца Ми лу ти но вић“ 
са по чет ком у 20 ча со ва. 

На свој пре по зна тљив 
на чин, Ср ђан ће сво је 
су гра ђа не спро ве сти 

кроз жи вот не си ту а ци је 
у ко ји ма се сви на ђу 
го то во сва ко днев но. 
На кон не што ви ше од 

три го ди не из ла зи пред 
пу бли ку гра да у ком је 

ро ђен и у ком жи ви, а за 
М но ви не је ре као да је 
због то га ве о ма уз бу ђен
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Нисамразмишљаоотомештајеактуел
но, корона  вирус и политика, то сам
избациоупотпуности,јерсамсеуморио
од тога. Причаћу о ономе што волим,
животињама, породичним односима,
моделимапонашањаобичногчовека,од
најједноставнијегпрањазубадоначина
накојицедимопастузазубе.

Иа ко сте прет ход ним од го во ром 
де ли мич но да ли од го вор и на сле де
ће пи та ње, ипак нам ре ци те, шта мо же 
Ср ђа на да на сме је?
Осимхумористичкихписацаикомича

ракојеволим,тосумојадеца.Њимасе
ибавимусвомновомнаступу,углавном.
Не важим за мргуда и није ме тешко
насмејати. Врло често се смејем и на
сопственешале,ондамепитајукакото
успевам, па им кажем „Шта да радим,
кадаједобрафора?“

Шта пам ти те са по чет ка ка ри је ре?
Не знам да ли читаоци знају, али ћу

поделити ту информацију. Наиме, М
новинесупрвилисткојијеобјавиомоје
афоризме. И данас чувам међу својим
успоменамачланакукомејенасловгла
сио „Оњему ће се тек чути“. Захвалан
самнатометадашњемуредникуновина
ВладимируЂосићу,којисадавишеније
са нама. Мени је то много значило, а
афоризмикојисутадаобјављени,наста
лисукадасамбиосредњошколац.

У Ва шој ка ри је ри остао је за бе ле
жен и је дан ри ја ли ти про грам. Ко ли ко 
је то ути ца ло на Ваш жи вот?
Утицалојетакоштосамучешћемпре

скочио неколико степеница у каријери,
које бих морао проћи, можда, на тежи
начинидужебитрајало,јернисамосо
ба која се „лакта“ или „вуче неког за
рукав“, како бих се наметнуо. Програм
миједонеосарадњусаИваномИвано

вићемираднателевизији.Томијебила
одскочна даска, али и лепо искуство.
Билојенапорно,аликадамепитајуда
ли бих поново ишао, увек одговорим
потврдно,иакосампоизласкуизријали
тија мислио да то више никада не бих
себи приредио. Међутим, када сам се
првипутнаспавао,адаисподмененије
билатврдаподлога, кадасампрвипут
појео нешто што је укусно, заборавио
саммукекојесмотамопрошли.Тежеје
него што делује гледаоцима. Спавали
смо у блату, доживелимонсунске кише
на Филипинима, гладовали... Сви који
смоучествовалиутомријалитијусмосе
сложилидаћемоубудућевишеценити
својкревет,хранукојуимамокодкућеи
пристојне услове живота, али човек је
чудна зверка, па брзо заборавишта је
рекао.

Да ли под по нов ним уче шћем у 
ри ја ли ти ју ми сли те на тре нут но по пу
лар не?
Мислим на онакав ријалити какав је

био„Сурвајвор“наФилипинима,сатак
мичарскимиграма,поентомициљем.У
ономештојесадаактуелнонебихуче
ствоваоникада.Нисампротивниктаквог
ријалитија, јер ипак је то само један
телевизијскиформат,аоноштојеважно
јестесадржај.

Шта се де си ло са ко ме ди јом у Ср би
ји, да ли је има или се пре тво ри ла у 
не што дру го?
Скоросвејепосталоиронијаисарка

зам.Затосаминаписаотексткојићете
иматиприликудачујетеускоро,акојиће
бити комичан. Са појавом друштвених
мрежа,видимодаимаисвевишесати
ричнихинтернетстраницаи јутјубкана
ла. Има хумора у Србији, али сада је
експанзијаипосталојетешкобавитисе
тиме, јер је свима омогућено да на
интернету покажу шта умеју. Није лако
објаснити људима како неко од тога
можедаживи,анеконе,адуховитису
подједнако.Свибижелелидабудузве
зде.

Алек сан дра Плав шић

С об зи ром на то да сте по зна ти јав
но сти, ипак ни сте као ве ћи на по пу
лар них ли ца на пу сти ли свој род ни 
град. Шта Вас је за др жа ло у Срем ској 
Ми тро ви ци?
Волим Сремску Митровицу и овде

имамсвештомијепотребноуживоту,а
пресвегаимаммиркојимијепотребан
да бих нормалнофункционисао.Нисам

особакојажелидапроводисатеусао
браћају, а овде су сви моји пријатељи,
породица, чак и угоститељски објекти
који ми пријају. Никада нисам ни поми
слионатодасеодселим.Такосамраз
мишљаоидокнисамзасноваопородицу.
Садамојадецаовдеимају своједруга
ре,супругајезапосленаисвакапромена
биињихпореметилаусвакодневици.

Да ли је Ваш деч ји сан био да 
по ста не те „зве зда“?
Никада ми популарност није била

примарнипокретач.Одувексамволео
да пишем и да забављам људе. Као
мали сам сањао да будем писац, као
Бранко Ћопић, а почео сам тако што
самписаозадруге.Ипак,нештоме је
погуралонасцену,судбинаилислучај
ност...

Волим Митровицу

Хтео сам да 
будем писац као 
Бранко Ћопић

Ско ро све је по ста ло 
иро ни ја и сар ка зам. 
За то сам и на пи сао 

текст ко ји ће те има ти 
при ли ку да чу је те уско
ро, а ко ји ће би ти ко ми

чан. Са по ја вом дру
штве них мре жа, ви ди мо 
да има и све ви ше са ти
рич них ин тер нет стра ни
ца и ју тјуб ка на ла. Има 
ху мо ра у Ср би ји, али 
са да је екс пан зи ја и 

по ста ло је те шко ба ви ти 
се ти ме, јер је сви ма 

омо гу ће но да на ин тер
не ту по ка жу шта уме ју. 

Ни је ла ко об ја сни ти 
љу ди ма ка ко не ко од 
то га мо же да жи ви, а 

не ко не, а ду хо ви ти су 
под јед на ко. Сви би 

же ле ли да бу ду зве зде
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Сада је 
вре ме 
за њу

ТАТЈА НА ВЕН ЧЕ ЛОВ СКИ – ПОРО ДИЧ НА СРЕ БР НИ НА

Ако је већ мора ла да 
оде, сигур но се вра ти ла 
у пра во вре ме. Сада је у 

пуној живот ној и умет
нич кој сна зи, а доб у 

којој се нала зи јој пру жа 
зре ле карак тер не и нај

бо ље напи са не уло ге. 
Било би сјај но да ста не 

на позор ни цу, те да у 
атмос фе ри позо ри шне 

интим но сти рас пр ши 
дах урба ног бића, које 

истра жу ју ћи ства ра, 
какав она дефи ни тив но 
носи, а да успут нежно 

попут сво је пое зи је пре
не се неко шушта ње 
топо ле поред Саве

Ф
от

о:
 Ж

ељ
ко

 П
ет

ра
с



2326. JANUAR 2022.    M NOVINE

Породичнасребрнинајеоноштосе
пажљивочува,нехабаинеприказује
такочесто,алиизазовенајвећимогу
ћи понос када се коначно прикаже.
Кадаједнадрамскауметницаизмалог
града наСави засија тако снажно на
самом почетку свог професионалног
рада, а затимнестане, остане сетаи
истовременипоноснадједнимретким
светлуцањем.
Често се истиче да је припадница

оне једне, прве, најбоље и најуспе
шнијекласеФакултетадрамскихумет
ности уБеограду, алињени глумачки
квалитетидалекопревазилазеовакву
номинацију. Истина, то је класа про
фесорачувеногпрофесораВладими
ра Јевтовића, коју је похађалаВесна
Тривалић, Душанка Стојановић Глид,
ДраганБјелогрлић,СрђанЖикаТодо
ровић,Мандаидруги,билоихјеукуп
но дванаест и испоставиће се да су
билииосталијединакласаФакултета
драмскихуметностикојејецелауспе
ла да се пробије и истакне у глумач
композиву.Изатојебилочуднокада
се1993.годинеповукла,далинакра
такилидужипериод,текњенизоста
накможедасемеридеценијама.
ОнајеТатјанаВенчеловски,глумица

икњижевница.Рођенаје1965.године
уСремскојМитровици,гдејеодрасла,
завршилашколуистваралапрвеуспо
мене.О том периоду у родном граду
каже да се сећа шуштања тополе уз
Саву.Кажеда јепрвописала,ада је
онда дошла идеја да упише глуму, а
правилоједаникадаједануметнички
таленатнеидебездругог.
– Пишеммного дуже негошто глу

мим.То јеуметничкавокацијакојасе
прва појавила. У том смислу, није
терапија, већ потреба, начин на који
реагујемнасвет.Алиуметничкаобра
да и однос који се накнадно ствара
измеђуменекаоаутораиаутономије
завршеног дела, помаже ми да дис
танцираноирационалносагледамте
оковеиодносе.Глумаиписањесу,у
мом случају, две стране једног,
екстрoвертнииинтровертни,ионисе
прожимају. Књижевни израз стварам
глумачкимпоступкомидентификације
иуживљавања,казалајеТатјанаВен
человскиновосадскомпорталу021.
Писање јесаобразилаглумииобр

нуто.Аакосе„шуштањетополепоред
Саве“узмекаоуметничкинабој,онсе
може осетити као есенција искустве
ногуњенојпоезији.Последњаунизу
збиркипоезијеносинасловкојиспаја
антиподе„Осветанежних“.Кажедаби
билолепоипророчкиданежнипобе
деуовомсуровомсвету,аосветасве
туукомевладајугрубост,макијевели
замиграбежјестенежност,хуманост,
давање,разумевање,блискостибла
гост.
Њена глума је потпуно одважна,

сваки пут изнова креирана и припре
мљена. У тој креацији не постоји
лажни лик и немогућ, непостојећи
карактер.Игратачно,прецизно,одме
рено,сазналачкомиприлагодљивом

стилизацијом. Ликове припрема у
складусаонимшто језахтевоколно
стиукојимаседелоодвија.Татјанесе
свинајвишесећајукаоВереизсерије
„Заборављени“ (и филма „Почетни
ударац“) улоге која ју је учинила изу
зетнопопуларном.Затојебилоправо
изненађење када нестала са светла
рефлектора.Сада,послетоликогоди
наприписујетосопственимодлукама,
штозановосадскипортал021описује
овако:
– Мој одлазак је, крајем 1993, био

узрокован рушењем сопствених илу
зијаоживотуипрофесијиижељомда
заснујемпородицу.Билојепетшест
кључних момената који су довели до
теодлуке,аондасуонибилипотенци
рани атмосфером рата на тадашњим
просторима. У тим моментима сам
говорила „не“ономештосамсматра
ла да није фер, професионално и
етички,иданемавезесауметношћу.
Алитаданисамзналакакодатуврсту
свестионеправдипомиримсаогром
номљубавипремасамојсцени.То је
био осећај сензибилног, неискусног
младогбићакојесенијеприлагодило.
Одлукујеолакшалоитоштосамволе
лаимогладарадиминештодруго,па
самсетимепослеибавила.Животме
је толико претумбао, да сам околним
путемсхватилада јесветакодалеко
одидеалаида,акојеживотсатканод
борбеинепристаjaња,некатобудеу
ономчемунајвишеприпадам.Ипосле
толикогодина,нажалост,свидруштве
нииеснафскипроблемипостоје,али
садазнамсвојеместоикакодаодво
јимуметничкичинодоногштогаокру
жује.
Акојевећмораладаоде,сигурносе

вратилауправовреме.Садајеупуној
животној и уметничкој снази, а доб у
којојсеналази јојпружазрелекарак
тернеинајбољенаписанеулоге.Било
бисјајнодастаненапозорницу,теда
у атмосфери позоришне интимности
распршидахурбаногбића,којеистра
жујућиствара,какавонадефинитивно
носи, а да успут нежно попут своје
поезијепренесенекошуштањетополе
поредСаве.
Тоштојеуједноммоментуодлучи

ладасеповучесаглумачкесценене
значи да је Вера из „Заборављених“
остала заборављена, поготово не у
родном граду. Зато је она у уметнич
ком смислу породична сребрнина,
пажљивочуванаинежноисполирана
закоју јевремедабудепредставље
на. Она би најбоље сијала у малој
црној кутији званој позорница, где је
суроводрамскостваралаштводочека
лосаженскимроламанаписанимбаш
зању,њенемогућности,њенознање,
њену умешност, њене године, њену
снагуиданамсенежношћусветипре
ко сценске рампе изнова и изнова.
Какобибиодоброда у свомродном
граду,СремскојМитровици,заиграна
даскамаПозоришта„ДобрицаМилути
новић“каонасвојојматичнојсцени.

Читан ка

Било је пет  шест кључ
них моме на та који су 

дове ли до те одлу ке, а 
онда су они били потен

ци ра ни атмос фе ром 
рата на тада шњим про

сто ри ма. У тим момен ти
ма сам гово ри ла „не“ 

оно ме што сам сма тра ла 
да није фер, про фе си о

нал но и етич ки, и да 
нема везе са умет но шћу. 

Али тада нисам зна ла 
како да ту врсту све сти 
о неправ ди поми рим са 
огром ном љуба ви пре ма 

самој сце ни. То је био 
осе ћај сен зи бил ног, 

неис ку сног мла дог бића 
које се није при ла го ди

ло, рекла је Татја на Вен
че лов ски

Писа ње је сао бра зи ла 
глу ми и обр ну то. А ако 
се „шушта ње топо ле 
поред Саве“ узме као 

умет нич ки набој, он се 
може осе ти ти као есен

ци ја иску стве ног у њеној 
пое зи ји. Послед ња у 
низу збир ки пое зи је 

носи наслов који спа ја 
анти по де „Осве та 

нежних“. Каже да би 
било лепо и про роч ки 

да нежни побе де у овом 
суро вом све ту
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БискупијскиКаритас„Срем“уовомтре
нутку има десетак актуелних пројеката
који се имплементирају на територији
Сремске бискупије.Пројекти се углавном
односенарадсмладима,радсастарима,
радсаинституцијамаисадругиморгани
зацијама цивилног друштва, као и са
мигрантима који се налазе на подручју

шидскеопштине.Свиовипројектисујако
важнипоготовозаособекојесудиректни
корисниципројеката,јеримсенатајначин
директнопомажеуостваривањуњихових
права, побољшању квалитета живота и
услова у којима живе. Каритас „Срем“
такође има одличну сарадњу са Карита
сом Хрватске, а поред тога и одличну
сарадњусаКаритасомЂаковачкоосјеч
кенадбискупије.КаритасХрватскејепро
шлегодинебиоједаноддонаторазапро
јекат помоћи сиромашној популацији у
Срему,апокренута јеиакцијазанастра
дале људе од потреса у Петрињи и у
Сиску.Прикупљено је10.000евра.Новац
јепребаченнарачунсисачкебискупијеза
помоћ настрадалима у потресу. Један од
такођевеомазначајнихпројекатајепроје
кат „YourJob“, који се имплементира већ
двеипогодинеуСремскојбискупији,тач
није у општинама Ириг и Рума. Реч је о
регионалном пројекту који има за циљ
оснаживањемладихстароснедобиизме
ђу15и30година.

Про ши ре на са рад ња
са ви ше ин сти ту ци ја

СвиактуелнипројектиКаритаса „Срем“
сурегионалништозначидасеимплемен
тирају на више подручја на Балканском
полуострву:Србији,БоснииХерцеговини,
ЦрнојГори,Албанији,Македонији,апоред
тога,билојеинеколиколокалнихпројека

такојисуимплементиранисамонатерито
ријиСремскебискупијеуоквирудиректне
помоћиљудима.
– Кроз све ове године рада Каритас

„Срем“ је остварио сарадњу с разним
државниминституцијама.Она је на висо
комнивоу,алиувекимаместазапобољ
шање сарадње. Важно је напоменути да
смо у претходних шест година остварили
добру сарадњу са више амбасада, пре
свега сАмбасадомРепубликеХрватске и
АмбасадомКраљевинеНорвешке, које су
претходних шест година, биле једни од
главних донатора различитих „Каритасо
вих“ пројеката у Сремској бискупији. Од
прошле године, имамо нову сарадњу са
Средишњим државним уредом за Хрвате
изванРепубликеХрватске.Каритас„Срем“
је прошле године аплицирао на њихов
позив.Једанодпројекатанамјеодобрени
онсеодносинапомоћунабавциогреваза
зиму стариминемоћнимособама.Важно
јенапоменутидајеКаритас„Срем“упро
теклом периоду потписао меморандум о
сарадњи и разумевању с Покрајинским
секретаријатом за привреду и туризам.
Овасарадњаћесенајвишеогледатикроз
пројект „YourJob“, односно, највише ће
бити намењен младима како би лакше
моглидоћидопосла. Крозовајмеморан
дум,„Каритас“покрећесарадњусаедука
тивнимцентромуНовомСадукојићебити
нарасполагањумладимособамазасваку
додатнуквалификацију,преквалификацију
илизасвакодругоњиховостручнооспосо
бљавање, како би што лакше дошли до

АК ТУ ЕЛ НИ ПРО ЈЕК ТИ КА РИ ТА СА „СРЕМ“

По мо ћ љу ди ма је глав ни циљ
Кроз ре зул та те ко ји су тре нут но оства ре ни у про јек ту „Your Job“ пре ко 160 мла дих 

је до шло на ин ди ви ду ал но са ве то ва ње до на ше кан це ла ри је. Од њих 160, 20 осо ба је 
ус пе ло да до би је струч ну прак су ко ју су ре а ли зо ва ли у не ко ли ко ком па ни ја на те ри
то ри ји Ру ме или Ири га. Та ко ђе, пет мла дих осо ба је до би ло грант за по кре та ње вла
сти тог по сла, ка же Пе тар Ду јић, ко ор ди на тор Ка ри та са „Срем“

Пр ви ко рак у соп стве ном би зни су

Јелена Лекић, студенткиња Медицинског факултета у
НовомСаду,иБраниславаСкакавац,студенткињазавршне
године Економског факултета у Новом Саду, добитнице су
грантоваудопунскомкругудоделебесповратнихсредстава

запокретањеприватногбизнисауоквирупројекта„YourJob“.
ЈеленауВрдникуотварасалонлепотесакцентомнамаса
же,аБраниславауроднојРумипокрећепроизводњуипро
дајурезаногцвећа,започетаксамоједневрстелизијантуса.

Петар Дујић

Јелена ЛекићБранислава Скакавац потписује уговор
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посла, истиче Петар Дујић координатор
Каритаса„Срем“.

По моћ мла ди ма
у тражењу посла

Пројекат „YourJob“ финансира Каритаса
Аустрије, аустријске развојне агенције и
организације „Yunus Socialbusiness Bal
kans“.Пројекатмладимособаманудипри
ликуутриправца.Једанправацјестеинди
видуално саветовање где младе особе у
директномразговорусасаветницимаимају
приликудадобијукаријерносаветовањеи
даувидекојесвенедостаткеимају,какоби
могли да напредују и што лакше дођу до
посла.Другиправацјестеприликазамла
деособекојенемајурадногискуства,своје
радноискуствостекнукрозстручнупраксу
коју би првих шест месеци финансирао
„Каритас“. Кроз тих шест месеци, млада
особаимаприликударадиусвојојструци.
Трећидеопројекта, који сенудимладима
јестеприликадааплицирајузагрантовеза
покретањесопственогпосла.
–Овонамјепрвафазапројектаиодржа

ва се на две локације, у Руми и у Иригу.
Планједасеубудућностипројекатпроши
риинаосталаместауСрему.Крозрезул
татекојисутренутноостварениупројекту
„YourJob“, преко 160 младих је дошло на
индивидуалносаветовањедонашеканце
ларије.Одњих160,20особајеуспелода
добијестручнупраксукојусуреализовали
у неколико компанија на територији Руме
или Ирига. Такође, пет младих особа је
добило грант за покретање властитог
посла. Тако су у Руми покренуте разне
бизнис идеје као што је тепих сервис,
салон за улепшавање паса, салон лепоте
зажене,расадникцвећаи једансалонза
лепоту и масажу у Иригу. Трудимо се да
остваримо што више контаката са локал
ним институцијама, односно с национал
номслужбомзазапошљавањеуопштина
ма, у канцеларијама за младе и другим
релевантнимдржавниминституцијамакако
бисмопобољшалиположајмладихудана
шњемдруштвуиолакшалиимизлазакна
тржиштерада.Посебанакценатстављамо
намладеособесинвалидитетомиприпад
нике националних мањина, као и теже
запошљивекатегорије.Свимањимажели
мо да помогнемо да што лакше изађу на
тржиштерадаидођудожељеногзапосле
ња,кажеДујић.
У оквиру неколико пројеката који су се

бавили пандемијом ковида  19, Каритас
„Срем“ је прошле и ове године помагао
неколикоздравственихинституцијанапод
ручјуСрема.ПомогнутесуОпштаболница
Сремска Митровица, домови здравља у
ШидуиСтаројПазови, каоиамбуланта у
Голубинцима.Жељаимјебиладапомогну
локалним здравственим институцијама са
најосновнијим материјалом за рад,  ЕКГ
ом и дефибрилатором за потребе Дома
здрављауШиду.
–Каритаснастављадаљесаимплемен

тацијомтренутнихпројеката.Паралелнос
тим,пратесесвиконкурсиипозивизапод
ношењепројеката.Трудимоседаихдоби
јемоштовише,асвеуциљудастановни
штву у Сремској бискупији побољшамо
квалитет живота. У плану нам је и нови
пројекат за младе. У фази смо његовог
писањаициљнам једасеактивностиса
пројекта„YourJob“,којисесадаимплемен
тира у Руми и Иригу, прошири на друге
општинеуСрему,каженакрајуразговора
нашсаговорник.

С. Д.

ПРИ ЧА О СТА РОЈ ФО ТО ГРА ФИ ЈИ

Мли на ри из Ни ки на ца

Фотографија потиче из педесетих го
дина прошлог века и из породичног је
албумаМиркаПаулићаизНикинаца.На
фотографији су млинари из Никинаца:
први с лева јеПетар Паулић, а остали
према Паулићевом сећању су: Стјепан
Киш, Никола Бегић и Павле Обровац.
Другима,нажалост,незнамоимена,али
оноштознамотоједасусвипослеДру
гог светског рата радили у никиначком
млину.Речјеомлинуизграђеномдавне
1927.године.ИзградиласугадваНем
ца:МајериНај,утовременајимућнији
људиуселу.Млинјенекадабиоједноод
већихиндустријскихпостројењаукојем
јебилозапосленооко30радника,углав
номизНикинаца.
Данас је с фотографије једини жив

деведесетчетворогодишњи Павле Об
ровац, некадашњи шеф производње
у млину. После Другог светског рата у
Никинцима је у зградимлинаосновано
ОУР„ЖитопрометРума“,ауНикинцима
и Платичеву су постојале организаци
оне јединице тог предузећа. Паулићев
отац Петар преминуо је 2008. године.
Целисвојраднивекјепровеоуникинач
коммлину,асиновимаЖељкуиМирку,
пренео је своја сећања о почетку рада
умлину.
– Мој отац Петар Паулић је после

Другог светског рата завршио млинар
скушколууСомбору где јестекаозва
њемлинарскиинжењер.Умлинујебио
задужензасировине, тачније зањихов
откуп у време жетве, мерење, склади
штењеипревоздоскладишта.Уканце
ларијигде јерадиобилисублагајница,
управник иПавлеОбровац, који је био
задужензапроизводњубрашна,сточног
брашна и гриза.Мој отац је готово це
лисвојраднивекпровеоумлину.Када
јеотишаоупензију,имаојевишеод40
годинарадног стажа.Умлину је радио
39 година. Млинарско занимање је би
лоједноодцењенијих.Тојенекадаби

лаврловажнагранапривредеунашем
селуиоколини.Унашемместусенека
дапроизводилобрашнозацелубившу
Југославију,чакизаизвоз.Брашнопро
изведеноунашеммлинујебиловеома
цењеноипостојалајевеликапотражња
зањим,собзиромнатода јепринцип
рада био по немачкој технологији и да
сеприликомоткупапосебноводилора
чунаоквалитетузрнажита.Такође,сав
откупжита уоколиниодвијао сеу сео
скоммлину.Токомцелегодине,житосе
складиштило и прерађивало у млину,
производилосебрашноидаљедистри
буирало.Никиначкобрашнојебилона
далекопознатоибилојеврлотражено,
кажеМиркоПаулић.
ПремаПаулићевусећању,одмлинар

скеплатемоглосенекададоброживети.
– Цела наша породица је живела од

очеве млинарске плате. Мајка је била
домаћица.Нијеималапотребезарадом
јер су очева примања била задовоља
вајућа.Одсвојеплатенасјешколовао.
Свакегодинесмобратијаодлазилина
летовање,аодновцауштеђеногодње
говихприхода,отацјекупиоплацуселу
накојемсмосаградиликућу,кажеМир
ко.
Млинјерадиосведодеведесетихго

дина.Наконтогасепроменилонеколи
ковласника,алисуоникраткорадили.
Објекат и даље постоји у Никинцима.
Једнајеодрепрезентативнихграђевина
у овомместу и подсећа на нека давна
прошлавремена,кадајемлинарскапро
изводњауовомделуСремабиланајра
звијенија.
–Млин јестареквалитетнеградњеи

упоређењусаданашњимпогонимани
штаму нефали. Грађен је од немачке
цигле. Иако годинама не ради, одоле
ва зубу времена.Мишљења самдаби
поновомогао да буде у употреби само
кадабисеадаптираоипривеонамени,
истичеПаулић. С. Д.
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БОРИС СУБО ТИЋ, ОД ЗВЕ ЗДИ ЦА ДО ЗВЕ ЗДА

Митров ча нин у трци
за „Песму Евро ви зи је”

За сада не бих смео мно го тога да откри вам о песми, осим тога да сам је ја напи сао 
и да је плод ауто би о граф ске при че. Искре но се надам да ће ту емо ци ју коју песма 
носи, осе ти ти и публи ка. Не могу да кажем да се не надам одла ску у Тори но, али тре
нут но ми је нај ва жни је да песма нађе пут до слу ша ла ца, каже Борис Субо тић

Уовогодишњојтрцизапла
сман на „Песму Евровизије”
нашао се и један млади
Митровчанин. Национални
јавни сервис одабрао је 36
композиција,одукупногброја
песамадостављенихна кон
курс.ПесмаБорисаСуботића
„Врати ми“ је међу њима.
Двадесетједногодишњак је и
ауторсвојепесме,аМитров
чанимајепознатпоградским
догађајиманакојимајечесто
наступао.ПубликаизСрбије
запамтила га је по учешћу у
шоупрограму„Јаимамтале
нат“и„Јамогусве“,гдејебио
веома успешан. Како сам
каже,певањемјепочеодасе
бави од када је проговорио.
Прве музичке кораке напра
вио је у митровачком хору
„Вивак“,апрвинаступјеимао
са само пет година. Био је
чланхора„Чаролија“ишколе
певањаАлександреРадовић.
Учествовао је и на дечјој
„Беовизији“.
–Засаданебихсмеомно

готогадаоткривамопесми,
осим тога да сам је ја напи
сао и да је плод аутобио
графске приче. Искрено се
надам да ће ту емоцију коју
песманоси,осетитиипубли
ка.Немогудакажемдасене
надамодласкууТорино,али
тренутноми јенајважниједа

песма нађе пут до слушала
ца, да се представим публи
ци онако како сам то зами
слио,скроманјеБорисСубо
тић.
Србијаћесвогпредставни

казаТорино,гдећесеодржа
ти Евровизија, бирати почет

ком марта. Одржаће се две
полуфиналне вечери 3. и 4.
марта,акоћебитипобедник
домаћег такмичења, сазнаће
мо 5. марта. Борис се нада
одласкууИталију,напрести
жнотакмичење,гдећенасту
пититакмичариизчакчетрде

сетиједнедржаве.
– Тренутно ми је темпо

живота веома брз, ускоро
одлазиму студио какобисмо
снимили финалну верзију
песме,многовежбамирадим
насеби.Морамдапризнамда
сам тренутно више усмерен
на такмичење, него, рецимо,
на студентске обавезе, али
надокнадићу све, одговара
Борис Суботић на питање о
томекакоусклађујефакултет
иновонасталеобавезе.
Иако је Борис на почетку

своје озбиљне музичке кари
јере, како сам истиче, без
обзира на то што је освајао
наградеипрваместанараз
личитимдечјимфестивалима,
никаданијежелеодаистакне
понос због неког доброг пла
смана.
–Досадасамбиодетеито

нисам схватао озбиљно.
Недавносамрекаоиостајем
притомедамузиком,напра
ви начин, тек почињем да се
бавимовегодине,кадапесма
угледа светлост дана, каже
Борис.
Наш саговорник је до сада

показаоидруштвенуодговор
ност према заједници, па је
тако новчане награде са
фестивала често донирао у
добротворнесврхе.

А. Плав шић

Борис Субо тић

ГА ЛЕ РИ ЈА „МИ РА БРТ КА“ СТАРА ПАЗОВА

Из ло жба сли ка Бран ка Јо ви чи ћа
БранкаЈовичићапознајеликовнајав

ност скоро 50 година, а у понедељак,
17. јануара  је уГалерији „МираБртка“
отворенањеговадесетасамосталнаиз
ложбаподназивом„Сликеквантнихви
брација“.Учесникјепреко150колектив
нихизложби,многихликовнихколонија,
смотри од општинског до покрајинског
нивоа,добитниквеликогбројанаграда.
Овај професор физичког васпитања у
пензији,представљасеса19сликара
ђенихакриломусвомпрепознатљивом
стилу  апстракција у којој преовлађује
колорит.
Изложбу је отворила Анђелка Мали,

председница Управног одбора Савеза

аматераопштинеСтараПазова, која је
подсетиланапрвиобликорганизовања
ликовних стваралаца. Јовичић је један
од оснивача Ликовне радионице „Лира
82“уКУДуБранкоРадичевић,која је
касније прерасла у УЛУСП, чему је он
дао свој допринос. Са истраживањем
ликовне уметности, почео је 1974.годи
не.
Реч је о првој изложби ове године у

Галерији„МираБртка“,којаћебитипо
стављенадо10.фебруара,асакојомје
започело обележавање значајног јуби
леја–4деценијеудруживањаликовних
стваралацауСтаројПазови–од„Лире
82“доУЛУСПа. З. К.

Бран ко Јо ви чи ћ
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Да ни ру ске кул ту ре

Вишедневна манифестација „Дани ру
скекултуре“одржанајеупериодуод15.
до25.јануарауСремскојМитровици,ни
зомкултурно–уметничкихпрограма,из
ложбиипредавања.Догађајејеорганизо
ваоАрхив„Срем“иРегионалноудружење
српско – руског пријатељства. Пригодни
програмиодржанисуупросторијамаГа
лерије „Лазар Возаревић“. Посетиоци су
ималиприликудасесваковечеупозна
јусаобичајимаРусије,поезијом,прозом,
историјскимчињеницамаиуметношћу.
ПриказанједокументарнифилмРуског

географскогдруштва,„Полуострвосбла
гом“унедељу,16.јануара.Даннаконтога
наНационалнипразникРусинаодржано
јевечетрадиционалнихпесамаимузике
тогнарода.
– Наш хор окупља најлепше русинске

гласове, како бисмо изводили најлепше
русинскепесме.Веоманамјеважношто
смопозванидаучествујемоуоваквојма
нифестацији,јернатајначинимамопри
лику да покажемо својим суграђанима
штатоумемоикаквајенашатрадиција,

рекла јеучесницамузичкогделапрогра
маОлгаОлеарРајић.
Очетрнаестнајзначајнихрускихсвети

тељаговорио јетокомсвогпрвогпреда
вања ђакон Александар Цигановић. Он
јеговориоиопрвимрускиммученицима,
завршносатемомодинастијиРоманов.
–Некиодсветитељакојепредстављам

Митровчанима су Серафим Саровски,
Свети ЈованШангајски, али и свете же
не Света Ксенија Петроградска и Света
МатронаМосковска,навеојеАлександар
Цигановић,ђакон.
Још једно предавање је привукло па

жњуљубитељарускекултуреитрадици
је,атојепредавање„СимеонПишчевић
од сеобе народа до Сеоба“, професора
ЂорђаЂурићасановосадскогФилозоф
скогфакултета.
– Симеон Пишчевић је значајну војну

каријеру остварио као официр Хабзбур
шке монархије у војној граници, у првој
половини18.века,алијошзначајнијука
ријерукаорускицарскигенерал,удругој
половиниистогвека.Досегао јенајвише

титулаинајвишечиновеурускојвојсци.
Пишчевићјеважанусрпскојкултури,јер
јеуправопремањеговомликуМилошЦр
њанскиосликаокарактерВукаИсаковича
из романа „Сеобе“, испричао је Ђорђе
Ђурићидодаодајепредавањепосвеће
ноистраживањудосадмањепознатогПи
шчевићевог рукописа о историји српског
народа,којијенаписаннакрају18.века,
аобјављенпредвегодине.
Поред бројних програма, у оквирума

нифестације, постављена је изложба
„Повратак генерала – 145. годишњица
доласка руских добровољаца у Србију“
аутораАлексејаТимофејеваи „Василије
Поленов–српскираточимарускогумет
ника“.
–Оваманифестацијајепосталатради

ционална.Први пут је организована пре
петгодинакада јеАрхив„Срем“припре
мао изложбу о руској емиграцији. То се
допалоМитровчанима, па смо одлучили
даихобрадујемосвакегодинеу јануару
сличним темама, рекао јеДејанУметић,
директорАрхива„Срем“. А. Плав шић

Из ло жба го лу бо ва ру ских ра са
У окви ру обе ле жа ва ња 

Да на ру ске кул ту ре одр
жа на је и дво днев на 

из ло жба го лу бо ва ру ских 
ра са у су бо ту, 22. ја ну а ра 

и у не де љу, 23. ја ну а ра. 
– По се ћу је мо европ ске 

из ло жбе и та ко до ла зи до 
на бав ке но вих ра са го лу

бо ва, ко је до но си мо у 
Срем ску Ми тро ви цу. 

Та ко ђе, го лу ба ри из дру
гих др жа ва ку пу ју или 

раз ме њу ју на ше го лу бо
ве, па за то има мо ве ли ки 

број раз ли чи тих вр ста, 
ре као је Сло бо дан Пер ко
вић из удру же ња „Ми тро

вач ки пре ле тач“.

Ол га Оле ар Ра јић Алек сан дар Ци га но вић Ђор ђе Ђу рић Де јан Уме тић

Сло бо дан Пер ко вић

Из ло жба ру ских ра са го лу бо ва
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ОВАН: Налазитесеу
сјајној форми и са
великим оптимизмом
прилазите свакој

пословној теми коју предлажу
ваши сарадници. Захваљујући
поузданим информацијама које
добијатесадаможетедаплани
рате низ активности. Улепшајте
свој љубавни и интимни живот,
такоштоћетеделоватинавоље
ну особу у складу са својом
инспирацијом.

БИК: Неко од сарад
ника нема довољно
интересовања да
испоштује заједнички

пословнидоговор,штонеминов
ноусловљаваодређенигубитак.
Упорно покушавате у најкраћем
рокударешитенекевеликепро
блеме. Склони сте честим про
менамарасположења,каоидру
штвакојепривлачивашуемотив
ну пажњу. Нема разлога да се
јогуните и да приговарате свом
партнерузбогнекихситница.

БЛИ ЗАН ЦИ: Засада
вас је тешко задово
љити предложеним
решењима, јер сми

шљатеновеплановесанамером
да побољшате укупну пословну
позицију. Ипак, обратите пажњу
на коментаре које добијате од
сарадника. Оно што вам се у
првимахнедопада,мождапред
стављаинајбољерешење.При
личностесмирениудијалогуса
вољеномособом.

РАК: Делујете врло
амбициознопредсво
јомоколиномисвима
јаснодајетедознања

да не желите да вам се неко
супротстављапобилокојојосно
ви.Неопходнавам јепородична
хармонијаикакобистеоствари
либољупсихолошкуравнотежу.
Партнер уме лако да вас под
стакне на позитивну реакцију и
изливеемоција.

ЛАВ: Уз добру про
цену могућности и
правилан избор
сарадника релатив

но брзо можете да остварите
својециљевенапословнојсце
ни. Када сте добро расположе
ни, имате утисак да су вам
доступненајбољемогућностии
тада обично бирате неку доми
нантну улогу пред својим парт
нером.

ДЕВИ ЦА: Јасно вам
је да околина од вас
очекује да се непре
кидно истичете са

посебнимрезултатимаидаувек
остављате неки величанствени
утисак.Посебновампријапоро
дичнахармонијаинечијепрису
ство, јернатакавначинможете
да остварите бољу психолошку
равнотежу.Сталовамједаусре
ћите вољену особу и спремни
стенасвакуврстуљубавногиза
зова.

ВАГА: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потруди
теседаправилнодозиратесвој
стваралачкиимпулссазаједнич
ким интересима у различитим
правцима. Пролазите крозфазу
осцилација, склони сте честим
променамаупонашањуилирас
положењу.

ШКОР ПИ ЈА: Потреб
ноједасерастерети
теоддодатнихобаве
за, али немате

довољноенергиједасеангажује
тенавишестранаистовремено.
У достојанственом стилу и без
сувишнихпитањаприхватитесве
кориснесугестијеилиречикрити
кекојевамупућујублискисарад
ници.Желели бисте да успоста
вите бољу контролу над новим
догађајимауљубавномживоту.

СТРЕ ЛАЦ: Делујете
забринуто због нових
догађајанапословној
сцени који могу да

васуспореуспровођењуважних
плановакојеимате.Али,узупор
ностпоказаћеседаиматеврло
ефикаснарешењаидаоколина
уважававашерезултате.Удога
ђајим из приватног живота,
немојтедозволитидасеовама
ширелошигласовиилиданеко
овамапласирапогрешнеприче.

ЈАРАЦ: Делујетевео
ма опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов

нофинансијским преговорима.
Ипак,мораћетедасесуочитеса
неким изазовима који нису по
вашојвољиилиукусу.Затражите
на време добар савет од једне
старијеособе.Накрајусвећесе
решити на добар начин или у
вашукорист.Прижељкујетевише
разумевањаинежностиуљубав
номодносу.

ВОДО ЛИ ЈА: Делујете
као особа, која нема
временазанекеповр
шне сусрете или за

догађаје који се не уклапају у
вашусферуинтересовања.Сво
јим енергичним понашањем код
некихсарадникаподстичетераз
личите реакције и негодовање.
Сталовамједасвојојпородиции
вољеној особи приуштите више
радостиузаједничкомживоту.

РИБЕ: У зависности
одличногинтересова
ња и мотивације коју
имате, осмислите

нека нова или модификована
решењакојаћевамдоноситинај
бољеразултате.Потребнисувам
разноврсни дипломатски манири
каоуспешнаформулакојадоно
сикориснеидугорочнијерезулта
те.Уљубавномживотууживатеу
разноврснимситуацијама.

VREMEPLOV
26. ја ну ар

1788. Британски бродови с
првим насељеницима из
Енглеске, укључујући групу
робијаша, упловили у залив
Ботани Беј, Сиднеј, у Аустра
лији,гдесуосноваликолонију.

27. ја ну ар
1926. Енглески проналазач
ЏонЛогиБердуЛондонупрви
пут јавно демонстрирао теле
визију.
1945.Совјетскејединицеосло
бодиле “Аушвиц”, нацистички
концентрациони логор у Дру
гом светском рату, у којем је
убијено 1,5 милиона људи,
међу којима више од милион
Јевреја. Тај датум обележава
се у Европи као Дан холокау
ста.

28. ја ну ар
1573.Почелавеликахрватско
словенскасељачкапобунапод
вођством Матије Гупца. Побу
наукрвиугушена9.фебруара,
ањенвођазаробљенипосле
неколикоданаумроодпосле
дицамучења.

29. ја ну ар
1412.УНовомБрдуиздат“За
конорудницимаДеспотаСте
фана”, који садржи драгоцене
податке о начину живота срп
ског народа на почетку XV
века. Законик значајан доку
ментсрпскеписменостиисрп
ског правног система у сред
њемвеку.
1886. Немачки инжењер Карл
Бенц патентирао први успе
шанаутомобилнабензин.

30. ја ну ар
1933. Председник Немачке,
фелдмаршал Паул фон Хин
денбург, именовао Адолфа
Хитлера за канцелара. Истог
дана 1937. Хитлер изјавио у
Рајхстагу даНемачка повлачи
свој потпис са Версајског
мировногуговора.
1943. Британско ратно вазду
хопловство уДругом светском
рату почело прво даноноћно
бомбардовањеБерлина.

31. ја ну ар
1808. Наполеон је анектирао
ДубровачкуРепублику.Анекси
ју је прогласио генерал Огист
Мармон, војвода од Рагузе.
Тиме је престала да постоји
ДубровачкаРепублика, а град
Дубровник је 1815. на Бечком
конгресудодељенАустрији.

1.фе бру ар
1650.Умројефранцускифило
зоф, математичар и физичар
РенеДекарт.Одбацившисваку
догму или доктринарност уче
ња, Декарт је четири основна
правила мишељења изнео у
чувеном делу “Расправа о
методи”.Сматрасезачетником
модернефилозофијерациона
лизма.
1840.УамеричкомградуБал
тиморјеотворенпрвистомато
лошкифакултетусвету.

HOROSKOP

Среда, 26.
(13) јану ар

СветимученициЕрмилиСтра
тоник(ОданијеБогојављења)

Четвртак, 27.
(14) јану ар

Свети Сава, први Архиепископ
српски–Савиндан

Петак, 28.
(15) јану ар

Преподобни Павле; Преподоб
ниГаврилоЛесновски

Субота, 29.
(16) јану ар

Часне вериге Св. Апостола
Петра;Преп.РомилоРаванички

Недеља, 30.
(17) јану ар 

ПреподобниАнтонијеВелики

Понедељак, 31.
(18) јану ар

СветиАтанасијеВелики;Свети
Максим,Архиепископсрпски

Уторак, 1. фебру ар
(19. јану ар)

Преподобни Макарије  Египат
ски;СветиМаркоЕфески

Crkveni kalen-
dar

• Ја не осе ћам поску
пље ње бен зи на. Стал но 
сипам за 500 дина ра.
• Алко хол је чове ков нај
ве ћи непри ја тељ. Само 
кука ви ца бежи од непри
ја те ља.
• Све је уре ду. Зато су 
редо ви тако дуги.

Ка ра мел
шта пи ћи

По треб но је: 700 грама кри
сталшећера,2дл.млека,1мар
гарин, 100 грама чоколаде, 100
грамасецканихлешникаилиора
ха,250грамамлекаупраху.

Припрема: Помешатишећери
млеко,куватиоко5минута,дода
тимаргарин,чоколаду,орахеили
лешнике и млеко у праху. Све
доброумутитимиксером,ставити
уподмазанплехикадасестегне,
сећинаштанглице.
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Пи ше:
Ра до ван Сре мац, мсрЛе ген да о „Шид ском бре сту“

Сје ћам се, ка ко сам је дам пут, кад се је већ био стао хва та ти мра чак, про ла зио с 
оцем крај бри је ста и свом си лом хтио да за о би ђе мо дру гим пу тем. А и ка ко не бих: 
та тко не зна, да око шид ско га бри је ста ви ле во де ко ло! Ста ри вин ци лир наш, де да 
Те ја, кли мао је са мо гла вом и го во рио ми ти хо: „Ма ли, не ша ли се, чу вај се бре ста!“

Одрушења чувеног „Шидског бре
ста“прошлоје88године.Отоме
јеизвестила „Правда“од22. јула

1934. године: „…21. јула јенедалекоод
Шида, изгорео познати „Шидски брест“
који јебиостарпрекохиљадугодина,а
његоводеблотакодебелодајетребало
шестљудидагаобухвате.Овајбрестје
веома популаран у Срему и из велике
даљинедолазилисуљудидакрајњега
потраже срећу. Празноверни су се ту,
чак, молили Богу и љубили дрво. О
пожару је била извештена и пожарна
чета у Шиду, која је одмах кренула на
местопожараунамеридаспасебрест.
Међутим, брест је био већ изгорео до
половине и за неколико тренутака сру
шиосе.Изгледадасуоводрвозапалили
неки неопрезни пролазници, који су,
вероватно,ложиливатруподњим…“.
Шидски брест је вероватно остатак

прастарихфрушкогорскихшумакојесуу
циљуослобађањаобрадивихповршина
крчененаконодласкаТуракаизСрема.
Брестсеналазионанадморскојвисини
од170метараштоје једнаоднајвиших
тачакауоколини.Поређењарадиможе
монавестидасеШидналазинависини
од око 90110 метара, Гибарац 8090
метара, манастир Привина глава 162
метра итд. Према сачуваним али и
непровереним подацима, стабло овог
бреста је имало пречник 3,2 метра и
обимнештопреко10метара.Колика је
билависинастабланијепознатоалисе
зна да ова врста достиже висину до
3540 метара. Једна аустријска шумар
ска комисија је 1872. године обилазила
тригонометријскепирамидепостављене
на стратешким тачкама. Том приликом
суобишлиипирамидунашидскомбре
сту. На жалост, нису поменули њену
висину али су напоменули да је била
вишља од пирамиде ушуми Блата код
Моровића која је имала висину од 50
метара.Измеђуосталог,уизвештајуове
комисије је записано: „Другавећапира
мида била је смјештена на једномбре
стут.з.„Шидскомбресту“,измеђумјеста
Шида и Гибарца у Срему. У огромним
гранамаспретнонаправљена.Инаову
сејељествамапењатиморало.Апошто
јетајбрестнабрдуобронкаФрушкегоре
стајао,тосеиодњегакрасанвидикна
БоснуиСрбијупростирао,аиоданлесе
је брест лиепо видио, као непомична
триангулаторна точка. Народ приповие
да и вјерује, да око тога бреста виле
коловоде,нупремдасамдвиеноћина
тој пирамиди ноћио, нисам ипак ништа
одтихвилаопазионивидио…“.Оношто

јеизузетнозанимљиво јестеподатакда
је комисија констатовалада је у стаблу
бреста помоћу једног гвозденог клина
причвршћенаогромнагвозденазарђала
карикадебљине810центиметара.Чла
нови комисије су забележили локалну
причу да су за ту карику у прошлости
везиваничамциилађе,уприлогчемује
ишлаипричадасутокомшестдеценије
18. века у близини бреста пронађени
остаци чамаца и кљун од лађе. Ове
невероватно податке комисија је обја
снилапретпоставкомда јеупрошлости
корито реке Саве текло уз ове падине
Фрушкегоре.

Због својих карактеристика и значаја
овајдревниоријаш јерано ушаоу зва
ничнадокументаипостаоредованрепер
на картама. Први пут је уцртан на
аустријскимвојним картама прављеним
упериоду18651869.године.
Локалналегендадасеокоовогбреста

сакупљају виле а коју је забележила и
шумарска комисија 1872. године, поми
њесејошнадваместа.Осамомбресту
илегендиоњеговоммагијскомконтексту
писаојеИсаВеликановићуприповеткио
породичном винцилиру деда Теји: „Од
махизнадШида,надГибарцем,кочисе
наФрушкојГорипрастари,чувенишид

ШИД СКЕ ПРИ ЧЕ

Са ва Шу ма но вић, „Ги ба рач ки пут“, 1939. г. (При ват но вла сни штво)
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ски бријест. Кочи се још и данас наврх
планине,мадајеготовосамобадрљица
преосталаоднекадашњегагорскогдива,
који јетузаостао јошизтурскихвреме
на,амождасе јошипријетурскихвре
меназгледаваоодандесвисинесберка
совачким Деспотовцем, гдје су некад
столовалисрпскиБранковићиихрватски
Бериславићи.Испињесебријестиданас
наврх шидске Фрушке горе и поносито
упиреунебосвојубадрљицу,каовојво
да јуначку сабљу, вазда још за много
глававишиоддругогдрвећа.Акакавје
текбиозамогадетињства,кадсамгаод
прољећасведо касне јесени гледаоиз
данаудан!Испињаосенебуподоблаке,
висок,поносит,највишиинајпоносиити
јиинасвемвидику.Нависини,неколико
стотина корачаја од шидскога бријеста,
биојенашвиноград,аутомдједовском
винограду провео сам најљепше дане
ранемладости.…Јероткадсамзнаоза
себе,знаосамдобро,датонијеобично
дрво,негодрво,каквогнигдјевишенема.
И зато сам, колико сам га год за дана
гледаорадознало,предвечеузимаовећ
дазазиремодњега.Сјећамсе,какосам
једампут,кадсејевећбиостаохватати
мрачак,пролазиосоцемкрајбријестаи
свом силом хтио да заобиђемо другим
путем.Аикаконебих:татконезна,да
око шидскога бријеста виле воде коло!
Старивинцилирнаш,дедаТеја,климао
јесамоглавомиговориомитихо:„Мали,
нешалисе,чувајсебреста!“.Бадаваму
јеотацбраниодаменесмијеплашити.
Старацсе јебојаоисам,пакаконеби
онда упозоравао дијете! …Старац је
знао и то, да су и сам бријст засадиле
виле. Зато су га и засадиле на таквом
мјесту,свиманавидику,даимбудезбо
риште,кудлакодолазе.Аинеможеда
буде такво збориште ма гдје у шумској
гуштари,негоморадабуденачистини,
гдјеможедагаобасјамјесечина.Татко
јевидиоичуо,дабисевилеокупљале

попомрчини!“.Приповедачдаљенаводи
идедаТејиносведочење:„Видиосамја
доста тих виловњака. Највише сам
видиодасањимаиграпокојниотацПар
теније из Привине Главе. Игра и пјева
онако,свашта.Аиграојеипокојнистари
попа гибарачки, само није онако живо
каокалуђер.Тоје,знаш,онајпопа,што
јебиочувен,какојезнаодатјераобла
ке. Једампут је побио све спахинске
пустаре код Ердевика. А други пут, кад
се јесвадиосморовићкимпопом,поту
каоМоровићтако,дасузаглавилеисве
рибеуБосутуиСтудви.“

Овалегенда је такође забележена
иусликарскомрадучувеногшид
ског наивца Илије Башичевића

Босиља,стимдајебрестуместо„шид
ски“опредељенкао „бачиначки“.Према
породичној причи, Илија је као младић
биопастирзбогчегајепонеколиконеде
ља боравио у босутским шумама. Јед
ном приликом је од других пастира чуо
причу о бресту. По тој причи се један
војниктокомПрвогсветскогратавраћао
сафронта. Када је дошао близуШида,
уморан од пешачења, легао је да се
одмори испод старог бреста. Кад је
заспао, указаламусе групадевојака, у
дугим белим хаљинама, које су играле
окоњега.Једнамујепришлаизамоли
ладаимсвира,даламујегајдеитакоје,
упесмиисвирци,протекланоћ.Кадсу
сезачулипрвипетлови,вилесунестале,
војниксепробудио,ауустимамујебила
ножицаодјаретаодгајди.Овапричаће
каснијеинспирисатиБосиљаданаслика
својучувенуслику„Бачиначкибрест“.
Природна лепота уопште брестовог

дрветапривукла јепажњуинајпознати
јегшиђанина,академскогсликараСаве
Шумановића.КоликојепознатоШумано
вићнијенасликао конкретноовај „Шид
ски брест“ али је насликао неколико
мањихбрестовауоколинишидске„Бра
њевине“.

Оно што је из у зет но за ни
мљи во је сте по да так да је 
ко ми си ја кон ста то ва ла да 
је у ста блу бре ста по мо ћу 

јед ног гво зде ног кли на 
при чвр шће на огром на гво

зде на зар ђа ла ка ри ка 
де бљи не 810 цен ти ме та
ра. Чла но ви ко ми си је су 

за бе ле жи ли ло кал ну при
чу да су за ту ка ри ку у 

про шло сти ве зи ва ни чам
ци и ла ђе, у при лог че му 

је ишла и при ча да су 
то ком шесте де це ни је 18. 

ве ка у бли зи ни бре ста 
про на ђе ни оста ци ча ма ца 
и кљун од ла ђе. Ове не ве
ро ват не по дат ке ко ми си ја 
је об ја сни ла прет по став

ком да је у про шло сти 
ко ри то ре ке Са ве те кло уз 
ове па ди не Фру шке го ре

Ау стриј ска кар та из 18651869. г.
са уцр та ним „Шид ским (Ве ли ким) бре стом“

Или ја Ба ши че вић Бо сиљ, „Ба чи нач ки брест“ 
(МНУ „Или ја нум“ Шид)
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Је ди ни го ри од за лу ђе ни ка 
Но ва ком Ђо ко ви ћем
су они ко ји га пљу ју

Ни је се бла ми ра ла као ње го ва по ро ди ца од ко је је 
сва ки члан, ве ру јем из нај бо ље на ме ре, из го во рио 
го ми лу глу по сти ко је су ову си ту а ци ју до дат но оте
жа ле. Ако су ме ни оте жа ле да то чи там и слу шам  
ве ру јем да ни Но ва ку ни је би ло све јед но

Да за не ма ри мо то да 
ли је вак ци ни сан 
или не, да ли се 

по ли тич ки из ја шња ва 
или је апо ли ти чан. 
Чо век је имао сву 
по треб ну до ку мен та ци
ју, по ни жен је, од би јен и 
де пор то ван. Буд не очи 
це лог све та пра ти ле су 
си ту а ци ју, а не ки су га у 
Ср би ји до че ка ли ра ши
ре них ру ку, а не ки на 
нож.

Увек ме је за ни ма ло 
че му по тре ба да пљу је
мо у сво је дво ри ште? 
Че му по тре ба да чо ве ка 
ко ји пред ста вља на шу 
зе мљу, а ко ји је ис тој тој 
др жа ви до ни рао сил не 
нов це и опре му ко ја 
по ма же у ле че њу љу ди 
од ко ро на  ви ру са, бла
ти мо и раз вла чи мо по 
ме ди ји ма да ни ма и 
да ни ма?

И да не на бра јам шта 
је све још учи нио, по ред 
про мо ци је здра вог на чи
на жи во та и на ше зе мље 
као јед не ци ви ли зо ва не 
и на пред не др жа ве, срп
ског на ро да у дру га чи
јем све тлу од увре же ног 
ми шље ња у За пад ном 
све ту да смо ди вља ци и 
да ра ту је мо сва ки дан...

Чак је и тој Ау стра ли ји 
до ни рао но вац на кон 
што их је по жар до бра но 
по та ма нио, али то не ма 
ве зе са тре нут ним по ли
тич ким ста вом те др жа
ве пре ма ње му. Ни ти је 
он ов де би тан.

Би тан је наш став.
А, не кад по ми слим – 

бо ље да га не ма мо.

Не при чам ов де о 
из ја ва ма ње го вог оца, 
мај ке или бра та, ни ти о 
то ме да је он сле де ћи 
Исус. При чам о све му 
што ра ди за љу де 
ши ром све та – а ни је 
мо рао. Да је дао је дан 
цео ди нар, евро или 
фра нак, на то се клим не 
гла вом и ка же хва ла. Да 
је јед ном по ка зао три 
пр ста у знак по здра ва 
на свет ским так ми че
њи ма, тре ба да клим не
мо гла вом и ка же мо 
хва ла. И то за то што не 
би био ни пр ви ни 
по след њи ко ји би, ка да 
би се про био у све ту, 
овој на шој ма лој зе мљи 
са ве ли ким ср цем – 
окре нуо ле ђа. Не би био 
ни пр ви ни по след њи 
ко ји сво ју де цу не би ни 
учио да го во ре срп ски 
је зик ка ко тре ба, као ни 
на шу исто ри ју, тра ди
ци ју и ве ру. Али он то 
ни је.

Шта ми од ње га за пра
во хо ће мо? Хо ће мо да 
бу де пр ви, да бу де нај
бо љи и да ра ди све 
она ко ка ко ми ми сли мо 
да је дан шам пи он, 
за пра во пр ви ре кет све
та, тре ба да се по на ша. 
За бо ра вља мо да је и он 
људ ско би ће и да, иа ко 
је јав на лич ност, ипак 
има пра во на сво је 
ми шље ње и став ко ји 
мо же, а и не мо ра ни ка
да да ка же.

Пу на су нам уста људ
ских пра ва и сло бо да, 
сви смо вр ло ли бе рал
ни и ши ро ких схва та ња 

– док не до ђе вре ме да 
ста не мо иза не ког на шег 
и ује ди ни мо се бар ето, 
око јед ног спор ти сте. 
Не, он да је за бра ње но 
да имаш дру га чи је 
ми шље ње од оног ко је 
има ма са, за бра ње но је 
да за гр лиш др во и 
за хва лиш се при ро ди, 
за бра ње но је јав но да 
ка жеш – љу ди ово ни је 
фер!

„Јад ни ма ли Но вак, 
ло ше му је у хо те лу” и 
„сад ви диш да ни си 
ни шта бо љи  од остат ка 
све та” су хра бре ре че
ни це по бу ње ни ка и 
бо ра ца за рав но прав
ност свих љу ди, а ко је 
су се че сто про жи ма ле 
у ко мен та ри ма на дру
штве ним мре жа ма, ста
ту си ма на Феј сбу ку, а 
мо ра мо при зна ти и у 
број ним ме ди ји ма.

Но вак ис па да рат ни 
зло чи нац ко ји не са мо 
да ка ља углед но име 
Ср би је, не го је и опа
сност за цео свет. И баш 
тај је дан бе сни ко ри
сник Феј сбу ка ће сво
јим ко мен та ром да про
ме ни по глед свих нас 
(ко ји ина че Но ва ка 
по шту је мо) и по др жа ће 
прав ду ко ја је ис пу ње
на за јед но са чо ве чан
ством, ко је на по кон 
„функ ци о ни ше по пра
ви ли ма”.

Мо жда је ње го ва Је ле
на нај бо ље и по сту пи
ла. Ни је се јав но огла
ша ва ла ни ти из ја шња
ва ла и је ди но је за 
Бо жић по ста ви ла њи хо

ву за јед нич ку сли ку уз 
по ру ку љу ба ви, раз у ме
ва ња и стр пље ња. Ни је 
се бла ми ра ла као ње го
ва по ро ди ца од ко је је 
сва ки члан, ве ру јем из 
нај бо ље на ме ре, из го
во рио го ми лу глу по сти 
ко је су ову си ту а ци ју 
до дат но оте жа ле. Ако 
су ме ни оте жа ле да то 
чи там и слу шам  ве ру
јем да ни Но ва ку ни је 
би ло све јед но, ако се 
уоп ште и упу штао у све 
то. Што се на дам да 
ни је.

Је ле на Ђо ко вић 
ни је из ми сли ла 
то плу во ду, али је 

та да на пи са ла не што 
што ћу за у век пам ти ти 
и што је при ме њи во на 
ско ро сва ку сфе ру 
на шег жи во та: „Ду бо ко 
удах нем да се сми рим и 
на ђем за хвал ност (и 
раз у ме ва ње) за све што 
се са да де ша ва. Је ди ни 
за кон ко ји сви тре ба да 
по шту је мо, без об зи ра 
где се на ла зи мо је 
Љу бав и по што ва ње 
дру гих љу ди.”

За то ових да на ду бо
ко уди шем и про на ла
зим раз у ме ва ње за све 
љу де ис пу ње не то ли
ком мр жњом да је је ди
ни на чин на ко ји мо гу да 
ис ка ле сво је фру стра
ци је  упра во да пљу ју 
по Но ва ку. Мо жда га и 
про на ђем.  ЛА Луна
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MRTAV
UGAO Фуд бал се игра 

свих 85 мину та
Фуд бал у наста ја њу

ФудбалскиКупафричкихнацијајетак
мичењекојепрвенственозадајевелике
главобоље многим европским клубови
ма.Некиоднајпознатијихиграчаунајја
чимлигамаЕвропезапалилисукућида
бране боје својих земаља. Фудбал као
фудбал и није баш нека представа.
Пословично, нагледа се човек свега и
свачеганаовомтурниру.Већинаекипа
има у својим редовима једну или две
фудбалске звезде које вуку остатак и
старају се да представа на травнатом
теренунепрерастеуциркус.
Да би се ипак све мало зачинило и

даодојамултимативнеегзотике,побри
нусетуитамосудије,којисусве,само
нису компетентни да суде мечеве на
великој сцени. Тако смо, између оста
лог,билисведоциједнебизарнеситуа
ције на овогодишњем турниру, када је
извеснистручњаксапиштаљкомуусти
маукраошоунаутакмициизмеђуМали
ја и Туниса. Господин је мртав ’ладан
свираокрају85.минутуизсамоњему
знаних разлога. Када је схватио да се
фудбалска утакмица игра 90 минута,
наставиојемеч,алијеопетсвираокрај
у89.минуту.Требанаравнонапоменути
дајелегендадвапутапрегледаласни
макизВАРсобе,доделилацрвеникар
тон, а на мечу је било укупно девет
измена.
На овом турниру има и неких нама

познатих имена. Милован Рајевац се
обрукао са репрезентацијом Гане и
испао већ у групној фази. На захтев
министра спорта, експерсно је добио
шут – карту. Сањим је потонуо иРич
мондБоаћибившииграчЦрвенезвезде.
Јошједанзвездаш,ЕлФардуБенпише
историјусарепрезентацијомКоморских
Острваиизборилисупласманунокаут
фазу по први пут. За Нигерију наступа
УмарСадик,бившинападачПартизана.
ТујеиСеидубаСума,његовцрнобели

колега и репрезентативац Гвинеје, који
је турнир обележио својим недоличним
понашањем у виду циркања пива и
пушењашишеусвојојхотелскојсоби.

Дебељ ко се не шали
Никола Јокић наставља где је стао

прошлесезоне.Сомборацјеутопфор
миипалиижариамеричкомНБАлигом.
Ако је на почетку сезонеможда и било
недоумицагледењеговепоновнеканди
датурезанајкориснијегиграчаНБАлиге,
садајејаснодасечовекнешали.
Напочеткујеизгледалодаћеизгубити

битку са Атетокумбом, Каријем, Дурен
томидружином,јерсезнаколикобреме
носиналеђимаактуелниМВПиколико
јетешкоостатинаистомнивоудвесезо
незаредом.Ипак,Јокарагазикогастиг
не и јасно је да је један од најбољих
играчаиовесезоне.Заразликуодпрет
ходног периода, Србин је сада акценат
бационапоентирање,свестандаурас
паломДенверутешкоможенештопости
ћиразигравањемсаиграча.Бројкесуму

идаљебруталне,абележи26поенапо
мечууз14скоковаиседамасистенција
у просеку. Недавно је опирио Клиперсе
убацивши49поена.Брутално.
Иначе, наш ас је и званично постао

најбољи асистент Денвера у историји,
престигавши Андреа Милера на вечној
листи. Оно што може да га осакати у
наставкусезоне,јестечињеницадабаш
инемасакимдаигра,собзиромнато
да је Денвер десеткован повредама, а
сем њега, праве звезде у тиму нема.
Тешкодамогудасенадајунекомвећем
успехуовесезоне.

Кине ски затвор
Зимске олимпијске игре у Пекингу

почињу4.фебруара,амалокогауСрби
ји интересује овај догађај.Навикли смо
натоданаовојсмотринемамоштада
тражимо, па се праћење Олимпијаде
углавном своди на спорадично бацање
оканаспортове којинас занимају.Оте
жавајућа околност је и тошто се читав
циркус одиграва богу иза леђа, те ће и
временскаразликаутицатина тодаће
врло вероватно овај догађај пратити
малибројљудисаовихпростора.
Занимљиво је да се све одиграва у

јекуепидемијевирусакоји јеикренуоу
свој походбашизКине.Каконајављују
тамошњевласти,правилаћебитириго
розна, као да се ради о неком, не дај
боже,логоруилизатвору.Свиучесници
ћебитиизолованиинећеиматифизич
ког контакта са спољнимсветом,а ста
новнициОлимпијскогселабићетестира
ни свакодневно. Такође, навијачима из
иностранства је забрањено присуство
овом догађају. Сада је већ свима јасно
дасаовомпиздаријомодкоронемора
моживети,аостајенамсамодасенада
мо да ће ова Зимска олимијада бити
последњивеликидогађајкоји јеодржан
усенцивируса,изолацијеибесомучног
тестирања.

Протекле суботе, 22. јануара је одржано
дворанскоПрвенствоВојводинезасениореи
сениоркеуНовомСаду,докјеБеоградбио
домаћинПрвенстваСрбијезапиониреипио
нирке (до 16 година). Атлетичари Атлетског
клуба  „Сирмиум“ остварили су одличне
резултатесобзиромнатодајепеторотакми
чараовогклубаосвојилочакчетиримедаље.
Насениорскомпрвенствуна„Сајмишту“у

НовомСадусвотроје„Сирмиумових“атлети
чара освојило је  медаљу. Немања Јоргић,
добитник је златног одличја у трци  на 60
метара, где је остварио резултат од 7.10
секунди.МирјанаДасовићбилајенајбољау
бацањукугле(12.83метара),докјеАњаЧан
чаревић, која је још увек млађа јуниорка,
освојила сребро, поставивши лични рекорд

од11.68метара.Ањајеиначебацаласени
орскукуглутежинечетирикилограма.
У београдској атлетској дворани на пио

нирскомдржавномпрвенству(до16година)
Страхиња Чикић је, остваривши лични
рекордутрцина300метара(40.26секунди)
освојио сребрну медаљу, док је Стефану
Ђонићуудебитантскојтрцина60метараса
препонамазастаријепионире(штоподразу
мевавећувисинуидужиразмак)малонедо
стајалодадођедобронзе,пасемораозадо
вољитичетвртомпозицијом.
У краткој изјави после ових такмичења

тренерСлободанМацановићкажедајеизу
зетно задовољан оствареним резултатима,
нарочито због чињенице коју је и раније
помињао–дасењеговитакмичаризазимска

дворанска првенстваприпремају наотворе
ном простору, при ниским температурама и
неповољним атмосферким приликама за
разликуодњиховихглавнихконкуренатаиз
Новог Сада или Београда који припремне
тренинге изводе у дворанским условима на
идеалнимтемпературамаод21или22сте
пенаисувојтартанподлози.
–Једвачекамодасезавршизимскадво

ранскасезонаидаодмеримоснагеналето
када будемо имали једнаке услове за рад,
додао је тренер Мацановић, који је пред
наступајуће ново државно такмичење изра
зиобојазандабиактуелнаепидемијскаситу
ацијасаковидинфекцијоммоглаутицатина
спремностинаступпојединихтакмичараАК
„Сирмиум“.

АК „СИР МИ УМ“

Че ти ри ме да ље за пет атле ти ча ра
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Пред Фудбалским клубом „Слобода“
изДоњегТоварника је(не)могућамиси
ја: како надокнадити минус од осам
бодова?ЛидерВојвођанскелиге–„Југ“,
РФК „Нови Сад 1921“, после првих 15
првенственихколаима33бода,аседмо
пласирана„Слобода“25.Челнициклуба,
каоиувек,великисуоптимисти.
–ПредфудбалеримаСлободебиће45

пакленихданарада.Заостатакзапрва
комнијемали,алисвиверујемодасеуз
великаодрицањаможеанулирати.Дове
ли смо фудбалере који су се успешно
доказалиувишимлигама.Имаћедовољ
новременадасеуклопесиграчимакоји
сујесенасиграли.Појачањасу:Алексан
дар Бабић (Јединство, Владимирци),
Душан Ђуричић (Железничар, Инђија),
Миодраг Милетић и Небојша Павловић
(Подунавац, Белегиш). А из Немачке је
дошао Марко Туран. Нову средину за
доказивање потражиће Раша Богдан,
Мирослав Јагодић, Денис Салкунић,
МилошПетровић,СтефанМићић,Зоран
Комазец,МилорадБојићиЛазарУроше
вић – истиче председник клуба Милан
Алексић.
ШефстручногштабаМилошЂокићи

његовисарадницисуодстартаприпре
манаметнулижестоктемпо.
–Једвасмочекалипочетакприпрема.

Зимска пауза је била дуга. Први део
сезоненећемобашпамтитиподобром.
Нисмоиспунилионоштосможелели,а
тојепрвоместо.Направилисмодетаљ
нуанализуивиделисмогдесмогреши
ли.Идаљејенашциљјасанинепроме
њен.Тосмопредочилииграчима,каои

жељу да играмо најбољи фудбал и да
будемо препознатљиви по игри. Због
свегатога,ангажовалисмоиновеигра
че.Упреговоримасмоса јошдвојицом.
Упочеткућеморадитиуспортскојхалиу
ДоњемТоварникуи, коликовремебуде
дозвољавало,нанашемтерену.Постоји
могућностда упрвој половинифебруа
ра, део припрема одрадимо на Лепен
скомВиру.Наравно, иовде смовезани
завреме.Дабисештобољеприпреми
лииуиграли,договоренојеседамприја
тељских утакмица, где ће нам ривали
бити Напредак (Попинци), Омладинац
(Нови Бановци), Мачва (Богатић), Рад
нички (Шид), Први мај (Рума), Феникс
(СтараПазова)иБорац (Шајкаш),иста
каојеЂокић.

ФК „СЛО БО ДА“, ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Но ва еки па,
ста ре ам би ци је

Милан Алексић

ФК „ДО ЊИ СРЕМ 2015“

Пе ћи нач ки зо наш за по чео при пре ме
Завршен је зимски одмори за „Доњи

Срем2015“.Под„буднимоком“тренера
ЗдравкаТривковићаињеговогпомоћни
ка Бранка Ђаковића, одрађен је први
тренинг у балон салиСпортског центра
„Сувача“.
–Неће бити већих промена у начини

рада.Вредноирадноидемонапреддо
новихпобеда.Недељноћемоиматипет
тренинга,уздваслободнадана.Уплану
суконтролнеутакмицесареномираним
клубовима: Словен (Рума), Звијезда 09
(Станишићи, Република Српска), Желе
зничар(Инђија),Јединство(СтараПазо
ва), Звездара (Београд), Локомотива
(Београд), Раднички (Нова Пазова) и
Феникс (Стара Пазова). Поуке из првог
дела сезоне су извучене, поготово из
„шамара“ са неких утакмица. Ако буде
ишло све по плану, Доњи Срем 2015
видимкаотакмичарску,борбенуипожр
твовануекипу.Штаће тодонети сазна
ћемо почетком јуна, наглшава Тривко
вић.
Toкoмзимскепаузе,челниципећинач

когзонашабилисувеомаактивни.

–Oсновнизадатакбионамједаигра
чимастворимоштобољеусловезарад.
Поред тога, реконструисан је играчки
потенцијал.Засада,новииграчисунам:
ЛукаРудан (Хајдук,Бешка),ВањаМар
ковић (Локомотива, Београд), Никола
Радосављевић (Јединство,СтараПазо
ва),МиланМилановић.Љуково)иДарко

Адамовић (Мачва, Богатић). У току су
преговори са играчима из „штоперске
линије“. Каријере у другом срединама
наставиће: Перишић, Пејчиновић, Јури
шић, Николић, Бојић, Вукосављевић,
Ђурковић,КонестабоибраћаТрифуно
вић.Совимизменамахтелисмодамак
сималнопојачамоконкуренцију,асамим
тим и квалитет. Тренеру Тривковићу, у
раду ђе помагати Бранко Ђаковић,
стручњак богате тренерске каријере:
Земун,ДинамоизВрања,БорацизСаку
ла, Модрича (Босна и Херцеговина),
Оман,СаудијскаАрабија–кажеМилош
Гмизић,председникклуба
Од самог оснивања „Доњег Срема

2015“ЗоранЈелачаје„измеђустатива“.
–Генерално,првидеосезонесеможе

оценитикаоуспешан:добраатмосфера,
добаррад,дружење…Свејетодовело
идодобрихрезултата,односнопласма
на.Билоје,наравно,инедостатака.Гле
даћемодаихисправимо.Преднамаће,
свакако, бити напорне припреме. То је
неминовно,јерсмосамисебипоставили
високециљеве–истичеЈелача.

ЖЕН СКА КО ШАР КА

Три јумф „Сре ма“ 
Сигурна игра и  трујумф кошаркашица

„Срема“напрвојутакмициу2022.години.У
утакмици 11. кола Кадетске лиге Србије у
СмедеревскојПаланци,ЖКК„Срем“јепобе
дио екипу ЖКК „Систем 2000“ резултатом
40:53(14:18,6:10,11:13,9:12).
Играчице „Срема“ играле су одлично,

водилетокомцелеутакмицеипоказаледа
се налазе у све бољојформи. Иако веома
ослабљене неиграњем две битне играчице
збогповредеипрехладе,гошћесуселавов
скибориле,одбрануигралефантастично,а
унападусмиреномипаметномигром„сла
мале“ривала.Кошаркашице„Система“поку
шавалесудасеприближеиугрозепредност
„Срема“алииграчицеуцрножутимдресо
виманису тодозволиле. „Срем“ је на крају
заслуженославиоизабележиоважнупобе
дуунаставкуборбеза„FinalEight“.
ЗаЖКК„Срем“игралесу:ТркуљаБранка

(15пoена),НиколићМила(13поена),Бала
нац Николина (12 поена), Андријашевић
Ирина (осам поена), Костић Светлана (три
поена), Ђорђић Милица (два поена), Јери
нићМилица,ТриванМилица.
Најефикаснија у екипи из Смедеревске

ПаланкебилајеАнђелаВирагса13поена.
Тренер „Срема“ Немања Стаменковић

одличнојеводиосвојуекипудоважнепобе
деиуказаошансусвимиграчицамакојеиз
утакмицеуутакмицуиграјусвебоље.
–Очекивали смо тешку утакмицу с обзи

ром на то да је прва у наставку првенства
ове године. Одговорно смо приступиили
утакмициодсамогпочеткаиврлосамзадо
вољан контролом утакмице јер се питање
победниканиуједномтренуткуниједоводи
лоупитање.Одигралисмотимскиодлично,
посебноуфазиодбранегдесмонаправили
одлучујућуразликууодносунапротивничку
екипу.Унаставкунасочекујуновезначајне
утакмицедоостварењаконачногциљаато
јеулазакучетвртфиналнuфазуовогтакми
чења,рекаојеза„Мновине“тренерСтамен
ковић.

Здравко Тривковић
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Ма чва ни без
по бе де у Ши ду
Стонотенисери СТК „Подриње“

изМачванскеМитровице пораже
нисууседмомколуВојвођанскеА
лигенагостовањуекипиСТК„Пар
тизан“ из Шида укупним резулта
том4:3.Уовомрезултатскинеиз
весноммечудосамогкраја,дома
ћин је повео победом  Лазара
Дангузова над  Владом Чупићем
резултатом 3:1. Изједначио је
ЗоранЂокић,којијеудругоммечу
резултатом 3:2 савладао Марка
Лучића. Победом Дејана Јочкови
ћанадДраганомДангузовим„Под
риње“јепрешлоувођство2:1,да
би Шиђани тријумфом Лазара и
ДраганаДангузоваудублупротив
Владе Чупића и Зорана Ђокића
изједначили укупан скор на 2:2.
МаксималнапобедаЛазараДангу
зовапротивЗоранаЂокићадоне
лаједомаћинуновупредносткоју
јенеутралисаоВладаЧупићпобе
домнадРубеномЧањијемрезул
татом 3:1. У одлучујућем седмом
мечуМаркоЛучићизСТК„Парти
зан“резултатом3:1биојебољиод
Дејана Јочковића и донео конач
них4:3засвојуекипу.

ГОК „СРЕМ ИТОН“

Пи о ни ри и ка де ти ре ђа ју по бе де
ПионирскаекипаГОК„СремИтон“из

Сремске Митровице изборила је  пла
сманмеђуосамнајбољихекипа уВој
водиниитренутносеборизапласман
у четири најбоље екипе и одлазак на
државно првенство. Протеклог викен
да,младиодбојкаши „СремИтона“ по
бедилисукаодомаћиниекипу„Врбаса“
резултатом3:0.Утакмицајеодигранау
Основнојшколи„СлободанБајићПаја“.
Известан број одбојкаша из пионирске
екипе наступа и у кадетском узрасту
овог клуба, док је неколицина младих
и талентованих играча од ове сезоне
прикљученаисениорскојекипи,гдесу
вреднимрадомнатренинзимадодатно
усавршилинекеодбојкашкевештинеи
стеклиодговарајућеискуствоалиипо
верењетренераЗоранаКовачића.
Пионирскуекипу„СремИтона“уовом

тренуткучине:ВукЛешчук,ДавидТа
дић,Душан Весковић, Иван Дудок, Пе
тар Андријевић, Никола Андријевић,
Лазар Палковљевић, Младен Грбавац,
ЛукаМаћешић(капитен),МаркоПетро
вић, Дејан Лаушевић, Лазар Ковачић,
НиколаЧампраг,СтефанМијић,Огњен
НедељковићиДушанВеселица.
Кадетска екипа ГОК „СремИтон“ за

почела је прошлог викенда такмичење
у оквиру Првенства Војводине, где је
стартовала убедљивом победом над
екипом „Словена“ из Руме резултатом
3:0. Овим резултатом митровачки ка
детивећсуостварилапролазунаред
нурундутакмичења.Свикадетиодове
сезоне  члановисуи сениорскеекипе,

где их је публика видела на делу, јер
судобијализнатнуминутажу,анекиод
њихпружилисуизапаженепартије,по
казујућитимедавећмогубитиослонац
екипе.Самлађимкатегоријамарадипр
вотимацикапитен„СремИтона“Јован
Ковачић.
Кадетску екипу чине: Владимир Ћо

рић,БраниславРољић(капитен),Бојан
Петковић,ВељкоПетровић,ЛукаМаће
шић,ВукЛешчук,ДавидТадић,Душан
Весковић,ИванДудокиПетарАндрије
вић.

Уклубукажудасурезултатипионир
скеикадетскеекипе ГОК„СремИтон“
очекивани као одраз дугогодишње по
свећеностирадусамлађимкатегорија
ма,што је тренутно примарни акценат
клуба. Тај рад  препознали су стручни
штабовимлађихнационалнихселекција
учијимекипамасуиграчи„СремИтона“
редовни чланови већ неколико година
заредом.Последњипримерјенедавни
позивЛукиМаћешићузанаступукадет
скојрепрезентацијиСрбије.

Де јан Мо стар лић

Победничка екипа кадета ГОК „Срем Итон“

УседмомколуВојвођанскеАлигестонотени
сери сремскомитровачког клуба „СремСпин“
угостилисуусуботу22.ЈануараекипуСТК„Мла
дост“изБачкогПетровца.Послепетодиграних
мечева,гостиизБачкогПетровцабилисубољи
укупнимрезултатом4:1.
У првом сустрету стонотенисер „Младости“

Павел Бажик у неизвесном мечу савладао је
Младена Недељковића резултатом 3:2. Миро
славЛоменудругоммечубиојебољиоддома
ћег играчаХамидаТокићамаксималним резул
татом 3:0. До смањења резултата Сремци су
дошли победомРадојице Гламочака надПаве

лом Тураном у трећем мечу резултатом 3:0.
Гости у се резултатски „одлеплили“ после игре
дубловаукојојсуТураниЛоменбилибољиод
НедељковићаиГламочакамаксималнимрезул
татом. Тачку на убедљиву победу „Младости“
ставиојеМирославЛомен,победившиМладена
Недељковићарезултатом3:0.
ТренерСТК „Срем–Спин“ЖиванЈовановић

честитаојепротивнициманапобеди,сматрајући
дасуМитровчаниодигралиисподсвојихмогућ
ности,причемујеекипа„Младости“поњеговим
речима,изузетноквалитетнамладаекипа.Њего
ваекипанаредногвикендагостујеуРуми.

Пораз Митровчана
СТОНИ ТЕНИС
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МИРЈАНА МУСЛИН, ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА ГЖОК „СРЕМ“И СЕЛЕКТОР КАДЕТСКЕ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

У „Сре му“ смо на пра ви ли 
спој мла до сти и ис ку ства

Ка да је реч о на шим де вој ка ма, оне су по ка за ле озби љан ква ли тет. Ре пре зен та тив ке 
из ре до ва „Сре ма“ да ва ле су на шој по ста ви  до дат ну ста бил ност. Не мо гу их из два
ја ти у од но су на оста так еки пе, али мо гу да ка жем са су се оне од лич но укло пи ле у 
тим ску игру, каже Мирјана Муслин

На недавно одржаном
квалификационом тур
ниру женских кадетских

одбојкашких репрезентација
заодлазакнаЕвропскопрвен
ство,одиграномутурскомгра
ду Баликесиру, одбојкашка
репрезентација Србије пости
гла јеодличанрезултатибез
поразасепласираланапрвен
ствостарогконтинентакојесе
одржавауЧешкојод22.до31.
јула. Репрезентативке Србије
наступиле су у конкуренцији
са такмичаркама изБугарске,
Турске, Румуније, Грчке и
Албаније, а међу дванаест
одбојкашица одабраних да
бране националне боје, биле
су четири играчице сремско
митровачког ГЖОК „Срем“.
Ана Михајловић, Јована
Антић, Мина Станојевић и
Соња Даниловић својим
наступима допринеле су
добромрезултатуСрбије.
КакојејеМирјанаМусулин,

шеф стручног штаба митро
вачког „Срема“ од недавно и
нови селектор женске кадет
скеселекције,замолилисмоје
да са читаоцима „М новина“
подели утиске са свог  деби
тантског селекторског насту
па,који јеиуспехсремскоми
тровачкогженскогодбојкашког
клуба.

М НО ВИ НЕ: Из ве шта ји са 
ква ли фи ка ции ја из Тур ске 
по ми њу мак си ма лан учи нак 
и од лич но из да ње се лек ци је 
Ср би је са све га два из гу
бље на се та и три јум фом над 
до ма ћом еки пом у по след
њој и нај те жој утак ми ци. 
Ка ко оце њу је те на ступ 
на ших так ми чар ки, по себ но 
де во ја ка  из ГЖОК „Срем“ ?

МИР ЈА НА МУ СУ ЛИН: Ако
сеосврнемонаквалификаци
је,онесузанасбилеприлич
но тешке. Нисмо имали
довољновременадасепри
премимо,каоуосталомидру
геекипе.Првипутусвомраду
сусрела сам се са новим
девојкамаимогудакажемда
сам заиста задовољна њихо
вимквалитетом,начиномрада

иодносомпремарепрезента
цији.Упетданаималисмопет
утакмицаитојебиоприлично
тежак распоред. Ми смо се у
првој утакмици практично
уигравале, јер смо на квали
фикационитурниротишлебез
иједне тренинг утакмице, али
не могу да кажем да је то
изгледало лоше, јер смо из
утакмицеуутакмицуподизале
ниво наше игре. Изузев две
девојке из нашег клуба, у
репрезентацији су још једна
или две играчице које имају
суперлигашки статус, што се
показалокаовеликапредност
збогчињеницедасуоненави
клена тренинге и утакмице у
знатно јачој и квалитетнијој
конкуренцији. Могу само да
похвалим њихове тренере и
људекојирадесаовимигра

чицама у њиховом матичним
клубовима. Када је реч о
нашимдевојкама,онесупока
зале озбиљан квалитет.
Репрезентативке из редова
„Срема“ давале су нашој
постави  додатну стабилност.
Немогуихиздвајатиуодносу
наостатакекипе,алимогуда
кажем са су се оне одлично
уклопилеутимскуигру.Поно
вићу још једном да је овде
било јако битно тимско иску
ствоијачи„спаринг“накојису
нашеодбојкашиценавикле.У
сваком тренутку сам знала
штаодњихочекујемионесу
управотоштосеочекивалои
пружиле.

Сла же те ли се да је за 
„Срем“ као клуб, па и за сам 
град Срем ску Ми тро ви цу 

ве ли ка ствар то што има 
тре нут но че ти ри ре пре зен
та тив ке у се лек ци ји, ко ја 
оства ру је до бре и на го ве
шта ва још бо ље  ре зул та те. 
Чи ни се да је баш то плод 
клуп ског опре де ље ња да се 
ра ди на ства ра њу  мла дих 
ква ли тет них  од бој ка ши ца?

– Свакакојевеликастварза
клубдаимачетирирепрезен
тативкеуједнојселекцијииту
је препознатљива политика
нашегклубадасетимзначај
но подмлади уз промоцију и
развојмладихиграчица.Има
мосрећудасуоведевојкевећ
показале велики и евидентан
квалитет у репрезентацији,
алиусуперлигашкомтакмиче
њу оне још увек не могу да
изнесусавтеретизузетнојаке
конкуренције. Ми смо у клуп
скомпогледуостварилизацр
тани циљ – изборили смо се
заопстанакулиги.Тојевели
ки резултат за овако младу
екипукојаусениорскомсаста
ву има четири играчице узра
ста15или16година.Мислим
да смо у „Срему“ направили
добар спој младости и иску
ства. Када погледате првен
ственутабелу,тојестетренут
носедмапозиција,ализаова
комладуекипубезнекогзна
чајнијег  суперлигашког иску
ства ово је успех,  нарочито
збогмогућностидарастереће
ноунаставкупрвенствапоку
шамо да се домогнемо неке
бољепозиције.

Као шеф струч ног шта ба 
има те нај бо љи пре глед ква
ли те та свих се лек ци ја ГЖОК 
„Срем“, од ко ји не ке по пут 
пи о нир ки по сти жу од лич не 
ре зул та те на нај ви шем 
ни воу. Да ли у овом тре нут
ку ви ди те још не ку од „Сре
мо вих“ од бој ка ши ца, ко ја је 
бли зу ре пре зен та тив ног 
по зи ва?

– Добритакмичарскирезул
тати „Срема“ сигурно ће при
вући пажњу репрезенативних
селекција.Мислимдабинаша
играчица Дуња Грабић могла
ући у јуниорску селекцију,

M NOVINE :

Мирјана Муслин



3726. JANUAR 2022.    M NOVINE

мадајевеликаконкуренцијаи
њучинеиграчицекојесугоди
намаутојселекцијинасвојим
позицијама. Али, спорт је
такав – он је вечита борба и
доказивање квалитета али и
чињеницеданијесвеутален
тувећдостазависииодрада.
Јасамврлоопрезнаудавању
било каквих опсервација о
младим играчицама зато што
то може бити мач са две
оштрице– коликоимунеким
тренуцима помаже, толико
можеидаимодмогне,јероне
никако не би смеле да се у
својимглавамазадовољепри
чамаосопственомквалитету
који је евидентан. Треба да
буду свесне да су још на
почетку и да има доста про

сторадасеразвијају.Нањима
једапокажуколикијетајпро
стор и колико је степеница 
мало или много, пред њима.
Свакако, својим радом уз
нашуподршкуонетребадођу
дојошбољихрезултата.

Има ли сте за па же ну играч
ку, а сад и бо га ту тре нер ску 
ка ри је ру. Шта је за Вас лич
но зна чио по зив да бу де те 
се лек тор жен ске ка дет ске 
ре пре зен та ци је?
– То је за мене пре свега

изузетно велика част. Није
лако у овом „мору“ српске
одбојкеиквалитетнихтренера
добитишансудасепокажете
у репрезентативним водама.
Част ми је и задовољство,

какомојелично, такомислим
да је и клупско, јер имати у
нашој лиги репрезентативног
тренера велика је ствар. Ово
јесатисфакцијазамоједугого
дишње присуство у српској
одбојци.

Би ли сте тре нер мно го
број них клу бо ва. Успе шно 
ра ди те у Срем ској Ми тро ви
ци, ко ја се одав но про фи ли
са ла као од бој ка шка сре ди
на. Да ли по сто ји раз ли ка у 
на чи ну ра да и уоп ште у 
од бој ка шкој ат мос фе ри 
из ме ђу „ве ли ких“ гра до ва и 
услов но ре че но, ма њих сре
ди на као што је на ша. Где 
ви ди те по зи ци ју Ми тро ви це 
на ма пи срп ских цен та ра 

жен ске од бој ке ?
Немаовдевеликихразлика

измеђусредина,већсерадио
прилагођавању тренера на
искуство и квалитет екипе са
којомрадите.Радјесвударад
и приступ тренинзима је исти
код професионалаца који
играју у иностранству и ове
децеод15година.Самотреба
радитинатомприлагођавању
њиховомтренутномквалитету
и знању и доћи ће жељени
резултат. Ако ме питате за
услове,уСремскојМитровици
су услови за женски одбојка
шки спорт заиста добри и у
томсегментумогудасемере
сасвимсуперлигашкимекипа
макојесууврхунашелиге.

Дејан Мостарлић

Расположенеизадовољне
због оствареног пласмана
репрезентације Србије  на
Европско првенство, четири
„Сремове“кадеткињедобиле
су заслужен одмор и нешто
касније прикључиле су се
припремама свог тима за
наставак суперлигашког так
мичења,гдећеупрвомколу
28. јануара дочекати екипу
„Црвенезвезде“.Репрезента
тивнипозивукадетскуселек
цију и одлазак на овако
важнотакмичењелогичансу
наставак њихове успешне
одбојкашке каријере, собзи
ромнатодасукаопионирке
већосетилестрастиграњаза
националнитим.
Ану Михајловић, фанта

стичну играчицу „Срема“,
којаигранапозицијиприма
ча није изненадио позив
селекторкеМусулин.
– Сам турнир био је при

лично тежак, а најтежа утак
мицазанасбиојесусретса
домаћином Турском. Њихов
терен и публика свакако су
били отежавајућа околност,
али нисмо дозволиле да то
претерано утиче на нашу
игру. Са осталим девојкама
из репрезентације углавном
се познајемо из млађих
селекција и због тога смо и
овајпутодличнофункциони
салештојепоказаоикрајњи
пласманнатурниру,реклаје
АнаМихајловић.
Утисак поуздане Соње

Даниловић са овог турнира
била је знатно опуштенија
атмосферанегонапрошлим
репрезентативнимприпрема
ма.
–Мождајетабољаиопу

штенија атмосфера усло
вљена променом тренера

или смо једноставно ми као
играчице помало сазреле у
односу на пионирску екипу.
Очекиваласамнајвишипла
сманипролазакнаЕвропско
првенство, јер смо показале
дасмодобрагенерацијаида
смонаовомтакмичењубиле
једнаоднајозбиљнијихекипа
са јако добрим тренерима и
стручним штабом. Мислим
данасчекајошмногоуспеха
имногопобеда,пресвегана
предстојећем Евроском и
надам се, Светском првен
ству,казалајеСоњаДанило
вић.
Блокерка„Срема“ирепре

зентације Србије Јована
Антић, каже да је искрено
очекивалапозивурепрезен

тацију,донеклестрепећида
лићебитидовољноспремна
збогповредекојујеимала.
– Много ми је драго што

смо се поново састале као
екипа.Уздобруатмосферуи
новог тренера највише смо
се фокусирале да пружимо
добруигру.Мислимдајесва
каиграчица,безобзирадали
јеуодређеномтренуткубила
натеренуиливанњега,дала
све од себе да обезбедимо
овај пласман. Бодриле смо
једнадругу,јерјебилонапор
ноигратинатеренудомаћи
на и пуном халом њихових
навијача,штоочигледноније
утицало на нашу игру, иста
клајеЈованаАнтић.
Још једна „Сремова“

репрезентативка, која је ква
лификационитурниродигра
ланаочекиваномнивоубила
је примач Мина Станојевић.
Онасеслажесасвојимсаи
грачицама и сматра да су
оправданавеликаочекивања
од наступа екипе Србије на
ЕвропскомиСветскомпрвен
ству. На овим такмичењима
амбициознаМина не искљу
чујениосвајањепрвогместа.
–Показаосенашнапредак

каоекипе.Билонамјетешко
уфиналујерјетурскапубли
кабилаприличнобучнаали
ми смо успеле да се
сконцентришемо на игру и
дођемодожељенепобедеи
пласмана, рекла је Мина
Станојевић.

МИ ТРОВ ЧАН КЕ ДЕО КА ДЕТ СКЕ ОД БОЈ КА ШКЕ ЕЛИ ТЕ
Са мо у ве ре не „Сре ми це“ обе ћа ва ју  но ве по бе де

„СРЕМОВЕ“ РЕПРЕЗЕНТАТИВКЕ: Соња Даниловић, Мина Станојевић,
Ана Михајловић, Јована Антић, селектор и тренер Мирјана Мусулин
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POLICIJSKA UPRAVA

У Вишем суду у Сремској Митро
вици, 17. јануара требало је да се
настависуђење,Марку(56)иЛазару
(20)Јовишићу,АлексиМрђи(20)иН.
Ј.(18)изСтареПазове,којисуокри
вљенизбог кривичногделаотмица,
малолетног Петра Митровића (15)
изСтареПазове.Међутим,рочиште
није одржано, јер се Марков бра
нилац разболео, а другом отказао
пуномоћ.
–Очекиваласамнатомпретресу

даћебитиизавршнареч,алисада
једошлодопомерања,паћесеодр
жатинаследећемрочиштууфебру
ару, а после тога следи објављива
ње пресуде  каже судија Милица
Цвејић,којаводиовајпоступак.
ВишејавнотужилаштвоуСремској

Митровици подигло је оптужницу,
коју јеујулу2020.године,потврдио
Вишисуд,апочеткомоктобрапоче
ло је суђење окривљеној четворци.
На почетку суђења, Алекса је при
знаокривицукаоиЛазар,докМарко
и најмлађи Јовишић нису признали

кривичноделокојеимсестављана
терет.
– Почетком новембра прошле

године, окривљени Мрђа је изме
ниосвојуодбрануиказаода јепод
притискомпризнаокривичноделоза
којетврдидаганијеизвршио,рекла
је судија Цвејић, додајући да овај
случајсврставауспецифичанизах
теван.
Према оптужници, коју је подигло

Више јавно тужилаштво уСремској
Митровици, отац Марко и његов
старији син Лазар и најмлађи син
Н.Ј,али и Лазарев пријатељ Алек
са, осумњичени су да су 27. окто
бра 2019. године отели Митровића
и држали заточеног у напуштеној
викендици у Белегишу. Судски про
цесуВишемсудуодржавасегодину
и по дана, а и дошло је до обједи
њавањаслучаја,такодасеуистом
поступку судиинајмлађемЈовиши
ћу,којијеутовремеимао17година.
Отмица дечака из Старе Пазове

подиглајетадацелуСрбијууњего
ву потрагу, када се пронела вест
да јеполасатапрепоноћиуУлици
БранкаРадичевићауСтаројПазови
нестаоПетар,којијеутомтренутку
бионабициклу.Дечакасупресрели
Јовишићи,Лазарињеговтадамало
летни седамнаестогодишњи брат,
као и њихов друг Алекса, а затим
отелии везали, даби га путничким
аутомобиломмаркепунтоодвезлиу
напуштенувикендицугдесугадржа
линеколикосати.

С. Костић

СУЂЕ ЊЕ ЗА ОТМИ ЦУ ДЕЧА КА ИЗ СТА РЕ ПАЗО ВЕ

Рочи ште отка за но због 
боле сти бра ни ла ца

Петровуотмицупријавилајемајка,
којој је била сумњива телефонска
комуникацијасањим,аоперативним
радомполиције,дечакјезамањеод
24 сата, неповређен враћен својим
родитељима.

Мај ци било 
сум њи во

РУ МА

На ђен по чи ни лац 
ко ји је обе сио пса

На дру штве ним мре жа ма је 
18. ја ну а ра осва ну ла јед на за и
ста уз не ми ру ју ћа фо то гра фи ја 
пса обе ше ног на др во у бли зи
ни ста ди о на ГФК „Сло вен“ у 
Ру ми. Ову фо то гра фи ју су 
на пра ви ли слу чај ни про ла зни
ци ко ји су на и шли на овај при
зор и по ста ви ли је на мре же.

Фо то гра фи ја без раз ло жног 
су ро вог чи на пре ма јед ној 
жи во ти њи, иза зва ла је број не 
ко мен та ре гра ђа на ко ји су 
би ли из не на ђе ни и ужа сну ти, 
уз пи та ње ко би мо гао ова ко 
не што да ура ди, тра жи ли су да 
се слу чај хит но ис тра жи и на ђе 
по чи ни лац.

За и ста бр зом ак ци јом, при
пад ни ци Ми ни стар ства уну
тра шњих по сло ва у Ру ми су 
ухап си ли Д. Р. (40), због по сто
ја ња осно ва сум ње да је из вр
шио кри вич но де ло уби ја ње и 
зло ста вља ње жи во ти ња. Сум
ња се да је прет ход не но ћи, у 
свом дво ри шту за те као пса, 
ухва тио га и од нео до јед ног 
фуд бал ског те ре на, а он да 
обе сио о др во, услед че га је 
пас уги нуо.

Осум њи че ном је од ре ђе но 
за др жа ва ње до 48 ча со ва, у 
ком ро ку ће уз кри вич ну при ја
ву би ти при ве ден Основ ном 
јав ном ту жи ла штву у Ру ми – 
сто ји у са оп ште њу МУП  а. 

С. Џ.

ШИ МА НОВ ЦИ 
По ги ну ла
два рад ни ка

Два лица су изгубила

живот,аједнојеповређено
уексплозијикојаседогоди
лаупонедељак24.јануара
у компанији „Агросава“ у
Шимановцима. До експло
зијеједошлооко8.40часо
ваукомпанији,којасебави
производњом средстава за
заштиту биља. Како сазна
јемо, експлодирао је суд
подпритискомводенепаре.
Повређени радник није
животно угрожен и преве
зенјеуболницунаБањици.
Приликом несреће није
дошло до пожара, нити до
експлозијегаса.

Заплењени наркотици
Припадници Министарства уну

трашњихпословауИнђијиухапси
лисуД.Л.(65)иБ.С.Ћ(36),због
постојања основа сумње да су
извршили кривично дело неовла
шћена производња и стављање у
прометопојнихдрога.
Приликомпретресастана,укојем

су затечени Д. Л. и осумњичена
Б.С.Ћ.полиција јепронашлакило
грамбиљнематеријезакојусесум
њадајемарихуанаикилограми27
грамасупстанценаликнаамфета
мин.
Осумњиченимајеодређенозадр

жавање до 48 часова, у ком року
ће,узкривичнупријавубитиприве
дени Вишем јавном тужилаштву у
СремскојМитровици.


