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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

Razgovori sa 
poqoprivrednicima

Mnogo
problema
pred prole}nu
setvu
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КУЛТУРНИЦЕНТАРУПЕЋИНЦИМА

ПесмеСилванеиТомеуткане
укултурунашегнарода
Љубитељи народне му

зике били су у прилици да
упонедељак,14.фебруара
у сали пећиначког Култур
ног центра уживају током
концерта народне музике
„Кафанско вече“, у органи
зацијиКЦподпокровитељ
ством пећиначке локалне
самоуправе.
ДиректорпећиначкогКул

турног центра Јован Девр
њаистакаоједаћеоваквих
садржајабитииубудућеза
хваљујућиподршциОпшти
неПећинци.
–Трудимоседасадржаје

прилагодимосвачијемукусу
и узрасту. Култура је душа
једногнарода,аиовајкон
цертјепоказаодасупесме
СилванеиТомеутканеуту
културу.Планједаоваквих
садржајабудејош,несамо
у Пећинцима, већ и у дру
гимместиманашеопштине
–рекаојеДеврња.
Публикајетокомсатвре

мена уживала у песмама
које су изводили Силвана

Арменулић и Тома Здрав
ковић,захваљујућисолисти
Радио – телевизије Србије
и Радио – телевизије Вој
водине Александри – Са

шки Падров из Сремске
Митровице и вокалном со
листи Драгољубу Коваче
вићуГаши, које супратили
хармоникашСашаЗоркићи

виолиниста РТС – а Зоран
Ковачевић, док је програм
водиоглумацВладимирБа
лашћакизСремскеМитро
вице.

СаконцертауКултурномцентру
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Прин цип ко ји је
збу нио на ци ју

Цене хлеба и уља безобразно
супораслепослевеомауспе
шнежетве.Ценесу,међутим,

биле у другом плану за медије и
медијску публику док је Новак
Ђоковић из неког вида притвора
водиоправнубитку саауастралиј
ским властима жедним некакве
победепредсвојимбирачима.Ста
тистика умирања на респиратори
ма безмало препуњеног аутобуса
оболелиходковидасвакогаданаи
даље је саопштвана на почетку
информативних емисија, али је
публика чекала вести о Новаковој
одисејиуАустралији.Иакоје,под
условомдамуседозволидаигра,
тек требало да победи остале из
светског тениског врха, ми смо га
већвиделикаопобедникаинајбо
љег у историји по броју гренд –
слемтитула.
Пре неколико дана, Новак је у

интервјуузаБи–Би–Сисаопштио
да неће кренути на нове трофеје
ако буде морао да се вакцинише.
Моја слобода избора, рекао је
Ђоковићипоновиоодговорнемало
зачуђеној новинару, важнија ми је
од назива најбољег тенисера у
историји.
Згранута нација, чији су се не

само спортски аналитичари били
брзоснашлиупредвиђањукадаће
Новак моћи да надокнади пропу
штено у Ауастралији и уздигне се
на осталима недостижну висину у
историјитениса,нијемогладаверу
јесвојимушима.
Јелимогућедаћенамускратити

првоместоуисторијипобројуосво
јенихтитуланатридобијенасета?
Јелимогућедаћемобитиускраће
низатенискогТеслу?Јелимогуће
да ћемо остати без новог доказа
„расне”супериорностинарода?

„Још58оболелиходковидаумр
ло је у последња 24 часа”, саоп
штавају читачи/читачице вести, а
ми једвадаирегиструјемоусеби
саучешће са 58 ожалошћених
породица. Један препун аутобус
путника за онај свет напустио је
Србију. Осећамоданије требало
да подлегну, да је то веома лоше
понародидржаву,ипоинстинкту
преживљавања препуштамо вест
статистициепидемије.

Али Новакова одлука да упра
вља својим животом и слободом
избора не може да се препусти
Новаку.Неможеонтектакодасе
одрекнедоказанашепосебности.
Разуме се, има и скромнијих

међу нама, склоних да Новакову
одлукуузмукаоинат,јерјеиинат
нешто.Истина, није за статистику
вечностикаоштобинпр.било25
гренд –слемова или 500 седмица
наврхуАТП,алинијенизабаца
ње.
Новакајеовогпутасхватилотра

гичномалоСрба,сразмерномало
осталиманапланети.Смисаосло
бодеизбора,будућиданеможеда
се употреби за статистику „расне”

посебности или бар за инаћење
јачимаоднас,остаојенедокучиви
неразумљив.
Остао је недокучив и неразу

мљивизавећинуутенискомсвету,
скоро 100 посто вакцинисаном.
Немамеђуњеговимколегамаоних
који нећеподржати слободуизбо
раосимакослободанештетисти
цањуновцаодтакмичењаиспон
зорскихуговора.
НаОлимпијскимиграмауПаризу

1924. године шкотски атлетичар
ЕрикЛидел јеодбиодаунедељу
трчиквалификацијезатркуна100
метара, јер је у његовом животу
недељабиларезервисаназабого
служење. Будући да је златна
медаља била унапред виђена у
његовим рукама, нација и држава
осудилисугакаокукавицуииздај
ника,којијесвојепринципеставио
испред тежње за спортском сла
вом која им толико значи. Свој
положајсамодонеклејепоправио
освојивши златну медаљу у трци
на 400 метара, са рекордом тога
времена, закојунијебиоспеција
листа.

Ђоковић једругишампиону
100 година који ставља
принципе испред славе.

Цена коју је спреман да плати
укључује пропуштање да освоји
милионедолараоднаградаиспон
зорскихуговораиреалнушансуда
постане највећи гренд – нослем
шампионуисторији.
Бринејединоштонацијанепока

зује спремност да прихвати цену
стављања принципа изнад славе
народакојирађаизузетне.Билоби
од велике  користи да Новаково
стављањепринципаизнадславеи
новцадоживимокаоњеговдосада
најбољиударац,форхендкаријере.
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Је ли мо гу ће да ће нам 
Но вак ус кра ти ти пр во 
ме сто у исто ри ји по бро ју 
осво је них ти ту ла на три 
до би је на се та? Је ли 
мо гу ће да ће мо би ти 
ус кра ће ни за те ни ског 
Те слу? Је ли мо гу ће да 
ће мо оста ти без но вог 
до ка за „ра сне” су пер и
ор но сти на шег на ро да?

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ПРЕД СЕД НИК СР БИ ЈЕ АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ:
ПУТ РУ МАША БАЦ  ДО КРА ЈА СЕП ТЕМ БРА 2023. ГО ДИ НЕ

По че так ра до ва
у Ма чван ском Пр ња во ру

Упонедељак,14.фебруарауМачван
ском Прњавору је почела изградња
брзесаобраћајницеШабац–Лозница,
којаједеопројектаизградњеаутопута
Рума – Шабац – Лозница. Почетку
радова је присуствовао председник
Републике Србије Александар Вучић,
којијетомприликомизјавиодаћепут
Рума–Шабацбитиготовдокрајасеп
тембраследећегодине.
–АкоуспемоодРумедоЛозницеда

све да завршимо у септембру 2024.
године, то је стварно невероватно. То
нико није сањао. Након завршетка
радованапутуРума–Шабац–Лозни

ца,путодЛозницедоНовогСадатра
јаће сатвремена, заразликуодсада
шњадвасата.Такође,одБеоградадо
Шапцаћесестизатизаоко45минута,
аодБеоградадоЛознице засатвре
мена и пет минута, рекао је Алексан
дарВучић.
Изградњаауто–путаРума–Шабац

ибрзесаобраћајницеШабац–Лозница
један је од приоритетних задатака у
друмскомтранспорту.Модернасаобра
ћајница,којаћеповезатиРумуиЛозни
цууукупнојдужиниод77километара,
обухватаће три просторне целине.
ПрваједеоницаРума–Шабац,дужине

22 километра. Друга целина је мост
преко Саве и трећа је пут Шабац –
Лозница. Та деоница ће бити брза
друмскасаобраћајница,атрасаћезао
бићи сва насељена места, кроз која
готово целомдужином пролази посто
јећи државни пут. Укупна уговорена
цена радова од Руме до Лознице је
467,5 милиона евра, а од Шапца до
Лознице247,5милионаевра.
Новасаобраћајницајеважнанесамо

за600.000становникауМачванскоми
Сремском округу, који су директно
повезани,већонпредстављаинајкра
ћувезуизмеђуБеоградаиНовогСада
саБосномиХерцеговиномиРепубли
комСрпском.
Уговор о пројектовању и извођењу

радованаауто–путуРума–Шабаци
брзојсаобраћајнициШабац–Лозница,
закљученје19.новембра2019.године
саазербејџанскомкомпанијом„АзВирт
Огранак“.Наауто–путћесенадовеза
ти Фрушкогорски коридор, те ће то
чинитиукупно122километрановесао
браћајнице.
Обележавању почетка радова у

Мачвисуприсуствовалиградоначелни
циШапцаиЛознице,каоипредседни
цаОпштинеРумаАлександраЋирић,
министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав Момиро
вић, амбасадор Азербејџана Камил
Хасијев и в. д. директор ЈП „Путеви
Србије“ЗоранДробњак. А. Плав шић

Алек сан дар Ву чић

Пред сед ни ца Оп шти не Ру ма Александра Ћирић на отва ра њу гра ди ли шта
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ПРЕД СЕД НИК ВУЧИЋ ПРИ СУ СТВО ВАО ПРО МО ТИВ НОЈ ВОЖЊИ НА РЕЛА ЦИ ЈИ
БЕО ГРАД – ПЕТРО ВА РА ДИН

200 кило ме та ра на час
кроз Срби ју!

Председник Србије Алек
сандарВучићучетвртак,17.
фебруара присуствовао је
промотивној вожњи новим
брзим возом на релацији
Београд – Петроварадин.
Заједно са председником
Вучићем су били министар
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав
Момировић, министарка за
заштиту животне средине
Ирена Вујовић, председник
Покрајинске владе Игор

Мировић, председник
Општине Инђија Владимир
Гак и председник Општине
Стара Пазова Ђорђе Ради
новић.
Александар Вучић је још

једномпоновиодаћепочет
ком марта грађани моћи да
се возе брзом пругом 200
километара на сат од Бео
грададоНовогСадаитоза
само35минута.
– Када сањате и циљеве

постављате високо, када

радите вредно и марљиво,
онда се и снови остварују.
Заједноможемосве!Одцен
траБеоградадоцентраНовог
Сада за 1.600 динара за 35
минута,јертајвознећестаја
тиизмеђу.Картаудругомвозу
ће бити јефтинија, он ће ићи
55минута,астајаћенанеко
ликостаница,Земун,Батајни
ца,Пазова,Инђија,Чортанов
ци,Карловци,Петроварадин
поручио је Вучић на свом
Инстаграму.

ПредседникОпштинеИнђи
јаВладимирГакистакаоједа
промотивна вожња предста
вља историјски догађај за
СрбијуиИнђију.
–Некидогађаји чинеисто

рију једне државе, народа и
града!РазвојИнђијејекренуо
1883. године изградњом пру
ге. Данас почиње нова  ера
привреде и начина живота у
нашој Инђији. У Београду
ћемо бити за 17 минута, а у
НовомСадуза11!Захваљују
ћиновојпрузи,имаћемовише
инвестиција, веће плате, још
бољепутевеивишесадржаја
за сваку породицу  написао
је Гак на свом Инстаграм
профилу.
Александар Вучић крајем

јануара, подсетимо, обишао
је  нову железничку станицу
Инђија, која је реконструиса
на у оквиру изградње брзе
пругенадеонициСтараПазо
ва–НовиСад.Вучићјетада
обишаопероне,каоистанич
нузграду,којајеупретходних
неколико месеци потпуно
реконструисана.  Станица је
изграђенадавне1883.године
и више деценија уназад није
била реконструисана, да би
јој након толико година био
враћен стари сјај умодерни
јемруху.

М. Ђ.

Александар Вучић током про мо тив не вожње (извор Инста грам Будућ ност ср би је ав)

Владимир Гак и Ђорђе Ради но вић при су ство ва ли про мо тив ној вожњи
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МИНИ СТАР БРАНИСЛАВ НЕДИ МО ВИЋ И ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР
ЧЕДОМИР БОЖИЋ ПОСЕ ТИ ЛИ БЕЛЕ ГИШ И АШАЊУ

Под сти ца ји за уна пре ђе ње 
пољо при вре де
Уциљусагледавањаситуа

цијенатерену,какобиураз
говору са пољопривредним
произвођачима поразгова
рао о проблемима у аграру,
те о могућностима подршке,
министар пољопривреде
Бранислав Недимовић је у
петак, 18. фебруара посетио
домаћинствоЛончаруБеле
гишу у присуству ресорног
покрајинскогсекретараЧедо
мира Божића и председника
ОпштинеСтараПазоваЂор
ђаРадиновића.
Чедомир Божић, покрајин

скисекретарзапољопривре
ду, рекао је да је тренутно
актуелно неколико конкур
са, уз нагласак да ко радии
прати покрајинске конкурсе,
апсолутноможедаунапреди
своју пољопривредну произ
водњу.
– Суфинансирамо до 60

посто трошкова одређених
инвестиција, али уколико је
носилацгаздинстважена,или
имадо40година,тајизносје
до 70 посто трошкова. При
конкурисањује јакобитнода
документацијабудеисправна

иутомслучајунемабојазни
да пројекат неће бити подр
жан, казао је покрајински
секретарЧедомирБожић.
ДомаћиниНиколаиМарко

Лончар,којисебавеповртар
ствомузаштићеномпростору
инаотвореномпољу,узгојем
товнихпилићаисвиња,кажу
дасуувеликојмеризаразвој
свог домаћинства користи
ли подстицајна средства из
покрајинскихфондова.

– У принципу смо за све
годинама уназад користи
ли подстицајна средства од
покрајинског фонда. Када је
речопластеницима,објекти
ма за крмаче, опреми,живи
нарству, чујем да је изашла
уредба за монтажне објекте
за пилиће, такода сенадам
да ћемо и ту  конкурисати,
кажеМарко.
Никола је истакао да је

приликомконкурисањаважно

предатиуреднудокументаци
ју.
– Управо хоћу да посаве

тујем све пољопривреднике.
Поентасвегаједасеправил
но попуни захтев, да се пре
да на време и тако се доби
јају подстицаји. Никад нисам
имаоникаквувезу,апролазио
сам на конкурсима. Ето, то
је поента приче, да је човек
писмен, да попуни захтев,
скупи све папире и их преда
навреме,нагласиојеНикола.
Ђорђе Радиновић, пред

седникОпштинеСтараПазо
ва, рекао је да општина сва
ке године издваја значајна
средства за пољопривреду,
при чему гледају да помогну
мањагаздинства,ауправо је
утокујеконкурсза200мањих
газдинстава.
– Већа пољопривредна

газдинства се боље сналазе
утимпроцедурамаприликом
конкурисања код Министар
ства пољопирвреде иПокра
јинског секретаријата. Ми
додељујемо негде од 50 до
150хиљададинара,рекао је
Радиновић.

Мини стар Бранислав Недимовић у оби ла ску газдин ства у Беле ги шу

Нико ла Лон чарМар ко Лон чар
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Сусретусаресорниммини
стром и секретаром прису
стовало јеоко20превасход
но младих пољопривредних
произвођача из Белегиша и
суседнихсела.
ИстогданасуНедимовићи

Божић посетили пољопри
вредно газдинство Слобода
наВасићауАшањи,гдеихје
дочекало и општинско руко
водство на челу са председ
ником Општине Синишом
Ђокићем.
Наконобиласкагаздинства,

у кући породице Васић одр
жан је састанак са пољопри
вредним произвођачима из
целе пећиначке општине, на
којем су гости упознали про
извођаче са актуелним кон
курсимаРепубликеиПокраји
не за подстицаје у пољопри
вреди, док су пољопривред
нициискористилиприликуда
министру и покрајинском
секретаруукажунапроблеме
са којима се суочавају на
теренуинапотребезаподр
шком која им  је неопходна
како би одржали или проши
рилипроизводњу.
ПокрајинскисекретарЧедо

мир Божић је истакао да су
информације које долазе од
самих пољопривредника јако
битне, како би унапредили
конкурсе за подстицаје и
самим тим рад Покрајинског
секретаријата за пољопри
вреду.
–Тренутносуактуелникон

курси за улагања у физичку
имовину пољопривредних
газдинстава,конкретно,упри
кључнумеханизацију иопре

му.Ми смо тај конкурс пове
ћали у односу на претходну
годину, када је износио 100
милиона динара, а сада је
242 милиона динара. Разго
варалисмоионаводњавању.
Заову годину језанаводња
вање расписан конкурс од
370милионадинара.Тренут
но је једаноднајинтересант
нијихконкурсзамладе.То је
класичан стартап. Младим
људима, који себе виде у
пољопривреди, и који у овој
годиниоснујупољопривредно
газдинство, на располагању
ћебитидомилиониподина
разапочетакделатности.До
90 одсто трошкова суфинан
сира Секретаријат за пољо
привреду, а укупнонараспо
лагањузаовајконкурсје200
милиона динара, што је
сасвим довољно да покрије
мосвезахтевенашихмладих

пољопривредника – изјавио
је Божић и додао да се све
више младих бави пољопри
вредом и да Покрајински
секретаријат има одличну
сарадњусаУдружењеммла
дих пољопривредника, које
бројипреко1.000чланова.
Слободан Васић се бави

ратарском производњом на
око 380 хектара, у коју је
укључена цела породица, и
каже да је подршка државе
веомазначајна.
– Разговарали смо о гору

ћимтемама,о субвенцијама,
о помоћи Министарства пре
ма пољопривредницима и о
томештаможемо очекивати.
Тренутносуактуелнесубвен
цијезапољопривреднумеха
низацију. Министар нам је
обећаодаћебитиисплаћени
и захтеви из претходне годи
не, који тренутно касне,ида

су средства за ту исплату
обезбеђена – рекао јеВасић
и додао да су пољопривред
ницина састанкуималипри
ликудаминиструипокрајин
скомсекретарупоставепита
њаотемамакојесуихинте
ресовале, као и да су задо
вољни одговорима које су
добили.
Председник Ђокић је оце

ниодасудиректниразговори
са пољопривредницима
важни, јер је то начин да се
отклоненедоумицекојеимају
ококонкурсазадржавнепод
стицајекојисуутокуикојиће
овихданабитирасписани.
– И Општина Пећинци се

труди да помогне пољопри
вредницимаколикојеумогућ
ности.Свакегодинефинанси
рамо анализу земљишта за
пољопривредна газдинства,
јерсматрамодајејаковажно
усевимаобезбедитиадекват
нуприхрану.Анализаземљи
штајезанашепољопривред
нике потпуно бесплатна –
изјавиојепредседникЂокић.
ОнјенагласиоидаОпшти

на Пећинци финансијски
подржава рад Удружења
пољопривредних произвођа
ча,којепутеммодерногСМС
сервиса обавештава пољо
привреднике о свим актуел
нимконкурсимазаподстица
је,каоидапољопривредници
имају подршку Удружења и
стручних служби Општине у
прикупљању документације
за конкурисање, јер је циљ
локалне самоуправе да што
више газдинстава оствари
правонаподстицаје.Е. М. Н.

Посета газдинству Слободана Васића у Ашањи

Тре нут но је један од нај ин те ре сант ни јих 
кон курс за мла де. То је кла си чан ста р тап. 
Мла дим људи ма, који себе виде у пољо
при вре ди, и који у овој годи ни осну ју 
пољо при вред но газдин ство, на рас по ла
га њу ће бити до мили он и по дина ра за 
поче так делат но сти. До 90 одсто тро шко
ва суфи нан си ра Секре та ри јат за пољо
при вре ду, а укуп но на рас по ла га њу за 
овај кон курс је 200 мили о на дина ра, што 
је сасвим довољ но да покри је мо све зах
те ве наших мла дих пољо при вред ни ка – 
изја вио је Божић
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МНО ГО ПРО БЛЕ МА ПРЕД ПРО ЛЕЋ НУ СЕ ТВУ

Ра та ри се хва та ју за гла ву: 
„Ин пу ти“ ни кад ску пљи

Пољопривредни произвођачи суо
чавајусесавеликимрастомтрошко
ва производње. Цена минералног
ђубривапораслајезадваипопутау
односу на прошлу годину.Пољопри
вредницисехватајузаглаву,аСрем
ци кажу, ни сами не знају како ће
изгуратисезону.
–Почелисмосаприхраномпшени

це.Кадајеупитањуценађубрива,не
знамнисамштабихрекао.Цена је
превисокаинезнамкакоћемосвето
издржати.Платиосамједанаестипо
хиљададинара100килограмађубри
ва, а прошле године ме је та иста
количина коштала између четири и
четири и по хиљаде динара. Вагон
ђубривасампрошлегодинекупиоза
450.000 динара, а сада ми треба
1.150.000динаразаповршинуодоко

45 јутара земље, каже Миомир
Мирић,ратаризМартинаца.
Држава је предузела мере које би

помоглератарима,укидајућицарину
наувозђубриваинудећибескаматне
кредитезањеговунабавку.
–Незнамкакоћемоисфинансира

ти производњу. Нешто ћу купити на
кредит,анештозаготовину.Непам
тим да су „инпути“ икада били ску
пљи.Чеканассетвасоје,кукурузаи
сунцокрета,асеме је,такође,поску
пело.Огоривуданеговорим.Тошто
се „замрзавају“цене гориванамане
значимного, кад је и тако прескупо.
Доклећеценадаскаче,кадистекне
тај период? Нас сада може извући

Поводом недавно одржаних саста
нака са представницима удружења
пољопривредника, Министарство
пољопривреде,шумарстваиводопри
вреде им се захваљује и пружа пуну
подршкуусвакомдаљемнапорудасе
положај пољопривредника у Србији
заштитиидодатноунапреди,посебно
кроз заједничку сарадњу надлежних
институција и удружења. У складу са
постигнутимдоговориманапоменутим

састанцимаипуномсагласношћукоју
су истакли сви учесници у вези са
предлогом мера подршке, желимо да
обавестимо пољопривредне произво
ђачедаћезакоришћењебескаматних
кредитамоћи да се обрате следећим
банкама: Комерцијална банка,
ПроKредит банкa, Сбербанк, Банка
Интеса, ОТП банка, Kредит Агрикол,
ХалкБанк,УниКредитбанка,Рајфајзен
банкаиAИКбанка.

Са оп ште ње Ми ни стар ства
по љо при вре де

Бо ра Шуљ ма нац Ми о мир Ми рић 

Ра та ри спрем ни за при хра њи ва ње пше ни це
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само родна година и то да после
можемо производ скупо продати.
Надамосеидодатнимсубвенцијама
оддржаве,истичеМиомирМирић.
С друге стране, пољопривредник

из Шашинаца Радослав Мијатовић
кажедађубривојошувекнијекупио.
Нијевољандасекредитнозадужи.
–Обрађујемпетнаестјутараземље

и биће ми потребно око две тоне
ђубрива,ајошувекништаодтеколи
чине нисам купио. Око десет одсто
мештанајеуспелодакупиђубриво,а
ми остали чекамо неко повољно
решење. Ако ће већ уреа да кошта
125 динара по килограму или кан
вишеод80динара,ондаиценапше
ниценећесметидабуденижаод40
или45динарапокилограмудабисе
нама нешто исплатило. Колико сам
израчунао,шесттонађубривакошта
коликои јутроземљеуШашинцима,
испричаојеМијатовић.
Лаћарачки ратари се надају да ће

државаувећатисубвенцијепохекта
ру. Кажу, то би решило проблеме.
Сложни су да је највећа грешка не
бацитиђубриво,јеракоујесенцена
ратарскихпроизводабудезадовоља
вајућа, надокнадиће се оно што је
уложено.
–Уколикосамо једном„испостите“

земљу,потребнесугодинедајевра
тите у форму. Увозници вештачког
ђубрива су злоупотребили тренутну
ситуацијунасветскомтржиштуисма
трамдабинадлежниудржавитреба
лодаутичунањих.Трговцизнајуда
ми морамо купити све што нам је

потребно за производњу, али очеку
јем у наредне две седмице да ће
доћи до пада цене урее. Када је у
питању кан, то не могу да тврдим.
Уколико буде потребно, аплицираћу
кодбанака за субвенционисани кре
дит, истакао је Бора Шуљманац из
Лаћарка.
ЖаркоГалетин,агроекономскиана

литичар,сматрадајетренутнаситуа
цијаукојојсепољопривредницинала
зенезавидна.Наглашавадајепоску
пљење евидентно и на глобалном
нивоу.  Међутим, он наводи пример
ратараЕвропскеуније,чијисуподсти
цаји у пољопривреди далеко већи
негоуСрбији,тебионимоглизнатно
мањедаосететржишнепромене.

–Гледајућидосадашњутрошковну
структуру,минералнађубривасузау
зималаоко30одстоукупногтрошка.
Садатајтрошакпостаједоминантан,
саповећањемценезадваидваипо
пута у односу на ранији период.
Поред тога, поскупело је и дизел
гориво.Светомечиниврлоскептич
нимокоприменеагротехникеигото
восамсигурандаћејепољопривед
нициредуковати,ускладусафинан
сијским могућностима. Међутим, на
тај начинћеостварити уштеду само
краткорочно, а губитак ћебити већи
кададођетренутакскидањаусеваса
ораницаиприносибудумањиодоче
киваног,кажеГалетин.
На питање да ли ова ситуација

може бити увод у још драстичније
промене цена житарица, уљарица и
хране на тржишту, Жарко Галетин
одговарадајејошувекранозаконач
непрогнозе.
–Ценеуљарицаижитарицазависе

од дешавања на светским берзама.
Митунисмомногоутицајанфактор,с
обзиромнатодајепроблемглобал
ногкарактера,адаминералнођубри
во сада купују по већимценама сви
пољопривредници широм света.
Међутим, колеге наших паора који
живеуземљамаЕвропскеунијесуу
великојмерирелаксиранипопитању
трошкова,јерсеослањајунадржав
не подстицаје. Они неће морати да
штеде на агротехникама. Најбољи
сценарио би био да се политичка
ситуацијанарелацијиРусија–Укра
јинастабилизује,собзиромнатода
дешавања утичу на извоз сирове
нафте, гаса и ђубрива. Преко 40
одстогасакојикористиЕвропскауни
ја, потиче из Русије, као и трећина
нафте. Угрожена је најнепосреднија
зависностунијеодРусије,уенергет
скомсмислу.Русијајезатвориласво
је границе, забранила је извоз
вештачкогђубрива,апостојииквота
ограниченог извоза пшенице, обја
шњаваГалетин.

Александра Плав шић
Фо то: Бранислав Ту ца ко вић

Половином марта, почеће сетва
шећерне репе, а почетком априла
сунцокрета, кукуруза и соје. Пре
почеткасетвејеважнодасеземљи
штеквалитетноприпреми,асвипро
извођачи који су радили основну
обрадујесенас,анисузатворилибра
зду,тобитребалодаучиненаконшто
сеземљиштепросуши.Одадекватне
припреме земљишта зависи клијање
иницањебиљака.Какојепредсетве
нођубрењевеомаважно,стручњаци
саветујупољопривредницимадаура
де анализу земљишта на садржај
минералногазота.
–Једино јетосигуранначиндасе

видиштафалиичегаимадовољноу
земљишту,падасенаосновурезул
тата да препорука које ђубриво при
менитииукојојколичини.Збогскупо
ће, многи ратари нису применили
јесенас основно ђубриво. Међутим,
несмесеизоставититајсегмент, јер
јеречохранизабиљке.Биљкедола
зедохраниваинадругеначине,али
имтониједовољно.Анализаземљи
штајетусавезникипоказаћеколико
ђубрива применити, јер тако пољо

привредникможедаостварииуште
ду. Анализа покаже и то где се не
морабацитивећаколичинађубрива,
кажедрВладимирМарић,самостал
ни стручни сарадник за ратарство и
саветодавац у Пољопривредној
стручнојслужбиуСремскојМитрови
ци.

Ана ли зом зе мљи шта до уште де 
на ку по ви ни ђу бри ва

Ра до слав Ми ја то вић Жар ко Га ле тин

Вла ди мир Ма рић
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СЛА ВА ИРИ ГА И СРП СКЕ ЧИ ТА О НИ ЦЕ

Све ти Три фун сла ва Оп шти не

Сваке године наСветог Трифуна, 14.
фебруара посебно свечанобуде уИри
гу,будућидаИрижанитадаобележавају
славуОпштине,алиистовременоисла
ву Српске читаонице и Дан читаонице.
Прво јерезањемиосвећењемславског
колачаузградиОпштинеуприсуствуго
стију,овегодинемањегбројазбогепиде
мијске ситуације, обележена општинска
слава.
СветиТрифунјесветац,заштитникви

ноградараивинара,покојимајеиришка
општинаипозната.ПротојерејДаркоЈе
лићјепоосвећењуславскогколачаико
љиваистакаодајеовославасвихграђа
наиришкеопштине.
Онједодаода,каоштојеСветиТри

фун свој живот проводио угађајући Го
сподуипожртвованорадионасвојначин
на добробит народа исцељујући боле
сти,такосуисвиприсутнинаслави,по
свећени раду на бољем свакодневном
животужитељаОпштине.
МиодрагБебић, заменикпредседника

Општине,указаоједасеовегодинезбог
епидемијске ситуације слави скромно,
алидасенададаћеследећегодинеби
тидругачије.
–Овуславуобележавамонајављујући

бројнемањеивећепројекте,анекиод
њих су решавање питања водоснабде
вањаипречишћавањавода.Ониспа
дају  у најзначајније инфраструктурне
пројектезаову годину,ату јеи  путна
инфраструктура.Тојезавршетакканали
зације уВрдникуиИригу, каоиизград
њапречистачаотпаднихводауовадва
нашанајвећанасељенаместа.Упитању
сувишемилионскиизносиуеврима,где

имамо подршку ресорногМинистарства
заштите животне Ове године ћемо по
сле дужег времена асфалтирати улице
у свимнасељенимместима, зашта та
кође,опредељујемозначајнасредства–
рекаојеМиодрагБебић.
Све то, истакао је Бебић, како би се

створили квалитетни услови за живот
људиидасезбогтогаониопределеда
останудаживеуИригу.
После обреда у Општинској управи,

свечано јебилоиу Српској читаоници
која је, такође,  обележила своју славу
Светог Трифуна и Дан читаонице 14.
фебруар.Посебнозначајноједауовој
годиниСрпскачитаоницаобележава180
година постојања, 18 година доделе
Михизовенаграде,векодрођењаБори
славаМихајловићаМихиза и 60 година
од одржаавња првог Сабора библиоте
караСрема.
Вера Новковић, директорка Српске

читаонице,подсетилаједаоваустанова
од њеног оснивања 1842. године, као
своју славу слави Светог Трифуна,
заштитника читаонице. Обраћајући се
гостима директорка Новковић је подсе
тиланаисторијатовогнајстаријегчита
лиштауСрба,каоинањеговециљеве
записанеуСтатутујошиз1847.године.
–Овициљевисуидаљенашзадатак,

не самобиблиотечкеделатности, већи
развојкултуре,образовањаиуметности
на територији иришке општине, Срем
скогокругаишире–указалаједиректор
ка.
УминулојгодиниСрпскачитаоницаје

штампалаиосамкњига.
 – Данас обележавамо и још једну

Сва ке го ди не на Све
тог Три фу на, 14. 

фе бру а ра по себ но 
све ча но бу де у Ири
гу, бу ду ћи да Ири жа
ни та да обе ле жа ва ју 
сла ву Оп шти не, али 

исто вре ме но и сла ву 
Срп ске чи та о ни це и 

Дан чи та о ни це. Све ти 
Три фун је све тац, за
штит ник ви но гра да ра 
и ви на ра, по ко ји ма је 
ири шка оп шти на и по
зна та. Про то је реј Дар
ко Је лић је по осве ће
њу слав ског ко ла ча и 
ко љи ва ис та као да је 
ово сла ва свих гра ђа

на ири шке оп шти не

Ломљење славског колача
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СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА

До бит ник Сре тењ ског 
ор де на пр вог сте пе на
ПоводомДанадржавностиСрбије,

Сретења, председник Србије Алек
сандарВучићјеуручио88одликова
њазанарочитезаслугекојесупоје
динци и институције остварили за
Србијууобластимајавних,привред
них, просветних, културних, спорт
ских и хуманитарних делатности.
МеђунаграђенимајеиСрпскачита
оница у Иригу, која је добила Сре
тењски орден првог степена.Орден
је председник Србије уручио Вери
Новковић,директоркиСрпскечитао
нице.

–УказомпредседникаРепублике
СрбијеАлександраВучића за наро
чите заслуге у очувању културне
баштине и неговању културе, све
страномиистрајномрадутоком180
година постојања, одликована је
Српска читаоница у Иригу Сретењ
скиморденомпрвогстепена.Тимеје
одатопризнањесвимакојисунаста
вилипутоказомутемељивачаЧитао
нице у остваривању свог основног
циља,атојенапредаксвоганарода
–истакла јеповодомдобијањаовог
великогпризнањаВераНовковић. Ве ра Нов ко вић и Ми о драг Бе бић

годинувредногипреданограда.Трудили
смоседауовојгодини,кадаобележава
мо 180 година рада, будемо још бољи,
услужнији,креативнијиидаунапредимо
делатност у складу са могућностима и
корисницимапонудимоштоквалитетније
садржаје–истаклајеВераНовковић.
СвакегодиненаДанчитаоницесеуру

чује и награда „Луча“ као признање за
допринос развоју културе у иришкој
општини.Иованаградајебилајубилар
на,јерједодељенапо40.пут,алауреат
јеЂорђеОролицкиизЈаска,васпитачу
ДУ „Дечија радост“ у Иригу.  Његово
деловањеусфери културесеодносии
на глуму, драмско стваралаштво и лут
карство.
Ђорђе је иницирао оснивање луткар

скогфестивалауСрему,а„Првилуткар
ски фестивал предшколских установа
Срема“одржанје2015.године.Добитник
је бројних награда и признања у овој
области.Нанагради„Луча“сезахвалио
добитникЂорђеОролицки,којиједодао
дајенаградаделомиплодзаједничког
рада, јер за све своје креативне идеје

имаподршкуустановеукојојради.
Пореддоделе„Луче“, проглашенјеи

15. почасни члан Српске читаонице у
Иригузадосадашњих180годинањеног
постојања.Започасногчланајепрогла
шенпримаријусдрЈованМаксимовићиз
Руме,којисетаконашаомеђупочасним
члановима, међу којима су и Светозар
Милетић,JованСуботић,МихаилоПолит
Десанчић, Јован Јовановић Змај, Иво
Андрић, Борислав Михајловић Михиз и
ЈованЈовичић.
Проф.дрЈованМаксимовићсвојусра

дању са Српском читаоницом у Иригу
започео1995.годинекадаусарадњиса
Научним друштвом за историју здрав
ствене културе Војводине организује
дводневнисимпозијум„200.годишњица
сремске–иришкекуге“,којијеодржану
Новом Саду и Иригу. Том приликом је
први пут после 100 година, штампано
репринт издање књиге др Радивоја
Симоновића„КугауСрему1795–1796“
уиздањуСрпскечитаоницеуИригу.
ДокторМаксимовићсвоју сарадњуса

иришкимчиталиштемнастављаи2015.

године, кадаСрпска читаоницаштампа
књигу „Сремувремекуге“поводом220
годинаодизбијањаовезаразеуИригу.У
својиммногобројнимстручнимрадовима
проф.дрЈованМаксимовићједопринео
исазнањимаомногимзначајнимИрижа
нима,којисусебавилимедицином,ао
којимасемало знало.УСрпској читао
нициодржао јевишепредавањаипре
зентација везаних за историјат и меди
цинске навике Ирижана. Српска читао
ница у Иригу 2020. године издаје још
једну књигу др Максимовића „Лековите
водеВојводине–историјатбаленотера
пије и хидрутерапије“. Књига први пут
стручнопредстављасвелековитеводеи
извореуВојводинисапосебнимосвртом
наводеиизвореопштинеИриг.
Примаријус др Јован Максимовић

захвалио на овом великом признању,
којимјеуврштенмеђупочаснечланове,
атимчиномје,поњеговимречима,увр
штен међу најзначајнија имена српске
историјеи културена територијиВојво
дине.

С. Џа ку ла

Ве ра Нов ко вић и Ђор ђе Оро лиц ки Прф др Јо ван Мак си мо вић
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ПРО ГЛА ШЕ НИ НАЈ БО ЉИ РУМ СКИ СПОР ТИ СТИ

Тама ра, Јова на и Дамјан
нај бо љи сени о ри
Избор за најбоље спортисте, поје

динце и колективе, румске општине
по резултатима оствареним у мину
лојгодини,обављенје18.фебруара
у Културном центру. Спортисти су
бирани у укупно 21 категорији, од
тога је 18 категорија од пионира до
сениораинајбољихекипа,доксутри
категорије везане за специјалне
награде.
Најбољапионирка јеАријанаИва

новић, најуспешнији пионир Андреј
Шпановић, а обоје се такмиче у
Теквондо клубу „Змај“. Најбоља
кадеткињајеМилицаАћимовић,ЖРК
„Словен“Рума,акадетСтефанЗубо
вићизЏК„Словен“.Најбољајуниор
кајеНиколинаКасап,докјенајбољи
јуниор Милош Вуковић, обоје су из
Кикбоксклуба„РУ–09“.
Најбоље предузеће у спортској

рекреацији је „Албон д.о.о“  чија је
екипа победник Радничко спортских
игара у малом фудбалу. Најбољи
појединацРадничко спортских игара
је Дејан Станковић, голман екипе
„Албона“.Најбољаосновнашкола је
градскаОШ„ДушанЈерковић“,анај
запаженије резултатешкола бележи
у атлетици.Најбољи педагогфизич
ког васпитања за основне школе је

Љиљана Орловић из  ОШ „Душан
Јерковић“.Најбољасредњашколаје
Гимназија„СтеванПузић“,анајбо
љи педагог физичког васпитања за

средњешколејеВераМилованчевић
изрумскеГимназије.
Најбољиспортскирадник јеМило

радБаталоизГФК„Словен“,докје
најбољитренерБраниславБјелићиз
Џудо клуба „Словен“. Најбоља жен
скаспортскаекипа јеАтлетскиклуб
„Рума“,амушкаКикбоксклуб„РУ–
09“.
Титулу најбољих сениорки равно

правно носе ТамараМилутиновић и
ЈованаГњатовић,атлетичаркеизАК
„Рума“.Обесубилеичланицесени
орске репрезентацијеСрбије.Најбо
љи сениор је Дамјан Марковић из
Саватебоксклуба„Рума“,којијетако
овом титулом крунисао завршетак
својеспортскекаријере.
Додељенесуиспецијалненаграде

запромоцијуРумеуспортуитофуд
балеру Данилу Пантићу, који после
неколико клубова у иностранству
садапоновоиграу„Партизану“,Уро
шуМаџаревићу,џудорепрезентатив
цуиСоњиБјелић,репрезентативкиу
дизањутегова.
Специјалнунаградузаконтинуира

не резултате у млађим селекцијама
је добила Милица Љубисављевић,
ученица ОШ „Душан Јерковић“ из
Руме,која јечланицапливачкогклу

Нај бо љи рум ски спор ти сти

Сте ван Кова че вић
и Дамјан Мар ко вић
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ба„Срем“изСремскеМитровице.
У категорији спортских легенди

постхумнојепризнањедобиоЗлатко
Портнер, освајач олимпијске и свет
скемедаљеурукомету, који је своју
изузетнукаријерузапочеоуРК„Сло
га“уХртковцима,гдејеживеоизавр
шио основну школу. Колектив Дома
здравља Рума је добио награду за
доприносуспорту.
Најбољеспортистеињиховепоро

дице је, у име локалне самоуправе,
поздравио Стеван Ковачевић, пред
седник Скупштине општине Рума,
који је указао даОпштина годинама
уназад издваја значајна средства за
развојспорта,аспортистисуумину
лојгодиниоствариливреднеуспехе.
–Тосупостиглисвојиммарљивим

радом, срчаношћу и жељом да из
данауданпостижубољерезултате.
Ми као одговорна локална  самоу
праважелимоданаградиманајуспе
шнијемеђуњима.Требадастварамо
условезањиховбољиилакшитре
нинг,бољеусловерадаитакодамо
основу за постизање још  бољих
резултата.Убуџетузаовугодинусмо
планираливећасредствауодносуна
прошлу годину.Определилисмооко
145 милиона динара за изградњу
спортске инфраструктуре, али и за
доделуспортскихстипанедија.Тоће
битинашмалидоприносдаонииу
овојгодиниостваревреднерезултате
идадогодинеуововремебудемоу
прилицидазахвалимоичеститамои
већем броју наших спортиста на
добрим резултатима – поручио је
Ковачевић.
Дамјан Марковић из  Савате бокс

клуба „Рума“ је најбољи сениор у
прошлој години. Његов најбољи
резултатланејебилотрећеместона
СветскомпрвенствууАустрији.Сада
јепредседникклубазакојисетакми
чио.
–Имамомногоновихчлановакоје

припремамозаову годину, захвалио
бихсесвомтренеруМиодрагуРаки
ћуиЉубомируДамјнаовићунамом
успеху.Овојезаменевећкрајспорт
ске каријере, јер се већ 12 година
такмичим.Садаимамфункцијеуклу
бу и тако ћу се прикључити мојим
тренеримазамлађенараштаје.Неће
бити више такмичења за мене и
спортску каријеру завршавам овом
наградом.Спортми једеоживотаи
ованаградамипунозначи–рекаоје
Дамјан и додао да румска општина
финансијски доста помаже у раду
свихклубова,паињеговог.
ТамараМилутиновић је проглаше

назанајбољусениорку,аонајеатле
тичарка која је добре резултате
постиглаутркамана200и400мета
ра.
–Прошлегодинесамосвојиладве

сребрнемедаљенадржавномпрвен
ству и полуфинале на Европском
првенству.Значимиованаградакао

мотивацијадабудем јошбољаида
освојим још бољи пласман. У овој
години ме очекује Европско првен
ствоинадамседобримрезултатима
на Балканском  и државним првен
стима–кажеТамара.
ЈованаГњатовићје,такође,добила

наградукаонајбољасениорка.Иона
је атлетичарка у дисциплинама тро
скокискокудаљ.
–Највећедостигнућемијепласман

у финале Европског првенства и
испуњена норма за Светско првен
ство,аодмедаља,највећајебалкан
сказлатнамедаља.Ованаградами
значикаоподстрекзајошвећумоти
вацију да наставим овако и да још
много  награда буде у будућности –
истаклајеЈованаГњатовић.
Сви награђени спортисти су доби

ли плакете и новчане награде од
10.000 динара, док је награда за
сениоребила15.000динара.
Организатор ове лепеманифеста

цијекојапромовише,алииодајепри
знање најбољим спортистима је
СпортскисавезОпштинеузпокрови
тељство Општине. У уметничком
делупрограма је учествоваоНарод
ни оркестар АНИП „Бранко Радиче
вић“. С. Џаку ла

Традиционално,послепроглашењанајбољихспортистаделесеинаграде
Општинскогфудбалскогсавезаза2021.годину.Занајбољиклубјепроглашен
ГФК„Словен“Рума,докјенајбољимладииграчДејанЖивковић.Титулупри
знатогспортскоградникаједобиоМиланКукићизДоњихПетроваца.

Награ де Општин ског
фуд бал ског саве за

Сте ван Кова че вић са Тама ром и Јова ном
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ИЗ МЕ НЕ НА ЗИ ВА УЛИ ЦА И ПАР КО ВА У РУМИ

На зи ви за два пар ка у гра ду
Два парка у граду и једна

улица у Хртковцима имаће
новeназиве,којесудобилипо
усвајању иницијатива грађана
или Месне заједнице, а при
хватили чланови Општинског
већa – по прибављеној сагла
сности  Покрајинског секрета
ријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу – сада
остаје да само коначну реч о
промени назива дају одборни
циСкупштинеопштинеРума.
Наиме, на иницијативу

Румљанина Саше Ристовића,
за шта је сагласност дала и
ТрећаградскаМЗ,начијемсе
подручју налази градски парк
одмахпоредОШ„ВељкоДуго
шевић“, чланови Општинског
већа су прихватили да се тај
паркубудућезове„ПаркМари
носаРицудиса“.
Реч је о грчком официру

Мариносу Рицудису, који је
1999.годинеодбиодаупловиу
воде Јадранског мора и буде
део напада на тадашњу СР
Југославију током НАТО бом
бардовања. Ову иницијативу
Саша Ристовић је покренуо
2019. године, тачно на дваде
сетугодишњицуНАТОбомбар

довања. Савет Треће градске
МЗјеједногласноподржаоову
иницијативу,асамупетицијусу
потписала642грађанарумске
општине,аионлајнјепотписа
ло603 грађанаСрбијеидија
споре.
Такође,СаветЧетвртеград

скеМеснезаједницејеподнео
иницијативу да се парк код

Средње стручнешколе „Бран
ко Радичевић“ и Гимназије
назове „Парк Милеве Марић
Ајнштајн“, која је део свог

детињствапровелауРумигде
језавршилаичетворогодишњу
основнушколу.
На територији Четврте

Месне заједнице у Руми и
даљепостојикућагдејепоро
дицаМилевеМарићживелаод
1877. до 1892. године. Даљи
животни пут водио је Милеву
МарићАјнштајннашколовање
уШвајцарску,гдејебилаједна
одреткихженакојесууспешно
студирале природне науке
рамеузрамесамушкарцима,

међу којима је био и Алберт
Ајнштајн,њенкаснијисупруг.
–Сматрамодабипарк који

се налази поред Гимназије
„СтеванПузић“иССШ„Бранко
Радичевић“укојимасеиданас
школују млади нараштаји из
Руме и околине, требало да
понесеназивпоовојзнамени
тој Румљанки која је у своје
време била једна од ретких
факултетскиобразованихжена
–стојиуобразложењуовеини
цијативе.
Трећајеиницијативазапро

менуназиваједнеулицеуХрт
ковцима. Реч је о иницијативи
СаветаМЗ Хртковци да сада
шњаШколскаулица,најдужау
селу, добије име прославље
ног рукометаша Златка Порт
нера.ЗлаткоПортнерјерођен
1962.годинеуРуми,живеојеу
Хртковцима где је завршио
основношколовањеиначинио
своје прве кораке у рукомету.
Даљакаријерагајеводилаван
земље, али се увек радо вра
ћао у своје Хртковце, где је
помагаоихртковачкирукомет
никлуб.
Умро је у Берну 2020. годи

не, а сахрањен је уХртковци
ма. С. Џа ку ла

Парк код Вељ ко ве шко ле

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА МЕ ДИ ЈЕ УПРА ВЕ ЗА КА ПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Више од 3,7 милијарди динара
за капиталне пројекте
УправазакапиталнаулагањаАПВој

водине објавила је данас шест нових
јавнихконкурсазафинансирањеисуфи
нансирањепројекатауобластисаобра
ћајне инфраструктуре, водоснабдевања
изаштитевода,локалногирегионалног
економског развоја, основног образова
њаиваспитања,развојаспортаикулту
ре. За финансирање и суфинансирање
пројеката, обезбеђено је укупно
3,724,000,000.00 ди на ра.
За подршку локалним самоуправама

на територији АПВојводине у реализа
цији пројеката који доприносе развоју и
унапређењу саобраћајне инфраструкту
ре,обезбеђеноје1,682,000,000.00дина
ра.Реализацијомпројекатакојисеодно
се на изградњу нових и реконструкцију
постојећихсаобраћајница, укључујућии
бициклистичкестазе,побољшавасебез
бедност свих учесника у саобраћају,
сигурније одвијање саобраћаја, али се
доприносиибољојлокалнојирегионал
нојповезаности.
Локалнимсамоуправамајеомогућено

данаконкурсузафинансирањеисуфи
нансирање пројеката у области водо
снабдевања и заштите вода, обезбеде
средстванеопходназаизградњу,доград

њу,реконструкцијуисанацијусистемаза
водоснабдевање, припрему воде за
пиће, прикупљање, одвођење и пречи
шћавањеотпаднихвода.Зареализацију
пројеката у овој области, обезбеђено је
укупно525,000,000.00динара.
УправазакапиталнаулагањаАПВој

водине обезбедила је 758,000,000.00
динара за подршку пројеката у области
локалногирегионалногекономскограз
воја,којидоприносестварањуповољних
услова за пословање, раст и развој
малихисредњихпредузећа,унапређе
њетуристичкихпотенцијала,каоипове
ћањезапосленостиуВојводини.
Укупно613,000,000.00динараобезбе

ђенојезаподршкупројектимауобласти
развоја спорта. Средства која се доде
љујупоовомјавномконкурсунамењена
су за финансирање и суфинансирање
пројеката изградње, доградње, рекон
струкције и санације спортскихобјеката
ујавнојсвојининатериторијиАПВојво
дине, укључујући и школске спортске
објекте.
Уциљупобољшањаусловарадауста

новаосновногобразовањаиваспитања,
УправазакапиталнаулагањаАПВојво
динеобезбедилаје120,000,000.00дина

ра.Средствасунамењеназафинанси
рање и суфинансирање пројеката
изградње, доградње, реконструкције и
санације објеката установа основног
образовањаиваспитањаујавнојсвојини
натериторијиАПВојводине.
Подржавајући реализацију пројеката

којидоприносеразвоју,очувању,унапре
ђењу и заштити културних и национал
них посебности локалне средине на
територији АП Војводине, Управа за
капитална улагања АП Војводине ове
године је обезбедила 26,000,000.00
динара у оквиру јавног конкурса за
финансирање и суфинансирање проје
катауобластикултуре.
Свијавниконкурсизафинансирањеи

суфинансирањепројекататрајаћедо04.
марта 2022. године, до 16.00 часова.
Детаљне информације о објављеним
конкурсима,начинуироковимапријаве,
могу се пронаћи на интернет презента
цијамаУправезакапиталнаулагањаАП
Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvo
dina.gov.rs) и Покрајинске владе (http://
www.vojvodina.gov.rs).

ОД СЕК ЗА ОД НО СЕ СА ЈАВ НО ШЋУ
УПРА ВЕ ЗА КА ПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА 

АП ВОЈ ВО ДИ НЕ



1523. FEBRUAR 2022.     M NOVINEОПШТИНА РУМА

ПРО СТОР МА ЛЕ ФОН ТА НЕ

Ове го ди не
но ви из глед

Утокујејавнипозивзаизво
ђачарадованареконструкцији
пјацете „Мала фонтана“, која
се налази у самом центру
Руме.
–Желимодаовајмалитрг

са модерно дизајнираном
фонтаном, као централним
делом,поновопостанеместо
окупљања наших суграђана –
истиче председница Општине
АлександраЋирић.
Она је подсетила да је,

одмахпоизборунаовуфунк
цију,најавиладаћесесасво
јим сарадницима залагати за
лепшу,чистијуизеленијуРуму.
–Управореконструкцијапја

цетекодМалефонтанејепрви
пример да на томе и радимо.
Ми ћемо радити на уређењу
свих места, свих фонтана у
граду. Зато ћемо радити на
реконструкцији и уређењу и
самог централног градског
језгра, али и ван централне
зоне, како бисмо свим нашим
суграђанимаобезбедилиједну

лепшу и чистију Руму – пору
чилајепредседницаЋирић.
Овај простор је изграђен

осамдесетих година, када је
изграђен и комплекс стамбе
них зграда на некадашњем
просторуПоштеизграде„Пар
тизан“, ранијег Соколског
дома. Уређењем простора у
новомстамбеномблокунаста
ла је и „Малафонтана”, оми
љеноместо окупљања стана
ратадашњегновогкомплекса,
као и деце која су највише
волеладасеиграјуублизини
фонтане.
–Времејеучинилосвоје,те

је овај простор неправедно
запостављен и препуштен
зубу времена. Но, то ће се
врло брзо променити – рекла
јеАлександраЋирић.
Уређење овог простора је

преостали пројекат за чију су
се реализацију определили
Румљаникрозпројекатпарти
ципативног буџетирања за
прошлугодину. С. Џ.

Са да шњи из глед про сто ра Ма ле фон та не

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Оп шти на по ма же
ле че ње те шко обо ле ле де це
На 51. седници Општинског већа,

одржаној 12. фебруара, већници су
усвојилиправилникоближимуслови
ма и начину остваривања права на
новчану помоћ намењену за лечење
деце оболеле од малигних и других
тешкихболестинатериторијиОпшти
неРума.Правилникомсеближеодре
ђујуусловииначиностваривањаовог
права, које се финансира из општин
ског буџета, али се ближе одређује и
начинрадаиодлучивањаКомисијеза
давање стручног мишљења о додели
финансијскепомоћи.
Правонановчанупомоћимајукори

сници,децадо18годинастарости,са
пребивалиштем на територији румске
општине,којасуоболелаодмалигних

или других тешких обољења која су
дефинисанапрописимаоздравственој
заштити.
Новац се одобрава за лечење у

здравственим установама у земљи и
иностранству, за лечење у кућним
условимаиусловимасоцијалнезашти
те, куповину лекова и помагала, тро
шковепревозауздравственуустанову,
каоиупоступкурехабилитације.
Овоправосеможекориститинајви

шедвапута у току календарске годи
не,аизносновчанепомоћисеутврђује
решењемнаосновустручногмишље
ња Комисије. Захтев за остваривање
права на новчану помоћ се подноси
Одељењу за друштвене делатности
Општинскеуправе,докрешењеоодо

брењу средстава доноси председник
Општине.
Комисија ће имати три члана од

којих су два лекари специјалисти, а
један је представник локалне самоу
праве.
КритеријуминаосновукојихКомиси

ја одлучује су степен, врста, тежина
обољења и трајање болести,  као и
социјалноекономскисататуспородице
којаподносизахтев.
Премаовомправилнику,подносилац

захтева,којијеоствариоправонанов
чанупомоћ једужандаурокуодтри
месецаодмоментадобијањановчане
помоћи,доставиОдељењузадруштве
не делатности доказе о наменском
трошењусредстава. С. Џ.

Одељењезаопштууправу
изаједничкепословеОпштин
ске управеРумаобавештава
грађанерумскеопштинедаје
од16.фебруаранаувидудео
Јединственогбирачкогсписка
за Општину Рума, поводом
расписанихизбора занарод
не посланике у Народној
скупштини,којићесеодржати
3.априла.Увидудеобирач
когспискаграђанимогуизвр
шитинепосредноуОдељењу
заопштууправуизаједничке
пословеуОрловићевојулици
бр.5,канцеларијабр.20,сва
ког радног дана од 7 до 18
часова,каоисуботомод8до
15часова.
Увид се може обавити и у

меснимканцеларијамасваког
радногданаод7до15часо
ва.Грађаниувидмогуобави
ти и на званичној интернет
страници Министарства
државне управе и локалне
самоуправе уношењем пода
така о ЈМБГ и броју личне
карте на адреси upit.biracki
spisak.gov.rs.
Од проглашења изборне

листеправонаувидубирач
ки списак има и подносилац
изборне листе или лице које
оновласти у складу са зако
ном и то на исти начин и по
истомпоступкукаоиграђани.
Увид у Јединствени бирачки
списакмогуобавитииинтер
норасељеналицасаКосова

и Метохије, која имају прија
вљеноборавиштенатерито
ријиопштинеРума.
Грађаникојићенапредсто

јећим изборима гласати пре
маместуборавиштауземљи,
морају поднети захтев
Општинској управи да се у
бирачки списак упише тај
податак, најкасније пет дана
пре дана закључења бирач
ког списка, односно до 12.
марта.
Наконзакључењабирачког

списка 18. марта, грађани
захтеве за упис и промену/
исправку података подносе
Министарству државне упра
ве и локалне самоуправе,
прекоОпштинскеуправе,нај
касније 72 часа пре дана
избора, односно, до 30.мар
та.Захтевисеподносеузгра
диОпштинскеуправеуОрло
вићевојулицибр.5,канцела
ријабр.20.
Све додатне информације

грађанимогудобитинателе
фоне 433911, 433912,
069/721155,каоипутеммејла
birackispisak@ruma.rs. С. Џ.

ПО ВО ДОМ ПРЕД СТО ЈЕ ЋИХ ИЗ БО РА
Оба ве ште ње Оде ље ња
за оп шту упра ву
и за јед нич ке по сло ве
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300 по ро ди ца се вра ти ло
на сво ја ог њи шта
УопштиниШид,којасе граничиса

Републиком Хрватском и Босном и
Херцеговином, последњих неколико
деценија, каоиувећиниопштинапо
Србији, сусрећу се са проблемом
одласка становништва у развијене
земљеЕвропе.Поизбијањупандеми
је,којајеувећинисветадовелаидо
губиткараднихместа,уШидиоколи
ну вратило се преко 300 породица,
што је председнику Општине Зорану
Семеновићудалонадуда селанеће
изумрети, а како обећава, биће и
посла за све оне који буду желели
овдедараде.
Неколикокомпанија,којесузапоче

леизградњувластитихпогонауинду
стријској зони у Адашевцима, током
ове године, отвориће прва радна
места, те грађани ове општине неће
више морати у потрази за посао да
идуподругимоближњимопштинама.
Како се очекује, прву фазу радова
завршићеинајвећакомпанијазапро
изводњу сточне хране на западном
Балкану,којадолазиизМађарске.
–Крајемпролећатајпогонбитреба

лодапочнесарадом.Вредностинве
стиције је 20 милиона евра, а на
почеткућебитизапосленооко50рад
ника, док је у плану да, кадафирма
буде радила пуним интензитетом,
запосли преко 110 радника, каже
Зоран Семеновић, додајући да је од
100 хектара на којима се простире
индустријска зона, сада остало још
слободно15.
Нове фабрике које се овде граде

простираћесенаповршинамаодјед
ногдочетирихектара,апросекзапо
сленихбићеизмеђу60и70радника
пообјекту.
–Пандемијасакорономкојаствара

проблемеуцеломсветунамајеврати
ла300суграђанакојисурадилиуино
странству.Сада,наполугодишту,упи
сано је38деце,тосудецакојасусе
вратиласасвојимродитељимаушид
ску општину, говори Семеновић, који
гаји оптимизам да то није коначан
број,већдаћебитиивишењих.
Добрипутевисуодвеликогзначаја,

несамодадоводеинвеститоре,већи
задржавају људе да остану на селу,
затолокалнасамоуправасвакегодине
улажеупутнуинфраструктуру.
–Жеља нам је да се рехабилитује

пут Кукујевци –Шид, јер због велике
фреквенције саобраћаја, посебно
теретног, тај путни правац је много
оштећен.Мисмоурадилипројекатза
овај посао, чија је вредност око 380
милионадинара,аупитањуједеони
ца од 14 километара, каже Семено
вић.
Изградњомновогауто–путаКузмин

– Сремска Рача, бољу повезаност

имаће ова општина и са Републиком
СрпскомиБиХ,јерћесеизВишњиће
ва,директноукључиватинановусао
браћајницу.
–Кадабипочелирадовинаобила

знициокоШида,решилибисмомного
проблема, а посебно проблем терет
ног саобраћаја који се сада одвија
крозсамцентарШида,пасестварају
застојиусаобраћају.Тојејединипутни
правац према граничном прелазу
Товарник, а на годишњем нивоу кроз
Шид прође преко 150.000 камиона,
истичепрвичовекшидскеОпштине.

С. Ко стић

За неколико месеци треба да се
отворипетиграничнипрелазЈамена–
Рачиновци, који ће бити четврти са
Хрватском.Овајграничнипрелазнајви
шећемуке скратитимештанима села
Јамена, који сада морају да иду 80
километарапрекоБатроваца.

Гра нич ни
пре лаз Ја ме на

Зоран Семеновић

Теретни саобраћај према Товарнику 
одвија се кроз центар Шида
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Кан ди да ти из Сре ма
на про гла ше ним ли ста ма
ИзборизапосланикеСкупштине

Србијеи13локалнихсамоуправа
расписани су на Сретење, 15.
фебруара. Одмах сутрадан, 16.
фебруарапрвајесвојупунулисту
за републичке изборе предала
Српска напредна странка. Избор
на листа носи  име „Алесандар
Вучић–Заједноможемосве“.Ову
листујесвојимпотписимаподржа
ло преко 57.007 грађана, а носи
лац листе је Даница Грујичић,
директорка Института за онколо
гијуирадиологијууБеограду.
Републичкаизборнакомисијаје

прогласила ову листу, тако да ће
она бити под бројем 1 на листи
учесника за републичке изборе.
На овој коалиционој листи се
налази и девет кандидата из Сремског
округа.
Тосуподреднимбројем19.Алексан

дар Мартиновић, доктор правних наука
изРуме,подреднимбројем29.Маријан
Ристичевић,пољопривредникизИнђије,
подреднимбројем69.ДраганаСтевић,
диплoмираниекономистаизСтареПазо
веподреднимбројем84.ТомиславЈан
ковић, мастер инжењер менаџмента из
СремскеМитровице,подреднимбројем
134. Драгана Радиновић, инжењер пре
храмбене технологије из Инђије, под
редним бројем 149. Миленка Суботић,
дипломирани економиста изШида, под
редним бројем 159. Јована Војводић,
економиста из Старе Пазове, под ред
нимбројем 187.СашаПејовић,дипло
мирани економиста изРуме и под ред
нимбројем222.НенадРадмановић,про
фесористоријеизСремскеМитровице.
Каодруги,својулистујепредалакоа

лиција Социјалистичке партије Србије,
Јединствене Србије и Зелени Србије.
Листаносиназив„ИвицаДачић–преми
јер Србије“ и њу је својим потписима
подржалопреко20.000 грађана.РИК је
овулиступрогласио,такодаћеонабити
подреднимбројем2.наизборномлисти
ћу, а на њој су и четири кандидата из
Срема.Тосуна77.местудрАдилЕлхаг,
лекар из СремскеМитровице, под ред
нимбројем131.ТатјанаВранеш,профе
сор физичког васпитања из Руме, на
176.местулистејеЗоранВукашиновић,
дипломирани машински инжењер из
СтареПазовеина180.местуВјеросла
ваУхлик,библиотекаризШида.
Трећијесвојуизборнулистузапосла

нике Скупштине Србије предао Савез
војвођанских Мађара „Савез војвођан
ских Мађара – Иштван Пастор“.  СВМ
каомањинскаполитичкастранкатреба
ло је да прикупи 5.000 потписа, али је
листу на којој је први Балинт Пастор,
потписалооко9.000грађана.Овалиста
ћенаизборимабитиподреднимбројем
3.анањојсуитрикандидатазапосла
никеСкупштинеСрбијеизСремаисви

тројесуизСремскеМитровице.Тосуна
43. месту Андријана Бауер Живковић,
мастер инжењер шумарств, на 126.
местуПавлеЕлор,дрстоматологијеина
236.ЈеленаЛакетић,васпитач.
Српска радикална странка је као

четвртапредаласвојупунулистуса250
кандидатазарепубличкуСкупштину,на
којој су искључиво чланови те странке.
Радикалисуприкупилиоко12.000потпи
саподршкеграђаназањиховулисту.Од
момента предаје листе, започела је и
званична кампања СРС коју радикали
водеподслоганима„ПодзаставомСрби
је“и„Шешељазапремијера“.Нагласач
ком листићу за парламентарне изборе
под редним бројем 4. биће листа „Др
ВојиславШешељ–СРС“.Наовојлисти
се налази и шест кандидата из Срема.
Налисти,20.поредујеИванкаКандић,
туристички техничар из Руме, под ред
нимбројем50. јеАнђелаЈанковић,дил
инжИТизСремскеМитровице,подред
нимбројемје52.СрђаКомазец,дипло
мирани инжењер грађевинарства из
Нове Пазове, под редним бројем 98.
Драган Роксандић, металостругар из
Старе Пазове, на 112. месту је Горан
Глигорић, дипломирани инжењер меха
низацијеизИнђијеиподреднимбројем
180. Јована Кандић, дипломирани лин
гвистаизРуме.
Представници коалиције Уједињени

за победу Србије предали су као пети
РИК–уизборнулисту„МариникаТепић
– Уједињени за победу Србије“, коју је
подржало више од 20.000 грађана. Та
листајеипроглашенаибићеподбројем
5.нагласачкомлистићу.
МариникаТепићјеносилацовелисте.

На кутијама са потписима је писало
„Променаизкорена“штоћебитииједан
одглавнихслоганакампање.
Коалицијуилисту„МариникаТепић–

Уједињени за победу Србије“ чине
Странка слободе и правде, Народна
странка, Демократска странка, ДЗВМ –
ВМДК, Странка Македонаца Србије,
Покрет слободних грађана, Удружени

синдикат Србије „Слога“, Покрет
за преокрет, Покрет Слободна
СрбијаиВлашкастранка.Наовој
листијеи11кандидатазапосла
нике из сремских општина. То су
наредномброју11.ДејанБулато
вић, пољопривредник из Ђида,
36.јеЂорђоЂорђић,кошаркашки
тренер из Сремске Митровице,
59.јеСлободанИлић,дипломира
ни инжењер пољопривреде из
СтареПазове,86.јеМаријаМла
деновић,фармацеутски техничар
изРуме, 103. јеНаташаЦвјетко
вић, професор разредне наставе
из Шида, 124. је Маја Дражић,
медицинска сестраизРуме, 154.
је Марија Јанковић, студент из
Инђије, 168. јеМиленаДимковић

Полимац,виширадиолошкитехничариз
Руме,197.јеУрошГрковић,дипломира
ниекономистаизИнђије,200.јеДанијел
Ћетојевић, адвокат из СремскеМитро
вицеи238. јеНенадДрагаш,економи
стаизСремскеМитровице.
Као шеста је проглашена листа „Др

Милош Јовановић – Нада за Србију“.
Међу предложених 250 кандидата је и
тројеизСрема.Подреднимбројем127.
јеКатаринаРадовић,пословнименаџер
из Руме, 168. је Борислав Ђорђевић,
саобраћајни инжењер из Руме и под
редним бројем 191. је Бошко Јандрић,
дипломирани машински инжењер из
Беочина.
РИК је под редним бројем 7. прогла

сио листу „Милица Ђурђевић Стамен
ковски –Српска странка Заветници“.И
ово је пуна листа са 250 кандидата, а
међуњимајечак14изсремскихопшти
на.Тосуподреднимбројем20.Марија
Хаврилов, филолог из Инђије, 23. је
ИванаСтојковић–Коцољевац,комерци
јалистаизПећинаца,25. јеАлександра
Иванишевић, комерцијалиста из Старе
Пазове,42.јеМиланСтанковић,машин
скиинжењеризИнђије,48.јеМирослав
Несторовић,предузетникизСтареПазо
ве, 83. јеМилош Крстић, дипломирани
економистаизИнђије,109.јеБорислава
Вићентић, дипломирани економиста из
Инђије, 135. је Биљана Петронић, про
фесор разредне наставе из Сремске
Митровице, 143. је Милан Ђанплонг,
пензионер из Шида, 157. је Емилијан
Ћулибрк, аутомеханичар из Руме, 158.
је Јован Васиљевић, машинбравар из
Сремске Митровице, 192. је Душан
Цветковић, студент из Старе Пазове,
196. јеМиланРистичевић, предузетник
изИнђијеи197.јеНебојшаБођић,пред
узетникизРуме.
Под редним бројем 8. је проглашена

листа„Муфтијинаманет–Странкаправ
деипомирења“санепуномлистом,али
на њој нема кандидата из сремских
општина.

С. Џа ку ла
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ИЗБОР НАЈ БО ЉЕГ СПОР ТИ СТЕ БЕО ЧИ НА ЗА 2021.ГОДИ НУ

Лау ре ат џудист ки ња
Јова на Стје па но вић

Титу лу нај бо љег спор ти сте у 2021. годи ни поне ла је Јова на Стје па но вић из Џудо 
клу ба „Цемент“ за оства ре не резул та те у 2021.годи ни
У организацији Спортског

савеза општине Беочин, под
покровитељством Скупштине
општинеБеочин,усуботу19.
фебруара у свечаној атмос
фери у Дому културе Беочин
одржан је 20. по реду избор
најбољег спортисте Беочина
за 2021. годину. Избору је
присуствовао велики број
спортиста, спортских струч
њака,спортскихрадника,при
јатеља спорта, уважених
гостију,легендисрпскогијуго
словенског спорта и грађана
општинеБеочин.
Након извођења химне

„Боже правде“, поздравни
говор одржао је председник
Спортског савеза општине
БеочинГоранЈањић.
Као и свих ранијих година,

част да први добију призна
ња,ималисунајмлађи,попу
ларно названи „Будућност

беочинскогспорта“,њихпеде
сетшесторо.Младиџудисти,
фудбалери,кошаркаши,кара
тисти и каратисткиње, одбој
кашице, рукометаши и руко
меташица,кикбоксери,спорт
ски риболовци, тенисерке.
ХанаПетровић,АлексаИвко
вић, Предраг Ковачевић,
Лазар Јокић, МихајлоМиља
новић, Огњен Савић, Давид
Микец,СинишаМиљић,Коста
Радуловић,РадованЧелебић,
Алекса Аћимовић, Алекса
Крижан, Лука Петровић, Сте
фанГлигорић,ЈованНиколић,
Растко Шишић, Миљан Јота
новић,ВојинБегојевић,Лазар
Ковачић, Никола Ђукић,
Милан Тубак, Ранко Тубак,
ЈованПилиповићИсљамКур
теши, Душан Прекогачић,
Марко Гончин, Рахим Курте
ши, Немања Дир, Михаило
Туроман, Свевлад Симанић,

Михајло Љубановић, Вук
Џамбас, Ђорђе Прекогачић,
Искра Хипик, Никола Ђача
нин, Дуња Стаменковић,
Александар Јањић, Сара
Топаловић, Зоран Јанићије
вић, Бранко Симић, Леонора
Амети,ЛазарСибинчић,Лука
Недић, Кристијан Милинко
вић, Михајло Стјепановић.
Анастасија Крагић, Мартина
Шнајдер, Ивана Милош,
МилицаКатона,МилицаПре
когачић,ТинаСтанишић,Иван
Косанић, Младен Ћирић,
Здравко Ћирић, Милица
ВелемириМашаВелемир.
Укатегоријипионираипио

нирки, за најбољег пионира
проглашен је Срђан Миљић
из Џудо клуба „Цемент“ из
појединачног спорта, Филип
БлагојевићизФудбалскогклу
ба „Цемент“ из колективног
спорта. За најбољупионирку

проглашена је Наталија Про
лићизЏудоклуба„Цемент“из
појединачног спорта, а из
колективног спорта Милана
ПржницаизОдбојкашкогклу
ба„Беочин“.
Укатегоријикадетаикадет

киња, за најбољег кадета из
појединачног спорта изабран
је Страхиња Гргур из Бокс
клуба„Цемент“,аизколектив
ног спорта Никола Рибић из
Фудбалског клуба “Цемент”.
Занајбољукадеткињупрогла
шенајеЈованаЗлатановићиз
КБСКУНГФУКикБоксКлуба
„БФЦБеочин“изпојединачног
спорта,аизколективногспор
таТамараЛончаревизОдбој
кашкогклуба„Беочин“.
Укатегоријијуниораи јуни

орки за најбољег јуниора из
појединачног спорта прогла
шен је Велимир Косовић из
Џудо клуба „Цемент“, а из

Нај бо љи бео чин ски спор ти сти
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колективног спорта Марко
Јањић из Фудбалског клуба
„Цемент“. Најбоља јуниорка
из појединачног спорта је
МаријаПавловићизЏудоклу
ба „Цемент“, Андреа Богоје
вић из Одбојкашког клуба
“Беочин”проглашенајезанај
бољујуниоркуизколективног
спорта.
У категорији сениора и

сениорки за најбољег сенио
рапроглашенјеМилошПанић
изКБСКУНГФУКикБоксКлу
ба „БФЦ Беочин“ из поједи
начног спорта за постигнуте
резултате у 2021.години, из
колективног спорта за најбо
љег сениора проглашен је
Бранислав Ћатић из Кошар
кашког клуба „Беочин“ за
постигнуте резултате у 2021.
години. За најбољу сениорку
проглашена је Катарина
ШеталоизОдбојкашкогклуба
„Беочин“изколективногспор
та за постигнуте резултате у
2021.години.
За најбољег тренера про

глашен је Шефки Морина из
Џудо клуба „Цемент“. За нај
боље спортске раднике про
глашени су Бранислав Ники
товић из Фудбалског клуба
„Цемент“ и Саво Косанић из
Општинске организације
спортских риболоваца
„Караш“. Јубиларна награда
једодељенаАндријиМумови

ћуизЏудоклуба„Цемент“за
50 година бављења џудоом.
Специјална признања за
помоћ у развоју спорта у
општини Беочин добили су
Мирјана Малешевић Милкић
председница општине Бео
чин, за изузетан допринос,
залагање и помоћ спортским

клубовима и спортистима и
Милан Зорић, члан Општин
скогвећазадужензаспорти
омладину.Џудоклуб„Цемент“
јепроглашеннајбољимспорт
ским колективом за изузетно
постигнуте резултате у 2021.
години.Специјалнопризнање
спортистима из Беочина за

промоцију спорта у Србији и
свету припало је Дарку Јан
дрићу из Тениског клуба
„Брејк“ заостваренерезулта
теутенисууСрбијиисвету.
Титулу најбољег спортисте

у2021.годинипонелајеЈова
наСтјепановићизЏудоклуба
„Цемент“за остварене резул
тате у 2021.години. Председ
ницаопштинеМирјанаМале
шевић Милкић је уручила
Јованиово заслужнопризна
ње.
Јована је у 2021 години

постигла више него одличне
резултате. На Првенству
Европе за кадете у августу
2021.годинеосвојилајеброн
занумедаљу,четвртумедаљу
наовомПрвенствузаСрбију
иседмумедаљусаЕвропског
првенства за Џудо клуб
„Цемент.НаЕвропскомКУПу
за кадете освојила је златну
медаљу.Поредовадваевроп
скаодличја,освојилајеитри
титуле првака државе Осва
јањеммедаљена Европском
првенствууписаласеулисту
“европскихтакмичарки”,па је
Олимпијски комитет Србије
уврстио у свој развојни про
грам за неке од наредних
Олимпијских игара. У име
награђених спортиста на при
знањимасезахвалилаЈована
Стјепановић! В.Т. И.

Фото Исмет Аде мов ски

Нај бо ља спор тист ки ња Јова на Стје па но вић
и пред сед ни ца Општи не Мир ја на Мале ше вић Мил кић
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА : ВИ ШЕ ОД ДВА ДЕ СЕТ ЕКИ ПА ПО КА ЗА ЛО УМЕ ЋЕ
У ПРА ВЉЕ ЊУ ЧВА РА КА

Одр жа на тре ћа „Чвар ки ја да“
Више од двадесет екипа

учествовало је на овогоди
шњој „Чваркијади“ уСремској
Митровици, која је одржана
испредМеснезаједнице„Блок
Б“ у суботу, 19. фебруара.
Поред домаћих екипа, своје
умеће у топљењу чварака су
показали мештани Мартина
ца,Кузмина,ШидаиМаради
ка. Специјалну технику пра
вљењадуван–чваракапока
залисугостиизВаљева,који
суприпремузаманифестаци
јуобавилиданраније,собзи
ромнатодапроцестопљења
дуван – чварака траје и по
осамсати.
–Читава западнаСрбија је

позната по укусним дуван –
чварцима.Онисеразликујуод
обичних чварака по начину
припреме. Јуче смо дошли у
Сремску Митровицу, како
бисмо све организовали на
време.Одличнајеатмосфера,
људи су пријатни, а ми се
надамодаћенашичварцида
имседопадну,рекаојегостиз
Ваљева Александар Ранко
вић.
А,чварцимасниисласни.У

суботу се испред просторија
Меснезаједницеокупиовели
кибројстарихимладихпосе
тилаца, којевежељубавпре
ма доброј храни. Свако је у
оранијудодаопонештоштоје
научиоодсвојихстаријихуку
ћана.Порецептукојисекори
сти у „Малој Босни“, сазнали
смо како се праве чварци на
традиционаланначин.
– Чварци су готови тек кад

сесвамастизњихисцеди.На
крају додајемо мало млека,
какобисмодобилилепшубоју.
Обавезно јепосолитиидода
ти белог лука. То је најједно
ставнији начин топљења
масти.Најтежеучитавомпро
цесу је исећи, односно при
премитимасу,асвеосталоје

уживање, објашњава Марко
Петковић.
Посетиоцисупоредчварака

ималиприликудадегустирају
ипазаремеснеимлечнепре
рађевине,пите,ракијеивина.
Удружења жена из митровач
кихселасузатуприликупри
премиланајукуснијепосласти
це.Такојетрећа„Чваркијада“
прерасла у прави гастроном
ски базар, који је окупио два
десетитриизлагача.
–Такорећи,мисморавноте

жа свом овом холестеролу.
Задуженисмозакувањегула
шаодпетнаестврсташумских
гљива, а јела од узгојених
врстагљива,печемонаталан
дари. Миришу чварци на све
стране, али мирише и наш
котлић,реклајеЈеленаМило
шевић, председница Удруже
ња гљивара „Лисичарка“ из
СремскеМитровице.
Манифестација је свечано

отворена наступом фолклор
ногсаставаизБосутаигусла
раВитомираВулина.Занају
спешније мајсторе „Чваркија
де“припремљенесупригодне
награде и поклони, али орга
низаторисуистаклидајенај
важнијеучествоватиуовој,те

да је оцењивање спроведено
самоформално.
–Билокогадапрогласимо

победником је веома неза
хвалноитешко.Нашаидејаје
била да организујемо добро
дружење за породице. Током
зимеу„БлокуБ“нисмоимали
адекватан догађај где бисмо
окупилипријатељеикомшије,
па смо решили да попунимо
време између два поста, а
„Чваркијада“ је настала на
иницијативу становника овог
насеља.Имаможељудаубу
дућеорганизујемоовајтради
ционални догађај на обали
Саве, јер сваке године је све

више заинтересованих уче
сника, а све мање простора,
рекао је Драган Божић, пред
седникМеснезаједнице„Блок
Б“.
Генералниспонзоровогоди

шње„Чваркијаде“јекомпанија
„Митрос Флајшварен“, а сав
приход од продаје чварака
биће искоришћен у хумани
тарне сврхе, за куповину
школских опрема и прибора
деци из социјално угрожених
породица. Војска Србије је
токомодржавањаманифеста
ције присутнима поделила
вишеод500порцијапасуља.

А. Плав шић

Алек сан дар Ран ко вић

Мар ко Пет ко вићЈе ле на Ми ло ше вић

Дра ган Бо жић
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ПОСЕ ТА ДИРЕК ТОР КЕ ТО ВОЈ ВО ДИ НЕ ОПШТИ НИ ИНЂИ ЈА

У пла ну вели ки про јек ти
Др Наташа Павловић,

директорка Туристичке орга
низације Војводине (ТОВ),
посетила је општину Инђи
ја у четвртак, 17. фебруара.
Том приликом, са директо
ром Туристичке организаци
је општине Инђија Миланом
Богојевићем обишла је неко
лико локација. Најпре Етно
 кућу у Марадику, где се
упознала са некадашњим
начином живота становника
овог мултиетничког насеља.
Директорки су представљене
технике златовеза и пусто
вања вуне, којима се већ 15
годинабавечланицеУдруже
њажена„Гороцвет”изИнђије.
Наконтога,уследио јеиоби
лазак простора будуће Гале
рије „Адлигат“ у Инђији, где
ће се ускоро наћи 10 легата,
између осталог, легенде срп
ског глумиштаБатеСтојкови
ћа,затим Зорана Симјанови
ћа, Ивана Бекјарева и Донке
Шпичек.
У оквиру посете, одржан је

и састанак у зградиОпштине
накојемсупредставнициТОО
Инђија директорку ТО Војво
дине упознали са пројектима
чијајереализацијаутокуили
ускоро почиње. Између оста
лог, било је речи о изградњи
шеталишта изнад Дунава у
Старом Сланкамену, али и о
наставку радова у „Келтском
насељу“.
КакојеистакаоМиланБого

јевић,директоринђијскеТури
стичке организације, радо
ви на изградњи првог крака
шеталиштауСтаромСланка
менуудужиниод120метара,
бићезавршенидоавгустаове
године.
–ШеталиштеизнадДунава

јенајвећитуристички,инфра
структурни пројекат у Војво
дини и вредност овог дела
инвестицијејеоко20милиона
динара истакао је Богојевић
идодаодајетовеликиподу
хват за локалну туристичку
организацију.
Поредовог,какојеистакну

то на састанку, наставља се
даљесареализацијомпројек

та који се односи надодатне
садржаје у „Келтском селу“ –
музеју на отвореном, који је
отворенујулу2021.године.
–„Келтскосело“ћејошдуго

бити наш главни туристички
производипотенцијалзапри
влачење туриста.Ове године
ћемо изградити летњу позор
ницу, кухињу и планирамо
покривање платформе, која
сеналазинавештачком језе
ру.ПрвиуСрбији,амислими
у Европи, посетиоцима ћемо
понудити и јела из периода
Келта у аутентичним посуда
ма и амбијенту објаснио је
директорТООИнђија.
Након што се упознала са

пројектима који се реализу
јуи којисууплану затекућу
годину, директорка ТОВ др
Наташа Павловић истакла је
да јеопштинаИнђија завео
ма кратко време прешла пут
од туристичког бисера у сен
цииндустриједофазеукојој
сеиндустријаналазиусенци

туризма.Осимнаступанасај
мовима,Павловићевајенаја
виласарадњусаТОИнђијаи
надругимпољима.
– Припремамо се за „Tour

de Fruška“, манифестацију
коју ћемо у мају ове године
реализовати у сарадњи са
Владом Војводине. У питању
је туристичка манифестаци
јанамењенаонима којиволе
активан одмор објаснила је
Павловићева и додала да ће
у сарадњи са ТОО Инђија у
„Келтском селу“ наставити са
активностимауоквирукампа
ње „Војводинамично“, која је
започетапрошлегодине.
На крају посете, директор

ка Туристичке организације
Војводине језаједносапред
ставницима локалне тури
стичкеорганизацијепосетила
иВинарију „Шапат“ уСтаром
Сланкамену. Иначе, на тери
торији те сремске општине
постоји 30 винарија иочекује
се даљи развој винарства и

виноградарства.
–Уверен самдаћеИнђија

до2025.годинепостати„срп
скаТоскана“,аненекедруге
регијекојесувећбилевиђене.
Одукупно30винарија,имамо
10 великих и око двадесетак
малих произвођача вина. Те
малевинаријеполакорастуи
претендујудапостанувелике
рекаоједиректорТООИнђија
идодаодасенеколиковина
ријаградиублизиниВинарије
„Шапат“уСтаромСланкамену
збогчегаћетајпредеодобити
потпунодругачијиизглед.
У2022.години,планиранје

идаљинаставакразвојанау
тичког туризма у оквиру којег
ће бити уређене четири пла
же, истакли су представници
инђијске туристичке органи
зације. Међу њима су чорта
новачка,гдесусниманесцене
легендарногфилма„Варљиво
лето `68.“, а затимиплаже у
Бешки, Крчедину и Старом
Сланкамену. М. Ђ.

Ната ша Павло вић и Милан Бого је вић у оби ла ску буду ће гале ри је Адли гат

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ТУРИ СТИЧ КИХ ВОДИ ЧА 

Оби ла зак исто риј ског језгра Митро ви це
Туристичкиводичиширомсветаобележилисусвојдан21.

фебруар. Поводом Дана туристичких водича 26.фебруара
бићеорганизованобесплатноразгледањеисторијскогјезгра
СремскеМитровице.

ОкупљањеиполазаксуиспредТуристичкогинфоцентра
градауГрадскомпаркуу11часова.ПријавеуТуристичком
инфоцентруградаличноилинателефонТуристичкеоргани
зацијеградаиТуристичкогинфоцентра:618275
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ГОДИ ШЊИ ЦА СМР ТИ ЂОР ЂА БАЛА ШЕ ВИ ЋА

Па, добро, где си ти да окре не мо 
тај рин ги шпил, јер без тебе
дрве ни коњи ћи тужно сто је

Свакимстихомкојијенаписао,изго
ворио,отпевао,постајаојесвеживљи,
а легенда о њему све већа. Када је
умро, стихови које је опевао оживели
су као добре душе испуштене када
добракњигападнесаполицеиотвори
сетачнонасредини.Биојетомоменат
кадасусвасловапропевала,нотезаи
грале,асвизаједноплакалинасвугде
где су добриљуди узњегове стихове
љубили, играли, плакали, смејали се,
патили, грлили, љубав водили, чашу
коју сломили.Протеклог викенда про
шлојегодинуданаодкадајеотпловио
панонски морнар негде да са својим
дедоморенебескењиве,азањимсу
заплакалеАнђела,Љерка,Јарослава,
Анкица, Анита, Бранислава, Невена,
сигурноиБубаЕрдељан,Јулиjа,Оти
лија,Оливера,Катрин,Марина,Мони
ка,Мирка,лепапротинакћи,аиопати
цаонаиОгњенаиЕлеонораиИлона,
Људмила и провинцијалка, свакако и
девојка са чардаш ногама та. Било је
криво и овом за ког се Буба удала, и
Кристоферу црном сину, и Банету
добром сину, и Божи званом Пуб и
ВасиЛадачкомитројиципослератних

другова. Све су заплакале и сви су
заплакалииотишаојециркус,апочео
портреттогживота,абићедајезасве
кривТомаСојерјертаквекњигенеби
смеледапостоје,алионјетакодобро
тераопосвом.
Тог 19. фебруара прошле године,

свисумислилидајетојошједнагорка
песма,абилајенајвећањеговапесма
којунијеисписао.Дугосениједесило
дасусесви„Југовићи“широмбивше
државе скупљали на трговима, скве
ровима,поулицама,нарекама,пали
ли свеће и те вечне ватре и певали
испеване стихове за вечност. И није
билопитањедаливолишБалашеви
ћевестихове,већкојиБалашевићеви
стихови су ти омиљени. Не постоји
особа за коју тиредовинисунаписа
ни, јерсубилипосвећенибашсвако
ме, јер јесвакаженабилатамонека
провинцијалкаиКатрин,ијерјесваки
мушкарацбиотамонекиБожаиВаса.
Свакојебионањеговомнотномзапи
су. Свако се понадао бар још једном
концерту на Богојављенску ноћ и
пожалио што није био на оном баш
последњем,ал’кобирекаодаБогоја

Про те клог викен да про
шло је годи ну дана од када 
је отпло вио панон ски мор

нар негде да са сво јим 
дедом оре небе ске њиве, а 
за њим су запла ка ле Анђе

ла, Љер ка, Јаро сла ва, 
Анки ца, Ани та, Бра ни сла

ва, Неве на, сигур но и Буба 
Ерде љан, Јулиjа, Оти ли ја, 
Оли ве ра, Катрин, Мари на, 
Мони ка, Мир ка, лепа про
ти на кћи, а и опа ти ца она 

и Огње на и Еле о но ра и 
Ило на, Људ ми ла и про

вин ци јал ка, сва ка ко и 
девој ка са чар даш нога ма

Fo
to

: y
ou

tu
be
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вљенскеноћинећевишебитиисте.
Биојепрвистендаперкоднаситоса

најживописнијим причама на свету, па
имате осећај да сте упознали све из
УлицеЈованаЦвијићаипоштараприде
идастебилиприсутнизасвечаре,аи
када се за Божић спрема. Концерти
нису били само музичке свечаности,
билисуистинскисатиуметностикојаје
бујалаизчовека.Одњегасмонаучили
где су Кисачка улица иРибљапијаца,
ко кога зна са Штранда, како изгледа
кадТисанадођеиДоситејеву7а.Њего
ве приче били су бескрајно забавни
дивани, којихсенеможенаслушатии
насмејати.Писаојеиромане,снимаоје
филмове.Био јепуновишеодкантау
тора,штодосаданиједобилосвојтер
мининазив,пасенајбољепрепознаје
када се назове поњему, а био је онај
френдштоимарокендролбенд,али
не зна се поуздано да ли има утицаја
рођаканањеговживотнипут.Нијебаш
волеојануар,збогстопауснегукојесу
полакоодлазиле,алибилисутоонда
шњи снегови. Багрење које је чувало
једнутајнузлатнукаодукатиниједао,
јер под њима ју је љубио, босоногу и
одбеглуодсна.
Овај текст може бити омаж свим

онимвеликимљудимакојесмоизгуби
ли у претходне две године. Неко је
остаобезблискихидрагих,акаонарод
осталисмобезсвојихвеликана,патри
јарха,митрополита,глумаца,уметника,
драгихлица,амислилисмодајенека
шала или магновење то што нам се
дешава. Неки су схватили озбиљно,
али нису имали шансу, а неки нису
веровали. Остали смо без пуно тога,
бездвегодиневременаиживота.Вре
ме је да верујемо да је крај, али оно
штојепрошло,отетоипобеглонинаша
веранећевратити.Затонамостаједа
се сећамоида се сећањемопомиње

мо.Идауживамоуономештосунам
многиодњихоставили, јербилисуто
врснииврлиљуди.
АЂоле... Ево како сеЂоле и пред

ставио.Најшармантнијенасвету,икад:
„Пријатељи ме углавном зову Ђоле…
Непријатељименезову.Алинезовем
ни јањих.Пакодужеиздржи…Рођен
сам1953.године(бик)уНовомСаду,у
градукрозкојипротичеДунав.УЕвро
пи формално. Ишао сам у гимназију,
али нисам матурирао. Студирао сам
географију,алинисамдипломирао.Све
у свему није баш сјајно, али је ипак
корисније него да сам у међувремену
докторирао марксизам, као неки моји
амбициознији вршњаци. Војну обавезу
самрегулисао,уцелости,нисамосуђи
ван, ни кривично гоњен, и нисам био

члан Савеза комуниста. Носилац сам
највећих друштвених признања, од
којихнемамнинајмањеличнекористи.
Убрајају ме у првих пет кантаутора у
нашимземљама,алиунашимземља
ма има таман толико кантаутора да,
како год окренеш, мораш бити међу
првих,ијединихпет“,итакојепричао,
аволеојеОливеруисањомимаЈеле
ну,ЈовануиАлексу.
Отишао је Ђоле, а небо је и даље

решенодапотописвет.Којустепесму
пустилионогмоментакадастесазнали
даЂолеоренебескењиве?Адалисе
сећатечијирингишпилувашојглавису
окренулиЂолетовистихови?Овајтекст
сезавршаваупитницимаисатритачке,
безтачкеисарингишпиломуглави

Читан ка

„При ја те љи ме углав ном зову Ђоле…Непри ја те љи ме 
не зову. Али не зовем ни ја њих. Па ко дуже издр жи… 
Рођен сам 1953. годи не (бик) у Новом Саду, у гра ду кроз 
који про ти че Дунав. У Евро пи фор мал но. Ишао сам у 
гим на зи ју, али нисам мату ри рао. Сту ди рао сам гео гра
фи ју, али нисам дипло ми рао. Све у све му није баш сјај
но, али је ипак кори сни је него да сам у међу вре ме ну 
док то ри рао марк си зам, као неки моји амби ци о зни ји 
вршња ци. Вој ну оба ве зу сам регу ли сао, у цело сти, 
нисам осу ђи ван, ни кри вич но гоњен, и нисам био члан 
Саве за кому ни ста. Носи лац сам нај ве ћих дру штве них 
при зна ња, од којих немам ни нај ма ње лич не кори сти. 
Убра ја ју ме у првих пет кан та у то ра у нашим земља ма, 
али у нашим земља ма има таман толи ко кан та у то ра да, 
како год окре неш, мораш бити међу првих, и једи них 
пет“, тако је при чао Ђоле

Тог 19. фебру а ра про шле 
годи не, сви су мисли ли да 

је то још јед на гор ка 
песма, а била је нај ве ћа 
њего ва песма коју није 

испи сао. Дуго се није 
деси ло да су се сви „Југо
ви ћи“ широм бив ше држа
ве ску пља ли на трго ви ма, 
скве ро ви ма, по ули ца ма, 

на река ма, пали ли све ће и 
те веч не ватре и пева ли 

испе ва не сти хо ве за веч
ност. И није било пита ње 

да ли волиш Бала ше ви ће
ве сти хо ве, већ који Бала

ше ви ће ви сти хо ви су ти 
оми ље ни
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ „ВЕ ЛИ КЕ СИ ЛЕ И СР БИ 1496 – 1833“,
ИСТО РИ ЧА РА  ПРОФ. ДР МИ ЛО ША КО ВИ ЋА

Исто ри ја ства ра на
на раз ме ђи
ве ли ких си ла

Да је тема историје дипломатских
односа популарна међу нашим љу
дима,сведочиипрепунасалаМузеја
Сремаукојојјепромовисанакњигана
шег познатог историчара професора
МилошаКовићаомеђусобномодносу
великих сила и српске дипломатије у
преломним историјским епохама које
су претходиле формирању савреме
не националне државе. Тражили су
сеодговоринапитањакосуистински
српскисавезници,којесусилеиуком
историјском тренутку стајале на путу
српскенационалнесамосталности,ко
ји су наши традиционални историјски
спољнополитичкиигеостратешкипро
пусти,каоиодговорнавечитaпитањa
закојивеликичамац„везатисрпски
брод“икакосепонашатикадасе„ве
лики слонови туку“. Професор Ковић
јеставада уосновисрпскенародне
жељезаослобођењемисамостално

шћулежизаветницрквено–народни
спољно–политички континуитет чији
сукорениунајтежимгодинамазаоп
станак српског народа, у временима
кадајецрквабилаједининосилацтог
заветаисвихдипломатских,паидр
жавнихактивности.
Промоција књиге дрМилоша Кови

ћа „ВеликесилеиСрби1496–1833“
одржанајеучетвртак,17.фебрауара
2022. године у Свечаној сали Музеја
Среа“ у Сремској Митровици. Аутор
књиге,професорсаисторијскогОдсе
каФилозофскогфакултетауБеограду
покушава да на једномместу, анали
зирајући велике историјске епохе, су
блимиранајбитнијеодликесрпскена
родне,црквенеинапослетку,државне
дипломатије у сложеним историјским
околностима које супретходилефор
мирању савремене државе српског
народа, околностима које су сепона

На по чет ку свог из ла га ња др Ми лош Ко вић по ста вио је 
пи та ње да ли су Ср би уоп ште има ли ди пло ма ти ју у вре
ме ка да је у дру гој по ло ви ни пет на е стог ве ка про па ла 
сред њо ве ков на срп ска др жа ва, од но сно де спо то ви на. 
Упра во је то вре ме ка да срп ска цр ква као је ди ни об је ди
њу ју ћи на род ни фак тор пре у зи ма ак тив ну ди пло мат ску 
уло гу и ус по ста вља из ве стан кон ти ну и тет ко ји се мо же 
пра ти ти ве ко ви ма ка сни је

Са промоције

Проф. др Милош Ковић
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вљалеиупотоњедобањеногпосто
јањаитрајудоданашњихдана.Књигу
професораКовићанекићепосматрати
и као корисноштиво у дипломатским
изазовимасавременогдоба.
У име организатора, присутној пу

блици се обратио директор Музеја
Срема Андрија Поповић, као и пред
ставници Књижевне заједнице Срем
ске Митровице Мирјана Марковић и
Микица Илић. Кратак приказ књиге
професора Ковића начинио је извр
шнидиректориздавачкекуће „Catena
Mundi“НиколаМаринковић.Онпрофе
сораКовићаоцењујекаоангажованог
интелектуалца по националном пита
њуСрба,којиуовојкњизиизносимно
ге значајне податке и констатације, а
међуњимајеиједанодзакључакада
сузбогисторијскогокружењаиспеци
фичног геостратешког положаја поје
динеспољнополитичкегрешкесрпски
народкошталемноговишеоддругих
народа.Корисна,досадамалопозна
тачињеница, којасеможепронаћиу
овој књизи сведочи да су Срби у те
шкимисторијскимоколностимаредов
но читали спољнополитичке текстове
у штампи, показујући тиме интерес
за међународни положај државе коју
су често идентификовали са личним
иметкомидомаћинствомкојесуства
ралисопственимрукама.
Књига професора Ковића базира

сенадосадашњимсазнањиманаших
најиментнијих историчара који су се
бавилиовомтемом. Напочеткусвог
излагања др Милош Ковић поставио
јепитањедалисуСрбиуопштеима
лидипломатијуувремекадајеудру
гојполовинипетнаестогвекапропала
средњовековна српска држава, одно
сно деспотовина. Управо је то време
када српска црква као једини обједи
њујући народни фактор преузима ак
тивну дипломатску улогу и успоста
вљаизвестанконтинуитеткојисемо
жепратитивековимакасније.Уњему
ћеучествоватиширидруштвенислоје
висрпскихсељака,каоиинтелектуал
на,трговачкаивојнаелита.
–Морамодасхватимода јесрпска

спољнополитичка мисао нешто што
постојипресвихнас.Мисмосклонида
уисторијиистражујемооноштојераз
личито,штосепрекида,аменијемно
гоинтересантниједапроучавамконти
нуитетнекихпојава.Захваљујућитим
дисконтинуитетима Срби су мењали
заставе, грбове и гинули су под раз
личитим заставама и химнама. То је
једанодразлогадубинскеидентитет
скенесигурностиСрбакаонародакоји
ипакимавеликуисторијскутрадицију.
Савременадипломатскаисторијапри
знаје чињеницуданису самодржаве
носиоци спољне политике. Чак и да
нас у међународним односима вели
ки утицај имају такозване недржавне
структуреинекиинтересипојединаца,
организацијаиликорпорација.Управо
у недостатку сопствене државе, Срп
ска православна црква постаје носи
лацспољнеполитике.Какосетовре

меподударасавременомуспонаРу
сије,кодцараИванаГрозногвећтада
одлазесрпскимонаситражећипомоћ
иподршку,чимесеРусијапостепено
„увлачи“узбивањанаБалкану.Изтог
периодабележимоидетаљнепровере
којесурускевластиидржавнеслужбе
већнаграничнимпрелазимаобавља
ле код српскихмонаха и изасланика,
интересујућисезамногедетаљеизби
вањанесамоуСрбији,већиоколним
земљама,рекао јепрофесорКовићи
нагласиодајезбогнационалнеивер
скеблискостиБалканпостаоприродни
правацширењаРусијеињеногутица
ја. Аутор књиге је говорио о дипло
матскимактивностиманапросторима
јужнеУгарскеиулозиКарловачкепра
вославне митрополије. Поменуо је и
чињеницудамногисрпскиинтелекту
алцииполитичариизсвојепрвобитне
англофилске и западњачке оријента
цијепостајурусофили,попутДоситеја
Обрадовића,СтојанаНоваковићаили
ЈованаРистића.Анализирајућиодно
седругихвеликихсилапремаСрбији,
професорКовић је говорио о добрим
односимаРусаиНемацадокрајаде
ветнаестогвекакојисуСрбима„ишли
наруку“,апотомјенаставиоизлагање
о компликованим односима великих
силапопутАустроугарске,Турске,Ру
сије,ФранцускеиЕнглескеушироком
временском распону од борбе за на
ционалнопреживљавањедовремена
Карађорђевогустанкаикаснијегфор
мирањасрпскекнежевине.Прелама
њетихинтересанаовимпросторима
вечнојепитањекојеиданас,чинисе
није довољно разјашњено. Насупрот
уобичајеномуверењу,дрКовићјеука
зао на негативан спољнополитички
ставНаполеона према српском пита
њу,указујућинапомалопарадоксалну
чињеницудаСрбијауглавномимапо
дршкуапсолутистичкеРусијенасупрот
демократизованим револуционарним
државамаЗапада, којеуСрбијивиде
најближе сараднике Руса на Балкану
ипотенцијалнуопасностзасвојеинте
ресе.Поновосеосврнувшинапитање
континуитетаизаветаочувањавере
својихпредака који својепореклово
диодСветогСаве,дрКовићподсећа
назначајкојијетајзаветимаомеђу
поробљенимсрпскимстановништвом
у османској или хабзбуршкој држави
ињеговој намери да очува свој осам
векова стар идентитет. Своје излага
ње професор Милош Ковић завршио
је цитирањем једне констатације која
каже„дасуСрбинепослушниипреви
шесамостални“,иликаоштојерекао
једанрускиинтелектуалацдасуСрби
„малинародсаменталитетомвеликог
народа“.
Промоција је окончана разговором

публике са аутором и потписивањем
примерака књиге. У културно – умет
ничкомпрограмуучествовалисучла
новиЕтногрупе„Храм“,којајеформи
рана при лаћарачком православном
храму.

Д. Мо стар лић

КУД „ЧИ ГРА“ ЉУ КО ВО

Про сла вили
20. ро ђен дан
Културно  уметничко друштво „Чи

гра“Љуковооснованоје21.децембра
2001.годиненаиницијативуграђанаи
14. фебруара ове године свечаним
концертомуКултурномцентруИнђија
обележилису20.рођенданДруштва.
Како јеистаклапредседницаКУД–

а „Чигра“ Кристина Мудринић, од
оснивања доданас,крозДруштво је
прошлонеколикогенерацијаизврсних
играча,којисусвојимрадомиумећем
преносили традицију народних игара
ипесамасатериторијенашеземљеи
земаља у региону.  КУД „Чигра“ тре
нутноима50члановакојисуподеље
ниучетириансамбладечји,припрем
ни, извођачки ансамбл и ансамбл
ветерана,којисууДруштвуодсамог
оснивања.

–Великузахвалностдугујемокоре
ографимаИвануКрижановском,покој
номЖивкуМазињанинуиИвануКам
џијашу, који су били посвећени раду
са децоми учили их правимвредно
стима. Такође, и музичким корепети
торимадруштваДрагануФилиповићу,
који је ту од оснивања као и Ивану
Судару,којиудруштвусвирахармо
нику задњих шест година рекла је
председницаКУДа„Чигра“.
ОнаједодаладајесвакичланКУД

–анасвојначиндопринеода„Чигра“
заживи и опстане, да се сачувају од
заборава давно испеване песме и
многеодигранекореографије.
Са децом последње три године

радиуметничкируководилацикорео
графМиланГршић,захваљујућикојем
јепубликауКултурномцентруИнђија
имала прилику да ужива у играмаиз
Лесковца, играма из Левча и другим
кореографијама у извођењу свих
ансамбала КУД – а „Чигра“. Такође,
20.рођенданКУД–аизЉуковасво
јим кореографијама увеличали су и
члановиКУД–а„ИвоЛолаРибар“из
КрчединаиКУД–а„Извор“изВелике
Дренове.Усклопупрограма,додеље
не су захвалнице досадашњимпред
седницамаКУД–а„Чигра“каоисада
шњим и бившим члановима, онима
којисудопринелидаседруштвоодр
жидведеценијеуназад. М. Ђ.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: УЛА ГА ЊА У СО ЦИ ЈАЛ НУ ЗА ШТИ ТУ

Отво рен но ви део Днев ног
бо рав ка ШО СО „Ра ди вој По по вић“
Корисници Дневног борав

ка ШОСО „Радивој Поповић“
задецуиомладину са смет
њама у развоју, убудуће ће
иматиприликудасвојеручне
радовепродајууновоотворе
номлокалууцентруСремске
Митровице.Речјеопростору
којисеналазинаЖитномтргу
и свечано је отворен у поне
дељак, 21. фебруара. Отва
рању су присуствовали број
ни гости и сарадници, пред
ставници локалне самоупра
ве, као и градоначелница
Сремске Митровице Светла
наМиловановић.Идеја је да
све оно што корисници буду
израђивалитокомрадионица
буде доступно грађанима и
потенцијалним купцима. У
објекту ће функционисати
неколикорадионица,каошто
је секција ткања, шивења,
паковања зачинског биља,
алиисито–штампе.Такође,
постојаћемогућностдакупци
поруче производе са жеље
ним мотивима на керамици,
стаклу,папируиликартону.
–Ово јевеликиданзасве

насиважнаставкауприпре
минашихкорисникаизДнев
ног боравка за осамостаљи
вање.Чинимоискоракуобла
сти социјалне заштите на
локалномнивоу.Организова
ћемо радионице и дружења
несамозанас,већизанаше
суграђане. Овај део Дневног
боравкаимаћесталнупродај
нуизложбу,адеоприходаће
представљати зараду кори
сниказањиховрад,рекао је

директор ШОСО „Радивој
Поповић“,НегованНиколић.
ГрадСремскаМитровицаје

помогаоуопремањуобјектаи
уступио је поменути простор
са циљем да се лица са
посебним потребама на лак
шиначинукључеуживотдру
штвене заједнице. Локална
самоуправа је на годишњем
нивоу определила око 170
милионадинаразасоцијалну
заштиту,аод тесумеоко65
милиона динара је усмерено
зарадшколе.
–Отварамоновидеоднев

ногборавка,собзиромнато
да је стари већ био пун.
Нашлисморешењеуцентру
града да сместимо неколико
корисника, који ће бринути о
стању овог простора и онога
што ће се у њему дешавати

убудуће.Овдећеиматиобро
ке и своје радне обавезе.
Боравак ће бити отвореног
типа,што значида ће сугра
ђани моћи да сврате, друже
се, учествују у радионицама,
купе нешто... Желимо да их
припремимо за живот, обја

снио је начелник Градске
управе за социјалну заштиту
изаштитуживотнесрединеу
Сремској Митровици Дражен
Риђошић.
Објекат се налази наЖит

номтргу,наброју15.
А. Плав шић

Не го ван Ни ко лић Дра жен Ри ђо шић

БИБЛИ О ТЕ КА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

При ку пља ње књи га за врти ће
Kакобипромовисаликњигеи

читање,првенственокоддеце,у
Народној библиотеци „Доситеј
Обрадовић“ уСтаројПазови су
овегодинепопрвипутповодом
Међународног дана даривања
књига, који се обележава 14.
фебруара од 2012. покренули
акцију прикупљања књига за
вртиће.ДраганаМилаш, дирек
торка Народне библиотеке
„Доситеј Обрадовић“, задовољ
на је реализованом акцијом и
прикупљеним књигама које ће
се наћи у вртићима старопазо
вачкеопштине,али иу једном
вртићууСремскојМитровици.
Kњиге које се поклањају

Библиотеци не морају бити
нове,битнојесамодасуочува
не и да се могу користити. Са
овом акцијом наставиће се и
нареднихгодина,асвакодневно
сувратасвихогранакаБиблио
текеотвореназаоне, којихоће
даимпоклонекњиге.Kакокаже
директорка Драгана Милаш,
током целе године добијају
поклоне, а прошле су добили
око1400наслова.
Свака поклоњена књига нађе

своје место на полицама у
неком од осам огранака старо
пазовачкеБиблиотеке,чијикњи
жнифондтренутнобројипреко
180.000публикација. З. K.
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ВИ НО ГРА ДИ У ИРИ ГУ

На Све тог Три фу на по че ло 
оре зи ва ње ви но гра да
Јужне падине Фрушке горе

су  погодне за гајење винове
лозе. На нижим падинама од
150до200метаранадморске
висинеодличноуспевајубеле
сорте грожђа, а на преко 200
метарацрвенесорте.
Иришкирегионнијетипично

мразиште затошто јеокренут
према југу па су земљишта
топла и растресита. Реч је о
карбонатном чернозему, који
је  идеалан за гајење винове
лозе.
Резидба је једна од најску

пљих агротехничких мера то
ком формирања узгојног об
лика и од правилно изведене
резидбезависиразвићевино
велозе.
Приносивиновелозенајви

шезависеодрезидбе.Затосе
њојморапоклонитидужнапа
жњаиуложитидостазнањаи
искуства,јерсамодоброспро
ведена резидба може дати
очекиванерезултате.
– У иришком атару тради

ционално орезивање винове
лозе почиње на дан Светог
Трифуна,заштитникавиногра
дара.Периодзимскогмирова
ња започиње након опадања
лишћаизавршавасепочетком
кретањасокова.Уовомпери

оду, иако нема лишћа, дога
ђају се процеси од значаја за
биљку. Ниске зимске темпе
ратуренаносеразличитеште
те у зависности  од времена
јављања, интезитета и дужи
не трајања.Одмразева истог
интезитета,виновалозавише
страда крајем и почетком зи
ме, него средином. Резидбу
треба завршити до активира
њаокаца, такозваног кретања
ластара.Врстарезидбезависи
од узгојног облика чокота, ра
стојања садње, правца редо

ва,сортегрожђа...кажезана
шеновинеФедорПушић,члан
КабинетапредседникаОпшти
незадужензапољопривреду.
Резидбом треба на чоко

ту правити што мање резо
ве и њихов пречник треба да
је што мањи. Kада су велики
пресеци, те ране споро зара
стају или уопште не зарасту.
Напресециматокомсузењау
спољну средину истиче вода
и минералне материје и што
су пресеци већи, одлив је ин
тезивнији.Такође,крозвелике

резове лако улазе инсекти и
бактерије, па је могућност за
разелозевећа.
Препоручљиво је веће ре

зове премазати калемарским
воском, који је природна за
штита.
–Уиришкој општинисуви

ногради у добром стању и за
сада су  одлично поднели зи
му.Акосеоваконаставииод
раде све агротехничке мере,
биће доста доброг вина – за
кључујеФедорПушић.

С. Џа ку ла

Фе дор Пу шић Оре зи ва ње ви но гра да

ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

„Крај викен да“ у Митро ви ци
НасценимитровачкогПозоришта„Добрица

Милутиновић“ у четвртак 17. фебруара оди
гранајепредстава„Крајвикенда“.Представу
је извело Аматерски позориште Културно –
уметничкогдруштва„СтеванПетровићБриле“
изБеочина,потекстуМомеКапораурежији
СекулеПетровића.Уовојдуодраминаступи
лисуОливераМиљатовићРадаковићиДејан
Уцмана.
Премијера представе била је 4. децембра

прошлегодинеуБеочину,адосадаодиграна
јеувишеградоваширомСрбије.
Какосуизјавилипротагонисти,представаје

наишланатопаопријемпублике.
– Сви се некако проналазе у сценама и

дијалозимаМомеКапора,реклисуОливераи
Дејан.
Поредрежије,СекулаПетровић јеадапти

рао текст, изабрао музику и побринуо се за
сценографију.МајсторсценејеРадованПан
џа, за тон је био задужен Драган Јовичић
Срба, засветлоЗоранВукомановић,шаптач
јебилаБоркаЂурђевић,аорганизаторРатка
Дулић.

С. Ћ.
Фото: Исмет Аде мов ски

Детаљ из пред ста ве
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СПИ СА ТЕ ЉИ ЦА ЗА ДЕ ЦУ ОЛИ ВЕ РА – ОЉА ЈЕЛ КИЋ 

„Оли ве ра од Де ка лен да”
но ми но ва на за „ма лог Но бе ла”

Оља за себе воли да каже да је
пољопривредница правног смера,
Одсекзакњижевностзадецуимладе
уГдуру.Међутимскоројојједодеље
на и титула „Оливере од Декланде“,
којаделујекаодајенабољеописује.
Већининас јепознатоимеОливере

–ОљеЈелкић.Билодајепознајетекао
правницу, списатељицу за децу или
одрасле,каохуманисту,илиједностав
нокао„ОливеруодДекаленда“.Свима
јепознатодаОљарадисвеоноштоје
дециданасуСрбијипрекопотребно–
улажеуњиховообразовање,трудисе
дадециприближикњигуиписануреч
иуправозатојеиноминованазашвед
ску књижевну награду „Астрид Линд
грен“,којузовуи„малиНобел“.
– У једном тренутку живота, када

самисамапромишљаласвојефинан

сије, схватила сам да моје мало –
некомезначимного”,истаклајенаша
саговорница,и тако јепочеоњенпут
хуманости.
Помагала је деци из хранитељских

породица,каоимладимРомима,било
да им једноставно пружи услове за
школовањекаквеимајудецаокоњих
увидукњига,свескеилиоловке,раз
говараласапрофесоримаиучитељи
ма како би пратила њихов напредак,
билодаимјеписаламонодраме,које
су неки од њих чак изводили и пред
политичкимПредставништвомСрбије.
Чак је једну младу Ромкињу спасила
из уговореног брака, у који ју је сам
њенотацпродао.Срећајетадасета
девојка у том тренутку баш се заба
вљаласаједниммладићем,тејеОли
вераургираланасвеначинедасета

права,анеуговоренаљубавиоства
риакаснијејебилаикуманањихо
вомвенчању.
–Кадједнодетеизвучешизромског

насеља,детекојенијеималоникакву
шансууживоту,атигагураш,гураш,
гурашидајешмуразненаграде,ионо
завршисредњушколу…Патимесмо
направиливеликуствар,истичеОља.
Наша саговорница се поред свог

посла и хуманитарног рада, бави и
музикомикантауторкаје,аимаиобја
вљенЦДсапесмамазадецу.Такође
је и најнаграђиванија књижевница за
текст на „Змајевим дечјим играма“ и
њенепредставесеиграјуширомнаше
земље.
Осим тога, позната је и по свом

широко распрострањеном пројекту
„Малих слободних библиотека”, којих

Оливера – Оља Јелкић
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сада већ има преко стотину у нашој
земљи.Оливерајеосмислилаконцепт
шарених кућица које њени сликари
осликају,анаконштоихнапунекњига
мапоклонеихнаместозакојеОливе
расматрадајепотребно.
–Највишеволимдатобудуселаса

четворогодишњомшколомгдеједеци
мањедоступнакњига,аузњу
углавномидеишаренакарак
теристична клупа са оловка
ма, истакла је наша саговор
ница.
Овај њен пројекат је у јед

ном наврату похвалила и
ЈеленаЂоковић,итобашону
кућицу, која сеналазииспред
самог седишта Државе деце
ДекалендуЛаћарку.
Оливера је номинована са

својихвишеод20објављених
насловаштозадецу,младеи
старије, а награда „Астрид
Линдрегн“ сматра се за нај
престижнију награду за књи
жевност. Претходно је листа
номинованих објављена на
Сајму књига у Франкфурту.

Листаједугаисадржичак282аутора
из71земље.
– Сама припрема за номинацију

била је врло ригорозна, захтевна и
трајала јеокодве године.Заномина
цију потребно је и представити своју
монографијуисведокјенисамузелау
руке,нисамбашмногоразмишљалао

томе што радим, једноставно сам
радилаоноучемууживам.Ваљдасам
тек тада заиста постала свесна себе,
истаклајеОља.
„АстридЛидгрен“имачетирикатего

рије,аједнанаградаседобија.Некада
је добије илустратор, некад писац за
децу,промотерчитања,анекадаусме

ниприповедач,иодтечетири
категорије–онајеноминована
утри.Затосвижељноочекује
мокадаћемоумартусазнати
далићеОљабитибаштакоја
ће јеовегодинедонетинашој
земљиибитипрвадајеуспе
лаутоме.
– До сада нисам сматрала

да немам шта да пружим на
светскомнивоу.Алисада,када
узмем монографију у руке и
пристетимсечитавогпроцеса
окономинације,сматрамдаје
великачастдасамуспелада
сепронађемнатојлистиида
је мој највећи адут промоција
књижевностиуправозбог„Ма
лих слободних библиотека“,
истаклајеОља. С. Р.

До са да ни сам сма
тра ла да не мам 

шта да пру жим на 
свет ском ни воу. 

Али са да, ка да 
узмем мо но гра фи ју 
у ру ке и при сте тим 
се чи та вог про це са 

око но ми на ци је, 
сма трам да је ве ли

ка част да сам 
ус пе ла да се про

на ђем на тој ли сти 
и да је мој нај ве ћи 

адут про мо ци ја 
књи жев но сти упра

во због „Ма лих 
сло бод них би бли о

те ка“, ис та кла је 
Оља

Отварање Мале слободне библиотеке



30 23. FEBRUAR 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

СЛИ КАР КА ВЕСЕ ЛИН КА – БЕБА МЕКЛА РОН

Лон дон заме ни ла Ерде ви ком

СликаркаВеселинка–БебаМекларон
одлучилајепредеветгодинадасасино
вимаДанијелом(20)иАлександром(22)
вревуенглескепрестоницезаменимиром
живописногселаЕрдевик,гдеуаутентич
ној сремској кући дочекује уметнике из
целогсвета!
– Пре  више од 20 година, напустила

сам родно Сарајево и посао службени
це у „Југобанци“, отишла у Енглеску и у
Лондону завршилаЛиковну академију, а
потомипостдипломскестудије.Тамосам
упозналасупругаКолинаиродиласинове
ДанијелаиАлександра,причаВеселинка
–БебаМекларон,којадоласкомнасело
није прекинула са педагошком радом.
Поредпроизводњеорганскехранеисли
кања,онаидаљепрекоинтернетаради
састудентимасаенглескогговорногпод
ручја,припремајућиихзапријемнииспит
имастерстудијенаЛиковнојакадемији.
Наважнуодлукуипрекретницууживоту

највишеје,какокаже,утицалозасићење
урбанимначиномживотаупретрпаноми
ужурбаном велеграду. Након боравка у

НовомСаду,дугосутражилисеоскусре
дину која би задовољила њихове стан
дардеиодговаралапотребамадеце.
Потрага Мекларонових завршена је

у Ердевику, јер је ово село, објашњава
Беба,башпоњиховојмери–иравничар
скоипланинско,ублизинишумеиНаци
оналног парка „Фрушка гора“, а за њих
идеално, јер су у близини и два језера,
где синови садруговимаиду на пецање
икупање.
–Нашлисмостарукућу,правусремач

ку,адаптиралијеиреконструисалиуста
ромдухусагонком.Имамоибаштуод20
ари,којуобрађујемозаједносаволонте
римаизцелогсвета,којинамдолазепре
ко организације „Њуфинг“.  Долазе нам
гостиизцелогсвета–Аргентине,Русије,

Мађарске, Енглеске, Аустралије, САД,
Јапана, Канаде, који су вољни да науче
оповртарству,воћарству,кувању,старим
занатима, каже Беба, чија је кућа увек
пунапријатељаиуметника,међу којима
су и познате личности, попут Гилета из
„Електричногоргазма“,којисезаљубиоу
Ердевикнапрвипоглед.
Кућа у Улици Живојина Мишића у

Ердевику одушевљава посетиоца одмах
по уласку у двориште препуно скулп
тура, које су уметници из целог света и
Бебини пријатељи оставили као поклон.
Поред старог бунара, клепетуша, кући
цазаживинуипсе,тујеихотелзаптице
у живописним бојама, хотел за инсекте,
које обожава њен старији син Алексан
дариспиралнивртукомезачинскобиље
овдебујалети.
У собама опремљеним старинским

шифоњерима и креденцима, са тканим
прекривачима и крпарама на подовима
Мекларонови се греју на дрва ишпорет
смедеревац. Зидови препуни Бебиних
слика,пејзажа,алииапстракцијаиакто
ва.
Када дођу код Мекларонових, гости

спавају у пространом, адаптираном пот
кровљу, а раде у атељеу и радионици
препуној сремских антиквитета, које је
Бебадобилаодсељана.
– Чим гране пролеће, треба да дође

нова група по пројектима које радим.
Сејаћемобаштугдегајимкромпир,пара
дајз, рен, чичоку, бундеву, краставце, а
детелинутрампимзакозјисир.Експери
ментишемосабиљкама,зачинима,поку
шавамоданаправимоидеалансир,мало
кисео, вишељут.Све треба знати и све
седанаучити.Најпресмопланиралида
овде останемо неколико година, па да
кренемозаАустралију,алисудецаоду
шевљенаЕрдевикомисеоскимначином
живота,кажеБеба,којауовомсремском
селуповезујекултуреирушибаријере.

Нар ци са Божић

Потра га Мекла ро но вих 
завр ше на је у Ерде ви ку, 

јер је ово село, обја шња
ва Беба, баш по њихо вој 

мери – и  рав ни чар ско 
и пла нин ско, у бли зи ни 

шуме и Наци о нал ног пар
ка „Фру шка гора“, а за њих 

иде ал но, јер су у бли зи ни 
и два језе ра, где сино ви са 
дру го ви ма иду на пеца ње 

и купа ње
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ЛАЋАРАК

Спо ме ник  би ста
хе ро ју у цен тру се ла
Херој са Кошара Миленко

Божић(20)изЛаћарка,којије
на Васкрс 11. априла 1999.
године, живот дао бранећи
своју државу, добиће споме
ник бистууцентруњеговог
села. Иницијативу коју су
покренули мештани села и
члановиСаветамеснезајед
нице Лаћарак, на последњој
седници Скупштине града
усвојили су одборници, а на
истој седници именован је и
Одборопостављањуспоме
никабистеовомјунаку.
Лаћарак je током НАТО

aгресијенанашуземљуизгу
био три храбра војника
Миленка Божића, Зорана
Веселића,којијеуфебруару
прошле године сахрањен
после 22 године након поги
бије и Мирослава Вукелића,
чији посмртни остаци још
нисупронађени.
Дамештаниовогместане

заборављају своје хероје,
којисуживотдализаотаџби
ну,поткрепилајеиницијатива
члановасаветаМеснезајед
нице Лаћарак у септембру
прошлегодинедасеуцентру
овогместапостависпоменик
јунакуМиленкуБожићу.
Ту иницијативу прихватила

јеГрадскауправазакултуру
испортуСремскојМитрови
ци,аизгласалису јеиСкуп
штински одборници. Како се
наводиуодлуцисредствазаизрадуи
подизањеспоменикабићеобезбеђена
у буџету Града, а споменик  биста
бићепостваљенасрединомаприлана
годишњицуМиленковепогибије.
Божић јевојскупрвослужиоуЗаје

чарудабигапослепрекомандовалиу
53. гранични батаљон Приштинског
корпуса караула Кошаре. Од септем
бра1998.годинекадајеотишаоувој
скуниједномниједолазиокући.Често
је писао својим пријатељима, а неки

одњихиданасчувајуњеговаписма.
„Дочекао сам Нову годину у рову,

мислисумибилекодвас.Кадасусе
казаљкепоклопиле,пожелеосамсви
ма све најлепше у новој години...“,
само је један део из писма које је
МиленкописаосвомпријатељуАлек
сандруизЛаћарка.
– Сећања ми не бледе, када сам

једанданугледаоњеговогМиленковог
рођеног брата како је прошао нашом
улицомиплаче.Тадасамсхватиода
се нешто десило, јер сам у марту
1999.годинеизгубиосвакиконтактса
Миленком – присећа сењегов прија
тељ Александар, додајући да би ово
место требало да добије и улицу по
њему.
Отац Бошко губитак сина никада

нијемогаодапреболиипосленеколи
когодинаодМиленковесмрти,ионје
умро.УкућиостаојеМиленковстари
ји брат Анђелко, који се сам стара о
домаћинствуи чува сећањенабрата
хероја.

С. Ко стић

Божић јенастрадаотокомизвршења
борбеног задатка, убили су гашиптар
ски терористи на Опљазу код Мусине
заједно са водникомИваномВасојеви
ћемијошдвојицомвојникаДаркомБје
лобркомиПредрагомБогосављевићем.

Стра дао од 
шип тар ских 
те ро ри ста

Миленко Божић

СТА РА ПА ЗО ВА

Усво јен Ста тут
Фуд бал ског са ве за 
Вој во ди не 
УСпортскомцентруФудбалскогсаве

за Србије  у Старој Пазови у четвртак,
17.фебруараодржанајечетвртаредов
наседницаСкупштинеФудбалскогсаве
заВојводинеузприсуство32одукупно
36 делегата, који су између осталог,
усвојили нови Статут по угледу на
модерне акте европских фудбалских
савеза,аускладусаСтатутомФСС–а.
Поред Статута, усвојен је и извештај о
раду раду ФСВ – а за 2021. годину и

извештајорадуНадзорногодбора,каои
одлука о буџету у 2021. години. Скуп
штином је  руководио председник ФСВ
–аДраганСимовић,којијеистакаодаје
предСавезомбитнаизборнагодина,јер
већзамесец,двакрећуизбори,најпре
одградскихсавеза.
–Фудбалски савезВојводине не оду

стаје од „чистог“ фудбала – што више
деце у такмичењима, што више екипа.
Формирају се новифудбалски клубови,
штојепозитивно,нагласиојеовомпри
ликомуНационалнојкућифудбалаМио
драг Цвијић, генерални секретар Фуд
балскогсавезаВојводине.
Скупштинијеприсуствоваоипочасни

председникФудбалскогсавезаВојводи
неТомиславKараџићкаоипредставни
ци  Фудбалског савеза Србије. Овом
приликом,истакнутајеидобрасарадња
ФСВсаФССиПокрајинскимсекретари
јатомзаспорт. Д. Г. 

ЛАНЧАНИ СУДАР
КОД СТА РЕ ПА ЗО ВЕ

Јед но ли це
из гу би ло жи вот
Једнолицејеизгубиложивот,авише

њих је повређено у великомланчаном
сударукојиседогодионааутопутуБео
град – Нови Сад, код Старе Пазове у
смерукаБеограду.Незгодаседогодила
упонедељак21.фебруараоко8часова
ујутру.АутопутизправцаНовогСадаје
сатима био блокиран, а возила су се
усмеравалакаИнђији.Усударујеуче
ствовалонеколикодесетинавозиласа
домаћим и страним регистрационим
таблицама.Натеренсу,поредприпад
никаполиције,изашлеватрогаснееки
пеихитнапомоћ.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ВЕ ЛИ КИ ОД ЗИВ ПЧЕ ЛА РА НА ПРЕ ДА ВА ЊУ О БО ЛЕ СТИ МА 
У КО ШНИ ЦИ

Бор ба про тив пче ли њег кр пе ља
Друштво пчелара „Јован

Живановић“ из Сремске
Митровице организовало је
предавање за пчеларе у
четвртак, 17. фебруара у
просторијамаМеснезаједни
це„Сава“.Овопредавањеје
одржано након дуже паузе,
због епидемије корона –
вируса. Том приликом, гово
рилосеосаветимазапчела
ре у борби против варое,
односнопчелињегкрпеља.
– Пчелари трпе највеће

губитке,углавномзбогнедо
вољне борбе против варое,
врсте паразита, односно
крпеља, који напада пчелу,
првенственоларве.Хранисе
њиховом лимфом и зато се
рађајупчелекојенисувитал
не са оштећеним крилима и
онеспособљене за даљи
рад.Вароа јевеомаситнаи
због тога је тешко уочљива.
Пчеларима увек препоручу
јем што природнији начин
борбепротивболести,испри
чао је предавач професор
Радислав Сандић из Бање
Ковиљаче, пчелар са преко
педесетгодинаискуства.
Наиме, током предавања

семоглосазнатикакојебор
ба против варое регулисана
у природи. Први начин је
напуштањекошницеипрона
лазакновогстаништазапче
ле. Други начин је „помоћ
пријатеља“, према речима
предавача, односно мрава.
Уколико је кошница смеште
наушупљинама трулогста
бла,мравиочистеповршине
одвароеинатајначинспасу
пчеле. О томе како је мра
вља киселина погубна по

пчелињекрпеље,објасниоје
предавач присутним пчела
рима.
–Мрављукиселинупчела

ри могу да искористе да
помогнусвојимпчелама.Лич
но сам покушао да ставим
мрављукиселинуукошнице,
међутим, испаравања су
честовеомајакаинепријатна
по човека, а узнемиравају и
пчеле. Из тог разлога, прет
ходно сам мрављу киселину

ставио у замрзивач и тек
онда је користио за третира
ње.Пчелесутолепоприми
ле, а решио сам се варое,
рекаојепрофесорСандић.
Оваквискуповииедукације

су веома значајни не само
младим,већионимискусним
пчеларима, с обзиром на то
да се често појављују нови
изазовиупчелињаку.
– Предавања би требало

искориститинанајбољимогу

ћи начин и уколико постоји
могућност,одазватисесваки
пут. Пчеларством се бавим
дуже од тридесет година, а
увекнаучимнештоново.Жао
нам је што због епидемије
корона–вирусанисмомогли
чешћедаприсуствујемоеду
кацијама,алинадамоседаје
то садаизанас, испричао је
један од присутних пчелара
РаденкоЦветковић.
Пчелари се у Сремској

Митровици састају сваког
четврткаусвојимпросторија
ма,алииупчелињацима.То
је прилика да размене иску
стваиутврдестањаукошни
цама, какобиправовремено
реаговали уколико се јаве
проблеми.
–Свакегодинеорганизује

мо два или три предавања,
алисесастајемобар једном
недељно. Поента свега тога
јестедаседружимоистиче
мо искуство. Нама то пред
ставља „предавање после
предавања“. Веома сам
задовољан одзивом мојих
колега,штоћебитимотивда
ускоро закажемо још једну
едукацију, каже председник
Друштва пчелара „Јован
Живановић“ Томислав
Костић.

Алек сан дра Плав шић

Пче ла ри тр пе нај ве ће гу бит ке углав ном због не до вољ не бор
бе про тив ва рое, вр сте па ра зи та, од но сно кр пе ља, ко ји на па да 
пче лу, пр вен стве но лар ве. Хра ни се њи хо вом лим фом и за то 
се ра ђа ју пче ле ко је ни су ви тал не са оште ће ним кри ли ма и оне
спо со бље не за да љи рад. Ва роа је ве о ма сит на и због то га је 
те шко уоч љи ва. Пче ла ри ма увек пре по ру чу јем што при род ни ји 
на чин бор бе про тив бо ле сти, ис при чао је пре да вач про фе сор 
Ра ди слав Сан дић

Ра ди слав Сан дић Ра ден ко Цвет ко вић То ми слав Ко стић

Пче ла ри на пре да ва њу
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ССШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Про јекат о уче њу на да љи ну

Румска Средња стручна школа
„БранкоРадичевић“јеучесницапројек
та „Дигитална спремност за европско
учењенадаљину“, уоквирупрограма
Еразмус+.ШколаизГрчкејекоордина
торпројекта,укојемјошучествујушко
леизИсланда,ПортугалаиБелгије.
Наставнициидиректоришколауче

сница су претходно имали састанак у
Рејкјавику на Исланду, а почетком

фебруара је обука одржана у белгиј
ском граду Бракелу, у средњој школи
„GO!AtheneumBrakel“.
Белгијска школа је организовала

радионице у којима су наставници
добилиновеметодеучењанадаљину,
а које супримењивеи унашемобра
зовном систему. Теме на обуци су се
односилена3Дштампање,виртуелно
креирање,програмскејезикеидизајни

рање, односно, примену дигиталних
алатауразличитимпредметима.
Због проблема са пандемијом, уче

шће на овом скупу је било онлајн, а
румскашколаједобиласавматеријал
уелектронскомоблику.Усептембруби
свим учесницима овог пројекта дома
ћин требало да буде ССШ „Бранко
Радичевић“, а потом још следе актив
ностиуПортугалуиГрчкој.

ССПШ „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ РУМА

Са рад ња шко ла За пад ног Бал ка на
ССПШ „Стеван Петровић

Бриле“ из Руме учесник је
новог програмашколскераз
мене „Superschools“, који
омогућава средњошколцима
и њиховим професорима да
бољеупознајурегионЗапад
ногБалкана.
Програм организује Регио

нална канцеларија за сарад
њумладих/RYCO/иНемачка
организацијазамеђународну
сарадњууСрбији/GIZ/.
Учесницићеиматиприлику

дапутујуипредставесебеи
својушколу,каоиобичајеиз
срединеизкоједолазе,алии
данаученештоновоодругим
срединама.
Заинтересовани су прво

требалидасерегриструјуна
сајту www.superschools.net,
креирају свој профил и про
нађу партнерску школу међу
регистрованима из другог
делаЗападногБалкана.
–Нашашколајепронашла

школу из Томиславграда из
Босне и Херцеговине, која
има сличне образовне про
филе. То нам је заједничко,
али ћемо упознати и другу
веру и културу. Партнерске
школесутребаледаусвојим
пријавама предложе зајед

ничке активности које ће се
реализовати током размене,
акојаћесеодвијатиодмарта
до јуна ове године – каже
Николина Јеротић, наставни
ца стручних предмета у
ССПШ „Стеван Петровић
Бриле“.
У оквиру пројекта, биће

организованапоједнапосета
партнерскојшколи са групом
од14ученикаидвапрофесо
ра,апланирано једапосета
трајепоседамдана.Пројект
на идеја румске школе је
међу18изСрбијекојесуиза

бранезафинансирање.
У пројекту учествујушколе

изАлбаније,Србије,Северне
Македоније,БиХиЦрнеГоре.
– Наша школа има доста

искуства у прекограничним
пројектима и пројектима у
оквиру програма Еразмус+,
али је ово прва сарадња са
RYCOорганизацијом.Радује
мосештоћемобитидеопро
јекта који има идеју помире
њамеђумладимаиизградњу
мреже мира, пријатељства и
толерације – истиче Николи
наЈеротић.

Ни ко ли на Је ро тић

Про је кат у „Бран ко вој“ шко ли
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Како ме пас учи да
не будем материјалиста

Па ни те мо је де се то го ди шње мар тин ке ни су вред не ни 
су за, ни ту ге, а по себ но не ње го вог сто ма ка. Та ко да је 
мој пас, овом ка пи ко ја је пре ли ла ча шу, учи нио да ја 
су зу ви ше не пу стим ни за јед ном про кле том ства ри на 
овом све ту, а ве руј те ми да је те сти рао ову те о ри ју ви
ше пу та – јер ко ши ша ма те ри јал но ка да имам тај ње гов 
ве се ли ре пић ко ји ме сва ки дан до че ка с по сла ку ћи, па 
ма кар и на пра вио чи тав џум бус

Мо ја ма ма је из
бе гла из Бо сне 
то ком ра та и не

ко ли ко пу та ми је при ча
ла ка ко цео свој жи вот 
ра диш за не што, ку пу
јеш, ску пљаш, пу ниш 
ор ман… И он да до ђе тај 
тре ну так ка да цео свој 
жи вот мо раш да спа ку
јеш у два ко фе ра и да се 
се лиш.

Све оне чи зме ко је је 
ку по ва ла, фар мер ке, 
џем пе ри, ма ји це, тор бе, 
сли ке, пло че, па и ча ше 
 све по ста је не бит но и 
па ку јеш оно бит но, есен
ци јал но, за шта знаш да 
ћеш но си ти ле ти и зи ми, 
и та ко се ис по ста ви да 
све оно тро ше ње, ку по
ва ње или ску пља ње за 
баш ту по себ ну јак ну  
из гу би сми сао. 

Не ка ко сам увек ува
жа ва ла ту при чу, али и 
да ље кад год имам нов
ца во лим се би да одем 
и да ку пим, а он да сва
ко про ле ће, сва ку зи му, 
одва јам ства ри ко је ћу 
да по кло ним, јер ми ви
ше не тре ба ју.

И бо ри ла сам се ду
го са том по тре бом да 
из гле дам до бро, јер за
и ста ужи вам у мо ди и 
сва ко ју тро ка ко би рам 
аут фит за тај дан би рам 
и ка ква ћу осо ба да бу
дем. Да ли ћу би ти по
слов на же на, кул хи пик, 
или као да сам тек уста
ла из кре ве та, оп ци ја је 
ми ли он…

И та ко је би ло док ни
сам до би ла пса. 

Ка ко је мој ма ли ја за
ви чар луд (чи тај раз ма
жен) те шко је под но сио 
да оста не сам у ста ну 
ка да сам по че ла да ра
дим пу но рад но вре ме, 
и сва ки пут би на шао 
не ку ствар ко ја ми ри
ше на ме не да би на њој 
спа вао, жва као је, а вре
ме ном ка ко је од ра стао 
 да би је уни штио пот
пу но. 

У по чет ку је то би ло 
пре слат ко ће бе ко је сам 
до би ла на по клон, а ко
је је то тал но ишло уз 
стан, са вр ше но је би ло 
за филм ско ве че ка да 
се са мо умо там у клуп
ко и пот пу но се ис кљу
чим из све та. Вре ме ном 
је по ста ло ње го во ће бе 
у ком се он умо та вао и 
спа вао, ма ло га си сао, 
а ка сни је гри зао и ка ко 
су ме се ци про ла зи ли то 
ће бе му је по ста ло де
вој ка  на ко ју као да је 
баш био бе сан. 

Ку пи ла сам му све жи
ве играч ке, ко је на вод но 
слу же упра во за то да 
га за ба ве док ме не не ма 
ку ћи, ко шта ју чи та во бо
гат ство и на рав но да не 
ра де по сао. 

И ни шта од то га не би 
би ло то ли ко ва жно да 
се ја не ве зу јем за сво
је ма те ри јал не ства ри 
емо тив но, не нор мал но.

Сва ки пут ка да би уни
штио не што, осе ћа ла 
бих се као да је од у зео 
део ме не, део ко ји сам 
ја гра ди ла, ра ди ла или 
ку пи ла. Па ма кар то био 

и ја стук од уга о не гар ни
ту ре. 

Не мо гу да на бро јим 
ко ли ко пу та сам ту го ва
ла јер до ђем ку ћи, а он 
је на при мер, по јео баш 
те оми ље не па ти ке, ко
је су ина че ли ми ти ра на 
еди ци ја, ни шта пре ску
по, али јед но став но не 
мо гу ви ше ниг де да их 
ку пим  и ја сам пла ка
ла као да су ми сру ше ни 
сви сно ви и жи вот за вр
шен. 

Од лу чи ла сам да све 
ства ри ко је су у ње го
вом до ме ту скло ним, са
кри јем и не ка ко по ку шам 
да за у ста вим то ње го во 
ма сов но уни шта ва ње 
све га лич ног, са мо за то 
што је љут што ни сам ту. 
Ор то пед ске па пу че, још 
јед не па пу че ко је сам 
ме се ци ма тра жи ла, гле
да ла и на по кон ку пи ла, 
итд.

Ме ђу тим, ка ко сви зна
мо ко ли ко су ја за ви ча ри 
па мет ни, овај мој је ус
пео да ски не ко жну јак ну 
са офин ге ра и из гри зе је 
це лу, по је де (на кон че га 
му је сто ли ца би ла цр на 
да ни ма, али не ма то ве
зе), и ја сам опет пла ка
ла. 

Баш је на и ла зи ла је
сен и би ло је са вр ше но 
вре ме баш за ту јак ну и 
има ла сам сва ки аут фит 
ис пла ни ран у гла ви – и 
уз ко ји би та јак на ишла. 
Су зе, бес, све…

Док на ред ни су до
шле мар тин ке. Мар тин ке 
ко је су са мном про шле 

то ли ко пу сто ло ви на, то
ли ко љу ди упо зна ле, у 
то ли ко клу бо ва га зи ле 
и кон тро ло ре у ау то бу
си ма пла ши ле… На шла 
сам их по је де не скроз на 
скроз. Ма из гле да ле су 
као да су плит ке ци пе ле. 

Сле ди ло је оп ште 
оно исто пла ка ње, 
ку ка ње, док ни сам 

у шет њи са Па ком ви де
ла да га исте те мар тин
ке му че. Му че му сто мак, 
те шко је оба вљао ну жду 
и пре се ле су и ње му, а 
ве руј те ми и ме ни. И ре
кла сам се би, ма нек ми 
по је де све што же ли, 
кад год же ли, али ове 
му ке ма си ра ња ње го
вог на бу бре лог сто ма
чи ћа, зва ња ве те ри на ра 
на сва ких по ла са та, то
ли ко да сам чо ве ку до
зло гр ди ла – ни шта ни је 
вред но. 

Па ни те мо је де се то
го ди шње мар тин ке ни су 
вред не ни су за, ни ту ге, 
а по себ но не ње го вог 
сто ма ка. Та ко да је мој 
пас, овом ка пи ко ја је 
пре ли ла ча шу, учи нио да 
ја су зу ви ше не пу стим 
ни за јед ном про кле том 
ства ри на овом све ту, а 
ве руј те ми да је те сти рао 
ову те о ри ју ви ше пу та – 
јер ко ши ша ма те ри јал но 
ка да имам тај ње гов ве
се ли ре пић ко ји ме сва ки 
дан до че ка с по сла ку ћи, 
па ма кар и на пра вио чи
тав џум бус. ЛА Луна
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Осни ва ч са вре ме не
и мо дер не но ве Ру ме

БаронМаркоАлександарПејачевићје
оснивач савременеРуме, новог,модер
ног насеља са урбаним карактеристи
кама. После три аустро – турска рата,
крајемXVIIипочеткомXVIIIвекауново
насталимисторијским,социјалнимиеко
номским условима, у Срему, средином
XVIIIвеканиклојеновонасеље,изузет
ним залагањем предузимљивог барона
МаркаПејачевића.Онјебиоидејнитво
рац,финансијер,иуспешниреализатор,
у оно време, величанственог подухвата
подизањановогграда.
НаглиуспонРумеодсамогњеногпо

четка доказ је велике предузимљиво
стииупорностињеногоснивачабарона
Марка Пејачевића, који је рођен 1694.
годинеуПечујуодоцаИванаПејачеви
ћаимајкеМарте,рођенеСтеки,којису
поредњегаималијошдеветородеце,че

тирисинаипеткћери.Његовиродитељи
суживелипрвоуПечујуиБачу,апосле
супрешлиуОсјек.МаркоПејачевићније
сталноборавиоуРуми,честосеналазио
уВировитици,гдеје1762.умроитамоје
сахрањен.
Властелинкса породица Пејачевића

далајекасније:државнике,жупане,ба
нове (Владислав Пејачевић био је хр
ватскубанод21.II1880.до4.IX1883.
године, после Мажуранића, а пре Хе
дерварија),затимдипломате,научнике,
генералеимеценекултуреиуметности,
алиипакпрвинајспособнијиинајзначај
нијињенчланбио јебаронМаркоПе
јачевић, који је ударио основе њихове
економске моћи, као и њихов утицај и
углед.Његовомпојавом, ова породица
јеступиланаисторијскупозорницуипо
сталапозната.

Пејачевићи потичу од хрватске пле
мићке породице порекломизБосне, од
босанског краљаДабише (1391– 1395)
братакраљаТвртка.ИзбиографијеМар
каПејачевићавреднојејошистаћидаје
онутадаформиранојсремскојжупани
ји,чијејеседиштебилоуВуковару,прво
биоњенадминистратор(од12.IV1745.
године),апослеипрвижупан(приликом
свогустоличењанапрвојскупштини12.
децембра1745.одржаосвечаниговор).
МаркоПејачевићнијеимаосвојихди

ректнихпотомака,пага јенаследиоси
новацЈосип, који јерођен1710. године
уОсјеку,аумро1787.годинеуШопрону.
Он јеодстрицанаследиоРуму,Ретфа
лу,Вировитицу,ПодгорачиКерестинац,
асамјејошкупиоНашице.Године1772,
постао је грофдобившиодцарицеМа
ријеТерезије ,,наследно грофовство“, а
тадајеипонеоназив„виротвитички“.Јо
сип јеимаопетородецеисвојевелико
имањејеподелиодеци.
Данас уРуми ниједна улица и трг не

носеимењеногтворца,осталесусамо
две грађевине: римокаточика црква и
Пејачевићева гимазија (завичајни музеј
Рума).
Аустријски „Фрост –Цајтунг“ (Беч) од

15.јула1887.године,број169,страна28,
доноси вест према којој белгијски краљ
преговараокуповиниРумеи64.000јута
раземљеза14.000.000франака,даби
гапоклониосвомзету, крунскомпринцу
Рудолфу.
Утовреме,имањеРумапредставља

једнооднајлепшихинајвреднијихуце
лој Славонији. У преговорима око про
дајеучествујекоњичкигенералгрофНи
колаПејачевић,чијајепородицатакође
била у поседу овог имања. Пејачевићи
никаднисупродалиРуму.

Мар ко Ми јић
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ИН ЂИ ЈА: ДЕ ЈАН ЂУ РИ ЧИЋ ИМА 180 КИ ЛО ГРА МА И МО ЖЕ ДА ПО ЈЕ ДЕ 100 ЋЕ ВА ПА 
ЗА САТ ВРЕ МЕ НА

Љу бав пре ма хра ни
 од пр вог за ло га ја сла ни не

ПедесеттрогодишњиДејанЂуричићиз
Инђије има 180 килограма и важи за,
незванично, највећег гурмана у Срему.
Јавности је постао познат кад је појео
стотину ћевапа за само сат времена, а
једном приликом је појео и 120 кугли
сладоледа. Каже, једе са уживањем и
храна му представља задовољство.
Његовапричајенеобична,собзиромна
тодаједодвадесетихгодинабиоспор
тистаистудираојенаФакултетуспорта
и физичког васпитања. Уследила је
спортскаповреда,аонда јеубрзосхва
тиодапостојемногедругествариукоји
маможедасенадмеће.Једнаодњихје
храна.ДејаннијерођенуСрему,већ је
живеоуСловенијииХрватској,пајезбог
школовањадошаоуСрбију.Каже,љубав
премахранисеродилакадајепрвипут
уживоту,садвадесетитригодинепро
бао сланину, како он каже „сапуњару“.
Одтаданијепрошаодан,аданијепојео
баркомадић.
–УСрему се,дефинитивно, најбоље

једе.Одувексамимаодобарапетит,али
се то није на мени примећивало, док
нисамповредиокичму,аондајеунаред
ним годинама изостала физичка актив
ност.Добијаосамсвакегодиненатежи
ни, по пет килограма и тако дошао до
данашњих 180. Живот се осладио, а
друштво и храна иду заједно, руку под
руку.Свикојисујелисамноммиследа
ћу све испред себе да поједем одмах,
али у друштву најспорије једем управо
ја. Воле ме домаћице, јер остављам
чистетањире.Јасешалимдаменесамо
једном зову на славу или рођендане –

први пут и никада више.Међутим, кон
тактирају ме младе мајке у последње
времедабињиховадеца гледала како
„чика“ једе, јер поред мене су увек сви
гладни.Могу слободно рећи да то даје
резултатеидадецаузменепоједусве
што им сервирате, испричао је Дејан
Ђуричић.

Нашсаговорниккажедауживаууку
сној храни и да није важна количина,
већдалимуседопадне.Умеисамда
скува понешто, али му проблем пред
стављатоштопоједепотребнесастојке

презавршеткакувања.
– Највише волим слатку храну. Сви

причају о количини коју јамогу појести,
алиниконепитакаквајетохрана.Тачно
једамогупојести100ћевапазасатвре
мена,алиукусних,топлихидобрих,ане
било каквих. Добро кувам, али не могу
да издржим припрему! Кад помиришем
храну, одмах сам гладан и тако успут
кувамиједем,панакрајуоноштобуде
скувано, количински је смешно, обја
шњавакрозосмехДејанЂуричић.
Дејан једе на свака два до три сата.

Честогазовууресторанекакобимеђу
првима пробаоњихове нове специјали
тете.
–Нијемеракдасепреједетеодједном

ине једетедосутра. Једемразноврсну
храну и у мом јеловнику има свега, од
воћаиповрћа,прекомеса,досалате.Са
моје 53 године нисам имао озбиљнијих
здравствених проблема, а крвна слика
ми је одлична. Лекари нису могли да
поверују у резултате које су добили,
кажеДејан.
Многе шале су настале на Дејанов

рачун,паиједнаоњеговомрођењу.
–Постоји једна анегдота коју су сми

слили моји пријатељи. Они причају
људимадасамјајошумајчиномстома
ку појео свог брата близанца и тако је
све почело. То је шала, наравно, иако
самјоштадапоказиваодаћубитизани
мљивенарави, јермејемајкародилау
седмом месецу трудноће. Можда сам
биогладанпапожурио,нашалиосеДејан
Ђуричић.

Алек сан дра Плав шић

У Сре му се, де фи ни тив
но, нај бо ље је де. Од у век 
сам имао до бар апе тит, 
али се то ни је на ме ни 

при ме ћи ва ло, док ни сам 
по вре дио кич му, а он да 
је у на ред ним го ди на ма 
из о ста ла фи зич ка ак тив
ност. До би јао сам сва ке 
го ди не на те жи ни, по пет 
ки ло гра ма и та ко до шао 
до да на шњих 180, ка же 

Де јан Ђу ри чић

Де јан Ђу ри чић
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ВА ШИ ЦА: БОР БА ЗА СТА РА ТЕЉ СТВО

Оцу пре ти за твор
због от ми це де це

Јавност читаве Србије је
потресла исповест једног
оцаизВашице,којемпрети
затворска казна због отми
це, како сам каже, сопстве
недеце.Наиме,синикћер
ка су у јуну 2020. дошли у
посету оцу, након чега се
више нису вратили у дом
својемајке,којавршипотпу
но, самостално старатељ
ствонадњима,премаодлу
циСуда.
–Нисамотеосвојудецу,а

добиосамтримесецазатво
ра,збоготмицедеце,закоју
ме тужила бивша супруга.
Деца су дошла код мене у
јуну 2020. године и само
сталноодлучиладажеледа
живесамном.Надамседа
ће нам неко помоћи да не
одем у затвор. Деца ће то
много тешко поднети, зато
штобитребалооњиманеко
да брине. У међувремену,
ако мене затворе, појавиће
се институције које ће их
насилноводититамогдене
желедаиду,штосмоимали
приликедавидимоумногим
другим случајевима по
Србији. Понављам да су
деца одлучила да желе да
живе са мном и ја нисам
могаодаихизбацимнаули
цу, јер поштујем њихову
вољу, као што би сваки
родитељ учинио, рекао је
МирославЛукачевић.
Мирослављеве речи

потврдиласуидеца,Инеси
Леон,којиимајудесетиско
ро14година.

– Желим да живим код
тате,јеримамсвојуслободу,
оннасводигдегоджелимо,
пушта нас да се играмо, не
затваранассамеукућуими
смо одлучили да не одемо
кодмаме,јернасјемалтре
тирала, тукла и закључава
ла,испричаојеЛеон.
ИстогмишљењајеиМиро

славоваћеркаИнес.
–Братијасморазговара

лиидонелиодлукудаоста
немосанашимтатом.Овде
смосрећнијииништанамне
фали. Лепо нам је. Мама и
њен други муж су често
викали и свађали се, а
мислим да то ниједно дете
небимоглодаслушаитрпи.
Овденасниконемалтрети
ра, објаснила је девојчица
Инес.
По разводу брака Миро

слава и Снежане, Суд је
доделио старатељство над
децом мајци. Од када су у
јуну2020.годинеотишликод
оца,почеткомшколскограс
пуста, Снежана каже да са
њимакомуницираминимал
но, а виђа их само уколико
одеушколудаихпосети.
– Тужила сам бившег

супруга за отмицу, јер ми
никада није довео децу ни
поред судске одлуке. Ја не
верујемдасутодецаодлу
чиласамостално,већможда
под неким притиском, каже
СнежанаСуботић,мајкадва
малолетна детета и додаје
даникаданијемалтретира
ла своју децунитифизички
кажњавала.
Борбазастаратељствосе

води у медијима већ неко
време, а решења још увек

нема. Очајни отац тражи
подршкуиразумевањенад
лежних и да се поштује
одлукањеговодвоједеце.
–Нетражимдецукојавећ

нисукодмене.Онисупобе
гли од лошег третмана код
мајке и ја их подржавам у
томе, као што би сваки
родитељ помогао свом
детету. Они овде нису про
тивсвојевоље,једноставно
не желе да иду код мајке,
наглашаваЛукачевић.
И док мајка сумња да је

дечја одлука донесена
самостално,тужбеипресу
де се гомилају, а деца су у
страху од затварањањихо
вогоца.
 Моју бившу супругу су

Центар за социјални рад и
адвокати саветовали да
мене тужи и да ће добити
децу назад, а нико није
питаодругустрану,односно
менеидецуштамижелимо
изаштосудецапобеглаод
мајке,кажеМирославЛука
чевић, чија бивша супруга
негира да су се она и њен
садашњисупруглошепона
шалипремадеци.
–Училисмосњима,ради

ли домаћи, објашњавали
када нешто погреше. Деца
суималабољеоценеушко
ли док су живела са мном,
сада су попустили са уче
њем,атаквесуимиоцене,
реклајеСнежанаСуботић.
Епилога прихватљивог за

свестране,засаданема.
А. П.

Сне жа на Су бо тић

Мирослав Лукачевић са децом

Ни сам отео сво ју 
де цу, а до био сам 
три ме се ца за тво

ра, због от ми це 
де це, за ко ју ме 

ту жи ла бив ша 
су пру га. Де ца су 

до шла код ме не у 
ју ну 2020. го ди не и 
са мо стал но од лу

чи ла да же ле да 
жи ве са мном, 

ре као је Ми ро слав 
Лу ка че вић
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ЖЕН СКА КАДЕТ СКА КОШАР КА ШКА ЛИГА СРБИ ЈЕ 

Кадет ки ње „Сре ма“ пора же не
у две тешке утак ми це

ЖКК „СПД Рад нич ки“ Кра гу је вац  ЖКК „Срем“ Срем ска Митро ви ца
64:53 (19:11, 17:12, 10:14, 18:16) 

У 14. колу женске Кадетске „Триглав“
кошаркашке лиге Србије кошаркаши
це„Срема“гостовалесу19.фебруарау
Крагујевцу, самодваданапосле квали
тетне али и тешке утакмице са екипом
ЖКК„Краљева“којусукаодомаћинизгу
билерезултатом43:59.
Прво полувреме утакмице са крагује

вачким „Радничким“ митровачке кошар
кашице одиграле су веома нервозно
са доста промашених отворених шуте
ва. Крагујевчанке су отишле на одмор
са13поенапредностиалисуиграчице

„Срема“ у наставку заиграле сигурни
јеиефикаснијеиначетириминутапре
крајамечадошленаједанпоензаостат
ка. У самој завршници очигледно умор
негошћенисуималедовољноспортске
среће и снаге да преокрену резултат и
на семафору је писало коначних 64:53.
У екипи „Срема“ најефикаснија је била
ИринаАндријашевићса14поена.Мила
Николић и Ангела Ладинек забележиле
супо10поена,МилицаЂорђић9,Нико
линаБаланац6иБранкаТркуља4пое
на. У црножутим дресовима наступиле

суиДуњаБранковић,МилицаТривани
АњаБојковић.УтимуизКрагујевцанаје
фикаснијаиграчицабилајеСоњаФили
моновићса16поена.
Овом победом кошаркашице „Рад

никчког“изједначилесупрвенствениучи
наксаекипом„Срема“којаћеунаредном
15.колуКадетскелигеСрбијеуСремској
МитровицидочекатиекипуККЖ„Црвена
ЗвездаМТС“ изБеограда која се нала
зиусамомврхутабеленајквалитетнијег
женскогкошаркашкогтакмичењазамла
ђекатегорије. Д. М.

ОК „ТЕНТ“ Обре но вац – ГЖОК „СРЕМ“ Срем ска Митро ви ца 3:1 (23:25, 25:15, 25:16, 25:16) 

ОДИ ГРА НО ПРЕД ПО СЛЕД ЊЕ КОЛО СУПЕР ЛИ ГЕ ЗА ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ 

Обре нов чан ке боље од „Сре ма“
ОК„ТЕНТ“: Ђуро вић, Ман до вић, 

Попо вић, Сушић, Ста ни ми ро вић, 
Пакић, Цвет ко вић, Мале ше вић, Цикуч
Деанс Ната ша, Цикуч  Деанс Нађа, 
Царић, Митро вић, Гоча нин, Мија то
вић, Попо вић. Тре нер: Вла ди мир 
Васо вић

ГЖОК „СРЕМ“: Михај ло вић, Ста но
је вић, Гра бић, Егић, Лукић, Јеко вић, 
Дани ло вић, Дра го вић, Бер ба то вић, 
Гаће ша, Антић. Тре нер: Мир ја на Мусу
лин.
У 17. колу Суперлиге за одбојкаши

це екипа „Срема“ је прошле суботе 19.
фебруара 2022. године гостовала еки
пи „ТЕНТ“  а уОбреновцу.Сремицесу
боље почеле утакмицу и биле у готово
сталном водству до 17 поена у првом

сету,накончегасудомаћеиграчицепре
окренуле резултат. Када се чинило да
ће екипа „ТЕНТА“ после 23 поена лако
освојити први сет, успешним блоком и
нападачкимпоенимаДуњеГрабићиАне
Михајловић у самој завршници, митро
вачкеодбојкашицеповелесу1:0усето
вима резултатом 23:25. У том периоду
игруМитровчанкикрасиојепрвенствено
добарпријемкојијеомогућиоефикасно
поентирање.Удругомсетудомаћеодбој
кашицестеклесублагупочетнупредност
којусуконстантноодржавалеиповећа
вале до краја сета и крајњег резултата
25:15.Утрећемсету једоминацијаква
литетнеекипе„ТЕНТ“ајошвишедошла
доизражајањиховимстартнимводством
од8:0,дабисигурномигромдошледо

коначногрезултататрећегсетаод25:16.
Сличанразвојдогађајазабележенјеиу
последњемчетвртомсетукојисуОбре
новчанке добиле истим резултатом.
У екипиОК „ТЕНТ“ истакле су се Јеле
на Станимировић, Јована Цветковић и
СашкаЂуровић.Екипа„Срема“иуовој
утакмицијебилајеослабљена,овогпута
неиграњемлибераАнеТадић.У гостују
ћој екипипоентерски су традиционално
најефикасније биле Дуња Грабић, Ана
Михајловић и Исидора Бербетовић која
јеизборила10поеназасвојуекипу.
Наредног викенда у последњем 18.

колурегуларногделаСуперлигеСрбије
ГЖОК„Срем“сеухалиМитровачкегим
назијесастајесаекипомОК„Инђије“која
тренутноимаједнупобедувише. Д. М.
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ПРВЕН СТВО СРЕ МА 

Кара ти сти „Сре ма“
убе дљи во нај бо љи
Протеклог викенда у Спортској хали

„Парк“ у Старој Пазови одржано је
ПрвенствоСремазаполетарце,пионире
инадеуорганизацијиКаратесавезаВој
водине.Каратеклуб „Срем“изСремске
Митровице под стручним руководством
тренераИвеВинковићнаступиојеса24
такмичаранајмлађихузраснихкатегори
јаиекипнојезаузеоубедљивупрвупози
цијуса32медаље,одчегаје20златних,
10сребрнихи2бронзанемедаље.
Златнемедаљесуосвојилиукатама:

Ирена Грујанић 2 злата, Анђела Перо
вић2златаукатамаизлатоуборбама,
Малбашић Хелена 2 злата, Николета
Лаћарац,ДуњаБережни2злата,Огњен
Милошевић, Александар Рајић, Андреј
Шкрбић, Коста Мачкић, Милица Миље
вић, Душица Миљевић, Невена Мило
вановић,ЖељкоМошић,ЈованаБенаки
кататимусаставуНевенаМиловановић,
БережниДуњаиПавловићДуња,итим
надекатеИренаГрујанић,АнђелаПеро
вићиМионаМурић.

Сребро су освојили Миона Мурић,
Мила Ликић, Дуња Павловић 2 сребра,
ВукМачкић,Маја Перић, Андреј Расто
вац,ТришицОгњен,МошићЗељкоисре

броутимуборбеусаставуЕнаЛаћарац,
Хелена Малбашић и Анђела Перовић.
Бронзу су освојили Соња Рагај и Дуња
Ликић. Д. М.

OДОБОЈ КА: ДРУ ГА РЕПУ БЛУЧ КА ЛИГА

„Сре м“ бољи од „Мла до сти“
OK „Срем Итон“ Срем ска Митро ви ца – ОК „Мла дост“ Нова Пазо ва 3:0 (25:15, 25:14, 25:18)

Одбојкаши„СремИтона“суу15.колу
Друге републичке лиге савладали еки
пу „Младости“ из Нове Пазове. Већ на
самом почетку утакмице било је јасно
даће„Срем“доминирати јерсудомаћи
повели9:2и11:3.ТренерЗоранКовачић
је на клупиоставиоОгњенаЉубишића
којисејошувекнијеупотпуностиопора
вио од болести ашансу је даомладим
играчима Ћорићу, Маћешићу и Рољи
ћу.Била јетоприликадасеовииграчи
искале у званичном сусрету. Техничар

ЈованКовачићјесјајноделиолоптемла
дим играчима. По речима тренера они
су своју шансу делимично искористили
алићеубудућностиморатидарадена
различитим елементима игре, пре свих
квалитетномпријему.Уподмлађенојеки
пи„СремИтона“игралисуКовачић,Три
вунчић,Рољић,Љубишић,Ћорић,Алек
сић,Милојковић,БабићипионириЛука
МаћешићиВукЛешчук.
Послеовогмеча„СремИтон“идаље

заузимаосмоместонатабелисаседам

победаиосампораза.
НаредненедељеекипагостујеуСрем

скимКарловцимагдесесастајесадома
ћином „Стражиловом“. Тренер Ковачић
верује да ће по први пут у овом делу
сезонеекипабитиупуномсаставушто
ће свакако подићи самопоуздање чита
вог тима.Тријумфуовој утакмициомо
гућио би митровачким одбојкашима
прикључакуборбизашеступозицијуи
опстанакулиги.
 Д. М.

ША ХОВ СКО ПР ВЕН СТВО СТА РЕ ПА ЗО ВЕ

Ву ка шин Гр чић 
по бед ник
Вукашин Грчић из Нове

Пазовејепобедникпрвенства
општинеСтараПазовакојеје
овегодинеодиграноуформи
позивног превенства Нове
Пазове у организацији Шах
клуба „Младост“ из овог
места. Иза себе је оставио
бројне шахисте из општине
као што су Драган Молдова
новић, Драган Kовачевић,
ТигранОкиљ,МилошСтанко
вић,МиланЧечарић,Живојин
Гаврићимногидруги.Наово

годишњем првенству одазва
ло се 19 такмичара различи
тог узраста, од најстаријег
Јове Вуковића до најмлађе
СареМијић,којајеумеђувре
мену постала још једном
првакиња Војводине у својој
категорији.Првенство јеодр
жано под покровитељством
Општине Стара Пазова тако
да су најбољима подељене
новчане награде. Награде је
обезбедилоинеколиколокал
нихспонзора. Д. Г.

Ву ка шин Гр чић
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Спре ми те

пиво и коки це

Улазимо у последњу трећину
фудбалских такмичења широм
Европе. Сада следи расплет и

коначни обрачун за трофеје и пре
стиж.Вишенемаправанагрешку,јер
је сваки бод битан. Наравно, најмир
нији ће бити клубови без амбиција,
који се задовољавају златном среди
номилисусепомирилисасвојомсуд
биномпачекајунекабољавремена.
УСрбијијестварјасна.Већдецени

јамауназадпостојиједнаистадилема
– Партизан или Звезда. Црно – бели
имају предност од пет бодова, што у
нашим условима често уме да буде
непремостивапрепреказатимкоји је
узаостатку.Свакикиксједногод„вечи
тих “ одјекне као сензација, и пружа
оном другом прилику да искористи
слабостривалауборбизатитулу.
ТренерПартизана,АлександарСта

нојевић је већ на старту пролећног
деласезонепочеодакукаидакомен
тарише мечеве свог ривала. Као да
припрема јавност на евентуални неу
спех свог тима у борби за трофеј. А
имаћеприликудапосрневећунеде
љу,кадасеигравечитидерби.Уколи
ко,пак,Партизаностаненепоражену
окршају са комшијама, отвара им се
путкаоосвајањутитуле.Свакако,чека
насмечпуннабојаиварница,штоније
изненађење када гледамо дуеле ова
два тима.Навијачима остаје самода
сенадајудаћеконачноиматиприлику
дагледајусмисленфудбал,безстал
ног сецкања игре, нервозе и гомиле
жутихкартона.

Унајјачимевропскимлигамаполако
секристалишеситуација,аизгледада
ће прштати до самог краја у већини
лига.ЈединосусеФранцузивећпоми
рили са чињеницом да ћеПариз ове
годинелагано прошетати кроз нацио
налнотакмичењеиузетититулу.
У Енглеској је пословично најзани

мљивије. Гледаћемо борбу за прво
место између Ситија и Ливерпула.
Тотенхемјепрошлогвикендадодатно
запржио чорбу Гвардиоли и дружини,
победившиихугостимаса3:2.Ливер
пулсадазаостајешестбодоваузутак
мицумање,разликакојабимоглада
се надокнади до краја сезоне. Биће
паклена трка две најбоље екипе на
Острву,амождаиуЕвропи.
У Италији су чак три тима бацила

шапу на Скудето. Милан, Интер и
Наполићеводитибиткудосамогкра
ја.КуриозитетједаутрцинемаЈувен
туса,којиовесезонекасказапротив
ницима,алићесесвакакозадовољи
тиевентуалнимместомуЛигишампи
она.Аталанта,Лацио,РомаиФиорен
тинаћесеборитизаизлазакуЕвропу.
Шпанцићепратитирасплетуборби

измеђуРеала иСевиље.Овога пута,
БарсаиАтлетикоћеакцијупосматра
ти из прикрајка. Оба тима су дебело
подбацила ове сезоне и остаје има
самонададаћеузавршнициухватити
последњивоззаЛигушамиона.Неће
им бити нимало лако. Најпријатније
изненађењејесвакакоБетискојијена
трећемместуииграсјајанфудбал,а
градСевиља дуго није имао прилику

да будедомаћин двема екипама које
себорезасамврхшпанскеПримере.
Швабесунасвећнавикледагледа

мо Бајерн како се шепури са првог
местаиодатлемалтретирасвијерива
ле. Ипак, ове сезоне се ситуација
мало закомпликовала за четумладог
Нагелсмана,собзиромнатодаимсе
Дортмунд приближио на „само“ шест
бодова заостатка. Бајерн је, иначе,
скородоживеобродоломпротивБоху
ма, примивши четири гола у првом
полувремену.Нисусепрославилиниу
првоммечунокаутфазеЛигешампио
на,јерсупротивСалзбургадошлидо
ремијау90.минуту.

Штосеевропскихкуповатиче,ту
нас тек чека права акција.
Почелајенокаутфаза,алепа

вестнамјестиглаизПрага,гдејеПар
тизан успео да учачка гол Спарти и
победи са1:0.Великапобеда која је,
реклобисе,прошлаприличнонезапа
жено у нашиммедијима.Ваљда зато
што Лига конференције не привлачи
толикопажњекаоосталадватакмиче
ња у Европи. Звезда још увек чека
свогпротивникауЛигиЕвропе,асва
је прилика да ће јој бити паклено
тешкокогагоддобије.
Наредни месеци нам доносе оно

збогчегасеволифудбалиспортгене
рално–финалнуборбузатрофеје.У
сезоникојајебилатурбулентнаипуна
неизвесности,долазимодофазекада
секонсолидујуредовииконачноигра
правифудбал.Спремитепивоикоки
це.
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Наред ни месе ци 
нам доно се оно 

због чега се воли 
фуд бал и спорт 

гене рал но –  
финал ну бор бу за 
тро фе је. У сезо ни 

која је била тур бу
лент на и пуна неиз

ве сно сти, дола зи
мо до фазе када се 
кон со ли ду ју редо
ви и конач но игра 

пра ви фуд бал. 
Спре ми те пиво и 

коки це
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

Одр жа на скуп шти на
Са ва те са ве за Ср би је
Редовна скупштина Сава

тесавезаСрбијеодржанајеу
Kултурном центру у Руми 20.
фебруара. Додљена су при
знања за најуспешније спори
стеиспортскерадникезапро
теклугодину.
Истовремено, одржане су

и седнице Савате бокс клуба
„Рума“ и Савате савеза Вој
водине. Анастасија Иконић и
Марко Видаковић, чланови
Саватебоксклуба„Рума“про
глашенизанајсупешнијеспор
тистеујуниорскојисениорској
конкуренцији Савате савеза
СрбијеиСаватесавезаВојво
динеза2021.годину.
Ово двоје врхунских спор

тиста су уједно и стипенди
сти Министарства омладине
испортаРепубликеСрбије за
овугодину.АнастасијаИконић
јепроглашеназанајуспешнији
такмичаркујуниорскогсветског
првенства – била је  јуниор
скапрвакињасвета,првакиња
Србије и првакиња Војводине
2021.

МаркоВидаковић јеосвојио
бронзану медаљу на сениор
скомпрвенствуЕвропе, првак
јеСрбијеипрвакВојводинеу
прошлој години. Плакете за
најуспешније спортисте Сава
те савеза Србије доделио је
председникМиодрагРакић.
Такојенајсупешнијисениор

уасо–саватеуМаркоВидако
вић,СБK„Рума“,анајсупешни
ји сениор у комбат – саватеу
Драгољуб Бован, СK „Горан
Остојић“изБеограда.
Најсупешнија сениорка у

асо–саватеујеНадаФауреиз
СK„Арена“изИђоша,најуспе
шнија сениорка у комбат са

ватеу је KристинаЏолић,СK
„Војводина“изНовогСада,нај
успешнија јуниорка је Анаста
сија Иконић, СБK „Рума“,нај
успешнији јуниор је Марко
Kовачевић, KБС „Вождовац“
Београд, најуспешнија кадет
киња је Јелена Радојчин, СK
„Банат“ Зрењанин, најсупе
шнији кадет је АлексаЛукић,
СK„СпартакСМ“СремскаМи
тровица,најсупешнијапионир
ка је Николина Стајић, СУБС
„Победник 021“  Нови Сад,
најуспешнијипионирјеВлади
мир Славковић, СK „Петрос“
Београд, најуспешнији клуб је
KБС„Вождовац“Београд,
најсупешнијитренер је Ми

лош Kонстантиновић, KБС
„Вождовац“Београд,анајуспе
шнији судија је МајаОџићиз
НовогСада.
Уручене су и плакете орга

низаторимаПрвенстваСрбије
Саватебоксклубу„Рума“Рума
иKлубуборилачкихспортова
„KнезЛазар“изОбреновца.

С. Џа ку ла

Ми о драг Ра кић, Мар ко Ви да ко вић и Ана ста си ја Ико нић

АК „СИР МИ УМ“

Ања и Вук до меда ља

Увикендузанамаодржано
јепоследњенационалнодво
ранско првенство Србије.
Овогапутауатлетскојдвора
ни у Београду, наступали су
најбољи млађи јуниори и
јуниорке наше земље. Атле
тичаримитровачкогАК „Сир
миум“суиовогапутауспели
дасеокитемедаљамаипоп
нунапобедничкопостоље.
Најпре јеусуботупријатно

изненадио Вук Маринковић,
који је у дисциплини 400м
храбрим наступом заузео

другоместоиокитиосесре
брном медаљом. У недељу,
АњаЧанчаревић јеубацању
кугленовимличнимрекордом
од13.38мосвојилабронзану
медаљу.
– Напокон се завршила

дворанскасезона.Надамосе
лепшим временским услови
маипочеткуприпремазалет
њу сезону у којој очекујемо
још већи број медаља и још
боље резултате, напомињу
тренериПавловићиМацано
вић.

Вук Марин ко вић и Ања Чан ча ре вић
са тре не ри ма на побед нич ком посто љу

ЏУДО КЛУБ ЛСК 

Наступ у Руми
УРумидана19.фебруара

одржано је џудо такмичење
на ком је наступило око 600
такмичараизСрбијеирегио
на.Натакмичењујенаступи
лодеветтакмичараЏудоклу
ба ЛСК из Лаћарка који су
освојили четири медаље у
узрасту полетараца, млађих
пионира и старијих пионира.
Трећа места освојили су

Димитрије Опачић, Јована
Воркапић иСлавко Лончаре
вић,док јеАлександраАнто
нић у својој категорији била
друга.
Остали такмичари су испу

стили прилике за освајање
медаља, али похвале на
њихов рачун стигле су од
странетренераМићеЈовети
ћаиНиколеАнтонића.

Лаћарачки џудисти
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ДРА ГО ЉУБ БЕКО, ТРЕ НЕР У МУШКОЈ СЕНИ ОР СКОЈ ЕКИ ПИ КОШАР КА ШКОГ КЛУ БА 
„СРЕМ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Како ство ри ти гене ра ци ју
која ће вра ти ти сјај
митро вач ке мушке кошар ке?

У Кошар ка шком клу бу „Срем“ као и у већи ни дру гих спор то ва у гра ду, суо че ни су 
са спе ци фич ним про бле ми ма. Изу зев пре ра ног одла ска мла дих игра ча може мо гово
ри ти и о недо вољ ној заин те ре со ва но сти митро вач ких кли на ца за актив но бавље ње 
спор том. При ча мо о гло бал ној поја ви која је захва ти ла и један од спор то ва који је у 
гра ду на Сави оду век имао попу лар ност и тра ди ци ју

Кошаркаши „Срема“ завршили су
регуларандеорегионалнелигенасед
мојпрвенственојпозицијииупредсто
јећемплеј  аутуиграће заопстанак у
лиги који је захваљујући досадашњим
резултатима практично обезбеђен. У
руководству и стручном штабу клуба
седепрепознатљивакошаркашкалица
из старе „Сремове“ школе. Њихов је
задатакдаупркосактуелнимтешкоћа
ма, пронађу начин да остваре жеље
митровачких љубитеља овог спорта.
ТренерсениорскогтимаКК„Срем“Дра
гољубБекосматрадаовај клубтреба
да има статус стабилног друголигаша
јер по квалитетима, стручним потен
цијалима и инфраструктури Сремска
Митровица заслужује повратак попу
ларности и квалитета кошарке од пре
двадесетивишегодина.
Гостовање у Апатину и утакмица са

екипом „Дунав 2014“ коју је сениорска
кошаркашка екипа „Срема“ из Срем
ске Митровице одиграла у суботу 19.
фебруарапоследњи је сусретрегулар
ногделаБгрупеПрверегионалнелиге
СеверкојасеиграподокриљемКошар
кашког савеза Војводине. Митровачки

кошаркашиуовомсусретупораженису
резултатом82:52чимесуовајдеотак
мичења завршили на седмој позицији.
По пропозицијама овог, по квалитету
трећег домаћег кошаркашког такмиче
ња, кошаркашки клуб „Срем“ настави
ћетакмичењеуњеговојплејаутфази,
укрштајућисеса тимовимаизА групе.
Реални су изгледи да на основу броја
пренетих бодова Митровчани задрже
статусунаведеномкошаркашкомрангу.
Акоуовомтренуткуначинимопресеки
краткуанализусезонекојаулазиузавр
шнуфазумоглибисморећидајеопшти
утисакполовичан,јерактуелнипласман
саскоромоддеветпоразаипетпобеда
свакаконијеврхунскизаклубкојинеко
ликопоследњихгодинабележистабил
нерезултатеапренепунихгодинудана
играојеодлучујућуутакмицуузавршни
циплејофазаулазакудруголигашки
такмичарски ранг. Ову оцену истичу и
у стручном штабу кошаркаша „Срема“
помињућиобјективне,алиинекеспеци
фичнеоколностикојесу„кумовале“тре
нутномстањуствари.
Уруководствуистручномштабуклу

ба су Митровчанима препознатљива
Дра го љуб Беко, тре нер КК „Срем“
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кошаркашка лица из старе „Сремо
ве“ школе која је деведесетих година
у прволигашком рангу, готово на сва
кој утакмици пунила халу „Пинки“ до
последњег места. Председник и први
тренерклубајеОгњенВукићевић,иску
сни кошаркашиза кога је и инострана
спортска каријера. Са млађим катего
ријаматренутнорадиСтојанМарковић,
док на клупи првог тима седи Драго
љубБеко,такођеједанодмитровачких
кошаркаша „старе гарде“ који се неко
лико година након завршетка играчке
каријеревратиокошаркашкомпозивуа
упоследњедвесезонејеузекипу„Сре
ма“. Претходно је у сопственом клубу
успешнорадиосамлађимкатегоријама
уженскојкошарци.
–Упоследњедве сезонеостварили

смо значајне такмичарске резултате у
регионалној кошаркашкој лиги и били
надомакуласкаувиширангалисмоу
текућојсезонипринуђенидазбогодла
ска неких кључних играча који су нам
многозначилипрвенственоунападу,
базирамо игру на нешто млађим јуни
орским играчима. Генерално, можемо
оценитидајенашаиграуодбранибила
коректна али се показало да су нам у
завршницама многих утакмица недо
стајаликвалитетнискоковиинападач
ки поени. У овом тренутку став клуба
је да се јуниорима да више простора
а такво опредељење условљено је и
објективномситуацијом,буџетомклуба
и бројемрасположивих играча.Улазак

увишилигашкирангподразумевазнат
но веће трошкове и потребу за квали
тетнијимиграчима,па јепитањедали
миуовомтренуткуможемодадостиг
немотајниво,штонезначиданећемо
тежититоме.Дакле,послеинтензивног
напретка у претходном периоду, ове
године немамо императив врхунских
резултатаалисмоиутаквојситуацији
изнедрилитрииличетиримладаигра
чакојисупоказалидамогудаиграјуу
сениорској конкуренцији. То су, приме
рарадиИлијаМилановић,Александар
Марић,ЈованНедимовићиИгорСеку
лић који је 2005. годиште а показао
је да заслужује значајну минутажу у
старијој конкуренцији.Ми смофактич
ки, ако се узме у обзир свихдванаест
играча којинаступају, једнаоднајмла
ђихекипаулиги.Нашнајстаријииграч
је1984.годиштеаполовинуцелогтима
чинемомцирођенипосле2000.године.
Играњеупредстојећемплеј–аутубиће
јошједнаприликазањиховодоказива
ње,кажеДрагољубБеко.
Узавршнихосамутакмицаовесезоне

већсекујуплановизанареднитакми
чарскициклус.У томсмислупотребно
је задржати „костур“ тима а по речи
ма тренера Бека још већа пажња се
мора посветити млађим генерацијама
ињиховимдовођењемнаправитакми
чарскиниво,заштајепотребноодтри
допетгодинаозбиљнограда.
–Билобидобродајеузмладеигра

чеупрвомтимуувекнеколикоискусних

сениораодкојихћеониучитиикојиће
им бити спортски и играчки узор. Још
увек је актуелан став нашег кошарка
шког савеза да у екипи не може бити
више од четири играча старија од 26
година.Томожебитиозбиљаннедоста
так у кошаркашком развоју и искуству
младихиграчаасдругестранетимови
којиимајумладесаставе, углавномиз
мањихсрединаиградова,суочавајусе
сачестимодласцимаимиграцијаматих
играча,штоједонеклеиочекивано.Мој
лични став је даекипа у првомсаста
ву мора имати бар половину искусних
сениорских играча јер то захтева полу
професионалникарактероверегионал
нелиге,кажетренерБекокојиподсећа
дајеекипу„Срема“прошлегодиненапу
стиоекстраталентованиВукВукићевић
којијепрешаоуНовиСадаочекујесеи
његовскориодлазакуСједињенеАме
ричкеДржаве,каоиУрошСтевићкоји
јепрешаоусомборски„Џокер“,клубса
озбиљнимтакмичарскимамбицијамаи
финанијскомподршком.Одласцинеко
ликоиграчанастудијетакођесуосла
биликлупумитровачкогклуба.
У Кошаркашком клубу „Срем“ као и

увећинидругихспортовау граду,суо
ченисусаовимспецифичнимпробле
мима.Изузевпрераногодласкамладих
играчаможемо говоритиионедовољ
ној заинтересованости митровачких
клинаца за активно бављење спор
том.Причамооглобалнојпојавикојаје
захватилаиједанодспортовакојијеу
градунаСавиодувекимаопопуларност
итрадицију.
–Проблемјеутомештомладиграч

когасмотекформирали,некимсвојим
животним или спортским путем одла
зидаљеинапуштаовусрединуанама
супотребне годинедастворимоновог
играча. На тај начин велики градо
ви, универзитетски и спортски центри
добијају„готове“играчеатимомцигубе
приликудаусвом градуи клубуоста
венекиозбиљнијитраг.Мислимдајеи

У изве сном сми слу ја тешко 
да раз у мем дана шње мла

де људе који не кори сте 
оно што им је у спор ту на 

рас по ла га њу. На при мер, у 
нашем клу бу поред редов них 

тре нин га и дру же ња има мо 
соп стве не тер ми не у тере та
ни као и на град ском базе ну. 

Кад сам ја почи њао да се 
бавим кошар ком ништа од 

тога није било а у Митро ви
ци се није могао наћи пра зан 

спорт ски терен. Све је било 
пуно. Клин ци ма је у моје вре

ме импо но вао и сам позив 
да тре ни ра ју са првим тимом 

а ми смо данас у ситу а ци ји 
да моли мо мла ђе игра че да 

игра ју за први тим

После интен зив ног напрет ка у прет ход ном пери о ду, 
ове годи не нема мо импе ра тив врхун ских резул та та али 
смо и у таквој ситу а ци ји изне дри ли три или чети ри мла
да игра ча који су пока за ли да могу да игра ју у сени ор ској 
кон ку рен ци ји. То су, при ме ра ради Или ја Мила но вић, 
Алек сан дар Марић, Јован Неди мо вић и Игор Секу лић 
који је 2005. годи ште а пока зао је да заслу жу је зна чај ну 
мину та жу у ста ри јој кон ку рен ци ји
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Митровица у својеврсном „вакуму“ по
питањуизбораквалитетнихиграча, јер
суодпионирскогикадетскогузрастадо
сениорскеконкуренцијепотребнеизве
снегодинерада.Уверенсамдауграду
постојемногиљудикојисеквалитетно
баве кошаркашком струком и могу да
пренесу своје знање, рекао је Драго
љубБеко.
Он каже да дефицит играча отежа

ваирад стручногштабаипланирање
тренажногпроцеса.Попутмногихсаго
ворникапрењега,каобившегиграчаиз
златног добамитровачке кошарке који
једонајбољихданасвојекаријерекре
нуо са бетонских градских игралишта
и школских сала, питали смо тренера
„Срема“ где види узроке помало нео
бјашњивогодносавећинемладихљуди
премаактивномучешћууспорту.
–Акоћемодабудемоискрени–мало

децебависеспортом.Многојествари
којесутопроузроковале.Видимдасе
кренуло са популаризацијом школских
такмичења и то је добро, али тај про
цесморадапотраје.Мождабиљудииз
светакошаркеморалисестиипостићи
некизаједничкидоговорјерМитровица
јеиданаснастранипрепознатљивакао
кошаркашки центар. Људи који имају
значајнекаријереитренерскоискуство
могуижеледаовомградуоставемного.
Мислимда„Срем“требадабудестаби
ландруголигашјерпостручнимпотен
цијалимаиинфраструктури заслужује
модасевратипопуларностиквалитет
кошаркеизосамдесетихидеведесетих
година. Нека нам неки оријентир буде
Инђија са чијим клубом имамо сјај
ну сарадњу. У овом граду мањемод
нашег, тренутно тренира кошарку око
200дечакаидевојчица.Они судобро
поставили свој кошаркашки систем и
умрежилисвефакторекојинештомогу
дадопринесу.Миујуниорскомипрвом
тиму тренутно комбинујемо са свега
петнаестак играча. У извесном смислу
ја тешко да разумем данашње младе
људе који не користе оношто им је у
спорту на располагању. На пример, у
нашемклубупоредредовнихтренинга
идружењаимамосопственетерминеу
теретаникаоинаградскомбазену.Кад
сам јапочињаодасебавимкошарком
ништа од тога није било а уМитрови
цисенијемогаонаћипразанспортски
терен. Све је било пуно. Клинцима је
у моје време импоновао и сам позив
датренирајусапрвимтимомамисмо
данас у ситуацији да молимо млађе
играчедаиграјузапрвитим.Моглисте
самодамаштатедаредовнотренирате
ухали„Пинки“,барумлађимкатегори
јама,рекаојеДрагољубБеко,начинив
шијошједанличниосвртнасјајнодоба
градскекошарке:
–Никаднемогузаборавитимојдеби

каошеснаестогодишњака у тадашњем
савезномрангупрвиулазакуигруза
сениорскитим„Срема“.Напаркетусам
сепојавиотриминутапрекрајанаутак
мицисатадашњим„Беовуком“укомеје
тада играо касније познати кошаркаш
и тренер Дејан Милојевић. Данашњи
клинци,нажалост,јошувекнисубилиу
прилицидатаконештодоживе,конста
товаојенашсаговорник.

Дејан Мостар лић

ПОСЛЕД ЊА ПРИ ПРЕМ НА УТАК МИ ЦА „РАД НИЧ КОГ“ 
ПРЕД НАСТА ВАК ФУД БАЛ СКЕ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

Нере ше но про тив 
Ново бе о гра ђа на

ЕкипаФудбалскогклуба„Раднички“из
СремскеМитровицеодигралајеусубо
ту 19. фебруара 2022. године послед
њу контролну утакмицу пред наставак
сезоне у Првој фудбалској лиги Срби
је. На стадиону у митровачкој „Хесни“
угошћена је екипа ФК „ИМТ“ из Новог
Београда, такође члан прволигашког
фудбалског каравана. Нерешен резул
татбиојенајправеднијиисходгенерал
не пробе у којој је публика видела два
различита полувремена. У првом делу
игренијебилозначајнихзбивања,игра
лосетврдо,углавномнасрединитере
набезизгледнијихприликаипогодака.
Унаставкуутакмицемонотонијусураз
били гостујући играчи почетном иници
јативом и поготком у 55. минуту када
је после корнера са леве стране играч
„ИМТ“а Марковић главом затресао
мрежу домаћина. Примљени погодак
раздрмао је играче „Радничког“ који су
извелинеколикоофанзивнихакцијаали
безконкретнезавршнице.ТренерДејан
Николић претходно је извршио неколи
коизменауредовимадомаћинакојису
наставили притисак на одбрану ново
београдског тима. У 81. минуту после
одличног центаршута играча „Раднич
ког“ Чарапићасалевестранелопту је
прихватиоПерошевић и упутио снажан
шут ка голману гостију који је он крај
њимнапоромодбраниоивратиоупоље
алидабијеприхватиоКрижаниефект
ним шутем из шеснаестерца поравнао
резултат.Умитровачкомтимунаступили
су:Шегавац,Илић,Ракић,Садик,Видић,
Шкорић, Матковић, Петровић, Сила,
Димитрић, Новић, Гајић, Спасојевић,
Јосимов, Протић, Јевремовић, Милић,

Илић, Чарапић, Крижан, Ратковић и
Перошевић.
Подсетимо, послемаксималног учин

ка на припремама у Северној Македо
нијигдеекипа„Радничког“утриутакми
це није примила ни један гол, уследио
је повратак кући и сусрет са екипом
„Феникса“којајенастадиону„Митроса“
побеђена резултатом 3:0.Шефа струч
ног штаба Дејана Николића замолили
смодаукраткимцртамаоценипослед
њуконтролнуутакмицуикомплетанпри
премнипериодпреднаставакпрвенства
нареднесуботе.
– Ово је била озбиљна провера са

екипомкојаимависокециљевеулиги.
Осећасеуморјерсмоузавршнициових
припрема и свесно смо појачали рад,
али ћемо већ наредне недеље пред
почетак првенства настојати да макси
мално освежимо екипу. Реално, имамо
малихпроблемаупасуипрекиду, због
чегасмоданасипримилигол.Тоћемо
покушати да исправимо. Овакве утак
миценасчекајуупрвенству.Играћесе
тврдо и на резултат, рекао је тренер
Николић који се сложио са нашом кон
статацијомдајеевидентначвршћаигра
његовеекипеуодбрани.
ТренерНиколић каже да су поједини

играчи превазишли повреде и изража
ванадудаћесвибитинарасполагању
заутакмицупротив„Жаркова“којусма
тра врло битном јер је у питању, како
је рекао  озбиљан противник, односно
дисциплинована, брза и млада екипа
којој треба адекватно испарирати на
терену.УтакмицапротивОФК„Жарково“
играсеусуботу26.фебруаранастади
ону„Радничког“. Д. Мостар лић

ФК „Рад нич ки“ СМ – ФК „ИМТ“ Нови Бео град
1:1 (0:0)

Фуд ба ле ри „Рад нич ког“, стар те ри на гене рал ној про би
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СУПЕР Б ЖЕН СКА РУКО МЕТ НА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Руко ме та ши це „Сре ма“
корак бли же врху табе ле
ЖРК „Срем“ Срем ска Митро ви ца — ЖРК „Петро ва ра дин“ Петро ва ра дин 33:29 (16:11)

ЖРК „Срем“: Драгана Петровић (К),
Јелена Вукмирић, Милица Стевић, Ана
Петровић,НаташаРадуловић,ИваКне
жев,АњаКленковски,НиколинаБулато
вић, Андреа Мијаиловић, Марија Шер
фези,Маја Скенџић, Ања Гутеша, Јана
Васиљевић, Наташа Ћетковић, Јована
Блажић.Тренери:СашаКојовићиДушан
Дрча.

ЖРК „Петро ва ра дин“:ЈеленаБачка
лић, Анабела Зонаи, Анастасија Цвијо
вић,АнаЧубрило,ДијанаДикић,Тамара
Новосел, Јована Ћазић, Александра
Зечевић, Николета Микушак, Драгана
Мирковић, Марија Павловић, Невена
Радић,ЈеленаАрсенијевић,ВерицаГра
ђин,АнђелаИвановски.Тренери:Брани
славСтрајнићиДушанПоповић.
У уводној утакмици 12. колаСупер Б

женске рукометне лиге Србије у петак
18.фебруара2022.годинерукометаши
це „Срема“ оствариле су у хали „Пин
ки“ важну победу и наставиле поход ка
самом врху првенствене табеле. После
почетне иницијативе гошћи изПетрова
радина,њиховогводстваод2:0инеко
ликопропуштенихприликамитровачких
рукометашица домаћи састав је захва
љујући головимарасположенихНаташе
Ћетковић и Николине Булатовић пре
шао у водство. Јана Васиљевић  била
је сигурнана голуМитровчанки,што је

уз фантастичан контранапад доприне
ло повећању предности рукометашица
„Срема“иразлициодпетголованаполу
времену.На стартудругог полувремена
забележена јефуриозна играСремица.
Постиглесучетирипоготказаредомшто
јеунеловеликунервозууредовегошћи
којесупокушаледапреокренурезултат,
који јеу једноммоментуизносио29:21.
Упркосбољојзавршницисачетириуза
стопна гола, рукометашице „Петровара
дина“нисууспеледапретекнуСремице.
За најбољу играчицу на утакмици про
глашена је Наташа Ћетковић из екипе
„Срема“ која јапостигла15погодака за
своју екипу.НиколинаБулатовић пости
гла је 5 голова, АнаПетровић, Драгана
Петровић и Јована Блажић по 3 гола а
ИваКнежевпостиглаје2поготка.Ната
ша Радуловић и Марија Шерфези упи
салесупо1голумрежипротивница.У
редовима екипе „Петроварадина“ нај
ефикаснија су биле Ана Чубрило са 9
голова,ТамараНовоселса5  и Јована
Ћазићса4гола.Уосвртунапремијерно
издањесвојихиграчицаунаставкусезо
не,једанодтренераЖРК„Срем“Душан
Дрчарекаоје:
–Одигралисмоједнудербиутакмицу

против екипе „Петроварадина“ са којом
имамо одређени ривалитет. Показали
смо да смо много бољи о чему сведо

чиподатакда је резултатскаразликау
нашукористбилаиосамголова,алисмо
желелидасвимиграчицамадамомину
тажуишансудаиграју.Узприказанква
литетдоказалисмоданамјеместомеђу
прве триекипе улиги.Ова утакмица је
добраувертиразанареднопрвенствено
коло у коме дочекујемо екипу „Младог
радника“иузпомоћпубликенадамосе
новојпобеди.Имамоизвеснихпроблема
са повређеним играчицама. Ања Клен
ковски, први леви бек екипе није игра
ла али се надам да ћемо те изостанке
надокнадитиидаћеекипабитипотпуно
спремна за наредно коло, каже тренер
ДушанДрча.
Екипа „Срема“ освојила је 15 бод и

осталауконкуренцијизанајвишипрвен
ственипласман.Утакмициусремскоми
тровачкојхали„Пинки“присуствовалоје
око200гледалаца,штојеприличанброј
посетилацазаспортскеприликеуграду,
због чега су из стручногштаба „Срема“
позвалипубликудаувећембројуподр
жињиховуекипуунедељу27.фебруара
у18,30кадаугостедолазиквалитетна
екипа„Младоградника“изРадинцакод
Смедерева.
Срем се тренутно налази на трећем

меступрвенственетабеледокимпрво
пласирана Кикинда „бежи“ само три
бода. Д. Мостар лић

Рукометашице Срема после победе над Петроварадином (Фото: ПСЦ Пинки)
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ОВАН: Сусретсајед
ном особом више
подсећанаигруемо
тивног прикривања и

тестирања него на искрену раз
мену осећања. Кад је посао у
питањуналазите сепредновом
дилемом.Избегавајте такмичар
ске ситуације, посебно када не
располажетепроверениминфор
мацијама.  Обрадоваће вас
поступак неких блиских пријате
ља. Посветите се ведрим садр
жајимаиопуститесе. 

БИК: Вољена особа
игноришевашеидеје
и покушава да вас
наведе на своје пла

нове. На пословном плану не
успевате да предвидите нечији
одговор на задату тему или да
успоставитедобародносукому
никацијисасарадницима.Прија
ће вам витаминска исхрана и
већаколичинатечности.

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема
потребе да гајите
велике илузије или
емотивнаочекивања,

пред особом коју не познајете
довољно.Важноједанепричате
превишепредособомкојаможе
да вас окарактерише на погре
шан начин. Будите дискретни.
Побољшајтесвојупсихофизичку
кондицију. Своје мале слабости
покажите само пред породицом
иблискомособом.

РАК: Сусрет са јед
ном особом за вас
представља велико
задовољство и ужи

так.Нажалост тај врхунацбрзо
пролази. Пословни проблеми
захтевају додатни напор. Боље
једасенезаноситенекимнео
бичнимидејама,већдасачувате
свој пословни или друштвени
углед.Важноједасачуватепри
себностдухаисамоконтролу.

ЛАВ:Налазитесена
корак испред других,
јер умете да предви
дите нечију реакцију

упословнимпреговорима.Јасно
вам је да савремени приступ
заједничким темама доноси
дугорочнији успех. Постављате
сувишестроге критеријумепред
вољену особу, али ваш подсти
цајделујеблаговременонавише
начина.Емотивниизазовипред
стављају добру прилику да се
профилтриразаједничкиоднос.

ДЕ ВИ ЦА: Неко од
сарадника нема
довољно интересо
вања да испоштује

заједнички пословни договор,
штонеминовноусловљаваодре
ђенигубитак.Делујетезабринуто
збогпроменакојенаговештавају
ваши сарадници. Упорно поку
шавате да у најкраћем року
решите неке велике проблеме.
Немаразлогадасејогунитеида
приговарате свом партнеру због
некихситница.

ВА ГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад

ницима како бисте побољшали
својупословнупозицију.Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама јер имате врло
поузданепоказатељеоуспеху.У
свомемотивномзаносуспремни
сте да учините нешто посебно
какобистеимпресиониралисвог
партнера.

ШКОР ПИ ЈА:Делујете
позитивноиангажова
ни сте на различитим
странама. Умете да

пренесете стваралачки импулс и
креативну енергију на своју око
линуштовамолакшаваостваре
ње многих планова које имате.
нема потребе да се упуштате у
неке новчане ризике или да се
задужујете.Пажљивијеослушкуј
те поруке које добијате од бли
скихособа.Боље једапокажете
вишескромноступонашању.

СТРЕ ЛАЦ: Све кори
сне информације
могудавамолакшају
успешно решавање

неких пословних питања које
имате.Обратитепажњунасуге
стијекојевамдајеједнаискусна
особа.Аковам је сталодапро
мените или побољшате свој
однос са вољеномособомонда
покажите више разумевања за
критеријуме које користи друга
страна.

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

поуздане критеријуме али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Склони
стечестимпроменамаупонаша
њу или расположењу. Повреме
но вам је тешко да правилно
ускладите свој љубавни ритам
саблискомособом.

ВО ДО ЛИ ЈА:Делујете
веома опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов

ним преговорима. Затражите на
времедобарсаветодједнеста
рије особе. Прижељкујете више
разумевањаинежностиуљубав
ном односу. Партнер има неке
необичне идеје тако да својим
понашањем у вама подстиче
осећајемотивненесигурности.

РИ БЕ:Потребноједа
се растеретите од
додатних обавеза,
али немате довољно

енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственомстилуприхвати
тесвекориснесугестије.Желе
ли бисте да успоставите бољу
контролунадновимдогађајимау
љубавном животу, међутим
ништа значајно не можете да
учинитебезпретходногдоговора
сасвојимпартнером.

VREMEPLOV
23. фе бру ар

1999. У Рамбујеу су после 17
дана завршени преговори
измеђуСрбаиАлбанаца,наја
вомалбанскихпредставникада
у начелу прихватају понуђени
споразум, док су српски пред
ставници изричито одбацили
страно војно присуство на
Косову и Метохији, а страни
посреднициодредилидвесед
мице као рок за потписивање
споразума.

24. фе бру ар
1946. Хуан Доминго Перон,
дотадашњи потпредседник,
изабран је за председника
Аргентине. Перонова влада
израдилајеновустав,покојем
је имала велика овлашћења у
спровођењуекономскеполити
ке земље. У раду му је много
помагала супруга Евита. Годи
не 1955. одвојио је цркву од
државе, што је изазвало огор
чен отпор католичке цркве и
довелодопобунекојајеугуше
на, али је Перон искључен из
цркве.Новапобуна,исте годи
не,довелаједоњеговогпада,а
властјепреузелавојнахунта.

25. фе бру ар
1815. Убијен је српски војвода
Станоје Стаматовић, познат
као Станоје Главаш, један од
челникаПрвогсрпскогустанка,
хајдук и борац против Турака.
Убиство је после пропасти
ХаџиПроданове буне наредио
Сулејманпаша.

26. фе бру ар
1917. У окупираној Србији у
Првом светском рату почео је
Топличкиустанакпротивбугар
ских и аустроугарских трупа,
изазван масовним терором,
пљачком и паљевином села и
присилном регрутацијом. Оку
патори су узвратили суровим
репресалијамапобијенојеоко
20.000 људи, а у Топлици је
уништено55села.

27. фе бру ар
1905. Велика школа је реорга
низована и прерасла је у Бео
градски универзитет, којем је
Скупштина Србије осигурала
високстепенаутономије.
1932.УЛондону јерођенаглу
мица Елизабет Тејлор. Главни
филмови: “Место под сунцем”,
Стазаслонова”,“Дрвоживота”,
“Џин”, “Клеопатра”, “Хотел
Интернационал”идр.

28. фе бру ар
1916. У Првом светском рату
завршено је пребацивање на
Крф главнине од око 140.000
српскихвојника.

1. март
1872.Јелоустоунјепостаопрви
светскинационалнипарк.Јело
устоунјеприродниботаничкии
зоолошки врт у САД, највећим
деломудржавиВајоминг,повр
шине 8.963 километара ква
дратних, у којем је забрањен
свакиловиоштећењеприроде.

HOROSKOP

Сре да, 23. (10) фе бру ар  
Свети свештеномученик Хара
лампије

Че твр так, 24. (11) фе бру ар  
СветисвештеномученикВласи
је;Св.великомуч.ЂорђеКрато
вац

Пе так, 25. (12) фе бру ар  
Свети Мелетије, Архиепископ
антиохијски

Су бо та, 26. (13) фе бру ар  
ПреподобниСимеонМироточи
ви–Задушнице

Не де ља, 27. (14) фе бру ар  
Преподобни Авксентије; Свети
Кирило Словенски (Месне
покладе)
По не де љак, 28. (15) фе бру ар  
Свети апостолОнисим;Препо
добниЈевсевијеПустињак
Уто рак, 1. март (16. фе бру ар)
СветимученициПамфил,Пор
фиријеиосталих10мученика

Crkveni
kalendar

• Ле гла ми пла та, али 
имам осе ћај као да је не
ко већ спа вао са њом.
• Де пре си ја у Ср би ји је 
ка да се ви ше не ра ду је те 
ни ту ђој не сре ћи.
• Пра ва же на ни ка да не 
ва ра му жа, али се че сто 
ка је што ни је. 

Свињ ска
џи ге ри ца
на лу ку

Са стој ци: свињска џигерица
700гр,3–4главицелукасредње
величине,уље,со,бибер,брашно
заваљање

При пре ма: Свињска џигерица
сенатопидастојинеколикосатиу
хладнојводи.Кадасеоцеди,сече
се на парчиће. Лук ољуштити и
исећинаполумесеце.Сипатисве
у посуду за печење, посолити и
посути уљем. Све промешати.
Оцеђенуџигерицууваљатиубра
шно и поређати преко лука. Не
солити.Поливатиуљемипосипа
ти бибером. Када јело постане
браон боје, извадити џигерицу и
окренути.Тадапосолитиивратити
у рерну да се запече са друге
стране. По жељи, сервирати уз
салатуодпарадајзасапаприкама.


