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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

MINISTARKA DARIJA KISI] TEPAV^EVI]
U SREMSKOJ MITROVICI:

Uru~eni kqu~evi
stanova pripadnicima
snaga bezbednosti



OШ „МИ ЛИ ЦА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ СРП КИ ЊА“ ВРД НИК

Обим ни ра до ви
на уре ђе њу шко ле

У Основ ној шко ли „Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ су 
у то ку ра до ви на адап та ци
ји са ни тар них чво ро ва – по
ста вља ју се но ве са ни та ри
је, пло чи це, ме ња ју вра та и 
сре ђу је фа са да. Пре то га су 
спу ште ни пла фо ни у ход ни
ци ма, по ста вље на је и но
ва ЛЕД ра све та, а све то ће 
уче ни ци ма омо гу ћи ти ква
ли тет ни ји бо ра вак у шко ли и 
на ста ву.

Ра до ве у овој врд нич кој 
шко ли су об и шли пред сед
ник и за ме ник пред сед ни ка 
ири шке Оп шти не Ти хо мир 
Сто ја ко вић и Ми о драг Бе бић. 

– Оп шти на Ириг је обез бе
ди ла сред ства за прет ход
не ра до ве, као и до дат них 
че ти ри ми ли о на ди на ра из 
те ку ће бу џет ске ре зер ве за 
на ста вак ра до ва на уре ђе њу 
по до ва и опре ме у учи о ни ца
ма. Већ је ре а ли зо ва но спу
шта ње пла фо на, из ме шта ње 
кан це ла ри је пе да го га, кре
че ње и уград ња ке ра ми ке 
у збор ни ци, што је ко шта ло 
по ла ми ли о на ди на ра. Угра
ђе на је ЛЕД ра све та у ход ни
ци ма шко ле и фи скул тур ној 
са ли, а уско ро се оче ку је и 
уград ња лед ра све те у учи
о ни ца ма и оста лим про сто
ри ја ма шко ле, што су ра до ви 
чи ја је вред ност 2,7 ми ли о на 
ди на ра – ис та као је Ти хо мир 
Сто ја ко вић, пред сед ник Оп
шти не.

Он је до дао да је вред ност 
ра до ва на ре но ви ра њу са
ни тар них чво ро ва у шко ли 
1,5 ми ли о на ди на ра, док је 
ло кал на са мо у пра ва у са

рад њи са ро ди те љи ма уче
ство ва ла не што ра ни је на 
уре ђе њу фа са де шко ле, ка
да је обез бе ди ла по тре бан 
ма те ри јал.

 – Ра ду је ме на ста вак ула
га ња у на шу основ ну шко лу. 
Пред сто је ра до ви на изо
ла ци ји та ва на у вред но сти 
200.000 ди на ра, сре ђи ва ње 
ход ни ка, уград ња вра та и 
кре че ње, што из но си до дат
них 150.000 ди на ра. За ме на 
на ме шта ја у учи о ни ца ма и 
ка би не ти ма има ће вред ност 
од 2,7 ми ли о на ди на ра. Же
лим да ис так нем да ово ни
је крај на шег ан га жо ва ња и 
ула га ња у раз вој врд нич ке 
основ не шко ле, као и у оста
лим шко ла ма у ири шкој оп

шти ни. Же ли мо да обез бе
ди мо без бе дан и ком фо ран 
бо ра вак уче ни ци ма у шко ли, 
ка кав они и за слу жу ју – ис та
као је Ми о драг Бе бић.

Ди рек тор ОШ „Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ Са
ша Ма те шић је ре као да у 
овој шко ли ду ги низ го ди на 
ни је би ло ка пи тал них про
је ка та, сем ре кон струк ци је 
фи скул тур не са ле. У шко
ли су се на да ли да ће би ти 
ре а ли зо ван про је кат ре кон
струк ци је це лог објек та, што 
је пред ви ђе но пла ном Кан це
ла ри је за упра вља ње јав ним 
ула га њи ма Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је. Због по зна те си ту а
ци је са пан де ми јом ко ро на 
– ви ру са, ни је си гур но да ли 

ће про је кат би ти ре а ли зо ван 
у до глед но вре ме.

– Из тог раз ло га смо уз са
гла сност и по моћ ло кал не 
са мо у пра ве, ко ја је пре по
зна ла по тре бу ула га ња у на
шу шко лу, од лу чи ли да по ку
ша мо да пред ви ђе не ра до ве 
оства ри мо у ета па ма. На дам 
се да ће по ста вље ни ци ље
ви би ти оства ре ни пред ви
ђе ном ди на ми ком и да ће мо 
за јед нич ким сна га ма од на
ше шко ле на чи ни ти при јат но, 
си гур но и под сти цај но окру
же ње у ко ји ма ће ге не ра ци
је ђа ка ста са ва ти уче ћи да 
по ста ну са мо све сни, че сти ти 
и срећ ни љу ди – ука зао је ди
рек тор Са ша Ма те шић.

С. Џа ку ла

Ми о драг Бе бић, Ти хо мир Сто ја ко вић и Са ша Ма те шић

Ра до ви на фа са диСа на ци ја мо крих чво ро ва

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ПО МОЋ ПРИ СА МО ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ СО ЦИ ЈАЛ НО
УГРО ЖЕ НИХ ЛИ ЦА

Одр жа на обу ка за по кре та ње
соп стве ног би зни са

Са ци љем пру жа ња по
др шке при за по шља ва њу и 
са мо за по шља ва њу Ро ма и 
дру гих ра њи вих гру па, одр
жа на је обу ка у окви ру про
јек та „Кре и ра мо мо гућ но сти 
за кро је ње но вог жи во та“ 
у Град ској ку ћи у Срем ској 
Ми тро ви ци, у уто рак, 22. 
фе бру а ра. Про је кат је део 
про гра ма ко ји се од но си на 
ин клу зи ју Ро ма и мар ги на
ли зо ва них гру па у Ср би ји. 

– Про је кат је на ме њен 
со ци јал но угро же ним ка те
го ри ја ма. Одр жа ва мо обу ку 
за пи са ње би знис пла но ва, 
на ме ње ну ли ци ма ко ја су су 
за ин те ре со ва на за по кре
та ње соп стве ног по сла. На 
овај на чин мо же мо и да им 
по мог не мо да ку пе од ре ђе
на сред ства за рад, уко ли
ко су соп стве ни по сао већ 
за по че ли. Вред ност јед ног 
гран та, од но сно не по врат
не суб вен ци је је две и по 

хи ља де евра по ли цу. Та
ко ђе, мо гу и да се удру же, 
у за ви сно сти од оно га чи ме 
се ба ве и шта же ле да ра де. 
Да је мо до при нос гра ду да 
сма њи број со ци јал но угро
же них по ро ди ца, об ја сни ла 
је Сла ђа на Ни ко лић из Цен
тра за осна жи ва ње Ро ма. 

Дво днев на обу ка је оку пи
ла ли ца ром ске по пу ла ци је, 
не за по сле не же не ста ри је 
од 55 го ди на, за тим жр тве 
на си ља и рад но спо соб не 
осо бе ин ва ли ди те том.

– Те ме ко је об у хва та мо су 
ана ли зе и вред но ва ње би
знис иде ја, упут ства и смер

ни це за ре ги стра ци ју де лат
но сти, по ре ске оба ве зе и 
мо гућ ност суб вен ци о ни са
ња. На и ме, Ми ни стар ство 
при вре де да је бес по врат
них 35 од сто сред ста ва 
же на ма пред у зет ни ца ма, 
као и осо ба ма из ме ђу 18 и 
35 го ди на ста ро сти. Гру па 
ко ја при су ству је овој еду
ка ци ји већ има иде је чи ме 
би се ба ви ли, а ми смо ту 
да им по ка же мо пут до уво
ђе ња свог по сла у ле гал не 
то ко ве, ис при ча ла је Та ња 
Ми ја и ло вић, пре да вач Ре
ги о нал не раз вој не аген ци је 
Срем.

Но си лац про јек та је 
Град Срем ска Ми тро ви ца, 
а парт не ри су Ре ги о нал
на раз вој на аген ци ја Срем, 
Цен тар за еко ном ско уна
пре ђе ње Ро ма, Кла стер со
ци јал ног пред у зет ни штва 
Вој во ди на и Уни ја по сло да
ва ца Вој во ди не. А. П.

Сла ђа на Ни ко лић Та ња Ми ја и ло вић
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Да ли је уоп ште
би ло про ле ћа 1999?

Велика западњачка жалост
због руског упада у Украјину
нијенималоолакшалапакле

не тешкоће украјинском народу.
АлијезатоунизилаСрбедобагате
лисањачињеницењиховогприлич
нодугогпостојањаикаонародаи
као државе и до потпуног занема
ривањањиховогстрадањапролећа
1999.
Западњачки лидери су гракнули

наРусијуштојеотворилапрвират
у Европи после Другог светског
рата и сложно најавили страшно
страдањерускеекономијеунајри
горознијимекономскимсанкцијама
у писаној историји санкција као
средстваратовањабезоружја.
Ми, мали људи малог народа,

нисмомоглидаобуздамосвеемо
ције због страдања украјинског
народа.Неко од нас је рекао због
рускеагресије,анекојерекаозбог
коруптивне политике украјинских
политичаракојису,дабинапунили
своје банковне рачуне, водили
народ и државу у сукоб са „брат
ском”велесилом.
Наше саучешће са украјинским

народом, међутим, поливено је
хладнимпрезрењемЗападапрема
нашојтрагедији,којијерускојвојној
акцијиуУкрајинидаостатуспрвог
рата у Европи после Другог свет
скограта.ТимејеЗападпоказаода
је својим здруженим бомбардова
њем Југославије, првенствено
Србије, једнако мимо међународ
ног права као што је и садашња
рускаинтервенција,укомесустра
дале хиљаде цивила,међу којима
јебиломногодеце,укомесуруше
ни мостови, болнице, ракетирани
путничкивозови,иизакогајеоста
ла осиромашеним уранијумом
затрованаземљаинарасластати
стикаоболевањаодканцера.

Западтонесматраратом,првим
у Европи после Другог светског
рата,изпростогразлогаштоједан
народоддесетакмилионаљудине
видикаоевропскинародињегову
државуневидикаоевропску.
Нећемосеупуштатиуразматра

њедалинасневидеданасилинас
не виде перспективно. То јемање
важноодсамогбагателисањасоп
ственогзлочина1999.

Себе су за агресију на Србију
наградили одликовањима и поча
стима, а Русију, с правом или не,
кажњавају најтежим економским
санкцијама у историји.Русија при
томјошнијесрушиланиједанмост
у Украјини, а НАТО је порушио
половинумостовауСрбији.
Успут, руска окупациона војска

срушила је и један капитални
цивилни објекат: брану коју је на
Кримском каналу подигла украјин

ска власт да би спречила доток
водезадвамилионаКримљана.И
јошнешто,такођеуспут,каналније
градила данашња Украјина, већ
СССР, и то пуних 36 година, угра
дивши у њега три милиона тона
бетонскихплоча.
Ако нас не сматрају људима, а

нашу државу не виде као људску
заједницу,моглисубарприменити
својепоштовањавреднепринципе
заштитеприродеипоштедетинаше
животињске животе, могли су
поштедети здравље наше траве и
наше примитивне прелазе преко
река, каошто су била два прими
тивна прелаза преко водотока
ДунавуНовомСаду.

Да,мисмокаобићадругогреда,
у сваком случају неевропска
бића, успели да подигнемо

некепрелазепреководотокаДунав
уНовомСаду,примитивноихназва
лиЖежељевмостиМостслободе,
алитосубилинебитнипрелазиза
напреднузападуцивилизацију.Као
бићадругогреда,мисмонаправи
лиипримитивнопревозносредство
каоштопутничкивоз,веомаопаса
нопозападњачкуцивилизацијуис
разлогомбомбардованокаотакво.
Овонијеникаквоумањивањетра

гичног страдања украјинског наро
да већ само лично разумевање
западњачке љубави према њему,
љубави која нема ниједну потврду
ниублискојниудаљојисторији.
Нема ни у садашњој. Слање

оружјанеобученомнароду,пачаки
дечацима,дагерлскипродужеман
дат однаређоном руководству,
донеће само нове погибије Украји
наца.
Украјинци су пропустили да о

западњачкој љубави науче нешто
из српског страдања. Учинило им
седасуониизузетак.
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Као би ћа дру гог ре да, у 
сва ком слу ча ју не е вроп
ска би ћа, ус пе ли смо да 
по диг не мо не ке пре ла зе 
пре ко во до то ка Ду нав у 
Но вом Са ду, али то су 
би ли не бит ни пре ла зи за 
на пред ну За пад ну ци ви
ли за ци ју. Као би ћа дру гог 
ре да, ми смо на пра ви ли 
и при ми тив но пре во зно 
сред ство као што пут нич
ки воз, ве о ма опа са но по 
за пад њач ку ци ви ли за ци
ју и с раз ло гом бом бар
до ва но као та кво

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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МИ НИ СТАР КА ЗА РАД, БО РАЧ КА И СО ЦИ ЈАЛ НА ПИ ТА ЊА
ДА РИ ЈА КИ СИЋ ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Уру че ни кљу че ви ста но ва
при пад ни ци ма сна га без бед но сти

За хва љу јем се Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва и 
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, ко ји су нам иза шли у су срет и 
омо гу ћи ли да ку пи мо ста но ве по по вољ ним усло ви ма. 
За ме не ово пред ста вља но ви по че так и но во до ба у 
мом жи во ту, ко је ће ми по мо ћи у ства ра њу по ро ди це, 
ре као је је дан од пр вих ста на ра згра де Ср ђан Ву ко лић, 
при пад ник По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци
У осамнаест станова у новој згради,

намењеној становању лица из редова
снага безбедности, уселили су се први
власници.Наиме,учетвртак,24.фебру
ара министарка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања у Влади
РепубликеСрбијеДаријаКисићТепавче
вић је у сремскомитровачком насељу
„Камењар“ уручила кључеве купцима
новихстанова.Министаркајетомприли
компоручиладаимапривилегијудаосе
тиатмосферуразвојаинапретка, каои
да буде део њихове породичне среће,

додавшидаједанкададобијатекључе
весвогдомаједаноднајлепшихданаза
сваког.
–ЗахваљујемсеМинистарствуунутра

шњихпословаиВладиРепубликеСрби
је,којисунамизашлиусусретиомогући
ли да купимо станове по повољнијим
условима.Заменеовопредстављанови
почетакиноводобаумомживоту,којеће
мипомоћиустварањупородице,рекаоје
један од првих станара зграде Срђан
Вуколић,припадникПолицијскеуправеу
СремскојМитровици.

Ср ђан Ву ко лић



52. MART 2022.     M NOVINE

Министарка Дарија Кисић Тепавчевић
јетокомсвечаностиподсетиланатодаје
пре три године наиницијативу председ
ника Србије Александра Вучића, покре
нут пројекат изградње станова за при
паднике службибезбедности на терито
ријиСрбије,а годинудананаконтога је
проширенправомдастанпоповољним
ценама купе борци, затим породице
палихборацаивојниинвалиди.
–ДоселиласамсеизБоснеиХерце

говине1992.годинеипопрвипут,након
30годинаимамкровнадглавом.Живећу
напоконусвомстанусасвојоммајкоми
кћерком. Пресрећна сам због тога,
савладала су ме осећања, много сам
узбуђена и емотивна. Захваљујем се
надлежнима који су нам омогућили да
дођемо до својих домова, у супротном
битобилотешкоуспети,реклајеЗорица
СолдозапосленауцентруМинистарства
одбранеуСремскојМитровици.
Ново,модернонасељесакомплетном

инфраструктуром је изграђено на
мочварном терену, нагласила је мини
старка, додавши да је укупно до сада
усељено1878становауСрбији,уоквиру
поменутогпројекта.
–Упрвојфази,планираноједаизгра

димооко6.500становазапоменутегру

пенашихстановника.Тоштоданассто
јимо овде јасно говори да испуњавамо
сваобећања.Нашаделаговорезасебе.
Посебно сампоносна, јер сурадовина
изградњи стамбених зграда трајали и
токомчитавепандемије.Немапрепреке
којунеможемопревазићи–јасноидемо
путемнапреткаиразвојаСрбије.Уовом
граду смо доделили кључеве домова
онимакојибринуонамаинашојбезбед
ностиизбогкојихмирноспавамо,пору
чилајеКисићТепавчевић.
Уручењу кључева су поред представ

никаснагабезбедностиприсуствовалии
представници Града Сремска Митрови
цаначелусаградоначелницомСветла
номМиловановић.

Алек сан дра Плав шић
Фото: Б. Туцаковић

Зо ри ца Сол до

Обилазак станова
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ПОД СЕ ЋА ЊЕ ПРИ ВРЕД НИХ СУБЈЕ КА ТА НА ПРО ПИ СА НЕ ОБА ВЕ ЗЕ НОВИМ
ЗАКО НОМ О ФИСКА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ

Рок за е – фискализацију до 1. маја
Око900привреднихдруштаваи2200

предузетника,којипослујунатеритори
јиградаСремскаМитровица,упоступ
кусуе–фискализације.Рокзаувође
ње електронског фискалног уређаја у
пословање је1.мајове године.Регио
налнапривреднакомореСрема,наодр
жанојконференцијизамедијеуГрадској
кући 25. фебруара, подсетила је да је
тај рок већ једном продужен и да при
вреднициморајубитиажурни.Око3000
привреднихсубјекатаинештовишеод
11.000предузетникауСрему,имајуоба
везу евидентирања промета на мало
прекоелектронскогфискалногуређаја.
– Мора се евидентирати и промет

преко самонаплатних уређаја и напла
ћивање аванса, без обзира да ли су
привреднисубјектиусистемуПДВ–а.
Влада је донела и одређене изузетке
одовеприменеуредбомоодређивању
делатности. У контактима са Пореском
управомидистрибутерима,дошлисмо
даинформациједанаручивање,самим
тим инсталација безбедносног елемен
та и одобрења Пореске управе се не
одвијајудинамиком којабиобезбедила
несметано функционисање делатности
нашихпривреднихсубјеката.Дневносе
фискализујеод15до30уређаја,амора
мо да разумемо да постоји одређени
ланацирок,одмоментакуповинеуре
ђаја, доинсталацијебезбедносног еле
мента и одобрењаПореске управе. До
стављања система уфункцију требало
бидапрођеминимално72часа,уколи
копродавцивећимајууређаје,ауколи
коморајуидаихнаруче,тајпериодће
сепродужити.Нежелимоданашипри
вреднисубјектибудуутаквојситуацији,

да касни наручивање уређаја, начине
порески прекршај, јер је законодавац
прописаоизузетно високе казне.Мора
модаразумемоидистрибутерефискал
нихуређајаиПорескууправу,темолимо
наше привредне субјекте да схвате да
нијеистокадаседневнофискализује20
икадасеинсталира200уређаја,рекао
јеПредрагМујкић,директорРегионалне
привреднекоморе„Срем“.
–Наконференцијизамедијејерече

но да се предности новог фискалног
система огледају у томе што се укида
штампањедневнихипериодичнихизве
штаја.НепостојиобавезавођењаЕДИ
књиге, нити чувања контролних трака,
доксавреализованпрометсеодвијау
реалномвремену.Уколикоуобјектуне

постоји интернет – конекција, по при
спећувезе,тајпрометћебитисачувану
уређајуибићепослатнасервереПоре
скеуправе.
– Технологија на којој је заснован

систем фискализације у Републици
Србији, је застарео и дошао је трену
так,након17годинаодфискализације,
да се тај систем унапреди новим тех
ничким, модерним решењима, истакао
је заменик градоначелнице Сремске
Митровице,ПетарСамарџић.
Новисистемомогућаваисправљање

грешака,што раније није биломогуће.
Стављањем у промет нових уређаја,
старисеаутоматскидефискализују.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Пре драг Муј кић и Петар Самар џић

ДАН МШ „ПЕ ТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ро ђен дан ски кон церт

Музичка школа „Петар Кранчевић“ из
Сремске Митровице је прославила дан
школе, пригодним музичким концертом
уПозоришту„ДобрицаМилутиновић“26.
фебруара.Накондвегодинепаузеузро
кованеепидемијомкорона–вируса,ово
јепрвивеликиконцертученикамузичке

школе.Музичкашколајеоснована1962.
годинеиданасјенатрећемместупоква
литетуобразовањамузичарауСрбији.
–Направилисмонајпреаудицију,зато

концерт има већи број тачака, како би
смосвимаомогућилиданаступају.Има
мочетрнаестинструмената,петхорова,

шесторкестараипреко500ученика,та
ко да је веома тешкобило изабрати ко
ће се представити.Припремили смо23
музичкетачке,рекаојеБојанЈовановић,
директорМузичкешколе„ПетарКранче
вић“изСремскеМитровице.

А. П.

Бо јан Јо ва но вић Де таљ са кон цер та
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Упетак,25.фебруаразапочетасугео
детскаснимањана јужнојстраниЛаћар
ка,сациљемприпремедокументацијеза
пројекат наставка изградње фекалне
канализације.Укупнадужинановемреже
биће око 13 километара. Геодетска сни
мања,којасуутокуобезбедићегеодетску
подлогу, која је потребна пројектантима
дабинаставилиизрадудокументације.
–МештаниЛаћарка, који користе сеп

тичке јаме суочавају се са проблемом
брзог пуњења и честих интервенција
чишћења. Како бисмо те проблеме пре
бродилиитрајноихрешили,наставиће
мосаизградњомфекалнеканализације.
То је један од горућих проблема наших
мештана, поред борбе против стварања
дивљих депонија, рекла је председница
МеснезаједницеЛаћаракВеснаСкакун.
Након пројектовања ће почети радови

натерену.Средствазатосуобезбеђена
кроз пројекат „Чиста Србија“ у ком уче

ствујеГрадСремскаМитровица,апоред
изградње канализације у Лаћарку, тај
посао ће се одвијати у још два градска
насеља,атосу„МалаСлавонија“,каои
„Јалија“, речено је приликом обиласка
терена.
–ГрадоначелницаСремскеМитровице

је формирала радну групу за праћење
пројектнедокументацијеинаставкаизво
ђењарадованаизградњифекалнекана
лизације. Пројектом ће, такође, бити
дефинисане потребе за изградњом црп
нихстаница.Отпочеласугеодетскасни
мања,којасупотребназадаљирадпро
јектаната, објаснила је Радмила Адамо
вић Рауковић, дипломирани инжењер
хидротехникезапосленауЈКП„Водовод“.

Алек сан дра Плав шић

ЛАЋА РАК: УСКО РО НАСТА ВАК ИЗГРАД ЊЕ КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

У току при прем ни радо ви

Весна Ска кун Рад ми ла Ада мо вић Рау ко вић

Вла да Ср би је је до не ла од лу ку да 
по љо при вред ни ци ма уве ћа суб вен

ци је са  4.000 ди на ра на 8.000 ди на ра 
по хек та ру, из ја вио је прошле недеље 
ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства 
и во до при вре де Бра ни слав Не ди мо
вић. Он је до дао и то да ће сва сред
ства би ти ис пла ће на у пр вих 10 да на 
мар та ка ко би се не сме та но ре а ли зо
ва ла про лећ на се тва. Пре ма ре чи ма 

Не ди мо ви ћа, Вла да из го ди не у го ди ну 
по ве ћа ва бу џет за срп ски аграр, што 
ди рект но ути че на по ве ћа ње из во за 

срп ске хра не.
А. П.

МИ НИ СТАР ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ, 
БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ: 
Ду пли ра не суб вен ци је по хек та ру
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ДО ДАТ НА БЕС ПО ВРАТ НА СРЕД СТВА ЗА КУ ПО ВИ НУ КУ ЋЕ СА ОКУЋ НИ ЦОМ

Рас пи сан но ви
јав ни по зив за па ро ве

Обра ти ли смо се Аген ци ји за ру рал ни раз вој и ка да смо про на шли ку ћу, за по че ла је 
про це ду ра ко ја прет хо ди до би ја њу бес по врат них сред ста ва. До ку мен та ци ја је обим
на, али су нам мно го по мо гли у Аген ци ји, та ко да да нас има мо свој дом. За хвал ни 
смо прет ход ном вла сни ку, ко ји се до бро ста рао о овом објек ту и очу вао га. Ово је 
ва жна ствар за на шу по ро ди цу и бу дућ ност, ре као је Алек сан дар Бо јан дић

Министарствозабригуоселујерас
писалоновијавнипозивзадоделубес
повратнихсредставазакуповинукуће
са окућницом. Укупно је за ту намену
издвојено500милионадинара.Подно
сиоципријавемогубитимладибрачни
и ванбрачни парови, самохрани роди
тељиимладипољопривредници, ста
ростидо45година.Максималанизнос
средставазакуповинукућеизноси1,2
милионадинара.УСремскојМитрови
ци је, захваљујућипретходномпозиву,
кровнадглавомдобило15породица.
– Позвала бихљуде да сешто пре

пријаве и дођу у Агенцију за рурални
развој града Сремска Митровица.
Потребно је да сами пронађу кућу, а
ондадасесаподацимаообјектуитре
нутномвласникујавенама,какобисе
што пре започела процедура. Након
пријаве се ради процена непокретно
сти, у чему помаже Град Сремска
Митровица у сарадњи са Пореском
управом. Бесповратна средства је на
нивоуцеледржавеопределилоМини
старство, а приоритет има редослед
пријава, објаснила је Душица Павло
вић,директорицаАгенције зарурални
развојградаСремскаМитровица.
Породица Бојандић из Лежимира је

једна од породица која се уселила у
својновидом.МилицаиАлександарсу
ималитусрећу,какосамикажу,дапро
нађу кућубашу свомселу.Објекат је
очуваниусељив, тесуодсопствених
средстава уложили само у адаптацију
столаријеиситнепреправке.
–ОбратилисмосеАгенцијизарурал

ни развој и када смо пронашли кућу,
започела је процедура која претходи
добијању бесповратних средстава.
Документација је обимна, али су нам
много помогли у Агенцији, тако да

данас имамо свој дом. Захвални смо
претходном власнику, који се добро
стараооовомобјектуиочуваога.Ово
је важна ствар за нашу породицу и

будућност,рекао јеАлександарБојан
дић.
Овајмладибрачнипарсаветујесве

паровекојисувољнидаживенаселу,
дасепријавештопре,јерјеовоприли
кадазапочнуједанновиживот.
–Имамосадасвештонамјепотреб

но и о чему смомаштали.Ми смо се
упознали путем друштвених мрежа,
почели да се забављамо и врло брзо
смоодлучилидаћеможиветизаједно.
У браку смо скоро пет година, а ево
сада имамо и бебу Нађу. Мени се
одмахдопаоЛежимириприродаукојој
живимо. Дошла сам овде из Бачке
Тополе, тамо је све равно, па ми је
маловременатребалодасенавикнем
нафрушкогорскепределе,кажеМили
цаБојандић.

Алек сан дра Плав шић

Утокујеконкурсзакуповинукућаса
окућницомнаселуина територијиАП
Војводине, који је расписао Завод за
равноправностполова.Циљ јеунапре
ђењеекономскогположајажена,путем
порастабројаженавласницанепокрет
ности,затимподстицањеразвојарурал
них средина и повећање наталитета.
Конкурс је отворен до 21. априлаове
године.Заводјезатајпрограмобезбе
диоукупно18милионадинара,амакси

малан износ бесповратних средстава
предвиђензакуповинукућеизноси1,2
милиона динара. Право учешћа имају
брачнииванбрачнипартнерисатрајни
јом заједницомживота.Критеријуми за
доделу средстава подразумевају да
један од учесника не смебити старији
од 40 година, да је један од учесника
конкурса запослен, да нису власници
непокретностиинисуукрвномсродству
сапродавцемнекретнине.

И Вој во ди на да је сред ства

Ду ши ца Па вло вић са по ро ди цом Бо јан дић
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Локална самоуправа је и ове године
определила средства за набавку против
градних ракета за потребефункциониса
ња противградних станица на територији
румске општине. Чланови Општинског
већа су донели одлуку да се одобри 1,5
милиона динара за набавку противград
нихракета,атасредствасубилаопреде
љенауопштинскомбуџетууоквирупро
грама„Пољопривредаируралниразвој“.
Набавку ових ракета ће спровести

Општинска управа, а оне ће бити усту
пљененатрајнокоришћењебезнакнаде
ХидрометеоролошкомзаводуСрбијеради

организовањаодбранеод граданатери
торијирумскеопштине.
Хидрометеоролошки завод Србије ће

противградне ракете искористити за
заштиту пољопривредних усева на под
ручјурумскеопштинепрекопостојећих12
противграднихстаница.Услучајудараке
тенебудуискоришћенеутекућојгодини,
онећебитикоришћенезаодбрануодгра
данаподручјуопштинеунареднојкален
дарскојгодини.
Одлука је донета на основу одлуке о

општинскомбуџету,каоиЗаконаоодбра
ниодграда. С. Џа ку ла

Сред ства за
про тив град не ра ке те

Про тив град на ста ни ца у рум ској оп шти ни

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Са ста нак са при вред ни ци ма
Састанак привредника из румске оп

штине и челника локалне самоупра
веодржан је 22.фебруара у Културном
центру.Састанкујеприсуствовалопреко
стотинурумскихпредузетника,асапред
седницомОпштинеАлександромЋирић
ињенимсарадницимаразговаралисуо
начинима подршке и јачањуњихове ко
муникацијесалокалномсамоуправом.
Председница Општине Александра

Ћирићјеистакладајеодмахпопреузи
мањуфункције 16. децембра, договори
ла са својим сарадницима да се у што
краћемрокуорганизујесастанаксасвим
привредницимакојипослујунатеритори
јирумскеопштине.
– Управо захваљујући њиховом успе

шномпословањууопштинскибуџетула
зивеликаколичинановца,азахваљујући
томе,ми каоОпштинаможемоуспешно
дарадимоуоквирусвојихнадлежностии
даспроводимооноштосунашизадаци.
Стогасамодлучилазаједносасвојимса
радницимадапозовемсвепривреднике
на један конструктиван састанак. Да се
боље упознамо у циљу даље сарадње,
алиидаихпитамокакоимможемопомо
ћиурешавањунекихњиховихпроблема,
какобисмоидаљејошуспешнијепосло
вали,отворалиновараднаместа,анаши

грађаникојирадеималибољеусловера
да–истаклајепредседницаЋирић.
Првомсастанку јеприсуствовалопре

костотинупредузетника.Умеђувремену
јеоснованиПривреднисаветчијисучла
новисвипредузетници.
–Идеја је да сеПривредни савет са

стајеједноммесечнокакобисеуспоста
вилашто успешнија сарадња и договор
измеђуОпштинеипривредника.Свешто
јеунашојнадлежности,мисмотудаим

помогнемо, јер сви имамо заједнички
циљ,атојеуспешнасарадњазараддо
бробити наших грађана– каже Алексан
драЋирић.
Предузетницисунаовомсастанкудо

били бројеве телефона свих директора
предузећа, каоишефоваодељењаОп
штинскеуправекакобиштобржедобили
све потребне информације или дозволе
којесуимпотребнезапословање.

С. Џа ку ла

Са ста нак са рум ским при вред ни ци ма

ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА
У РУМ СКОЈ ОП ШТИ НИ

По ну ђе но око 540,
из ли ци ти ра но
186 хектара
Првикруглицитацијезадавањеу

закуппољопривредногземљиштау
државнојсвојиниурумскојопштини
одржанје24.фебруара,аналици
тацији је понуђено 539,9 хектара
овогземљишта.Укупнојепристигло
112 понуда за 51 јавно надметање
заукупнуповршинуодоко186хек
тара.
Најнижа излицитирана цена је

24.100 динара за земљиште у
Никинцима, а највиша понуђена
цена је остварена уРуми, за јавно
надметањеодоко21хектариизно
си105.500динара.
Затим, по висини излицитиране

цене следе два надметања у
Павловцима,арадисеоповршина
ма од око 36 и 32 хектара, где је
цена била 96.730 динара, као и у
Краљевцимагде језа јавнонадме
тање за површину око 22 хектара
понуђено95.500динара.
Такојезавећинуповршинаутвр

ђена цена која је знатно виша од
почетне.
У првом кругу је излицитирано

186хектара,аосталеповршинеће
битипонуђенеузакупудругомкру
гу.

С. Џ.
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ПО МОЋ РУМ СКИМ
ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ МА

При ја ве тра ју до 
утро шка сред ста ва
Локална самоуправа у Руми је и ове

године одлучила да једнократним новча
ним давањима помогне предузетницима
чије је пословање било угрожено због
пандемијекорона–вируса.
–Овегодинесмоиздвојили20милиона

динара,адосадасепријавило199пред
узетника. Исплате теку редовно и то по
динамиципријављивања.Проширилисмо
илисте,односношифределатноститако
да ће већи број предузетника добити
средства.Обухватилисмоитаксисте,јер
је и њихово пословање  било угрожено
збогепидемијековида–19.Разматрамои
евентуалнановапроширењаделатности.
Сви до сада пријављени кандидати су
задовољнидинамикомисплате,такодаје
тоједандобарпотезнаобостранукорист
–истичеАлександраЋирић,председница
румскеОпштине.

Предузетници који испуњавају услове
могуидаљедасепријављују,акотонису
учинилидосада,јерћепријавеважитидо
утрошка предвиђених средстава. Подсе
тимо,31.јануарајерасписанјавнипозив
за доделу бесповратне једнократне нов
чане помоћи привредним субјектима са
седиштем регистрованим на територији
Општине.
Јавни позив  је  отворен до утрошка

средстава, а новчане помоћи се крећу у
распону од 50.000 до 300.000 динара по
привредном субјекту.  Тако привредни
субјектикојиимајуодједногдотризапо
сленаостварајуправонапомоћод50.000
динара,одчетиридо10добијају150.000
динара,апреко10имајуправона300.000
динара.Фитнесклубовиитеретанеимају
право на једнократну новчану помоћ од
50.000динара.
Заинтересовани привредници све

информацијемогудобитинателефон478
–712,свакоградногданаод7до15часо
ва, као и путем мејла pomocprivrednici
ma@ruma.rsПравилникзадоделуједно
кратне новчане помоћи привредним
субјектима са седиштем регистрованим
натериторијиопштинеРума јесачинила
Комисија за доделу једнократне новчане
помоћи чија је председница Адријана
Бошковић, а чланови БиљанаДамљано
вићиНаташаКосанић.
За разлику од прошлогодишње једно

кратненовачнепомоћи,садасупрошире
не шифре делатности, а самим тим ће
битиповећанибројпривредника којисе
могујавитизаовупомоћ.

С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић

Министарство привреде је до сада
расписалотријавнапозиваиопредели
ло 600 милиона динара бесповратних
средставапомоћипривреди.
Први је  јавнипозивзаразвојнепро

јекте за зреле фирме које послују већ
дужинизгодина,ациљ једаунапреде
своју производњу, како би запослили
већибројљудииликакобибилијачии
конкурентнијинатржишту.
Реч је оразвојнимпројектимагдесу

20 одсто  бесповратна средства, а у
оквиру јавногпозивасвизаинтересова
нимогурачунатинаовасредствауколи
ко испуњавају услове који су одређени
поменутимпозивом.
Могусекориститисредствазанабав

ку машина, алата, софтвера и компју
терскеопреме,возила,алиизаопера
тивнетрошкове.
Другијејавнипозивзапотпунепочет

нике–стартапкредитисереализујувећ
дуже време и кодњих  је опредељено
даје30одстобесповратнихсредстава,
доксу 70одстокредитипододличним
условима: годину дана грејс периода,
рок отплате до пет година, а камата је
једанпроценатнагодишњемнивоу,ако
јегаранцијабанкаилидвапроцента,ако
јеинструментобезбеђењакредитаруч
низалог,жирант,јемацилихипотека.
–Циљједанекокоимаидејупокрене

сопственибизнискрозовајјавнипозиви
добије  прилику да крене у посао, јер
можедааплициразамашпинеиалате,
новеилидопетгодинастарости,возило

уоквируобављањаделатности,могуда
добијусредстваизатрајноодржавање
просторијазаменустоларије,радијато
ра, молерско – фасадерски радови и
слично,аможеизаоперативнетрошко
ведасеплатезапослениилидоприноси
– истиче Тања Мијајловић, пројект –
менаџеркауРегионалнојразвојнојаген
цији„Срем“уРуми.
Прошле године је био и један јавни

позив, пилот – пројекат, који се наста
вљаиуовојгодини,јерједаоодличне
резултате, а  то је јавнипозив зажене
предузетнице,алиизамладеод18до
35годинастарости.Уоквируовогјавног
позивајеопредељеночак35одстобес
повратних средстава за исте намене,
каоикодпретходнихпозива.
Овијавнипозивинетрајутокомцеле

године,негодоутрошкасредстава.
–НашаРРАС„Рума“стојисвимпотен

цијалнимапликантиманарасполагању,
јердајемобесплатнесаветодавнеуслу
ге.Заинтересованимогудадођукоднас
попотребнудокументацију,поупутства
и смернице како се све то попуњава,
алисубитнеиобукеодпокретањапри
ватногбизниса.Кодтихобукасереали
зује и попуњавање бизнис – плана и
такосеизбегавадаимтуизрадунеко
наплати.Заоведвенамене,застартап
кредитебило јепрошлегодиневеликог
интересовањауСрему.Уоквирутога,у
Румијеотворенаједнапекараалиијед
намесарскапроизводњауДобринцима
–кажеТањаМијајловић. С. Џа ку ла

РРАС РУ МА

По моћ за апли ци ра ње 
за сред ства
за пред у зет ни ке

ЕПИ ДЕ МИЈ СКА СИТУ А ЦИ ЈА У РУМИ

Мањи број пре гле да
у Дому здра вља
Епидемијска ситуација у румској

општини је побољшана на шта указу
је и пад броја прегледа, али и мање
лекарских екипа и краће радно време
КовидамбулантеДомаздрављаРума.
Од почетка године, у румској општини
себележионаглирастбројаоболелих,
али већ од почетка фебруара пола
копадаброј зараженихи тај трендсе
наставља.
Садабудепедесетакпрвихпрегледа

дневно,тестирасењихнештопреко30,
аодтогброја,око40одстосупозитив
ни,алијеукупанбројзараженихмањи,
јер је и мање прегледа. Радно време
Ковид амбуланте је сада скраћено и
радисеод7до17часова.
– У време великог броја пацијената

ималисмочакдеветлекарскихекипа,
др Мир ја на Миле у снић
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ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“

Једном су садили липу ...
УРумису,усусретпролећу,

започелирадовинауређива
њузеленихповршина,али је
настављенаисадњадрвећа.
У склопу тих активности 23.
фебруара,засађеноје50ли
па у Главној улици у самом
центруграда.
Акцију су симболично за

почели садњом једне липе
испредГрадскекућепредсед
ница Општине Александра
Ћирић и Драган Панић, ди
ректорЈП
„Комуналац“,којејеизаду

жено за одржавање зелених
површинауграду.
–Посадилисмо,конкретно

уовомслучају,липунамести
ма где недостају стабла или
гдесусестарастаблауслед
болестиосушилаимораласу
бити сечена. Иначе, дрворед
липауГлавнојулицијепочео
да се сади педесетих година
20.векатакодаминаставља
мо ту традицију и поштујемо
све стандарде животне сре
дине, односно, чувамо своју
животну средину – рекла је
председницаЋирић.
Планирано једасеучита

вом граду засади неколико
стотинасадницаитојепосао
који ће се сукцесивно  оба
вљати током читавог проле
ћа,односно,упериодукојије
предвиђензасадњудрвећа.
–Идемопрвосасадњому

Главној улици, а санираћемо
и алејукестенауЖелезнич
којулици.Тујеиакцијаозе

лењавањапарк–шуме„Бор
ковац“,такодајепредвиђено
неколико стотина нових сад
ница које ће Румљани овог
пролећа добити – истакла је
АлександраЋирић.
ДраганПанићјерекаодаје

Румапрепознатљиваподрво
редулипа,којепочеткомлета
најлпшемирише.

 – Купили смо 50 стабала
ситнолиснелипеисадимоих
дабисмопопунилисваместа
гдесустабланедостајала,од
носно где смо морали да их
извадимозбогболести.Запо
чели смо и орезивање одре
ђенихстабалауЖелезничкој
улиц, где је дрворед кестена
старпреко100година.Заме

сециподанаћемокомплет
нозавршитиовуакцију–не
кастаблаћемоорезати,нека
ћемо морати пломбирати, а
алејукестенова,као једанод
симболаРуме,оспособићемо
задаљиживот–указаојеПа
нић.
Када је реч о пошумљава

њу парк – шуме „Борковац“,
Општина је предала Мини
старству заштите животне
срединепројекатзакојиоче
кује одобрење средстава за
његовуреализацију.
–Првисамподржаотајпро

јекат, јер јеБорковацувели
ком делу проређен. Мислим
да ћемо са јесени добити
средства и започети садњу,
такодаћете  унаредним го
динама видети како ће Бор
ковац изгледати – најавио је
ДраганПанић.
Он је додао да је трава у

Главнојулицизасејанаодмах
по њеној комплетној рекон
струкцији,алијепроблемшто
људи по паркирању својих
аутомобила, одмах крену да
газе травњак, не користећи
асфалтиранепрелазе, јерим
јеовакобрже.
–Видећемоунаредномпе

риоду да надоместимо сад
њомилипостављањемтепих
траве ове зелене површине
које ће тако и знатно боље
изгледати – рекао је Драган
Панић,директорЈП „Комуна
лац“.

С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић и Дра ган Па нић

којесурадиле,штонијебилоодпочетка
пандемијеитопоказујекаквајеозбиљна
ситуацијабила.Од28.фебруара,унашој
Ковидамбулантираде  четирилекарске
екипе.Акосезадржиовакаваситуација,
тајбројћебитидовољан–кажезанаше
новинадрМирјанаМилеуснић,координа
торкаКовидамбуланте.
Када је реч о старости, нешто мало

више јемлађихпацијената,а старији се
углавномзаразеодсвојихмлађихукућа
на.Увеликомброју случајева,болест је
заистаблажа,бележесесамопојединач
нислучајевиупалеплућа, такодасепо
томе  не може поредити са претходним
таласима.
–Међутим,коднекихпацијенатаимамо

високетемпературеидо40°Cкојетрају
дан,два,коднекихидуже,алибезупа
леплућа.Очигледносусимптомиблажи,
али доста пацијената буде исцрпљено
токомболести.Симптомису главобоља,
малаксалост, цурење носа, бол у грлу,
кашаљ.Дакле,истокаоикодделтасоја,
самонемавишетоликогубиткамирисаи
укуса,што јеранијеповезиваносакоро
ном–истичедрМирјанаМилеуснић.
И у румској општини је приметно да

јењавазаинтересованостзавакцинацију.
Људивидедајесадалакшиобликионда
сепитајузаштобисевакцинисали.
–Ипак,морамдакажемданамнапре

гледе долази знатно више невакцини
саних.Старији опет кажуда, ако буде и
четвртадоза,даћејепримити,јеримају
добраискустваисавакциномсупрошли

лако, без неких компликација – каже др
Милеуснић.
Онасаветујеграђанедабезобзирана

благесимптомедођукодлекаранапре
глед,акосупозитивниданеширеболест,
јер увекможе да се зарази неко ко има
слабијиимунитетидаимаитежекомпли
кације. С. Џ.

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Повољ ни ја епи де миј ска ситу а ци ја
Епи де миј ска ситу а ци ја на тери то

ри ји општи не Инђи ја је доста повољ
ни ја и како су иста кли пред став ни ци 
Дома здра вља „Др Мило рад Мика 
Павло вић“, иако се сми ру је, и даље 
је неста бил на. Пре ма пода ци ма са 
састан ка Систе ма 48, у петак, 25. 
фебру а ра била су актив на 474 слу ча
ја зара зе коро на – виру сом.

– Сма њу је се број паци је на та, који 
се јавља због симп то ма као и пози
тив них слу ча је ва након тести ра ња. 
Код паци је на та код којих је потвр ђен 
ковид – 19, углав ном су бла же кли

нич ке сли ке иста као је Др Јово 
Кома зец, дирек тор инђиј ског Дома 
здра вља и додао да ће Ковид амбу
лан та наста ви ти да ради по уста ље
ном систе му, с тим што је због мањег 
оби ма посла сма њен број лекар ских 
еки па.

Лека ри и даље апе лу ју на гра ђа не 
да се вак ци ни шу и при др жа ва ју про
пи са них мера, наро чи то осо бе са већ 
нару ше ним здра вљем. Пре ма речи
ма док то ра Кома зе ца, вео ма је мали 
број гра ђа на општи не Инђи ја који се 
вак ци ни шу првом дозом. М. Ђ.
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Зна чај на по бољ ша ња
усло ва ра да у про шлој го ди ни

РадДомаздрављауИригу
у минулој години се највише
базирао на борби против
корона–вируса,каоиу2020.
години.
– Вођени искуствима из

претходне године, иако суо
чени са знатно већим броје
вимапацијената,нашаКовид
амбуланта је радила непре
кидно и готово без икаквих
проблема.Принциптелефон
скогзаказивањаипотомком
плетног прегледа у заказа
номтерминуиовегодинесе
показао као одличан потез,
јер се испред амбуланте
чекало десетак минута –
истиче директор дрНебојша
Ацин и додаје да заслуга за
такав рад припада свим
здравственим радницима
Дома здравља Ири – јер се
непамтегодинекадајебило
овакомалогодишњегодмора
и тако много прековремених
сати.
У вези са корона – виру

сом,почеткомпрошлегодине
јеуИригузапочеосарадоми
вакцинални пункт. Ирижани
масу,увећојилимањојмери,
биле на располагању све
регистроване вакцине. У
периодима највећег интере
совања,дневнојевакциниса
но и до 150 људи. До овог
тренутка,подељенојеукупно
око 11.000 доза вакцина,
проценесудаједведозевак
цине примило око 45 одсто
становникаиришкеопштине.
Због овакве ситуације у

иришком Дому здравља су

билипринуђенида  редукују
посете истуреним сеоским
амбулантама.  Ипак,  током
2021.године,урађенојенеко
лико битних инфраструктур
нихулагања.
Средствималокалнесамо

управе изграђена је нова
модернаамбулантауКруше
долПрњавору,докјенаамбу
лантама у Нерадину и
Шатринцима извршена мон
тажановеПВЦстоларије.
– Донацијом 280 квадрат

нихметарапрвокласнихпод
них плочица „Зорка керами
ке“изШапца,започетасупо
обимуивредности,упослед
њих20година,највећаулага
њауглавнуамбуланту.Исто
времено, локална самоупра
вајефинансиралаизвођење
тих радова. У потпуности су
замењенидотрајалилиноле
умскиподовинаодељењима
Опште праксе, Педијатрије,
Гинекологије и Стоматологи
је.Све чекаонице су добиле

нове клупе за седење. У
чекаоници Опште праксе
постављенјевеликиекранна
којемнашипацијентиодсада
могу гледати опуштајуће
садржаје док чекају на пре
глед. Стара столарија заме
њена јеновомПВЦстолари
јом. Постављени су нови
информационипанои,модер
ногдизајнанакојимасе,сем
важнихинформацијазапаци
јенте, од садамогу видетии
захвалнице свим нашим
донаторима – указује дирек
тордрАцин.
Минулегодине,садавећпо

традицији, један број ири
шкихпредузетникаобеубеђу
једонацијезаДомздравља,
ато јебионовинамештајза
Дечје одељење.Све просто
ријеДомаздрављасуклима
тизоване, а набављено је и
неколиконовихрачунара.
Набављенајеисвапотреб

на опрема за реанимацију
децеиодраслихпонајвишим
медицинским стандардима.
Свивиталнипараметрипаци
јената од сада се прате на
новом пацијент – монитору
напредних функција, што је
била донација „Телекома
Србије“.
Покрајински  секретаријат

за здравство обезбедио је
једаноднајсавременијихкол
поскопа, добијена су два
дигитална сува стерилизато
ра, а финансирао је и ком
плетанремонтстоматолошке
столицеуврдничкојамбулан
ти. С. Џа ку ла

Др Не бој ша Ацин Но ве под не пло чи це

Имајући у виду изградњу
Фрушкогорскогкоридора,који
пролазиикрозиришкуопшти
ну, а ради благовременог
подизањакапацитетаСлужбе
за хитну медицинску помоћ,
Републички фонд за здрав
ственоосигурањеиПокрајин
скисекретаријатзаздравство
уручили су недавно Дому
здрављауИригуновуопрему.

Реч јеодвадефибрилатора,
једномЕКГ апарату и једном
видео – ларингоскопу укупне
вредностиодоко2,5милиона
динара. Донирани апарати
представљајутренутнонајса
временијатехничкадостигну
ћаизобластиургентнемеди
циненамењеназазбрињава
ње животно угрожених паци
јената.

Опре ма за Хит ну по моћ
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ПРО ШИ РЕ ЊЕ ВР ТИ ЋА У ОГА РУ

Но ве про сто ри је за ма ли ша не

Председник Општине
Пећинци Синиша Ђокић
обишао је25.фебруара,у
пратњи директорке Пред
школске установе „Влада
Обрадовић Камени“ Аните
Волчевски,новепростори
је вртића у Огару, које су
добијенеадаптацијомпро
сторијанекадашњегшкол
ског стана, који се година
манекористиикојијебио
употпуностизапуштен.По

речима директорке Вол
чевски, адаптацијом је до
бијенпотпуноновпростор
одстотинакквадратнихме
тара запредшколску уста
нову–четириновепросто
ријеизасебантоалет,тако
даћедецаизвртићабити
пресељена у нов простор
који неће делити са шко
лом.
ПредседникЂокићјеис

такао да је адаптација за

једнички напор привред
ника из Огара и локалне
самоуправе.
–Предузеће „Dura steel“

једонираловећидеоПВЦ
столарије, керамичке пло
чицезаподовеизатоале
теиизвелорадове,аукуп
навредностдонацијејеоко
милиондинара,док једео
ПВЦ столарије у вредно
сти преко 100.000 динара
донирала Занатска радња

„Цане“.Општинајефинан
сираланабавкусанитарија
ирадовенаувођењуводе,
струје и расвете – рекао
јеЂокић и нагласио да је
оваадаптацијапримерка
ко заједничким напорима
локалнесамоуправеипри
вредникаможемногодасе
урадиусвакомнасељу.
Васпитачица Јелица Ве

селиновић је оценила да
ћеновипростордопринети
лакшем раду и већој без
бедностидеце.
–Добијамозасебанулаз

и нови, већи простор, ко
ји више нећемо делити са
школом, што ће олакшати
радишколиивртићу,аси
гурнасамдаћемосашко
ломидаљеиматиодличну
сарадњу као и до сада –
рекла нам је Веселиновић
идодаладаћебитипове
ћаникапацитетвртића.
ПредседникЂокићјена

јавиодабидецаизОгара
требаладасеуселеунови
простортокоммарта,ада
ћенабавкуновогнамешта
ја финансирати Општина
Пећинци.
УвртићууОгарутренут

нојеуписано21једнодете
узрастаодтридопетипо
година, а наредне године
битребалодабудеуписа
новишеодтога.

Синиша Ђокић у обиласку вртића у Огару
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ПЕЋИ НАЧ КИ ОСНОВ ЦИ

При зна ња за додат ни труд

Упркос пандемији, током
које су ученици пећиначких
основнихшколаморалидасе
прилагоде новом комбинова
номначинунаставе,нејења
ваинтересовањедецезауче
њем,каонитакмичарскидух.
Последњедве године,према
календаруМинистарствапро
свете, по речима Милијане
Срдић,директоркепећиначке
Основне школе „Слободан
Бајић Паја”, нека такмичења
су изостала, али је велики
бројиодржан.Онадодаједа
су ученициињиховинастав
ници током припрема кори
стили разне савремене тех
нике наставе, али и користи
лисвакуприликудасеокупе
уучионицама.
Све три основне школе са

територије општине Пећинци
прате календар такмичења,
па су тако током фебруара
организована општинска так
мичења из физике, одбојке,
математике и књижевна
олимпијада, на којима су,
каже директорка Срдић, уче
ниципећиначкешколеосвоји
лизапаженерезултатеитиме
сепласиралинаокружнатак
мичења.
–Драгоми једавидимтај

ентузијазам код наших коле
га,којиисамипредлажунова

такмичењананивоушколе,а
посебно ми је драго што су
децазаинтересованадасвоје
слободно време посвете
додатном учењу и прошири
вању знања. Изузетно је
важно сву ту децу и њихове
менторе похвалити и одати
им признања како би смо их
мотивисализадаљирад,али
и тиме дали подстрека дру
гим ученицима да се више
потрудеипријавезашколска
такмичења.Затосеувектру
димо да их на крајушколске
године на неки начин награ
димо, а тиме се руководи и
наша Општина која сваке
годинепосебнупажњупосве
ти најуспешнијима – вредне
новчаненаградезађакегене
рације и ноциоце Вукових
диплома, за ученике који су
постигли запажене резултате
на окружним и републичким
такмичењма вредне награде
увидукњигаиенциклопедија,
а у време пре пандемије
награђивани су и екскурзија
ма–рекланамјеСрдић.
Она додаје да се све три

основне школе увек потруде
да организују општинска так
мичења која ће задовољити
какоученике,такоинаставни
ке, а да при организацији
велику помоћ добијају и од

пећиначкелокалнесамоупра
ве,каоидашколскаиопштин
ска такмичења постају све
масовнија.
– Велико интересовање

деце влада за математику,
као и за младе рецитаторе,
посебно међу ученицима
нижих разреда. Последње
такмичење из математике
окупило је 75 ученика и 24
наставника и учитеља који
сурадилисадецом,штоми
је посебно драго. Такође,
масовна буду такмичења из
историјеибиологије,технич
ког и саобраћаја, али и
спортскатакмичења.Светри
основнешколесатериторије
нашеопштинеималесупро
шле године своје представ

нике на републичким такми
чењимаизнекогпредмета–
казалајеСрдић,идодалада
основцима са територије
наше општине предстоје
ускоро нова такмичења –
окружноуодбојци,школскои
општинско такмичење реци
татора,такмичењаизверске
наставеисрпскогјезика.
Пећиначкалокалнасамоу

права у оквиру мера подр
шке образовању, ученике
који су постигли најбоље
резултате у учењу и школ
ском спорту награђује бес
платнимлетовањем,азасве
одличне ученике улаз на
пећиначкебазене јебеспла
тан током целе купалишне
сезоне.

Оп штин ска упра ва оп шти
не Пе ћин ци, на осно ву За ко
на о је дин стве ном би рач
ком спи ску, Упут ства за 
спро во ђе ње За ко на о је дин
стве ном би рач ком спи ску и 
Од лу ке о рас пи си ва њу 
из бо ра за на род не по сла ни
ке, ко ји ће би ти одр жа ни 3. 
апри ла 2022. го ди не, из ла же 

на увид део Је дин стве ног 
би рач ког спи ска за под руч је 
оп шти не Пе ћин ци.

Оба ве ште ње о уви ду у 
Је дин стве ни би рач ки спи
сак об ја вље но је на зва нич
ној ин тер нет пре зен та ци ји 
Оп шти не Пе ћин ци, www.
pe cin ci.or g на стра ни ци 
“Из бо ри 2022”.

Оба ве ште ње гра ђа ни ма

Пећи нач ка локал на само у пра ва у окви ру мера подр шке обра зо ва њу, уче ни ке који 
су пости гли нај бо ље резул та те у уче њу и школ ском спор ту награ ђу је бес плат ним 
лето ва њем, а за све одлич не уче ни ке улаз на пећи нач ке базе не је бес пла тан током 
целе купа ли шне сезо не
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ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ У СР БИ ЈИ 2022. ГО ДИ НЕ

Кан ди да ти из Сре ма
на из бор ним ли ста ма
На предстојећим парламентарним

изборимаРепубчичкаизборнакомисија
је под редним бројем 9. прогласила
листу КоалицијеМорамо коју чине „Не
давимо Београд“, Отворена грађанска
платформа„Акција“иЕколошкаакција.
Овалистасазваничнимименом„Мора
мо–Акција–Еколошкиустанак–Ћута
–НедавимоБеоград–НебојшаЗелено
вић“ има 249 кандидата за посланике,
дакле,једногмањеодпунелисте,којује
потписимаподржало12.236грађана.
Наовојлистиимаидвакандидатаиз

Срема, а то су: под редним бројем 21
МиланТурањанин,предузетникизСта
реПазовеиподреднимбројем29Татја
наЉубишић,професорарапскогјезика
икњижевностиизСремскеМитровице.
Подреднимбројем10 јепроглашена

листа „Суверенисти–СашаРадуловић
(ДЈБ),МиланСтаматовић(ЗС),дрЈова

наСтојковић (ЖЗС)“, којаима120 кан
дидата за Скупштину Србије. Међу
њима је и један из Срема, а реч је о
Јелени Савчић, дипломираном еконо
мистиизРуме која сеналазиподред
нимбројем62.
Листујепредалаикоалицијаокупље

наокосрпскогпокретаДверииПокрета
за обнову Краљевине Србије /ПОКС/,
дела  који предводи Жика Гојковић.
Листу је својим потписима подржало
11.099 грађана. Назив листе је „Бошко
Обрадовић – Српски покрет Двери –
ПОКС–МилошПарандиловић–Патри
отскиблокзаобновуКраљевинеСрби
је“, а РИК је ову листу прогласио и на
изборном листићу ће бити под редним
бројем11.
Ова листа има 250 кандидата за

посланике,амеђуњима јеи10канди
датаизСрема.Тосуподреднимбројем

25ДраганаМилићевић, предузетникиз
Пећинаца,подреднимбројем32Мили
војеТодоровић,дипломираниекономи
стаизСремскеМитровице,подредним
бројем 57 Јан Ковач, металобрусач из
Старе Пазове, под редним бројем 61
Адријана Гаврић, струковна бабица из
СремскеМитровице,подреднимбројем
110ТатјанаСтевић,дипломиранифар
мацеутизСремскеМитровице,подред
ним бројем 132МаркоМачкић, мастер
економиста из Старе Пазове, под ред
ним бројем 136 Верица Вечеринац,
медицинска сестра из Старе Пазове,
подреднимбројем209МирославаМач
кић, економиста из Старих Бановаца,
подреднимбројем221ДраганМилоса
вљевић,трговацизСтареПазовеипод
редним бројем 233 Светлана Скурато
вић,економистаизСремскеМитровице.

С. Џа ку ла

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Ве ли ко ин те ре со ва ње
за др жав не под сти ца је
ПољопривреднипроизвођачиизПе

ћинаца, Сибача, Попинаца, Прхова,
Сремских Михаљеваца, Карловчића,
ШимановацаиДеча,билисууприли
цида24.фебруара,узградиОпштине
присуствујупредавањукоје јеоргани
зовало пећиначко Удружење пољо
привреднихпроизвођачаусарадњиса
АгенцијомзаразвојопштинеПећинци
иПољопривредномстручномслужбом
из Сремске Митровице. Како нам је
рекао Немања Алексић из пећинач
ког Удружења пољопривредних про
извођача,опредавањусуобавестили
путемСМСсервисасварегистрована
газдинстваизовихосамнасеља,идо
даодасу, собзиромнатодапанде
мијајоштрајеинаранијипочетакпро
лећне сезоне, реалтивно задовољни
одзивом.
Алексић је истакао да су пољопри

вредници највеће интересовање по
казали за подстицајна средства за
заснивање воћњака и винограда, на
бавку опреме за производњу и опре
ме за прераду пољопривредних про
извода, каои за средства занабавку
прикључнемеханизацијеисистемаза
наводњавање.
– Без опреме за наводњавање се

практичновишенеможе,јерјевидљи
водасеизгодинеугодинуповећава
бројсушнихдана.Ово јепосебноиз
раженоувоћарствуиповртарству,где

је без заливних система практично
немогуће организовати озбиљну про
изводњу.Повећањеповршинакојесе
наводњавају приметно је и у ратар
ствуалиу,засада,јошувекнеупоре
дивомањојмери–рекао јеАлексић,
идодаода јеодкрајапрошлегодине
расписано15конкурсазаподстицајна
средства,тринарепубличкоми12на
покрајинском нивоу. Пољопривредни
цисуималиприликудасе,каже,упо
знајуисаусловимазаконкурисањеза
средстваизИПАРДпрограма.
Темеданашњегпредавањасубила

– прихрана ратарских услова, стање
ценажитарицаиминералнихђубрива,
тржиште и продаја и конкурси и суб
венцијеуаграру,агостиизпећиначке
фабрикешећераговорилисуопроиз
водњишећернерепе.
Самостални стручни сарадник за

ратартсво и саветодавац из ПСС из
СремскеМитровицедрВладимирМа
рићупознаојеприсутнесатехнологи
јомпроизводњепшеницесаакцентом
наприхрануиђубрење.
– С обзиром на то да доста пољо

привредника због високих ценамине
ралногђубрива,нијејесенасизвршило
прихрануусева, указаосамимнава
жностприменеђубрива.Уколикониса
данеприменеазотнођубриво,тоћесе
директно одразити на приносе. Скре
нуосамимпажњуинасетву,наизбор

сорте, као и на то колико је значајно
семеизоригиналногпаковања,декла
рисаносеме,анесатавана–казаоје
Марићидодаода је важнода се од
радиагротехникакакотреба,каоида
сенаосновуанализезамљиштадобију
тачнепрепорукезађубрењеиприхра
ну,штоумногомеутиченапринос.
Општина Пећинци и ове године је

финансиралаанализуземљишта,која
језарегистрованапољопривреднага
здинства са територије пећиначке оп
штинебилапотпунобесплатна.
– Резултати анализе земљишта су

нашим пољопривредницима доста
вљени још крајем јануара, какобина
времезналикојомврстомикојомколи
чином ђубрива оптимално да прихра
њујуусеве.Ове године јебесплатном
анализом обухваћено 300 узорака са
око500хектараобрадивихповршинау
власништву80газдинставаунашојоп
штини.Собзиромнатодасеанализа
земљиштаурадинапериододчетири
године,адапећиначкалокалнасамоу
праваовумеруспроводиосамгодина,
до сада је бесплатном анализом обу
хваћенвећидеообрадивихповршина
у приватном власништву регистрова
нихпољопривреднихгаздинстава,што
језначајнодопринелоунапређењуква
литетапољопривреднепроизводњена
нашојтериторији–рекаонамјеНема
њаАлексић.
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ШИД У ПОСЕ ТИ ПРВО РО ЂЕ НОЈ БЕБИ 

Да нас  бу де  ви ше

Традиционално,иовегодинепредсед
никОпштинеШид ЗоранСеменовић са
сарадницима,посетиојепородицуШуша
– Грбатинић у Вишњићеву, чији најмла
ђичланДраганјерођен1.јануара2022.
годинеиуручиопоклоне.
Сходноепидемијскојситуацији,посета

јебилакратка.
– Велико ми је задовољство да смо

дошли у породицу која је добила прво
дете у шидској општини у овој годи

ни, малог Драгана, и да одлуке које је
Општина Шид донела спроведемо и у
пракси.Тако је ова породица данас до
била110.000динара.КаоОпштинаћемо
сепотрудитидаимпомогнемоиупро
јектузакојисусеодлучили,атојекућа
населукакобисебиобезбедилидужуег
зистенцију,рекаојепредседникОпштине
ЗоранСеменовић.
МамамалогДраганаТијанаГрбатинић

се захвалила локалној самоуправи на

урученим поклонима који ће бити иско
ришћени на прави начин.Поред новча
ногизносапородицаШуша–Грбатинић
једобилаопремузабебуиауто–седи
ште.
Председник Општине Шид Зоран

Семеновић, обишао је том приликом и
породицуТерзић изШида,која јетако
ђе од јануара бројнија за једног малог
Зорана.

Д. Попов

Зоран Семе но вић у посе ти поро ди ци Шуша – Грба ти нић

ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ ФОЛ КЛОР НОГ АН САМ БЛА КУД „БРИ ЛЕ“

Ко ло на ше на су шно
Пред пуном салом беочинског До

ма културе Фолклорни ансамбл КУД
„Бриле“ одржао је 27. фебруара годи
шњиконцерт. Наступилесусвесекци
јеФолклорногансамбла:почетнагрупа,
припремна група, извођачки ансамбл и
ветерани. У скоро једноипочасновном
програму, премијерно су изведене ко
реографије: „ИгреВлахацарана“, „Бач
ка минијатура“ и „Српске игре западне
Славоније“.
Са беочинским фолклорашима као

кореографирадеДаркоСтантићиДејан
Милановић,акорепетиторјеМаркоКо
јичић.Нагодишњемконцертусунасту
пилиигости:КУД„СветозарМарковић“
изОбровца,КУД„ВукКараџић“изТеме
ринаиКУД„ДрМладенСтојановић“из
Бачког Јарка. Програм је водио Горан
Добријевић.

Ф
от

о:
 И

см
ет

 А
де

м
ов

ск
и



172. MART 2022.     M NOVINEОПШТИНА БЕОЧИН

БЕ О ЧИН: ПОТ ПИ СИ ВА ЊЕ УГО ВО РА ЗА ДО ДЕ ЛУ КУ ЋА ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА 

Кров над гла вом
за че ти ри по ро ди це

Ми смо јед на од оп шти на ко ја ула же на по ре и сред ства из ло кал ног бу џе та ка ко би 
су фи нан си ра ла ова кве про јек та. По хва ли ла бих тим ко ји се ба ви овим по сло ви ма, 
јер њи ма при па да ве ли ки део за слу га, за све што је ре а ли зо ва но. Ми као оп шти на 
ће мо и да ље на ста ви ти са ова квом прак сом, по ру чи ла је пред сед ни ца Оп шти не Бе о
чин, Мир ја на Ма ле ше вић Мил кић
Четириизбегличкепородице,којесада

живе на територији Општине Беочин,
напокон имају свој кров над главом. У
понедељак 28. фебруара у сали Скуп
штине Општине Беочин су потписани
уговори за доделу кућа избеглицама.
Томе је претходила реализација јавног
позива за помоћ избеглицама преко
Комесаријатазаизбеглицеимиграције.
Општина Беочин је купила пет кућа,
међутим на конкурс су се пријавила
четирилица,тејејавнипозивобновљен,
какобиједнапреосталакућа,пронашла
свогвласника.
–Многомизначитоштоконачноимам

кућу. Сви знамо шта значи имати свој
кровнадглавом.Тућуживетисасупру
гомикћерком,алепавестједапоново
чекамобебуисадајенашасрећапотпу
на, рекао је једаннових власника куће,
ЊегошКосићизБеочина.
ОпштинаБеочинје,узпомоћсредста

ваизлокалногбуџетаизначајнуновчану
подршкуКомесаријата,упротеклихшест
година купила куће за тридесет избе
гличких породица.Додељено педесет и
осам пакета грађевинског материјала,
двадесетпакетазаекономскооснажива
њеизбеглица,обезбеђен јеогревза69
породица. Једнократну новчану помоћ
добило је 99 лица. Када су у питању
интерно расељена лица, за њих је
купљено осам кућа, додељено пет гра

ђевинских материјала, 62 породице су
породицедобиледрва,а94лицасупри
милаједнократнуновчанупомоћ.
–Изаовогастојидугогодишњитруди

добрапраксакојатрајевећшестгодина.
Ми смо једна од општина која улаже
напоре и средства из локалног буџета,
дабисмосуфинансиралиоваквепројек
та.Похвалилабихтимкојисебавитим
пословима, јер њима припада велики
деозаслуга,засвештојереализовано.
Микаоопштинаћемоидаљенаставити

са оваквом праксом. Показали смо да
смо изразито социјално оријентисани
према категоријама којима треба помо
ћи, поручила је председница Општине
Беочин,МирјанаМалешевићМилкић.
Какојереченоприликомпотписивања

уговора,ОпштинаБеочинконкуришена
свакијавнипозивКомесаријата.Зашест
годинауложенојевишеодмилионевра
упоменутепрограмепомоћи.

Алек сан дра Плав шић
Фо то: Бра ни слав Ту ца ко вић

Ње гош Ко сићМир ја на Ма ле ше вић Мил кић
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САВЕЗ СПОР ТО ВА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА ОБЕ ЛЕ ЖИО 60 ГОДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА

Пла ке те нај за слу жни ји ма
за допри нос раз во ју спор та

Савез спортова општине Инђија у
петак,25.фебруарауКултурномцентру
јеобележио60годинаодоснивања.Ова
установа је основана 1962. године као
Савез организација физичке културе.
СОФКјекаодруштвенаорганизацијабио
задужензафинансирањеиразвојспорта
икаотаква јеокупљалавећинуклубова
са територије општине Инђија. Почеци

Савеза су везани за познатог спортског
радникаСтојанаДивића,првогпредсед
ника.Утовремесунајпопуларнијабила
школска такмичења, радничке спортске
игре,аСОФКсеактивноукључиваоиу
организацију других спортских манифе
стација.Од1990.годинепрелазииздру
штвене организације у удружење грађа
на да би 1998. године променила име

које и данас користи– Савез спортова
општинеИнђија.
Председник Савеза спортова Драго

љубСамарџићсезахвалиопредседнику
Општине Инђија Владимиру Гаку на
несебичној помоћи у даљем развоју
спорта и улагањима у спортску инфра
структуру.
– Локална самоуправа је ове године

Добит ни ци пла ке та
Суза на Ћирић(удатаЈањић)бивша

је југословенска и српска атлетска
репрезентативка, која се такмичила у
трчањуод1.500метарапасведонајте
же атлетске дисциплине, маратона. У
једном периоду била је рекордерка
ЈугославијеиСрбијена10.000метара
иумаратону.
Сузана је двострука учесница Лет

њих олимпијских игара 1992. у Барсе
лонии1996.уАтланти.Инасветским
првенствима је учествовала два пута:
1991. годинеуТокијуи1993. годинеу
Штутгарту. Највеће успехе постигла је
науниверзијадамауШефилду(1991)и
Бафалу(1993)гдејеутркамана10.000
метараосвојиладвесребрнемедаље.
Вишеструка је државна и балканска
првакињаувишедисциплина.Позавр
шетку атлетске каријере 2000. године,

отишлајеуНемачку,гдеиданасживи.
Кар ло ХорнјерођенуИнђији1965.

године.Дизањемтеговајепочеодасе
бави1978.годинеуКДТ„Железничар“
изИнђије.Од1979–1989.годинеобо
рио је108државнихрекордау јуниор
скојисениорскојконкуренцији.Седам
путајебиосениорскипрвакЈугослави
је,трипутспортистаСрема,вишепута
најбољи спортиста Инђије. Године,
1982.наСветскомиЕвропскомпрвен
ству уЉубљани, као најмлађи такми
чар,освојиојешестоместоуЕвропии
11. место на свету. Од 1989. године
живиуНемачкој.

Јован Жива но вић је рођен 1947.
године.Његоваактивностурадуупра
ве Женског рукометног клуба „Желе
зничар“ из Инђије датира од далеке
1974.године.ПрвоуУправномодбору,

а касније као секретар клуба, поново
оживљава рад рукометног клуба, као
оне1952.годинекадасурукометашице
„Железничара“ биле чланице Прве
савезне лиге. И данас је популарни
чикаЈоцанеуморанурукометномсве
ту,алфаиомегајеЖРК„Железничар“,
клуба који се такмичи у Супер лиги
Србије и управо бележи врхунске
резултате,најбољеуисторијиклуба.

Ана Бајић Тепа вац рођена је 1995.
године. Српска је репрезентативка у
теквонду и чланица Теквондо клуба
„Елит“ из Инђије. Од најмлађих дана
показивала је свој раскошни теквондо
таленат па не чуди низфантастичних
резултата постигнутих на домаћој и
међународнојсцени:2009.годинеосво
јилајепрвоместонапрвенствуЕвропе
закадете,2012.годинедругоместона

Добит ни ци пла ке та Саве за спор то ва општи не Инђи ја
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издвојилаисторијских200милионадина
ра за спорт, што је четири пута више у
односуна2016.годину,кадасмопреузе
ли одговорност за даљи рад Савеза
спортова. Захвални смо првом човеку
ОпштинеИнђија и наша, али и обавеза
свихклубоваиспортистаједапостигне
мо још боље резултате у периоду који
долазиистакаојеСамарџић.
Насвечаностиповодомобележавања

60годинаодоснивањаСавезаспортова
општинеИнђија,додељенесуиплакете
спортистима и спортским радницима
којисудопринелиразвојуспорта.Плаке
тесууручене:КарлуХорну,дизачутего
ва, атлетичарки Сузани Ћирић Јањић,
каратесудијиитренеруМирославуДра
гојловићу, текводисткињи Ани Бајић
Тепавац, Јовану Живановићу, председ
никуОпштинеИнђијаВладимируГакуи
постхумно Срети Грујићи, фудбалеру и
каснијетренерувишефудбалскихклубо
вазадоприносразвојуфудбалауопшти
ниИнђија.
– Тридесет и две године живим у

Немачкој и дошао сам на два дана у
Инђију како бих примио плакету. То
довољноговориколикојезаменезначај
но ово признање. Веома сам срећан и
емотивносамдоживеоданашњидочеки
тоштосамимаоприликудавидимсвоје
пријатељерекаојеКарлоХорн,некада
шњи дизач тегова и добитник плакете
СавезаспортоваопштинеИнђија.
УоквирусвечаностиуКултурномцен

тру Инђија уручене су и награде најбо
љимспортистима,спортскимколективи
маирадницимау2021.години,традици
оналне награде које додељује Савез
спортова општине Инђија. Овогодишњи
лауреатисуФудбалскиклуб„Инђија“нај
бољимушки колектив у прошлој години
помишљењустручнекомисиједокјенај
успешнији женски колектив Одбојкашки
клуб „Инђија“. Најуспешнији спортиста
сениор је Милош Малешевић, члан
Атлетскогклуба„Железничар“,ауконку
ренцији најуспешнија спортисткиња
сениорка је Теодора Обреновић из
Одбојкашкогклуба„Инђија“.Најуспешни
јиспортистајуниорјеДимитријеГаћеша,

члан Стрељачког клуба „Младост“, а у
женској конкуренцији награду је добила
Лана Комненовић, чланица Теквондо
клуба„Елит“Инђија.Награђенисуинај
бољи у категорији пионира и пионирки,
ДавидКукић,чланТеквондоклуба„Елит“
и Марија Јаковљевић, чланица Карате
клуба „Сенсеи“ Инђија. Најуспешнији
спортскистручњаку2021.годинијеВла
даШимичић,тренерЖРК„Железничар“,
а најуспешнији спортски радник Божо
Вујаклија из Фудбалског клуба „Дунав“
НовиСланкамен.Савезспортоваопшти
неИнђијапосебнопризнањедоделио је
ИгоруМарковићуизКошаркашког клуба
„Железничар“,заизузетандоприносраз
војукошаркеуопштиниИнђија.
Свечаности су присуствовали пред

ставници Покрајинског секретаријата за
спортиомладину,СпортскогсавезаВој
водине и Србије, као и представници
ФудбалскогсавезаСрбије.Присутнимау
Културномцентруобратиосеипредсед
никОпштинеИнђијаВладимирГакиста
кавшидаталокалнасамоуправаиздваја
значајнафинансијскасредствазаспорт,
што резултира и добрим резултатима

клубоваипојединаца.
ПоносансамнасарадњусаСавезом

спортова општинеИнђија и то је нешто
што нашуопштину представља у неком
сасвимдругомсветлу.Инђија јесте град
привреде,алижелимодабудепознатаи
каоградспорта.Буџетовегодинеје200
милиона динара и ретко ћете наћи у
СрбијиградвеличинеИнђије,којииздва
јатоликасредства.Кадасаберемоиздва
јања за спорт и образовање, укупно 31
одстобуџетаопштинеИнђија одлази за
тенамене.Тојасноуказујекаквуполити
кужелимодаводиморекао јепредсед
никОпштинеИнђијаидодаодајепоно
саннасвеспортскеклубовеипојединце
којибележеизузетнерезултате.
СавезспортоваопштинеИнђијаусвом

саставуимавишеод50спортскихудру
жењасатериторијеопштине,којисетак
миче у 27 спортова и са преко 2.500
активних спортиста укључених у спорт
ска надметања.Савез је добитник „Мај
скенаграде“СпортскогсавезаСрбијеза
2017.годину,каонајбољиспортскисавез
натериторијиРепубликеСрбије.

М. Ђ.

Првенствусветазајуниоре,2013.годи
нетрећеместонаПрвенствусветаза
сениореи2014.годинетрећеместона
ПрвенствуЕвропезасениоре.Такође,
освојилајеипрвоместонаПрвенству
Европедо21.године2014.године,тре
ћеместона„Универзијади“2015.годи
неидругоместонаПрвенствуЕвропе
до21.године.Године,2018.освојилаје
првоместонаМедитеранскимиграма.

Миро слав Дра гој ло вић је рођен
1966.године.Каратеомјепочеодасе
бави01.10.1976.годинеуКаратеклубу
„Железничар“ из Инђије. Од 1980. до
1991.годиненаступаојеусвимселек
цијамаклубауборбама.Од1986.годи
нетренеруКаратеклубу„Железничар“
аод1989.годинепочињењеговавише
него успешна каријера карате судије.
Од1996–2014.годинесудисвапрвен
стваиСуперлигу,СРЈ,СЦГиСрбије
каоипокрајинскапрвенстваикуповеу
категорији сениора, јуниора, нада и
пионира. Године, 2014. je положио за

највише Европско звање у борбама
RefereeA на регионалном Европском
првенствузакадете,јуниореиУ–21у
Измиру–Турска.2017.годинеположио
је за Светску лиценцу Referee A на
Светском сениорском првенству  
Тенерифе,Шпанија.ЧланјеУОКарате
федерацијеСрбије,председникСаве
та за организацију такмкмичења и
суђења КСВ, директор Карате клуба
„Железничар“ Инђија и члан дисци
плинске комисије Карате федерације
Србије.

Сре та Гру јићјерођенуШимановци
ма1937.годинеаумроје2018.године
у Инђији. Познато је име инђијског и
војвођанскогфудбала.Већ1953.годи
непостаостандарднииграч„Жељезни
чара“,аунаредномпериоду,каовели
ки таленатинеуморанрадник, постао
јерепрезентативацВојводине,Србијеи
Југославије. Оно по чему се посебно
памти једа јенафудбалскипутизвео
више стотина деце од којих су многи

посталиистакнутифудбалеринадома
ћој и међународној сцени. Строг али
правичан, учитељкоји сеиданданас
спомиње када се начну фудбалске
теме.Спадамеђуонекојисунајзаслу
жнијизаразвојинђијскогспорта.

Вла ди мир Гак је рођен у Инђији
26.6.1981. године, где је завршио
основнуисредњушколу.Дипломирао
јенаПравномфакултетуУниверзитета
у НовомСаду и стекао звање дипло
мираниправник.ЖивиуИнђијииоже
њен је супругом Мајом, са којом има
ћеркуНастасју.
Добитник јемногобројних страних и

домаћих признања у области привре
де, културе и спорта. Од 2016. је на
челу Општине Инђија, на функцији
председника Општине. У периоду од
2016.до2022.године,улагањауинђиј
скиспортсусеповећаласкорочетири
пута,највећимделомзахваљујућилич
ном ангажовању председника Општи
неИнђија.

Ана Бајић Тепавац Карло Хорн
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ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Рекон струк ци ја Каме но ве ули це
Са завршетком радова на

изградњи брзе пруге, кренула
јеидугоочекиванареконструк
цијаКаменовеулицеуИнђији.
Поменута улица је у претход
ном периоду претрпела доста
оштећења услед радова на
изградњи брзе пруге Београд
–НовиСад,тејењенарепара
цијабиланеопходна.
Према речима директора

Јавног предузећа „Инђија пут“
МаркаГашића,већсузаврше
нирадовинакомплетнојрекон
струкцијиасфалта,апланједа
се ураде и адекватни канали
какобисерешиопроблембла
танасаобраћајници.
–Ималисмодостапримедби

од становника Каменове ули
це,алисечекалодасезаврши
изградња брзе пруге да би се
кренулосарадовимаобјаснио
јеГашићидодаодајеКамено
ваулицадугачка1170метара,
а да је вредност свих пред
виђених радова 7,2 милиона
динара.
Председник Општине Инђи

јаВладимирГакјеподсетиода
су становници Каменове ули
це претрпели највише за вре

ме извођења радова на брзој
прузи у Инђији због проласка
тешкихкамиона.
– Осим проласка камиона

због изградње пруге, станов
ници Каменове имали су про
блем и са проласком камиона
доциглане,којасеналазиутој
улици.Одлучилисмодазабра
нимо пролазак камиона тежих
од пет тона, јер циглана има

алтернативни пролаз и није
неопходнодасекрећуКамено
вом улицом објаснио је Гак и
додаодасе још једномзахва
љује становницима Каменове
улице на разумевању и стр
пљењу.
Како је најавио први човек

ОпштинеИнђија, ускоро почи
њереконструкцијајошнеколи
коулица.

– У наредних петнаестак
дана, кренућемо са радови
ма у Моравској и Вардарској
улици, чију ћемо реконструк
цију веомабрзо завршити, јер
суупитањукраткедеонице,а
у овом периоду планирамо и
реконструкцију Улице Марије
Бурсаћ рекао је председник
ОпштинеИнђија.

М. Ђ.

Радо ви на рекон струк ци ји Каме но ве ули це

БРЗА ПРУГА БЕОГРАД – НОВИ САД

Завр ше но тести ра ње
Мерна кола компаније „Немачких

железница“завршиласутестирањапру
ге за великебрзинедо200 километара
на сат између Београда и Новог Сада,
саопштилаје„Инфраструктуражелезни
це Србије“. Како су истакли надлежни,
вишеод400вожњијеобављеноупрет
ходнихмесец дана на различитим део
ницамаизмеђуБеоградаиНовогСада,
аједнаодњих,недавнојебиланарела
цији Београд – Петроварадин којој су
присуствовалипредседникСрбијеАлек
сандар Вучић и председници општина,
којесеналазенаовојжелезничкојтраси.
Већи део тих вожњи је реализован

брзином од 200 километара на сат, а
тестирања су обављена у различитим
временским условима, дању и током
ноћи. Након четири дана тестирања,
специјалнивоз„Немачкихжелезница“на
српскојпрузидостигаојерекорднубрзи

нуодпреко200километаранасат.
Из„ИнфраструктуражелезницеСрби

је“истичудасетестирањаизмеђуБео
градаиНовогСадаидаљенастављају.
Натојдеоницисесвакодневноодвијају
пробне вожње а биће интензивиране и

пробневожње„Штадлерових“возована
брзојпрузи,савеликимбројемполазака
ивожњисвакогадана.Предстојипериод
уходавања читавог система пруге за
велике брзине, од свеукупних инфра
структурних капацитета, преко возних
средстава до запослених, који ће уче
ствовати у функционисању саобраћаја,
како би редован саобраћај средином
мартабрзапругадочекалаупотпуности
спремна. У саопштењу се наводи да је
током испитивања брзе пруге неовла
шћеним особама забрањен било какав
приступикретањеперонимаиколосеци
маустаницамаидужпруге,каоидаје
пешацимазабрањенопрелажењепреко
ове пруге на недозвољеним местима и
нанепрописанначин. М. Ђ.

Утокусурадовинауређењуисадњи
цвећа на јавној површини око рекон
струисанежелезничкестаницеуИнђији
и Бешки. Како су истакли надлежни,
предвиђена је садња цвећа на око 80

квадрата јавне површине. У наредних
неколикоданабићепостављенитрав
њак чиме ће бити комплетно уређен
простор око поменутих железничких
станица.

Уре ђе ње повр ши на
око желе знич ке ста ни це

Завр ше но тести ра ње брзе пру ге Бео град – Нови Сад 
(фото: Инфра струк ту ра желе зни це Срби је)
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ТОО ИНЂИ ЈА ДОНИ РА ЛА ШИВА ЋУ МАШИ НУ СШ „ДР ЂОР ЂЕ НАТО ШЕ ВИЋ“

Шију се нови кости ми
за „Келт ско село“

КројачкикабинетуСредњојшколи„Др
ЂорђеНатошевић“ уИнђији је богатији
засавременумашинузашивењекојује
у четвртак, 24. фебруара ученицама
смерамодникројачдониралаТуристич
ка организација општине Инђија (ТОО
Инђија). Како је истакао директор ТОО
ИнђијаМиланБогојевић,сарадњасаСШ
„ДрЂорђеНатошевић“почелајепредве
године,кадасуученицекројачкогсмера
заједно сапрофесорицамашиле кости
мезаособљеКелтскогселауИнђији.
– И у овој години настављамо са

сарадњом, а уз нову машину посао ће
ученицеобављатимногобржеилакше.
Ученице вредно раде на изради нових
костимазаКелтскосело.СШ„ДрЂорђе
Натошевић“ јединствена је у нашој
земљи јер, поред тогаштоучеушколи

имајуприликудамедијскинаступајуида
раде нешто што је необично, да шију
келтскекостимештоученициистогсме
ра у другимшколама у Србији али и у
целој Европи немају прилику да раде 
рекаојеБогојевић.
ЗапослениуСредњојшколи„ДрЂор

ђе Натошевић“ поносни су на сарадњу
са Туристичком организацијом општине
Инђија и локалном заједницом. Како је
истакла Елијана Мандић, директорица
те образовне установе искористили су
пружену прилику, јер су ученици могли
дапокажукаквасуумећаизнањастекли
токомшколовања.
–Намајеподједнакобитнаимедијска

промоција коју смо добили учешћем у
стварањукостимазамузејнаотвореном
посвећеном животу и култури Келта. С

друге стране, родитељи наших ученика
схватилисударадимоједанвеомаозби
љан посао. Захваљујући сарадњи са
локалном самоуправом, Туристичком
организацијом општине Инђија, имамо
обезбеђенматеријалзарадштоје,тако
ђе, корисно за ученике и родитеље
истаклајеМандић.
ТокомпосетеСредњојшколи„ДрЂор

ђеНатошевић“,представнициТуристич
кеорганизацијеопштинеИнђијанајави
ли су и нове видове сарадње. Како је
истакаодиректорТООМиланБогојевић,
ђаци са смера кувар и конобар имаће
приликудакрозједанвиддуалногобра
зовања стекну искуство у раду у новом
ресторанукелтскекухиње,чијајеизград
ња предвиђена ове године у оквиру
Келтскогсела. М. Ђ.

Нови келт ски кости миДирек тор ТОО Инђи ја Милан Богојевић са уче ни ца ма и про фе со ри ма

ИЗЛОЖБА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ У РУМИ

Новац буди сећа ња
„Новац буди сећања“ је назив изложбе, која је 24.

фебруараотворенаурумскомКултурномцентру,азаин
терсованијемогупогледатидо12.марта.Речјеоизло
жби папирног новцаСрбије и Југославије у периоду од
1884.годинедоданас,ановчаницесудеозбиркеРумља
нинаИгораМаћешића,шумарског техничарапоструци,
којисенумизматикомбавивишеодтридеценије.Наиме,
новацјепочеосакупљатијошкаодеветогодишњидечак.
– То сакупљање се поклапа са великом инфлацијом

1993. године и до сада сам сакупио новчанице које су
билеуоптицајууСрбијииЈугославији.
Најстарија је из 1884. године, али та новчаница је

модернакопија,нијеоригинална,поштотаквихзванично
уСрбијипостојесамотри:имајеНароднимузеј,Народ
набанкаиједнајеуприватнојколекцији.Наизложбиима
још седам новчаница, које су копије тих најстаријих, а
остале су све оригиналне. Остале новчанице се могу
наћиикупитинаинтернету–кажеИгорМаћешић.

С. Џаку ла
Отва ра ње изло жбе
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ОА ЗА ГО ЛУ БИН ЦИ

Осо бе са смет ња ма
у раз во ју по са ди ле воћ њак 

Животнаирадназаједница„Оаза»Го
лубинци Удружења „Живимо заједно»
насталајесациљемразвојасамостал
ностиуживотуирадуособасаинвали
дитетом.Циљовогјединственоггаздин
ствадабудесамоодрживо,успешносе
реализује већосму  годину.Иако је ре
циклажаосновнарадно–окупационаак
тивностудружења„Живимозаједно»,па
и„Оазе»,одкојеимајукористи,усклопу
газдинствајеипластеникгдегајеповр
ћеицвећеиводебригуодомаћимживо
тињама.Kрајемфебруара,кренулисуу
формирањевластитогвоћњака
Мрежа сарадника овог удружења се

стално шири. Пријатељи из АЦТ Фон
дације Србија, глобалне добротворне
заједницедонелисустановницима„Оа
зе»садницевоћаизаједносагостимаиз
Београда,младимчлановимаУдружења
учествовали у њиховој садњи. Иначе ,

АЦТфондацијаделујеширомсвета,пру
жајући различита средства и услуге по
пут хране, скровишта, одеће, медицин
скенеге,образовања,каоимногадруга
средства подршке, која јачају и уздижу
беспомоћнеиугрожене.
–АЦТФондацијаупројектусадњево

ћасеводиорганскимиеколошкимпогле
димазаузгајањевоћаизатосуодабра
неуправостаресортевоћа,којепотичу
са овога подручја: јабуке, крушке, тре
шње,вишње,шљиве,кајсије.Упитању
сустареотпорнесорте,којенетражехе
мијскатретирања.Затридочетиригоди
не,Удружење„Оаза»ћемоћидауживау
својимплодовима,нагласилајеМарија
наМилановићизАЦТФондацијаСрбија.
Удружење„ЖивимоЗаједно»запомоћ

особамасасметњамауинтелектуалном
развоју ове године ће обележити 25 го
дина ангажовања на пољу побољшања

квалитетаживотадеце,породицеидру
штвенезаједнице.
Дејан Kозић, председник Удружење

„Живимозаједно»поносноистичедаће
уоквирупрославејубилејабитиизведе
на опера чланова Удружења у „Мадле
ниануму»уБеограду,анекичлановису
заитересованидаправеифилм.Тусуи
фолклорнеактивности.
–Основаћемоиспортскодруштво,јер

тонамјеусловдаможемодасетакми
чимонамеђународнимспортскимтакми
чењима. Ми не намећемо те идеје већ
њихдобијамоодродитеља,односноод
децекојакажуштабиволеладабуду.И
светоодличноидекадапратитењихове
потребе,објашњаваKозић.
Уголубиначкој„Оази»тренутностал

ноборавипетособа,анедавносудоби
лијошдвановастанара.

Д. Г.

Сад ња во ћа

ПРО МО ТИВ НЕ ВОЖЊЕ
БРЗОМ ПРУ ГОМ

200 кило ме та ра
на сат и кроз
Ста ру Пазо ву
Реконструкција међународне пруге је

општини Стара Пазова донела четири
важна пројекта: надвожњак  на путном
правцуизмеђуНовеПазовеиБусија,као
инапутномправцукаГолубинцима,где
јеуједнозахваљујућирепубличкојВлади
изграђениновипуткрозГолубинцесве
доПутинацаудужиниод12километара,
чија вредност износи скоро 500 милио
на динара, а упоредо се реконструи
шу железничке станице у Новој и Ста
рој Пазови, рекао јеЂорђе Радиновић,
председникОпштинеСтараПазова.

Редовансаобраћајбитребалодакре
неоко15.Марта,атадаћеграђанимоћи
дасевозебрзомпругом200километара
насатодБеоградадоНовогСадаза35

минута,јертајвознећестајатиизмеђу,а
друговозкојићеићи55минута,стајаће
нанеколикостаница,укључујућиНовуи
СтаруПазову. З.К.

Брзи воз
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ПРЕ МУН ДУ РЕ НИ ДА НИ У ГО ЛУ БИН ЦИ МА

На ово го ди шњим
Мач ка ра ма 200 ма ски
НаконједногодишњепаузеуГолубин

цима су поново одржанеМачкаре, тра
диционалнипокладниобичај,којисупре
250 годинанаовепросторедонелиХр
ватиизДалмације.Субота,26.фебруар
јебилаузнакупокладногјахања,анеде
ља,27.фебруар једонелакарневалса
око200маски,штојемањеуодносуна
претходне године, али тоније умањило
лепоту и шаренило манифестације, за
којусеучеснициозбиљноспремају.
Најмлађи су се маскирали у штрумп

фове, злевиле,црвенкапице,алибила
јетуидворскалуда,воћнасалата,Али
мама и 10 разбојника, Мексиканци, но
вогодишња јелка. Карневалска поворка
јепообичају кренулаизкатоличкепор
теикрозцентарстигланаплатоиспред
дворцаШлос,где јеуследиокраћипро
грамузпредстављањемаски.
Поред Голубинчана, учешће су узели

гости изАпатина,СурчинаШапца,Ста
реПазове,посетиоцисубилиизовоги
околних места, па чак и из Прокупља.
Радушко Јанковић, потпредседник Фе
дерације европских карневалских гра

дова  јеистакаодаму једраго,штосе
овајобичајодржаваидасуголубиначке
Мачкаре први овогодишњи карневал у
Србији.Манифестацијуодопштегинте

ресазаовусрединуподржалисубројни
спонзори,МесназаједницаГолубинци,а
генералнипокровитељ јеОпштинаСта
раПазова. З.К.

Кар не вал ска по вор ка 

НОВА ПАЗО ВА:
КОМУ НАЛ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ

Изградња 
канализације
у Блоку 9

У новопазовачком Блоку 9 у току су
радовинаизградњиатмосферскекана
лизације у Војвођанској и Улици Бошка
Бухе,којисууследилинаконзавршетка
фекалне канализације у проблематич
нимулицамаовогблока.Следећа јена
реду Улица др Слободана Јовановића.
Проблем настаје након падавина, када
јепролазврлоотежанзбогзадржавања
воде,асадасеисправљасеоноштоје
требало да се уради пре вишедецени
ја,кадасуулицетрасиранеуовомделу
НовеПазове.
Општина Стара Пазова  је за реша

вање дугогодишњег проблема издво
јила значајну суму, наводи председник
Општине Стара ПазоваЂорђе Радино
вић,којијеупетак,25.фебруараизашао

натерен,какобивидеодинамикуизво
ђења.Такођеједодаоидасестаропа
зовачка општина налази у пројекту под
називом„ЗдраваСрбија“идасекрајем
године очекује почетак обимних радо
ва на изградњи канализације у Старој
иНовој Пазови, као иСтарим иНовим
Бановцима. З.К.

СТА РА ПАЗО ВА 

Нови изглед
Сло вач ке цркве
Словачка евангеличка црква, која се

налази у самом центру Старе Пазове
практично је најстарија словачка црква
са торњем, јер су Старопазовчани –
евангелици  први имали звоник, што је
биопреседанувремевладавинеМарије
Терезије,итојеподатакнакојисумного
поносни,каоинасвојхрамкојиредовно
одржавају. Крајем фебруара је заврше
нофарбањеклупа,такодаверникеове
црквеодмартаочекујеновиизгледуну
трашњостихрама.
Како би спољашност и унутрашњост
цркве изгледала лепо, потребно је
редовно одржавање, а посао око фар
бања клупа је велика инвестиција коју
је финансијски помогла општина Ста
раПазова.Радиласетехникатзв.фло
дерај, при чему им се практично вра
ћа првобитни изглед. Последњи пут су
такобилефарбенепре40година,алиу
некомпериодусубилезелене,апослед
њих деценија браон боје. Богослужења
сусеуфебруаруодржавалаупростори
јамановогпарохијскогдома,аускороће
верницимоћидаседнуусвежеофарба

неклупеуцрквистаројпреко230година.
 З.К. 

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Бро шу ра о црква ма 

ТуристичкаорганизацијаопштинеСта
раПазова је недавно издала нову бро
шуруосакралнимобјектимауовојсре
дини. Публикација на занимљив начин
представља 20 црквених објеката, од
тога је 16 православних, три католичка
и један евангелички. Садржи 44 стра
не, уз кратак опис на српском и енгле
ском језикуибогатоилустрованефото
графије, управо у циљу промовисања
у туристичке сврхе, а поредштампаног
примерка,брошурапостојииуелектрон
скомоблику,иможесенаћинасајтуТО
општинеСтараПазованапомињедирек
торкаДраганаЗорићСтанојковић.Сваки
од постојећих црквених објеката је спе
цифичан за себе. Цркве су настајале у
периодуод18.до21.века,анекеодњих
представљају споменике културе, који
су под заштитом државе, пише у уводу
публикацијеосакралнимобјектимаста
ропазовачкеопштине,којипредстављају
богатукултурнубаштину. З.К.
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ПРО ТО ЈЕР ЈА  СТА ВРО ФО РА ПРОФ. ДР ДРА ГО МИ РА САН ДА 
„ВЕЛИ КИ СИ ГОСПО ДЕ“

Запи са но о дога ђа ји ма и 
људи ма у Срем ској Митро ви ци

Ова књи га је наста ла као плод јед ног све ште ног вре ме на и чуда која при па да ју 
самом Богу. Што каже вели ки Све ти вла ди ка Нико лај – „Бог је чуди ма почео ства
ра ње све та, са чудом ће доћи и крај све та“. Оно што је изме ђу стра ни ца ове књи ге 
запи са но о дога ђа ји ма и људи ма у Срем ској Митро ви ци заи ста је исти ни то, рекао је 
про то јереј, ста вро фор проф. др Дра го мир Сан до

У сали сремскомитровачког Позори
шта „ДобрицаМилутиновић“ протеклог
четвртка 24. фебруара 2022. године,
одржана је промоција књиге прото
јерја  ставрофора проф. др Драгоми
ра Санда „Велики си Господе“. Аутор
књигекрозшеснаестразличитихприча
насталих уњеговом богатом духовном
искуству настоји да читаоцу приближи
истину божанског присуства сведоче
ћи о многобројним чудима и преобра
жајима стварности која су седогађала
наживотнимпутевимамногихљудиса
којима јебио у непосредномдуховном
и пастирском контакту. Посебно место
у књизи протојереја Драгомира Санда
припадаСремскојМитровициипоједи
ним житељима овог града с обзиром
да је у десетогодишњој свештеничкој
служби при саборном Храму Светог
Димитрија, заједно са својимпарохија
нимадоживеоизапамтиомногадубока
духовнаискуства.Оистинитостизаписа
уовојкњизисведочеаутентичнаимена
људи  актера чудотворних божанских

појава.Протојереј–стафрофордрДра
гомир Сандо професор је Богословије
и Богословског факултета у Београду
на предметима из области православ
непедагогије.ОцаДрагумногиверници
препознају као духовника цркве Ружи
це и капеле Свете Петке на Калемег
дану. Написао је неколико стручних и
богословских дела а књига „Велики си
Господе“ представља његов првенац
у прозном књижевном стваралаштву.
Написаојујенасаветблискихпријате
ља којима је приповедао неке од ових
истинитихприча.
Напочеткумитровачкедуховневече

ри присутну публику поздравио је као
домаћин протојереј  ставрофор Гво
зденАрамбашићипренеоархијерејски
благослов Његовог Преосвештенства
ЕпископасремскогГосподинаВасилија
којинијебиоуприлицидаприсуствује
промоцији.
Позоришни и филмски глумац Гојко

Балетићпрочитаојеизводизпредгово
ракњигеинајавиоистакнутууметницу,

првакињудрамебеоградскогНародног
позориштаИвануЖигон која је читала
одломкеизауторовихприча.
Својом надахнутом беседом, публи

цикоја јеиспунилапозоришнусалудо
последњегместа,обратиосеакадемик
и књижевник Матија Бећковић. Због
бројностиовогскупаонгајеназваопра
вимдуховнимсабором,апротуДраго
мира „златником српскецркве“.Акаде
мик Бећковић, почаствован приликом
дапредсатвиипрепоручикњигупрофе
сораСандаговориојеочовековојвери
ичудимакојисутематскаосновапред
стрављенекњиге.
– Данашњи човек, не само да не

верујенегоневерујеиданекомверу
је,рекао јеонусвомпрепознатљивом
изразу, указујућинапотребу човекада
вером у себе дође до истинске вере
премасвомСтворитељу,наводећипри
меревеликих светитељаиблаженопо
чившег патријарха Павла кога сматра
најупечатљивијим примером човека
који је вероваои коме суљуди заиста

Про то је рејста вро фор Дра го мир Сан до поча ство ван је инте ре со ва њем митро вач ке публи ке
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веровали.Академикјекаопримерчове
ка чврсте вере, чији је живот био сво
јеврсно чудо, говорио и о проти Сави
Банковићу, коме је посвећена једна од
прича у књизи а који је у послератном
периодустрадаваоуправоумитровач
којказниони.
– У овој књизи сигурно ћете препо

знатиљудекојезнате,аотацСандо је
приче које би они испричали испричао
каоњихов духовни отац, рекао је наш
познати књижевник, беседник и акаде
мик.
Књижевница и православна публи

цисткињаЈањаТодоровићдала јекри
тички приказ књиге са насловом из
величанственемолитвекојасеизговара
учинуВеликогводоосвећења.
–Ово јекњигаочудима,очудесним

људимаињиховимживотима,чудесним
ситуацијамакојимаГосподкомуницира
сасвојимдуховнимчедима.Овојекори
снакњигакојућетечитатисарадошћу
јер су то истинита сведочанства које
је отац Драго забележио да остану за
свавремена.Причекојејеговориосам
Господ и примери из живота потврђују
истинитост наше вере и део су непре
сушнедуховнеризницеизкојеможемо
увекнештодазахватимоаданенару
шимоњенупуноћу,реклајеЈањаТодо
ровићуказујућида језањуважанути
саковекњигеунутрашњиосећајиоднос
према вернику од стране самог духов
никаидодала:

– Обично људи који оду у цркву
посматрају себе у односу на светињу
илисвештеникаалиреткокоћепоста
вити питање какав смо ми оставили
печат или утисак на духовника, какво
смо семе посејали у душу духовника,
којијечовекбашкаоими.Занимљиво
мијекакодуховникодговаранапотре
бесвојихверника,какогледанањихова
делаимогућностдаимпружисаветили
духовнилек.
Јања Тодоровић напомиње да су

надахњујуће, инспиришуће и отрежњу
јућепричепротеСанда„дошлеуправи
час у овом времену помало апокалип
тичнихбезизлазаукомесмодухомпри
ковани за медије, екране, интернет и
разнепропагаторелажи.“
Готово двочасовно духовно вече

у Сремској Митровици завршило се
обраћањем аутора књиге протојере

ја  ставрофораДрагомираСанда који
је поздравио и захвалио на присуству
гостима, пријатељима и многобројним
бившим парохијанима, напомињући да
јенајлепшегодинесвогживотапровео
наслужбиуовомграду.
–Овакњига јенасталакаоплодјед

ногсвештеногвременаичудакојапри
падају самом Богу. Што каже велики
СветивладикаНиколај–„Богјечудима
почеостварањесвета,сачудомћедоћи
и крај света“.Оношто је између стра
ницаовекњигезаписаноодогађајимаи
људимауСремскојМитровицизаистаје
истинито.Ето,некисведоцииучесници
ових збивања седе вечерас у публици
авишеодполовинедешавањаукњизи
саовихјесремскихпростора.Поводза
вечерашњупромоцијубилесуречивла
дикеВасилија,којијепрочитавшикњигу
каопрвопредложио– „Хајдемоочеда
идемоутвојуинашуМитровицу,даова
књигабудеповодитеманашихдухов
нихразговора“,алинажалост,нијебио
умогућностидавечерасдође,рекаоје
протаДраго.
У културно  уметничком делу про

грама наступили су Етно група „Срп
скидом“изСремскеМитровицеиЕтно
група„Храм“изЛаћаркакојесуизвеле
неколикодуховнихиетнопесама.

Дејан Мостар лић

Дана шњи човек, не само да не веру је  него не веру
је и да неком веру је, рекао је Мати ја Бећ ко вић у свом 
пре по зна тљи вом изра зу, ука зу ју ћи на потре бу чове ка да 
вером у себе дође до истин ске вере пре ма свом Ство
ри те љу, наво де ћи при ме ре вели ких све ти те ља и бла же
но по чив шег патри јар ха Павла кога сма тра нај у пе ча тљи
ви јим при ме ром чове ка који је веро вао и коме су људи 
заи ста веро ва ли

Повод за вече ра шњу про мо ци ју биле су речи вла ди ке 
Васи ли ја, који је про чи тав ши књи гу као прво пред ло жио 
– „Хај де мо оче да иде мо у тво ју и нашу Митро ви цу, да 
ова књи га буде повод и тема наших духов них раз го во
ра“, али на жалост, није био у могућ но сти да вече рас 
дође, рекао је про та Дра го

Ивана Жигон Матија Бећковић
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Као вид сарадње и помоћи, Основна
школа „Доситеј Обрадовић“ у Иригу
добила је од Природно – математичког
факултетауНовомСадуодређенушкол
ску опрему. Наиме, овај новосадски
факултет је иришкој школи уступио на
коришћењешколскинамештај,арадисе
о136столицаи17припадајућихплоча
стихраднихстолова.
– То смо искористили за опремање

информатичкогкабинета.Кабинетимаи
интерактивнутаблузавишеструкуприме
нуиреализацијунаставногпроцеса,тако
дасмопобољшалиусловезарадиуче
ње наших ученика – каже директорка
школеГорданаФодог. С. Џ.

ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“ ИРИГ

До би је на опре ма
од но во сад ског ПМФа

До ни ра ни сто ло ви и сто ли це

80 ГО ДИ НА ОД ДИ ЗА ЊА ОРУ ЖА НОГ УСТАН КА У СРЕ МУ

Се ћа ње на Мар ти нач ку бу ну
У четвртак, 24. фебруара,

минутом ћутања у част па
лих бораца, а потом и инто
нирањем химне „Боже прав
де“, мештани Мартинаца су
обележили осамдесету годи
шњицу од дизања оружаног
устанка у Срему, познатијег
у народу каоМартиначка бу
на. То је био почетак отпора
окупатору у Другом светском
рату, када су мештани спа
лили сеоску општину, која је
билаподуправомокупатора.
Након тога су наставили пут
ка Фушкој гори, а поједини
побуњеници су у том похо
ду и ухапшени. „Мартиначка
буна“ се некада обележава
ла намного другачији начин.
СтаријиМартинчанијошувек
памтекакосусемладипреру
шавалиуокупаторскаодела,
али и униформе партизана.
Имитирали су догађаје који
су датирали из времена ра
та и парадирали кроз село.
Увишесатномпрограму, уче
ствовалисуомладинци,алии
школарци.Тадасеговорилоо
историји и тренуцима који су
повели каслободи.Данассе
овајдогађајобележаваума
њемобиму.
– Обележавамо дан сећа

ња на подизање оружаног
устанка уСрему.Послебуне
у Мартинцима, на оружје су
седиглиимештанизападног
Срема, а одмах након нас,
већ 26. фебруара и комшије
из Адашеваца. Некада су се
натајданборциокупљалиса
пуно жара и сећања. Данас
поред тешкеепидемијске си
туације, ипак имамо госте из

БиХ,Хрватске,априсутнису
и представници локалне са
моуправе, рекао је Радослав
Жилић, председник СУБНОР
–ауМартинцима.
На споменобележје су по

ложилевенцеицвећебројне
делегације, а међу њима и

представници локалне само
управе.
– Тренуци којих се сећамо

сујаковажнизаисторијуМар
тинаца, али иСрема. Треба
лобидасесетимовременаи
људикојисузаотаџбинудали
животе. Хипотека прошлости

је залог будућности, за неке
нове генерације које долазе.
Захваљујем се Мартинчани
маиприсутнимакојисуодво
јили своје време да прису
ствују овој свечаности, рекао
је Зоран Мишчевић, заменик
начелникаГрадске управе за
културуиспорт.
Уприпремипригодног про

грама учествовала су деца
изОсновнешколе „ЈованЈо
вановић Змај“ изМартинаца.
Један део свечаности је био
посвећен ЈованкииСави Га
бошац, сестри и брату који
су се заједно борили за свој
народ,државуислободу.Јо
ванка се прикључила парти
занимапочеткомДругогсвет
скограта.Јованка,каонињен
брат,слободузакојусусебо
рили,ниједочекала.Стреља
наје1942.године.

Алек сан дра Плав шић

Ра до слав Жи лић Зо ран Ми шче вић

Обе ле жа ва ње осам де се то го ди шњи це „Мар ти нач ке бу не“
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У ТО КУ ОРЕ ЗИ ВА ЊЕ ВО ЋА У СРЕ МУ

Осно ва ква ли тет ног ро да
ВоћариуСремуполакоприводекрају

орезивањевоћа.Каоисвакегодине,тај
посаоћеурадитинавреме,апосебносу
опрезни они који имају веће површине
подзасадима.Резидбајеутокуиувоћ
њацимауМарадикуугаздинствупороди
цеКугли, којаимаподвоћем30 јутара.
Уњиховимзасадиманалазесе јабукаи
бресква.
Орезивањевоћајеагротехничкамера

којасемораурадитинавремеиквали
тетно,јеродтогазависииколичина,али
иквалитетрода.Умногимвоћњацимасе
овајпосаополакоприводикрају,анедав
ноорезивањејепочелоиумарадичким
засадимавоћагденајвишеимајабукеи
брескве.
–Почелисмоорезивањејабукеиуско

роћемоитајпоасопривестикрају.Важно
једатоурадимоквалитетноинавреме
какобисмоималинакрајуирода,алии
квалитетоногаштопроизведемо.Поред
јабуке,имамоизасадбрескве,кажеИва
наКуглиизМарадика.

Марадичани су искусни воћари и ве
омадобро знају какодапроизведу ква
литетан род, а успели су да пронађу и
тржиште.Највећидеородапласирајуна
рускотржиште,аоноштопреостанелако
сепродаидомаћимкупцима.Најважни
је је обезбедити тржиште.Ми имамо ту
срећу даможемо да извозимо на руско
тржиште,аимамоинашухладњачушто
јевеликапредност.Оноштонепродамо
руском тржишту, продамо овде код нас,
нештокодкуће,анештоинапијацамаи
вашарима.Углавномсвеуспемодапро
дамо, каже Ивана Кугли и додаје да је
прошле годинебилабољапродајабре
сквинегојабука,којесупродавалипоце
нидо35до42динаразакилограм.
Иначе,подручјеопштинеИнђијавеома

једоброзапроизводњувоћа,такодане
чудичињеницадаутомделуСремаиз
годинеугодинусвевишеимамодерних
засада.Идаљејенајзаступљенијајабу
ка,азатимибресква.

З. М.
Ивана Кугли

ПОРВ ТАР АН ТУН МАР КИЋ ИЗ РУ МЕ

Ма ње по сла код уз го ја са ла те, 
али и ма ња за ра да
Jедан од највећих рум

ских повртара АнтунМаркић
од прошле године у својим
пластеницима искључиво га
ји салату. Некада је имао и
краставаципарадајз,асада
у његових девет пластеника
током године само је салата
путерица и украсна. Сада је
мање посла и мање зараде,
али важно је да пластеници
нису празни. Салата путери
цакошта30,аукраснаод40
до45динаразакомад.
Антун Маркић повртар је

након дугог бављења повр
тарством решио да се опре
дели за гајење само једне
биљне врсте у својим пла
стеницима, којих има девет.
Маркићкажедатокомгодине
произведе120хиљадакома
даквалитетнесалата.
–Некадајеумојимпласте

ницима било и парадајза и
краставацаипаприке,асада
самозеленасалата.Икодса
лате има посла, али далеко
мањенегокод,например,па
радајза,посебнокадастигне
забрање.Ондаморашсваки
дандаимашраднуснагу,што
једанасвеоматешкопрона
ћи.Кодсалатеимамањепо
сла,алиимањајезарада.Не
можеменико убедитида се
од производње парадајза не

може зарадити. Ја то добро
знамитврдимдаодпарадај
за може веома добро да се
заради,кажеАнтунМаркић.
Да би се обезбедили ква

литетиколичина,морасепо
штоватипунаагротехника.
– Нешто салате смо про

шле године и бацили. Ми
слимда јеова годинадобра
идаћемосвешторасадимо
и продати. Салата путерица

себољепродајенапијацама
од украсне. Украсну прода
јемо на тржиту уБеограду и
тренутнојојјецена45динара
закомад.Запутерицутакође
имамо обезбеђено тржиште
и продајемо је по 30 динара
закомад,штојевеомадобра
цена. Све испод тог износа
нијебашдобро,додајеМар
кић.
У производњу салате је

укључена целокупна поро
дицаМаркићчакинајмлађи
чланови.Разлогзатојесва
како недостатк радне сна
ге, што је како каже Антун,
и био разлог за одустајање
одпроизводњекраставацаи
парадајза без обзирашто је
тапроизводњадоносилада
леко већу зараду од гајења
салате.

З. Мар ко ви но вић

Антун Маркић у свом пластенику
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МА ЛИ РА ДИН ЦИ

Одр жа на
„Ша ка ли ја да“
Петодстрељених јединкирезултат је

последње„Шакалијаде“,којајенедавно
одржана у ловишту уМалимРадинци
ма. Овај број говори да се популација
шакаласмањила,штојесвакакодобро,
кажурадиначкиловци, јердобро јепо
знатоколикосуовипредаториштетнии
задивљач.Збогепидемијскеситуације,
„Шакалијади“ је присуствовало око 80
ловаца.
„Шакалијаде“ се организују сваке го

динекакобисењиховбројсмањио.Хај
кенашакалауловиштуМалихРадина
цадалесусвојочекиванирезултат, јер
наосновуодстрељенихпреадора,може
серећида јењиховбројзначајносма
њен.
– Досадашње „Шакалијаде“ су дале

очекиванирезултат,атојеодстрељених
петјединкиовогапута.Тојесвакакодо
бро,јерсушакаливеомаопаснизалов
нудивљачиуколикоњиховогодстрела
небибило,ловцибиузалудноишлиу
лов.Осталибисмобезловнедивљачи,
каже Живко Стојковић подпредседник
ЛУ„Соко“,МалиРадинци.
Учесници „Шакалијаде“ су добро од

радилипосао,азбогепидемијскеситуа
цијеовогапутабројловацајенештома
њи,анајвишењихјебилоизмачванског
округа.
–Збогепидемијскеситуације,бројло

вацајебиоограничен,алинајвишеихје
билоизМачванскогокруга.Било јена
шихколегаиизАлибунара,Аранђелов
ца,ПожаревцаиВаљева,штонамјеве
омадрагојерјеупитањубилајошједна

Живко Стојковић

„СТИЛ МЛА ДИХ“ РУ МА

Обу ка о ин клу зи ји 
Ро ма на Ро до су
Удружење „Стил младих“ из Руме је

партнерумеђународномпројектууокви
рупрограмаЕразмус+подназивом„Poli
cies for Roma Dimension in Europe“ –
политикезаромскудимензијуукључења
у Европу. Овим пројектом руководи
Румунија и укључује још партнере из
ГрчкеиИталије.
Активности, обуке и међународни

састанци су започели 2019. године.  С
обзиромнатопандемијакорона–виру
са јошувектраје,пројекатћебитипро
дужендосептембраовегодине.
Пројекатсебавизаједничкимтемама

ипроблемимавезанимзаприступобра
зовању, запошљавању, становању и
овојсоцијалноискљученојичестодис
криминисанојгрупиуЕвропиикоднас
–Ромима.

–Kрозактивности,обукеимеђународ
несастанке,желимода креирамоодго
варајућу повољну атмосферу у свим
секторима друштва који имају могућно
стидаунапредеинклузијуромскепопу
лацијеиједнактретманзасве.Нарочито
сеосврћемонамоделенаставе,методе
учењаидругеподршкекојебисмањиле
ранонапуштањешколенасвимнивоима
образовања, укључивање родитеља и
појединачне потребе појединих ученика
–кажеДаниелаВасић,чланицасрпског
тимауовомпројекту.
Раније је одржана обука у Руми са

колегама из Румуније и Турске, коју је
водила Светлана Kојић, директорка
Основнешколе„ИвоЛолаРибар“,укојој
и највише ромских ученика похађа
наставу.
Последњитренингпосвећенинклузији

Рома са свим партнерским земљама у
пројекту јеодржаннаРодосуод14.до
18.фебруара.Нањемусуучестовалиу
оквиру српског тима представници ОШ
„Иво Лола Рибар“ и чланови Удружења
„Стил младих“ из Руме. Обука је била
усмеренанаразумевањезначајаиулоге
школеуподршциромскимученицима.
Поред радног дела, међукултурног и

тимског рада са колегама из Европе,
учесниципројектасусебољеупознали
и са историјом и културом овог лепог
грчког острва. Следећа обука ће бити
одржанаумартууТурској.
–Свенаученоприменићемоиуврсти

тиурадснашимученицимаитакоподи
ћи компентенцијеосталихнаставникаи
саветникакрозрадионицеиокруглесто
лове које ћемо за њих организовати –
истичеДаниелаВасић. С. Џ.
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Румска пијаца слови за једну од нај
снабдевенијихуСрему.Великибројпи
љара, али и пољопривердних произво
ђачагодинамаимасвојетезгенапијаци,
а самим тим и своју сталну муштерију.
Најбољи пазарни дан је субота, кажу
продавциидодајудасутренутнонајтра
женијимладилук,шпанатизеленасала
та,алијошувекседобропродајеијужно
воћечијесуценеуодносунајануарпо
раслеод10до20посто.
НекадасеуРумизналодасусредаи

субота пијачни дани. Сада такве поде
левишенема,јерјепонудасвакогдана
иста. Купаца има свакодневно, некада
више,некадамање,аливажно једасу
задовољнипонудом,каоиценамазако
јекажудасуреалне.
–Цене су реалне и скоро су исте на

свакој тезги.Овде уРумипонуда је из
узетно добра и увек нађем оноштоми
треба.Овихдананајчешћекупујемвоће,
којеимаповољнецене.Ценазависииод
квалитетапа јетакоквалитетнијеиску
пље,кажеНиколаУлемекизРуме.
МиланСтојаковићизРумевећгодина

маимасвојутезгунарумскојпијаци.Ка

жедасуценепораслеод10до20посто
у односу на јануарске. Мандарина чак
коштаисто,150динаразакилограм.Ба
нанесуод150до170,анаранџеод100
до150коликокоштаикилограмлимуна.
Нежалисенапродају,аликажедаможе
боље.
– Ово је сада неки прелазни период

што за нас пиљаре и није баш најбо
ље. Јужно воће ће полако престати да
се продаје, па чекамо наше домаће. А
наши купци највише воле управодома
ћештојепроизведеноуСрему.Продаја
идедобро,мадаможеималобоље.Али,
морамрећида су цене повећане за 10
до20постоуодносунајануар.Мада,то
свезависиодквалитета.Оноштојепрва
класа је и најскупље.Идаље се најви
шекупујевоће,ваљдазбоговекороне,а
свевишеисвежеповрће–кажеМилан
Стојаковић,продавацизРуме.
ОвихдананапијациуРумидобросе

продајеиповрће,посебноонокојестиже
изпластеника.Киклограмспанаћакошта
200динара,везамладоглукаје50дина
ра,коликокоштаикомадзеленесалате.

З. М.

РУМ СКА ПИ ЈА ЦА

Нај ви ше
се ку пу је во ће

Милан Стојаковић

Никола Улемек

меморијална шакалијада посвећена
преранопреминуломловцуБранкуЈо
вановићу из Малих Радинаца, додаје
ЖивкоСтојковић.
ЛовциизМалихРадинацасусепо

казаликаодобридомаћини,јерсупри
премили ловачки паприкаш, најбоља
сремачка вина и наравно тамбураше
без којих оваква дружења немогу да
прођу. Након добро урађеног посла,
песмаједошлакаонаграда.Рецимои
то даЛовачко друштво „Соко“ изМа
лихРадинацаброји17ловацаигадује
ловиштем површине 1350 хектара, а
постојијошод1930.године.
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НЕ СВА КИ ДА ШЊА РО МАН СА

Љу бав је из Си ри је до ве ла
у Ма чван ску Ми тро ви цу
Несвакидашња  љубавна

причаСиријкеРиме(69)иНи
зараАлдроубија(71),Сиријца
коме јеСрбијавећтридеце
није друга домовина, зачета
путем телефона и интернета
окончана је браком и зајед
ничким животом  у  Мачван
скојМитровици.
–Све јепочелослучајнои

како волим да кажем: „Треба
семалопотрудити,сведруго
Бог одради!“. То што је моја
лепа жена сада овде, у мом
дому, прст је судбине, јер се
другачије не може описати
оноштојевезалонашеживо
те.Највећа“кривица“јенамо
јојрођенојсестри,којаживиу
ХомсууСирији,момиРими
номродномграду.Римајеби
лаудовицаиживела јесама
тригодине,акакоијаделим
сличнусудбину,мојасестраје
проводаџисала и спојила на
шеживоте,причанамНизар,
кога Мачвани од миља зову
Ниџа.
Свесеодиграломуњевито,

сећасеНиџа,14.априлапре
пет година, када су у једном
међународном телефонском
разговору,којијетрајаоодпо
ноћидопетујутру,решилида
севенчају.Утихпетсати,ка
же, стала је цела ретроспек
ција њихових живота, чежњи
и надања. Низар јој је саоп
штиодајеодрођењапреузео
бригуодесетогодишњојуну
циНиколини,аРимајеодмах
пристала да девојчица живи
сањима.
– Волим ову земљу, овде

сам провео цео свој радни
век и остварио пензију. До
шао сам у Југославију давне
1973.године, када сам због
ратапрекинуостудијеуСири
ји и наставио их у Ријеци на
Факултетузапоморствоиса
обраћај,гдесамзавршиобро
достројарствоистекаозвање
инжењера.Путме једовеоу
Бродоградилиште „Сава“ у
Мачванској Митровици, где
самсеиожениоидобиодва
сина.МојапрвасупругаНада
била је Сремица, живео сам
сањомсретно20 година, да
бипотомневенчаноживеоса
другомсуругомдоњенесмр
ти,причаНизар,којијенакон
губитка посла у бродогради
лишту покренуо први такси
превоз у Мачванској Митро
вици и одатле пре неколико
годинаиотишаоупензију.

Римин први супруг је оба
вљао високу државничку
функцију у Сирији на месту
заменика министра водопри
вреде.Сањим је пропутова
ла цео свет и научила више
светскихјезика.Изтогбрака,
Рима има две ћерке, сина и
осамунучади,којизбогситу
ације уСиријиживе у Каиру,
Дубаију и Абу Дабију. Тамо
имајусвојебизнисеиудобан

живот,причаона,докнамНи
зарпреводисаарапског.
ДолазакуСрбијупрепетго

диназањујебиоправишок.
Климатски, јер је наших ми
нус17степенинаспрамплус
30 колико је тихданабилоу
Дубаију, одакле је авионом
долетела, био температурни
удар, а и културолошки, по
штосенаначинживотауСр
бијидугопривикавала.

– Пуно ми недостаје моја
породица, моја деца и уну
ци, али је Низар  пун љуба
випремамении трудиседа
мисвојомсталномпажњоми
нежношћу надомести њихо
воодсуство.Садецомиуну
чадима сам стално на скајпу,
честосечујемоителефоном,
причанамРима.
Српски јошувекниједобро

савладала,акакојеНизарче
сто на путу радећи хонорар
непослове,Римајепреузела
свубригуиваспитањењегове
унукеНиколине,којуучиарап
ски.
 За Србе каже да су врло

слични Сиријцима по мента
литету,ауМачванскојМитро
вициодпочеткајенаилазила
насрдачанпријем.
–Људисуврлоспонтании

гостољубиви.Гдегоддаодем,
љубазномепримају.Прошле
године,шестмесецисамбила
коддецеу гостима, уЕмира
тима и Египту, али сам једва
чекаладасевратиммомНи
зару и мојој баштици коју са
великом радошћу овде обра
ђујем.Волим сплав на обали
СавеуМачванскојМитровици
гденатенанесамојиммужем
испијамкафуисок,волимсу
седну Сремску Митровицу у
коју свакодневно одлазимо у
шетњу, волим свој живот ов
де,тврдиРима,задовољносе
осмехујући. Н. Бо жић

Ни за р и Ри ма на сплаву у Мачванској Митровици
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ОЛ ГА ОЛЕ АР ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ ЈЕ РО ЂЕ НА 29. ФЕ БРУ А РА

Сла ви ро ђен дан
сва ке пре ступ не го ди не

Сва ке пре ступ не го ди не на пра вим ве ли ку ро ђен дан ску про сла ву за све сво је при
ја те ље. По след ња два пу та су ми би ли го сти и мо ји при ја те љи из хо ра Ру си на, ко ји 
увек уве ли ча ју све ча ност сво јим на сту пом. Је дан при ја тељ је чак ис пе вао и бе ћа рац 
о ме ни. Ка да су у пи та њу го ди не ка да не ма 29. фе бру а ра, не по зи вам го сте, али они 
до ђу са ми, јер су мо ја вра та увек отво ре на, ка же Ол га
СедамдесетогодишњаОлга

из Сремске Митровице је
рођена 29. фебруара, што
значи да ове године не про
слављарођендан.Собзиром
натодасетајдатумукален
дару јавља на сваке четири
године,Олгаје,акорачунамо
рођендане, сада седамнае
стогодишњакиња. То не би
било толико занимљиво да
нашасаговорницаниједухом
млада, те су кругови које је
Земља окренула око Сунца
одданањеногрођењападо
сада, занемарљиви. Њен
живот је био интересантан и
какосамакаже,уживала јеу
свакомдану,оддетињствадо
трећегдоба.
– Сваке преступне године

направим велику рођендан
скупрославузасвесвојепри
јатеље,. Последња два пута
сумибилигостиимојиприја
тељи из хора Русина, који
увекувеличајусвечаностсво
јимнаступом.Једанпријатељ
је чак испевао и бећарац о
мени.Кадасуупитањупрет
ходне године, када нема 29.
фебруара, не позивам госте,
алионидођусами,јерсумоја
врата увек отворена. Понеко
дође 28. фебруара, а има и
оних који сачекају 1. март,
кажеОлгаОлеар.
Олга је читав свој живот

певала и наступала, што
чинииданас.Певалајеруске
романсе, ромске традицио
налне песме, а омиљена
колегиница са естраде јој је
билаОливераКатарина.
– У младости је то било

многовеселије.Собзиромна
то да сам читав свој живот
певалаинаступала,окупља
ли смо се у београдском
Домусиндиката.Жељамије
биладазаменепеваДраган
Стојнић, да Миодраг Петро
вићЧкаљанештоодглуми,а
то се и десило. То су била
великадружењаидоживља
ји.Певао јеиМикиЈевремо
вић на мој рођендан. То су
само делови мојих прослава
и гостовања. Захваљујући
певању, обишла сам и посе

тила места о којима многи
само сањају. Наступала сам
широм некадашње Југосла
вије,испричалајеОлга.
Наша саговорница је била

солиста и дешавало се да
током једне вечери мора да
стигне на три различита
местаиотпевапонекупесму.
– Певала сам у војном

саставу,каоиуКУД–у„Ђока
Павловић“, а преко њих сам
ималагостовањауБугарској,
Грчкој,Немачкој,Аустрији...И
санашиммитровачкимудру
жењем „Бранко Радичевић“
сам имала много лепих
наступа, објаснила је саго
ворница.
Иако је одувек живела у

Сремској Митровици, коју
никаднијепожелеладаоста
ви, Олга има жал за пропу
штеним приликама, које би
њену каријеру,потенцијално,
одвелеудругомсмеру.
–ПеваласамуСкадарлији,

аготоводасамбиладублер
ка Оливере Катарине. Упо
знала сам велика музичка
имена,попутЦунетаГојкови
ћа,којимејеназивао„сином“,
па сам се једном приликом
побунила и рекла да сам
девојчица и да ме не зове
више тако. То је била једна
анегдота. Радила сам и са
ХанкомПалдум,анаСветом
Стефану и са Мирославом
Илићем.Заувекћемиусећа

њу остати Нада Топчагић и
РадеЈоровић,посвојојхари
змииенергији,сећасеОлга.
Овадамасеопробалаина

модној писти.Учествовала је
наизборуза„ЛепотицуВојво
дине“ , који се одржавао у
Бешки. Била је финалистки
њаизбора.
– Од јаког светла нисам

обратилапажњуштасенала
зи испред мене, притом сам
билавеомаузбуђена.Испред
мене се налазио црвени
тепих, а ја сам се осећала у
томтренуткутоликоважном...
Међутим,коликосамдугачка,
толико сам се опружила по
поду!Публикасегласносме
јала мом паду, аплаудирала,
а ја сам устала и свима им
рекла „То уопште није сме
шно!“. Продужила сам и
наставиладаходампописти.
Никада то нећу заборавити,
кажеОлгаОлеар.
То није усамљен случај,

када су у питању анегдоте.
Олга је једном приликом
заборавила текст песме,
наступајући у Сремској
Митровици. У таквим трену
цима је умела да заигра, да
скинеципелеиокренеситуа
цију у своју корист.Међутим,
билајеисрећнеруке.
– Једном приликом у игри

насрећу„лото“ималасамчак
шест погодака! Међутим,
никада нисам умела даште
димновац.Свесампотроши
ла за десет дана, тако што
сам отишла у Париз и тамо
уживала у хотелу и луксузу.
Могла сам да се вратим до
Београда, а с обзиром на то
дасамсавновацпотрошила,
нисамималакакодасевра
тимизглавногградадоСрем
ске Митровице. Ипак, не
жалим,сјајносамсепровела,
реклајеОлга.
Данасживисасупругомна

салашу, на крају града. И
даље је веома активан члан
русинскогхора.Однаступасе
нијеуморила,апланирадаих
интензивиранаконепидемије
корона–вируса.

Алек сан дра Плав шић

Ол га Оле ар
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Ду шко је за ме не
нај бо љи пи сац,
да сам ја пи сац,

ја бих исто та ко пис’о

ДРАМ СКИ ПИ САЦ ДУ ШАН КО ВА ЧЕ ВИЋ

Једна чаршијска анегдота,
која сепрепричавапошкола
масписатељскогзаната,каже:
седамдесетихгодинапрошло
га века, искусни професор
младогстудентаузимањегову
драмусатрећегодинестудија
драматургијеФакултетадрам
ских уметности и тај драмски
предложак, алијас испитни
рад, односи у Атеље 212,
позориштекојејебилопрогре
сивноимодерноизастандар
депрогресивногЗападногсве
та.Умнеглаветепрогресивне
имодернесрпскедраматурги
јеусаламазачитаћепробе(а
некада и у бифеу поменутог
театра, а некади у оближњој
Српскојкафани)седе,распра
вљају, домишљају, избацују и
смеју се. За то време, сам
аутортогдрамскогпредлошка
седииспредтихпростораипо
сопственом сведочењу, пита
сештајетуњимасмешно.На
крају су умне главе српске
драматургије пресекле и дра

ма „Маратонци трче почасни
круг“ је доживела праизведбу,
а српско позориште је после
дуго времена од Нушића
добилоновистил,младукрви
језиккојијеудијалозимазапи
саовреме.Такокажечаршиј
ска анегдота, која се препри
чава на часовима историје
драме,укојојјеживећиипло
дан писац већ записан и без
његасенеможе.
Душан Ковачевић од миља

честоДушко,данасакадемик,
осмелиоседругипутвећсам
да оде уСрпску кафану и да

Зорану Радмиловићу понуди
да игра Радована Трећег.
Зоран јеозбиљночитаотекст
ипитао„малог“кадаћеонито
дараде.Ковачевићјеговорио
да је Радмиловић Радована
прво играо врло озбиљно, а
све остало је историја. У ту
исту кафануМира Траиловић
послала Душка по пијаног
Зорана,разочараногштоније
добиостан,пасусезаједнои
запили,аКовачевићјеимаои
улогу преговарача. Зорана
РадмиловићаиДанила–Бату
Стојковићајепосебноволеои

каоглумцеценио,мадаДушко
Ковачевић истински и можда
последњи истински цени и
волиглумца.
Истотако,ДушанКовачевић

је неко ко истински, можда
може бити и међу последњи
ма који тако добро познаје
физиономију, ген, језик и
карактер свог народа. Зато је
нашаоминималнодвадесет(а
сигурноих јеивише)српских
поделаСрбанаСрбе.Уопште
но, реплике које је Душан
Ковачевић написао обележи
лесудеонашекраткефилм
ске и мало дуже позоришне
историје и питање је како би
нашадрамскауметностизгле
дала да се оне умне главе у
Атељеу нису кикотале. Пише
кратко, али... сад би требало
да иде она ружна реч из
„Маратонаца“ коју Мија Алек
сић изговара.Његови комади
једноставно имају почетак,
средину и крај у чему сва
мудростијесте,аликовитач
ноинепогрешивознајугдесу
у свом бунилу кренули и који
супогрешанпутизабрали.Он

Фото: Звездара театар

Док је Ну шић ту жну и раз врат ну ре ал ност при ка зи вао кроз 
са ти рич не ко мен та ре и обр те, Ко ва че вић је сво је ли ко ве ства
рао као љу де по сре ди ни, ко ји иза ђу ка жње ни и по вре ђе ни због 
свог ул ти ма тив ног ср ља ња у гре шку. Не ки гле да ју се ри ју о Џор
џу, не ки су ђе ње Ла ри ју Томп со ну, не ки ми сле да не ма бо љег 
ау та од Мо скви ча, а сва де ша ва ња око њих по га ђа ју вр ло ка сно 
и вр ло гру бо

Пи ше крат ко, али... сад би тре ба ло да иде она ру жна реч из 
„Ма ра то на ца“ ко ју Ми ја Алек сић из го ва ра. Ње го ви ко ма ди јед
но став но има ју по че так, сре ди ну и крај у че му сва му дрост и 
је сте, а ли ко ви тач но и не по гре ши во зна ју где су у свом бу ни лу 
кре ну ли и ко ји су по гре шан пут иза бра ли. Он пи ше та ко да не ма 
гре шке и спо со бан је да у ма ло ка же мно го, а си ту а ци је у ко ји ма 
су се ње го ви ју на ци на шли, ма ко ли ко би ле би зар не, увек су 
скро је не та ко при род но са пре пре ка ма и за пле ти ма ко ји се 
из но ва и из но ва ја вља ју



332. MART 2022.     M NOVINE

пише тако да нема грешке и
способан је да у мало каже
много,аситуацијеукојимасу
се његови јунаци нашли, ма
колико биле бизарне, увек су
скројене тако природно са
препрекама и заплетима који
сеизноваиизновајављају.
Као филмски стваралац је

сарађивао са Слободаном
Шијаном,БожидаромНиколи
ћем,аизсарадњесаКустири
цом изашао је филм „Андер
граунд“ као необичан машто
вити спој његове умешности
да идеју преточи у причу са
филмским магијским реали
змом који је Кустирица него
вао.Необично једатајфилм
почињесценомкојој јетреба
ло да се заврши званично
једаноднајбољихјугословен
ских филмова „Ко то тамо
пева“, а ради се о бомбардо
ваном Београду 1941. у коме
одбегле животиње из Зооло
шког врта шетају градом (да
либисеикодругисетиотаквог
апсурдасапочеткарата–не).
Поменути „Ко то тамо пева“
снимљен је за двадесет и
нештодана,акрајњасценаје
изостала, јерекипанијевише
ималафилмскетракеитакоје
настао генијаланфилм.Има
колико се ми смејали на
реплике „Итатабисине“, „Не
брините, пушка је закочена“,
каоидругекултнеизјаве,сва
ким новим гледањем све смо
више на страни оног младог
писца, студента из чекаонице
којисепитачемусеовикико
ћу.Док јеНушићтужнуираз
вратну реалност приказивао
кроз сатиричне коментаре и
обрте, Ковачевић је своје
ликове стварао као људе по
средини,којиизађукажњении
повређени због свог ултима
тивногсрљањаугрешку.Неки
гледају серију о Џорџу, неки
суђењеЛаријуТомпсону,неки
миследанемабољегаутаод
Москвича, а сва дешавања
окоњихпогађајуврлокаснои
врлогрубо.
Воли глумца и приступаму

садужнимпоштовањем.Слу
шатиДушанаКовачевићакако
лепоговориоБатиСтојковићу

граничи се са нестварним, а
онсамолепоразговараодру
гом човеку. „Професионалца“
и „Балканског шпијуна“ напи
сао јебашзањега, аБата је
„Професионалца“ играо
озбиљно болестан, а свега
неколикоданапредпоследње
извођењејеипреминуо.Дра
ме „Лари Томпсон, трагедија
једнемладости“и „Генерална
пробасамоубиства“каојунаке
и имају глумце. Од када је
почеодапише,његовекомаде
играју величине, али његов
списатељски рад не просла
вљају они, већ Ковачевићева
дела прослављају друге.
Поменутог „Професионалца“
јенаплатнуиграоБораТодо
ровић, а био је то успешан
режисерски подухват Душана
Ковачевића, који се поново
чекао до филма „Није лоше
битичовек“.
Кадајепренеколикогодина

Ковачевићев комад „Хиљаду
година љубави“ одигран на
Стеријином позорју, критичар
ИванМеденицајепокулоари
ма новосадских позоришта
победоносно давао срамотну
оценуда јеДушанКовачевић
бивши писац. Меденицу неко
безобразнији може назвати
никад успелим писцем, али
Душко Ковачевић је писац
овог што живимо и оног што
насчека.Тужнобибилодаје
почетком седамдесетих тај
испитнирадостаоуфакултет
ским архивама, јер у Коваче
вићевимделима смоописани
више него што себе можемо
препознати,гденамонакокао
прстом у око каже да увек
непогрешивобирамокреатив
но виђење истине, хаос уме
стосмирајаималоумност.Бар
једноммесечнокаонекопона
вљањешколскелекцијетреба
погледати или прочитати
нештоКовачевићево.Евопре
порукезачуданкрајфебруара
и неизвестан почетак марта,
за бесмисао рата гледајте
„Андерграунд“, а за смисао
као такав гледајте „Сабирни
центар“иоптрчитеједанпоча
сникруг.

Чи тан ка

„Ко то та мо пе ва“ сни мљен је за два де
сет и не што да на, а крај ња сце на је из о
ста ла, јер еки па ни је ви ше има ла филм
ске тра ке и та ко је на стао ге ни ја лан филм. 
И ма ко ли ко се ми сме ја ли на ре пли ке „И 
та та би си не“, „Не бри ни те, пу шка је за ко
че на“, као и дру ге култ не из ја ве, сва ким 
но вим гле да њем све смо ви ше на стра ни 
оног мла дог пи сца, сту ден та из че ка о ни
це ко ји се пи та че му се ови ки ко ћу

„БУКБАР“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Са јам књи га
ма лих из да ва ча

Укафе–књижари„БукБар“
у Сремској Митровици, 26.
фебруара је одржан „Први
БукБаровсајамкњига–пред
стављање малих издавача“.
Учесницисајмасубилеизда
вачке куће „Суматра“, „Радни
сто“, „Дарма букс“, ИПЦ „Ме
диа“, „Јети издаваштво“ и
„Ваганар“.
–Публикаванвеликихгра

доватешкодолазидоиздања
малихиздавача,којисеуглав
ном баве некомерцијалним,
али квалитетним књижевним
делима. Интересовање је
било велико, те планирамо
ово све да поновимо. „Вага
нар“ издаје француску и
франкофону књижевност.
Прошле године смо издали
едицију поводом 400 година
одрођењаЖанаделаФонте
на,највећегсветскогбаснопи
сца. Били смо једини промо
тери, ван француског говор
ногподручја.Имамодапону
димо и дела једног младог
писца,ФранкаБуиса,којиима
скоро милионске тираже у
Француској, рекла је Милена
Зукићизиздавачкекуће„Вага
нар“уСремскојМитровици.

Колико је важно да мали
издавачи буду видљиви, ука
зала је и власница „Јети“
издавачкекуће.
–Бавимо се дечјим књига

ма. За сада имамо осам
наслова, у припреми су још
два.Углавномсебавимопре
водима италијанских писаца.
Мислим да никоме од нас
„малихиздавача“нијеуинте
ресу да постанемо „велики“.
Овај посао се започиње из
чистељубави и ентузијазма.
Свако од нас је пронашао
врсту књижевности којом ће
себавитииутомепроналази
инспирацију.Свакановакњи
гакојустворимонасиспунии
води ка томе да направимо
нову. Није важно коликог ће
обима бити наша издавачка
кућа, већ да радимо онако
како смо замислили и како
насчини срећнима.Сан сва
ког од нас је да опстанемо у
ономобликуукомесмопоже
лели, каже Марија Спасић,
власник издавачке куће „Је
ти“.
Књигећебитинасајамском

попустудопетогмарта.
А. П.

Ми ле на Зу кић Ма ри ја Спа сић

Са сај ма
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

За што мај сто ри уда ра ју 
по џе пу ви ше же не
не го му шкар це?
И та ко до шао је го спо дин, на пљу вао чи та во 

мо је ку па ти ло и ор га низаци ју вен ти ла у истом, 
и оба вио по сао за два и по ми ну та. Уз ру ко ва ње 
и три хи ља де оста ла сам за бе зек ну та и већ сам 
раз ми шља ла о оп ци ји да по ста нем во до ин ста
лан тер ка, ма кар хо но рар но

Раз го ва ра ла сам на не ко ли
ко стра на са же на ма о овој 
те ми и све нас је бар јед

ном за де си ла суд би на ‘оши шао 
ме је мај стор као ов цу’. И све 
смо до не кле за кљу чи ле или са 
гор до сти у ср цу при хва ти ле да 
– јед но став но мо ра му шка рац 
да бу де при су тан или да бар 
уго ва ра це ну. А за што?

На при мер, ја сам има ла не
ко ли ко не га тив них ис ку ста ва и 
осим то га што имам ‘пи ро ћан
ске’ кр ви у се би, про сто ми се 
ни је до па ла не прав да ко ју сам 
осе ћа ла у сто ма ку.

На и ме, има ла сам про блем са 
гре ја њем и из најм ље ном ста
ну и од лу чи ла сам да по зо вем 
мај сто ра – по пре по ру ци. Ви
ше је при чао, од вр тао и за вр
тао зи до ве пе ћи, не го што сам 
при ме ти ла да би ло шта ра ди. 
А, по што до ла зим из мај стор
ске ку ће, ин стинк тив но пра тим, 
слу шам и по ста вљам пи та ња 
мај сто ру ка ко бих сте кла бар 
не ки увид у квар или мо гу ће 
ква ро ве.

Мај стор је пак у вид ној, по ма
ло из дра ма ти зо ва ној па ни ци 
отр чао по но ви гре јач уз ре чи 
ка ко бих убр зо на пра ви ла по
жар и да сам тре ба ла ра ни је 
да зо вем. Ви ше сат ни ла га ни 
рад овог мај сто ра ко штао ме је 
8.000 ди на ра, што ми је од мах 
де ло ва ло сум њи во, две хи ља
де за гре јач, а шест за ру ке. Све 
мо је ‘пи ро ћан ске’ дла ке на те лу 
су се на је жи ле и се би сам об ја
сни ла си ту а ци ју са: ‘ово је Бе о

град и ре ал но ни сам ни кад има
ла ТА пећ, па не мо гу ни да знам 
ка ко се це не кре ћу’. 

Елем, пећ је по но во по че ла 
да смр дуц ка два ме се ца ка сни
је и овог пу та по зва ла сам мај
сто ра по пре по ру ци осо бе из 
Град ског стам бе ног, об ја сни ла 
про блем, исто ри ју ква ро ва и 
упи та ла за це ну. Ка да ми је ре
као 50 евра, цео Пи рот у ме ни 
је ско чио, али и ин стинкт, ко ји 
је ви као да ме не ко пра ви бу да
лом  ни је мо гао да за че пи гу
би цу. 

Од лу чи ла сам да по ту рим 
мом ка да оба ви по зив са истом 
пер со ном и уз па жљи во при
пре мљен сце на рио, јер се он 
као ‘пра ви Бе о гра ђа нин’ тек не 
раз у ме у све то. Све је ре као ка
ко тре ба, уз мо је су фли ра ње ту 
и та мо, и по ну ђе на це на би ла је 
три хи ља де – што ми је је ди но 
по твр ди ло да се ње го ва му шка 
реч јед но став но ви ше по шту је 
од мо је. 

При се ти ла сам се та ко и те
нут ка ка да сам по зва ла мај сто
ра да ви ди за што цу ри туш. Да 
об ја сним, туш је цу рио на не ко
ли ко ме ста и то вр ло обил но, 
ни је би ла про блем са мо гу ми ца 
на гла ви ту ша. 

И та ко до шао је го спо дин, на
пљу вао чи та во мо је ку па ти ло и 
ор га низаци ју вен ти ла у истом, 
и оба вио по сао за два и по ми
ну та. Уз ру ко ва ње и три хи ља
де оста ла сам за бе зек ну та и 
већ сам раз ми шља ла о оп ци ји 
да по ста нем во до ин ста лан тер

ка, ма кар хо но рар но. 
Туш је пре стао да цу ри, али 

ни на јед ној сла ви ни во да ско
ро да ни је ишла. По но во сам 
под мет ну ла деч ка да по зо ве 
мај сто ра са, у том тре нут ку жен
ским про бле мом ка ко уме ју да 
га на зо ву, ко ји је до шао и са мо 
ми од вр нуо вен ти ле за во ду и 
све се вра ти ло на ста ро – за јед
но са цу ре њем. Чо век је по ме
рио све жи во што је мо гао, оти
шао по ма ли пла стич ни де лић 
и за вр шио за по ла са та. Све то 
на пла тив ши 1.000 ди на ра.

Иа ко не знам ко ли ка би та це
на би ла да ни је из го во ре на из 
це ње не му шке ла бр ње, ко ја се 
опет на гла ша вам уоп ште не раз
у ме у те ства ри, и да ље сум њам 
да би би ла ви ше од 1.500 ди на
ра, као што сам ка сни је са зна ла 
и да прет ход но по ме ну ти гре јач 
за ТА пећ ко шта 800 ди на ра.

По ен та це ле при че, а да не 
ис ти чем фе ни мин стич
ке мо мен те це ле про бле

ма ти ке за о ста лог кр жља вог 
па три јар ха та, као и дав но не
ста лог ка ва љер ства у ком му
шка рац по ма же же ни у не во љи, 
мо гу за кљу чи ти да жи вот јед
но став но не ка да пре ма же на ма 
ни је фер. 

За то јед но став но под ме ћи
те бра ћу, парт не ре, не ћа ке или 
ком ши је да вам зо ву мај сто ре 
– док не на у чи мо во ло ин ста ла
тер ске, елек три чар ске и дру ге 
мај стор ске по сло ве ко је ће мо 
по ку ћи оба вља ти са ме. ;)

ЛА Луна
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Крај фебруара је последњи опти
малнирокзаприхрануозимихстрнина
иу95одстослучајевасуратариуста
ропазовачкој средини већ завршили
овајпосао.Ипак,билојемногоразми
шљања због драстичног поскупљења
минералнихђубрива,безкојихсеопет
немогуочекиватидобриприноси,чега
јесвестаниЈанкоТурчан.Кажедауко
ликохоћедобружетву,несмесмањи
ватипотребнуколичинухранива,тако
дасумупрошлогодишњезалихеурее
добродошле,азакорективнуприхра
нусенададаћебитинатржиштуКАН
илиАН.Усупротномћерадитифоли
јарнупрскање.
–Какоби се тачно знало колико је

хранивапотребно,најбољејепретход
ноурадитианализеземљиштаасада
јенајпотребнијиазот,саветујеВлади
мирМужевић,агроном.
У „Делта аграру“ су  урадили прву

прихрану озимих стринина и уљане
репиценитратнимђубривима,акорек
тивнаприхранаћеуследитизадведо
тринедеље.Узависностиодпредусе
ва,типаземљиштаиагротехнолошких
услова,упросеку јепшениципотреб
ноод60до110килограмачистогхра
ниванапреласкуупролећнипериод.
Генерално,пшеницаједоброподнела
зимуиполакоизлазифаземировања,
јерповршинскислојземљиштапочи
њедасезагрева. З.К.

НА ЦИ О НАЛ НИ СА ВЕТ
УКРА ЈИ НА ЦА У СР БИ ЈИ 

При ку пља ње 
ху ма ни тар не 
по мо ћи
Национални савет украјинске националне

мањине уСрбији саопштио је да организује
прикупљање хуманитарне помоћи за народ
Украјине.Донацијеувидухране,одеће,обу
ћеићебадиграђанимогупредатииуСрем
скојМитровицинаадресиДНУК„Коломејка“,
БулеварАрсенијаЧарнојевића45.Волонтери
удружења ће по позиву доћи на потребну
адресу. Савет позива грађане, који имају
могућност, да прихвате избеглице из ратом
захваћених простора Украјине. Заинтересо
вани Митровчани такође се могу јавити
локалном удружењу украјинске националне
мањине. А. П.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Без при хра не не може мо
оче ки ва ти добру жетву

ПОДИГ НУ ТА ОПТУ ЖНИ ЦА ЗБОГ УБИ СТВА
ЉУБО МИ РА ТРНИ ЋА (43) ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Супру га Jована стра ху је 
од нових инфор ма ци ја
Више јавно тужилаштво подигло је

оптужницу која је стигла у Виши суд у
СремскојМитровици.Речјеооптужници
противВенесаЛекаревића (38)иНико
лине Катић (26) због кривичног дела
тешко убиство. Према оптужници, њих
двојесуЉубомираТрнића(43)изСрем
ске Митровице претукли до смрти, а
ондањеговотелоумоталиутепихиста
вилиугепекпутничкогаутомобилаголф,
гдејеипронађенунасељу„Камењар“.
Трнић,којијебиоотацтројемалолет

не деце, пронађен је дан након што је
његов нестанак полицији пријавила
супругаЈована,којајесвевременаслу
ћивала да му се нешто десило. Шест
месеципослетог злочина, Јована каже
даидаљенезнаштајебиоразлогдасе
њеном супругу одузме живот и деца
оставебезоца.
– Према налазима обдукције, Љубо

мир се угушио од своје крви, њему је
лицебилоунакаженоколикосугатукли.
Када су га одвели у стан где јеживела
Николина, Венес му је рекао да има
односсањом,акадајеонодбиотадаје
почео крвнички да га удара. Остале
информацијеникаквенемам,аверујте,и

страхмеједадођемдоновихсазнања
 каже за наш лист Јована која је сада
свећеркицама,једнеод10годинадруге
од6инајмлађеод17месеци.
Какокаже,средњаћеркатешкоподно

сигубитакоца.
– Њу су тек сада стигле те муке, за

разликуоднајстаријекојасесадамало
опоравила.Надамседаћебитидобро,
због њих морам да будем јака прича
Јована.
Љубомир је тог четвртка у послепо

дневним сатима пио испред једне про
давнице са још два пријатеља. Како су
реклисведоцидогађаја,тадајенаишао
Венес који се посвађао са једним од
његовихдругара,аЉубомирих јесми
риваоданедођедотуче.Кадасеситу
ацијасмирилаВенесјепозваоЉубоми
ранајошједнопиће,штојеонпристао.
Штаседаљетамодешавало,тознају

самооникојисубилиустану.Тражећи
Љубомира и распитујући се код особа
које су га виделе, Трнићеви породични
пријатељиполакосудовелиполицијудо
тела.

С. Костић

Кадасусазналидајебеживотнотело
ЉубомираТрнићапронађено,Венеси
Николинасубилиубекству,апослетри
дана они су пронађени и ухапшени.
ЊимајеВишисудпродужиопритвору
којемсеналазенаконхапшења.

Осум њи че ни 
били у бек ству

Ка жње ни због
са о бра ћај них
пре кр ша ја
Припадници Министарства унутра

шњихпословауСремскојМитровици
су, овог викенда, приликом контроле
саобраћаја открили двојицу возача
који су учинилипрекршај насилничка
вожња,двојицукојисувозилиподути
цајемнаркотикаидвојицубезвозачке
дозволе.
Збогпрекршајанасилничкавожња,

у Шиду је из саобраћаја искључен
двадесетогодишњаккоји јевозио„по
ло“са2,31промилаалкохолауорга
низму, а у Старој Пазови четрдесе
тједногодишњи возач „реноа“ са 2,71
промилалкохола.
УНовимБановцимаполицијајезау

ставила двадесетпетогодишњег воза
ча„фијата“којијевозиоподутицајем
канабиса.Кодњегајепронађенпаке
тић са сувом биљном материјом за
коју се сумња да је марихуана, а
наконвештачењапротиввозачабиће
поднетаодговарајућакривичнаприја
ва.
Четворицивозачајеодређенозадр

жавање до 12 часова у ком року су
приведени надлежним прекршајним
судијама.
СаобраћајнаполицијајеуГолубин

цима затекла двадесетседмогоди
шњака који је возио „опел астру“ а у
Старој Пазови четрдесетједногоди
шњег возача „реноа“, обојицу без
возачкедозволе.
Они су приведени надлежном пре

кршајном судији који им је изрекао
новчане казне од 100.000 и 140.000
динара.
Апелујемо на возаче да доследно

поштујусаобраћајнепрописе,уциљу
својеибезбедностиосталихучесника
усаобраћају.

СА ОП ШТЕ ЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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СТЈЕ ПАН АЛ БОТ СЛИ КАР  СЦЕ НО ГРАФ ИЗ НО ВОГ СЛАН КА МЕ НА

Омаж вре ме ну ко јег ви ше не ма

Ро ђен сам у про
шлом ве ку и мо је 

сли кар ство се 
та мо мо же сме
сти ти. Та ко ће и 
оста ти, јер је то 

омаж вре ме ну 
ко је је про шло и 
ко је се не ће вра

ти ти. Лич но ду гу
јем се би да то 

вре ме чу вам од 
за бо ра ва кроз 

сво је сли ке, 
ис ти че сли кар 
Стје пан Ал бот

После завршене Академије ликовних
уметности у Београду, Стјепан Албот
нијехтеодаостанеуградупопутсвојих
осталих колега. Љубав према родном
месту,људимакојиживеуњему,Дунаву,
богатој историји и природним лепотама
Сланкамена, превладала је у његовој
одлуци.Тусунасталеинајлепшеумет
ничке слике на којима преовладавају
мотиви Срема, некадашњег живота у
њемуисрединеукојојживи.

Род но ме сто, оа за ми ра
и ин спи ра ци ја

Почетаксликарствавезујезанајраније
данесвогдетињства
–Кадсамбиоврломлад,дедами је

од врећа за мекиње шио бележнице, с
обзиром на то да их у то време нисмо
ималигдедакупимо.Мојипрвицртежи
су настали у њима. Касније у основној
школи, учитељица је приметила мој
таленатизахваљујућињојсамвероват
но почео озбиљно размишљати о сли
карству.Послалајенекеодмојихрадова
на различите конкурсе на којима сам
освајао престижне награде. Све време
кроз школовање и касније у гимназији,
схватиосамда требада себавимсли
карством на озбиљнији начин. После
гимназијесамуписаоАкадемијууметно
сти и то је дефинисало моје даље

бављењесликарством,кажеАлбот.
ОнистичедајезаСланкаменемотив

новезан,теданикаданијепожелеода
одеизњега
–Заистасамлокалнипатриотаупози

тивномсмислутеречи.ЗаменејеСлан
каменодувекбиоједанконгломератсве
гаодмногобројнихнација,падопрофи

лаљуди.Једанмикрокосмос,мојаоаза,
у коју сам једва чекао да се вратим из
Београда. За Сланкамен сам везан по
свему ономе што сам данас. Превише
ми јеважан,почевшиодпејзажа,падо
људи који овде живе и које познајем у
душу.Никаданисамразумеољудеугра
дукојинезнајуименасвојихпрвихком

Стјепан Албот
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шија.Селојошувекчуватевредностиза
којеграђаниодавнонезнају.Мисеовде
још увек држимо једни других, људи
живебољенаселу,самањестраха,са
мање отуђености. Овде се добро осе
ћам.Сланкаменмијесасвимдовољани
каоместозарад,местозаодмор,алии
збогпријатељанакојемогуувекдарачу
нам,каоионинамене,објашњаванаш
саговорник.

Сли кар ство као за нат
Мишљења је да сликарство никада

није било занимљиво у смислу сигурне
егзистенције,уздужнопоштовањељуди
ма који су успели у томе, али да се од
сликарства ипак може солидно живети,
уколикосењимебавишнаправиначин.
–Засебенемислимдасамуметник.

Одкадасампочеодасебавимсликар
ством,трудимседаовладамсликарским
занатомпоготовоштожанровскирадим
различите ствари од акварела, уљаног
сликарства,темпера.Усвимтимтехни
кама,покушаосамкрозстудиједанау
чимитајзанат.Држимдоњега,иакосе
сликарство обично везује за уметност.
Мишљења самдабез познавања зана
та,тоганема.Токомживотапрошаосам
више фаза: од академског, школског
начинасликања,падораздобљахипер
реализма.Томејепомалоуморило,јер
самсликупочеодругачиједоживљавати.
Измештамиостављамсвеоноштосли
кучиниважном.Тобихназваореализам.
Мотивинањимасууглавномизсредине
укојојживимиукојојсамрођен.Послед
њих година, мотиви су везани за моју
ВојводинуиДунав.Крозњихпокушавам
одржатисвелепоштосамкрозсвеове
годинепроживио,причаАлбот.
Насликамасупрепознатљивиисим

болиСрема,којинажалостполаконеста
ју.
–Памтимвремекадасмоукућиима

лифијакер,коњеиопремузањих.Нека
да је коњбиочланпородице,а коњска
шталатакоуређена,дастеуњојмогли
спавати.Свејемањеикотобања(чар
дака).Затоминијетешкодаихсликам.
Мојеемоцијесувезанезатовреме.Ово
времеукојемсадаживимо,неразумем
башнајбољеуздужнопоштовањепрема
свој тој техници и цивилизацијском
напретку. Рођен сам у прошлом веку и

мојесликарствосетамоможесместити.
Такоћеиостати,јерјетоомажвремену
које је прошло и које се неће вратити.
Личнодугујемсебидатовремечувамод
заборава кроз своје слике, истиче сли
карАлбот.
Албот јеосликаоинеколикоцркавау

околинисвогаместа,наФрушкојгори,у
Бешки, Лаћарку. Али, осим сликарства,
Алботима јошнеколико хобија, који га,
какокаже,испуњавајукаоличност.
– Живот није довољно дуг да се у

њемуостваритеусвемуономштожели
те. Волим рибарење на Дунаву. Своје
времено сам правио чамце и бродиће.
Свешто сам пожелео тог тренутка, где
сумибилемисли,тосамирадио.Сли
карство је увек било присутно у мом
животу,алијебилоданакадасамморао
отићинаДунав.Тамодопуњујембудући
фундуссликакојећесеускоронаћина
платнима, истиче сликар из Сланкаме
на,којипозивасвеонекојинисуимали
приликудапосетеСланкамен,датоучи
не, јерсекакокаже,сигурнонећеразо
чаратиуприроднелепотеместа,апого
тово не у широкогрудост и гостољуби
востСланкаменчана.

С. Д.

МАР ТИН ЦИ

Све се мо же, кад 
се ма ле ру ке сло же

Наместу где јебиладивљадепо
нијауМартинцима,децаизОсновне
школе „Јован Јовановић Змај“ су
засадила стотину садница тополе.
Чишћењедепонијекаоиакцијапошу
мљавањасупројекатМеснезаједни
це „Мартинци“.Садницесудонација
Јавногпредузећа„Војводинашуме“,а
ученицивишихразредашколесуна
унапред припремљено земљиште
посадилисвихстотинусадница.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Дан ту ри стич ких 
во ди ча

Бесплатном туристичком туром
крозСремскуМитровицу,туристички
водичиграданаСавису26.фебруа
раобележилиДантуристичкихводи
ча. Том приликом су грађани имали
прилику да посете Градски парк,
Царску палату, лапидаријум, Музеј
СремаибазиликуСветогДимитрија.
Лиценцирани водичи упознали су
присутнесаисторијом,споменицима
културе,каоизнаменитимличности
ма, једног од најстаријих европских
градова. Митровица има тренутно
деветнаест лиценцираних водича,
који ће сваке суботе радити у Тури
стичкоминфо–центру,какобибили
нарасполагањусвимпосетиоцимаи
туристима. Заинтересовани могу
започети туристички обилазак града
свакоградногданаод7до17часо
ва, суботом од 9 до 15 часова, а
недељомсеодржавајуорганизоване
туристичке посете. Туристичка орга
низација Сремске Митровице је
подржалаовајдогађај.

А.П.
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ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА МЛА ЂЕ ПИО НИР КЕ У КОШАР ЦИ

Мла де кошар ка ши це „Сре ма“ 
боље од Инђиј ки

ЖКК „Желе зни чар“ Инђи ја  ЖКК „Срем“ Срем ска Митро ви ца  42:65
У дерби утакмици првен

стваВојводинезамлађепио
нирке одиграној у суботу 26.
фебруара 2022. године у
Инђији, ЖКК “Срем” је побе
диодомаћуекипуЖКК“Желе
зничар”. Сјајна игра Срема
токомцелеутакмицекрасила
јегостујућуекипукојајезабе
лежила веома важну победу
на тешком гостовању против
неугодне Инђије. Срем се
пласираоудругуфазусамак
сималнимучинкомкаоједина
непоражена екипа. У екипи
Сремасвекошаркашицеупи
салесусеустрелце.
За ЖКК „Срем“ играле су:

НиколинаПоповић (број2на
дресу) 15 поена, Николина
Поповић (дрес број 10) 12
поена,ТеодораМилошевић8
поена, Емилија Мирчета 6
поена,ТијанаБиуковић6пое
на,МилаРодић4поена,Тео
дора Кузминац 4 поена, Ана
Распоповић 4 поена, Ива
Маринковић 4 поена и Лана
Вучетић2поена.Екипу„Сре
ма“доважнепобедеводиоје
тренер Никола Милошевић.
Најефикаснија играчица у
екипиизИнђијебилајеЈова
наМаксимовићса35поена.

Д. М. 
Извор и фото : ЖКК “Срем”

У утакмици 15. кола Кадетске
лиге Србије која је у суботу 26.
фебруара2022.годинеодигранау
сремскомитровачкојхали„Пинки“,
ЖКК„Срем“поражен јеодлидера
натабели,екипеККЖ„ЦрвенаЗве
здаМТС“.
Фаворизоване Београђанке од

самог старта утакмице кренуле су
агресивно,брзоипоказале зашто
сунајбољаекипаудржави.Среми
це су се максимално бориле за
сваку лопту током целе утакмице,
због чега су добијале аплаузе и
подршку својих навијача. Младим
играчицама „Срема“ утакмица са
актуелним шампионкама Србије
може послужити као велико иску
ство.
ЗаЖКК“Срем”игралесу:Анге

лаЛадинек,БранкаТркуља,Мили
ца Ђорђић, Николина Баланац
(кап.), Мила Николић, Ирина
Андријашевић, Ања Бојковић,
Милица Јеринић, и Милица Три
ван.Удомаћојекипинајвишепое
наубацила јеАнгелаЛадинек(18
поена)аследеТркуља(10),Ђор
ђић(5),Баланац(4)иНиколић(4).
Најефикаснија играчица у екипи
„Црвене Звезде“ била је капитен
Ана Милановић са 20 убачених
поена,докјеАнаЈовановуписала
једанпоенмање.
Тренер „Срема“ Немања Ста

менковић задовољан је начином
на који је његова екипа пружила
отпорреномиранимпротивницама
уодносунапримарнициљклубау
овом тренутку а то је афирмација
младих играчица, уз евентуалну
могућностдасеуђемеђуосамнај
бољихекипаулиги.Већинатимо
ва у кадетској лиги одавно је
оформљенаиуиграна.Илустраци
јеради,упостави„Црвенезвезде“
највећи број кошаркашица био je
2005.годиште,доксуупрвомтиму
„Срема“наступилепретежноигра
чице пионирског узраста, сазнаје
моуразговорусашефомструке.
Стаменковићјеуигрисвојееки

певидеонеколикодобрих тактич
кихискоракаалиусусретусаква
литетно селектираном, физички
доминантнијом и искуснијом еки
пом„Звезде“којајепритомеима
ла шутерско вече, његова екипа
реалнонијемоглавише.Унаред
номколуЖКК„Срем“гостујеуБео
градуекипиЖКК„АртБаскет“,јед
ном такођенеугодноми квалитет
номпротивнику.ТренерСтаменко
вић нада се доброј утакмици и
изражаваочекивањедаћењегове
девојкеиуовојутакмиципоказати
борбеност и дисциплину супрот
стављајући се још једном високо
пласираномтимунатабели.

Д. М.

ЖЕН СКА КАДЕТ СКА КОШАР КА ШКА ЛИГА

„Црве на Зве зда“
ефи ка сни ја од „Сре ма“

ЖКК „Срем“ СМ  ККЖ „Црве на Зве зда МТС“ 
Бео град  41 : 83 (15:25, 10:22, 8:21, 8:15)

РК „Инђија“: Драшко, Баљак 1, Богојевић 8,
УрошЖивковић,Балић(К)1,Аћимов5,Јевто
вић 5, Владимир Живковић, Маринковић,
Шотра 4, Александар Живковић, Павковић,
Кочић 1, Жарковић 1, Миловановић. Тренер:
БорисЖарковић
РК„Колубара“:Белошевић,Филиповић,Дија

матовић2,ДамјанЈеленић,Костић,Тривић(К)
2,ОгњенЈеленић5,Ђорђевић1,Белошевац,
Кнежевић3,Протић4,МилошЈовановић,Ива
новић 1, Мирко Јовановић 3, Максимовић,
Крупниковић2.Тренер:ГоранЈелинић
УнаставкутакмичењауСуперБлигиСрбије

рукометаши „Инђије“ стартовали су са две
победенадвеутакмице.СагостовањауСивцу
донелисудвабода,ауутакмиципротивлаза
ревачке„Колубаре“,екипекојасеналазиузони
испадања,остварилисупобедуудербијузаче
ља.СусретјеодигрануСпортскојхалиуИнђи
јиунедељу,27.фебруара.
До25.минутаигралосе„голзагол“,тадаје

на семафору било 9: 9. Затим „Инђија“ прави
мини серију од 3:0. „Колубара“ се врло брзо
„враћа у игру“ и на крају првог полувремена
билоје12:11.Настартудругогделамечадома
ћинулазиусеријуголоваодчак6:0итупред
ност,којајенакрајупреполовљена,Инђинчани
сусачувалидокрајамечазаконачних27:24.У
следећемколу„Инђија“гостујеекипиРК„Син
ђелић“изБеограда.

М.Ђ.

РУКОМЕТ: СУ ПЕР Б ЛИ ГА СР БИ ЈЕ

По бе да над 
„Ко лу ба ром“

РК „Ин ђи ја“РК „Ко лу ба ра“
27: 24 (12:11)
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На ширем списку селектора женске рукометне
репрезентацијеСрбијезаквалификационуутакмицу
против Шведске која се игра у четвртак 3. марта
2022.годиненашласеирукометашицасремскоми
тровачкогРукометног клуба „Срем“шеснаестогоди
шњаНаташаЋетковић.ИзабраницеселектораУро
шаБрегараборесезаодлазакнаЕвропскопрвен
ство које се у новембру ове године организује у
Словенији,СевернојМакедонијииЦрнојГори.Иако
јеумеђувременусписакпотенцијалнихрепрезента
тивки сужен, Наташа дефинитивно остаје четврта
крилна опција и стрпљиво ће сачекати свој деби у
сениорском националном тиму. У међувремену ће
као једна од најбољих играчица кадетског састава
репрезентацијеСрбијеучествоватинањиховимпри
премаипредстојећемдвомечукојисеиграуХрват
ској.Улазакнаширисписаксениорскерепрезента
ције који ће несумњиво резултирати и наступом за
најбољидржавнитим,једанјеодзначајнијихмоме
ната у историји митровачког женског рукомета јер
оваквучастиприликудосаданијеималани једна
рукометашицауградунаСави.
–Морамдакажемдасампочаствованајерипакје

у питањушири списак сениорске репрезентације и
нисамочекиваладаће позив такобрзодоћи.Због
тогасампресрећна.Какодругачиједасеосећамкад
самдобилаприликудабудеммеђуиграчицамакоје
имајувеликекаријереимногогодинауспешногруко
метаизасебе.Јасамчетвртакрилнаиграчицаау
сениорскојрепрезентацијитренутноостајутрикрила
алисенадамдаћуунекомдогледномпериодубити
позвана и на сениорске припреме, каже Наташа
Ћетковићнајефикаснијаиграчица „Срема“, запаже
ни члан кадетске, а надамо се ускоро и сениорске
репрезентацијеСрбије.

Д. М. 

РУКО МЕТ

Ната ша Ћет ко вић све бли жа 
репре зен та ци ји Срби је

13. КОЛО СУПЕР Б ЖЕН СКЕ РУКО МЕТ НЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

Побе да руко ме та ши ца „Сре ма“
у дра ма тич ној завр шни ци

ЖРК „Срем“ Срем ска Митро ви ца  РК „Мла ди рад ник“ Ради нац 22:21 (10:12) 
ЖРК „Срем“ Срем: Драгана Петро

вић, Јелена Вукмир, Мила Миљковић,
МилицаСтевић,АнаПетровић,Наташа
Радуловић, Андреа Бакша, Ања Клен
ковски, Николина Булатовић, Андреа
Мијаиловић, Марија Шерфези, Маја
Скенџић,АњаГутеша,ЈанаВасиљевић,
НаташаЋетковић,ЈованаБлажић.Тре
нери:СашаКојовићиДушанДрча.

РК „Мла ди рад ник“:СлађанаМитро
вић,ИванаПалочевић,МартаФилипо
вић,МилицаНинић,НинаНинић,Алек
сандра Милорадовић, Ивана Кораћ,
АнђелаФилиповић,АњаТомовић,Нико
лина Стојановић, Теодора Анђеловић,
Милена Којић, Лара Радојичић, Јана
Јовановић, Анђелка Милановић. Тре
нери : АлександарАдамовић и Јовица
Петковић.

У динамичној и крајње неизвесној
утакмициодигранојунедељу27.фебру
ара2022.годинеусремскомитровачкој
хали„Пинки“рукометашицеЖРК„Срем“
тријумфовалесупротивекипе„Младог
радника“, тима из горњег дела табеле
комесусереванширалезапоразодјед
ногголаразликеудругомколуовогоди
шњегпрвенства.Екипа„Срема“билаје
у водствувећидеопрвогполувремена
алисугошће„додалегас“,изједначиле
на9:9изавршилепрвидеоигрепред
ношћу од два гола, резултатом 10:12.
Резултатску предност екипа „Младог
радника“ималајеиунаставкуутакми
це. Тек у претпоследњем минуту меча
Митровчанке стижу до изједначења а
потом и једног гола предности коју су
задржале до последњег судијског зви

ждука.Стрелацпобедоносногголабила
јеиграчицасабројемосамАнаПетро
вић. Екипа „Срема“ доживела је током
овог сусрета неколико пехова а публи
ка је реаговала на неке судијске одлу
ке.НиколинаБулатовићдобила јеу40
мунутуцрвеникартонаНаташаЋетко
вић јенаконгрубогстартапротивничке
играчице повређена и морала је напу
стититерен.
Занајбољуиграчицуутакмицеиовог

путајепроглашенаНаташаЋетковићиз
„Срема“којајепостигладесетпогодака
засвојуекипу.Уекипи„Младоградника“
највишесусеистаклеМилицаНинићи
АнђелкаМилановићсапо6погодака.
ЖРК „Срем“ у наредном првенстве

номколугостујеекипиЖРК„Пирот“.
Д. М.

Ната ша Ћет ко вић у дре су кадет ске
репре зен та ци је Срби је (Фото РК „Срем“)
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ФУД БА ЛЕР МИЛАН БУБА ЛО ВЕЋ ДЕВЕТ ГОДИ НА ИГРА И ЖИВИ НА ТАЈ ЛАН ДУ

Захва љу ју ћи њему, Тај лан ђа ни
пева ју срп ске хито ве народ не музи ке

Тридесетједногодишњи фудбалер из
ИнђијеМиланБубаловећдевет година
живисвојдечачкисаннаТајланду.Нека
дашњи фудбалер „Хајдука“ из Куле,
„Инђије“,новосадске„Војводине“ичлан
младе репрезентације Србије већ се
одомаћиоуземљизакојумногикажуда
је „рај на земљи“. Међутим, Бубало не
играсамофудбалуовојдалекојземљи.
Он на свој, оригиналан начин локално
становништвоупознаје са српским јези
ком, обичајима и хитовима народне
музике.Изсвлачионицефудбалскогклу
ба„Муангтонг“честосечујухитовиБаје
МалогКнинџе,ЖаретаиГоција,Јашара
али „број један“ је ипак Ипче Ахмедов
ски.
Милан објашњава да се, такорећи,

случајнонашаонаТајландунаконштоје
завршиосезонууЈужнојКорејиуекипи
„Гјонгнама“.
–НаконКореје,вратиосамсеуСрби

ју,дабиуследиопозивазијског“Манче
стер јунајтеда“ – „Муангтонга“, највећег
клубанаТајланду.Кадасамсазнаодасе
тамо налази мој српски колега Марио
Ђуровски, донео сам одлуку да је Тај
ландмојаследећастаницаобјашњава
Милан  Бубало, који је својевремено
постаопознаткао једанодреткихигра
ча, рекавши НЕ менаџерима и управи
ФК„Партизан“.
–Звездашсамодмаленаинијемина

крај памети билода прихватим „црно –
бели“дрес. Свађаосамсесапредсед
ником „Хајдука“, за који сам наступао
тада,саменаџерима...Свисусматрали
да је то добар потез за моју каријеру...
Али,мојесрцеје„црвено–бело“.Потра
жиосамдругуопцију,појавиосеслове

начки „Копар“ и одмах сам прихватио
објашњава Бубало своју одлуку да не
понесе„црно–бели“дрес.
Бубалопризнаједамујејединижалто

што никада није заиграо за сениорску
репрезентацијуСрбије.
–Биосамдеомладерепрезентације,

која је освојила треће место на Европ
скомпрвенству.Каоштоивећинаљуди
зна,кадасеједномодеуАзију,тешкоје
послетогапронаћисвојеместоурепре
зентацији. Само због тога жалим, каже
нашсаговорник.
БубалаобожавајунаТајланду.Локал

но становништво и навијачи клуба за

којинаступага„гледајукаоБога“.Какои
сам каже, јакодобро серазуме са саи
грачима, прихватили су га као да је
њихов.
–Мојисаиграчиволесрпскукултуруи

музику.ИпчеАхмедовскијеусвлачиони
цамаомиљенипевач,аиаконеразумеју
ни реч нашег језика, Тајланђани народ
њачкехитовепевајуу глас!објашњава
овајфудбалераутентичногизгледа.
ОндодаједаганаТајландунегледају

каостранца.
– Кажуда сам50 одстоТајланђанин.

УчимихИпчетовимиЈашаровимпесма
ма,понекадсутуиЖареиГоци,каои
БајаМалиКнинџа.Позитивнореагујуна
нашумузику,језикихумор,кажеМилан.
БубалододаједаТајланђаниобожава

јуфудбалидасувеликифанатици.
–Њиховакултурајевеомачудна,чак

икадаизгубимо,неманервозе,поздра
вљајусесапротивничкомекипомисве
јеунекомпозитивномтону.Наменегле
дају као на неку врсту забављача на
терену, јерволеатрактивнепотезе,а ја
имтопружамкажеовајтридесетједно
годишњифудбалеризИнђије.
Онзакрајдодаједаћенаконфудбал

ске каријере највероватније почети да
радиуугоститељствуилићебитимена
џер.
– Радим на припреми отварања тај

ландскогресторана.Поред тога,играћу
фудбал и даље. Опробао бих се и као
менаџер, јер сам већ посредовао при
доласку неколико играча на Тајланд.
Себе не видимнигде другде него овде,
тако да ћу сигурно остати, кажеМилан
Бубало.

М. Ђ.

Милан Буба ло на јед ној од утак ми ца на Тај лан ду

Милан Буба ло
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СУПЕР ЛИ ГА СРБИ ЈЕ ЗА ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ

Митров чан ке побе ди ле
у срем ском дер би ју

ГЖОК „Срем“ – ОК „Инђи ја“ 3:1 (25:16, 25:17, 22:25, 25:20)

ГЖОК „Срем“: Михајловић, Станоје
вић, Грабић, Тадић (Л), Гаћеша, Егић,
Лукић (К), Јековић, Даниловић, Драго
вић,Антић,Бербатовић.Тренер:Мирјана
Мусулин
ОК„Инђија“:Зубац(Л1),Барнак,Исаи

ловић,Калинић,Љубичић,Андрић,Катић
(Л2) Компировић, Ваљаревић,Обрено
вић (К),Радмиловић,Пустахија.Тренер:
НиколаЈерковић
Упоследњем18.колуженскеодбојка

шке Суперлиге, у суботу 26. фебруара
екипа ГЖОК „Срем“ савладала је гошће
из Инђије резултатом 3:1. Изузев што
представља својеврсни локални срем
скидерби,оваутакмицајебилаважнаи
збогтогашто јеодлучивалакојечееки
пезаузетиседму,односноосмупозицију,
штоможебитиважноуодносунаизбор
противника у предстојећем плеј офу.
Мотивисане да пред домаћом публи
ком остваре победу, митровачке одбој
кашице почеле су квалитетно у првом
сету. У једноммоменту разлика је била
читавих једанаест поена 18:7. Разигра
наАнаМихајловићињенерасположене
саиграчицеуписалесупетассервисаи
први сет припао је „Срему“ резултатом
25:16. У другом сету доминација дома
ћих одбојкашица била је још евидент
нијасачакшестассервисаиодличним
показатељима усвимсегментимаигре.
Кадасечинилодаћеиграчице „Срема“
овајмечрутинскипривестикрају,„Инђи
ја“ јеутрећемсетузаигралаквалитетно
ипослетрећегпоенапрешлауводство
које је одржавала до краја сета. Резул
татјебио22:25.Уигригошћиистакласе
СараПустахија.Прирезултату2:1ушло
сеучетвртисетукомесуМитровчанке
доминиралеалисунамоментедозвоља
валепротивницамадаимсеприближеу

борбизаизједначењерезултата.Крајњи
резултатовогсетабиоје25:20,такодаје
екипа„Срема“уконачномпрвенственом
пореткукаоседмопласиранапрескочила
„Инђију“иуплејофућеигратисадруго
пласираномекипом„Јединства“изСтаре
Пазове.Инђијкећенамегдан„Железни
чару“изЛајковца.Уекипидомаћинанај
расположенија је била Ана Михајловић
саодличних28поена.Одличносуоди
гралеДуњаГрабићилибероАнаТадић.
ТеодораИсаиловићбилајенајефикасни
јауредовимагошћиса14поена.
Тренер„Срема“МирјанаМусулинзадо

вољнајерезултатомиакоконстатуједаје
њенаекипапоновоусвојојигрипоказала
двалица.
– Добро смо отворили ову утакми

цу и тиме сам нарочито задовољна као
ицеломсезоном.Циљнам јебиодаса
овако младом екипом изборимо опста
накимислимда је седмоместовелика

ствар и тренутни максимум ове екипе,
каже тренер „Срема“ и најављује добро
и растерећено издање својих изабрани
цаупредстојећемплејофу,нарочитона
домаћем терену који очигледно, младој
митровачкојекипивишеодговара.
Тренер„Инђије“НиколаЈерковићсма

тра је је домаћа екипа однела заслуже
нупобедуида је „Срем“уконкуренцији
четириекипеиздругогделатабелеизбо
рионајбољупозицију.
– Нема места за алиби, али имали

смомногопроблема.Овенедељенисмо
добротрениралииевидентнонамнедо
стаје први дизач. С друге стране у овој
утакмици битан фактор је била Ана
Михајловићса28поена.Онајесвебитне
ситуацијеукојимасмомоглидаучинимо
нештовишерешавалатакоштојеправи
ла нападачке поене и показала да има
квалитет,рекаојетренерЈерковић.

Д. Моста ра лић

ПРО МО ЦИ ЈА ОД БОЈ КЕ ЗА ШКО ЛАР ЦЕ

По кре нут про је кат „Мој пр ви смеч“
У циљу развоја и популаризације од

бојке међу децом, покренут је пројекат
„Мојпрвисмеч“.УСремскојМитровициу
Основнојшколи„СлободанБајићПаја“је
тимповодомодржанапромотивнаакција
ОдбојкашкогсавезаСрбије.
– Пројекат „Мој први смеч“ је покре

нуоОдбојкашкисавезСрбијеуциљуда
сепромовишеодбојкаидасештовише
децебависпортом.Нашашколаодбојке
другугодинузаредомјечланпројектаи
великанамјечаст,јернамјеОдбојкашки
савезуказаоповерењедапоновосара
ђујемо. Наша школа одбојке је позната
у региону, јер сваке године имамо бар
једногрепрезентативцаумлађимнацио

налнимселекцијама,арезултатинисује
динонаштасефокусирамо.Многоради
монапсихо–социјалномразвојудеце.
Тренинзисеодвијајутрипутанедељноу
Основнојшколи „СлободанБајићПаја“.
Свакиновоуписанидечак,добићеопре
музатренинге,којисутакођебесплатни,
рекао је Јован Ковачић, капитенОдбој
кашког клуба „Срем“, а уједнои тренер
млађихкатегорија.
Град Сремска Митровица две године

пружа подршку реализацији пројекта,
каоифункционисањусамешколеодбој
ке.
– Локална самоуправа је са великим

одушевљењемприхватилаовајодбојка

шки програм. Данас имамо прилику да
гледамомладеспортисте,узрастаодпр
вогдоосмогразредаосновнешколе.То
супочетнипрограмизаодбојкаше,ане
коодтедецећесигурнопостатиједнога
данаврхунскиспортиста.Оникојинепо
стануврхунскиспортисти,свакакоимају
приликудаживездраво,дастичудобре
навикеинатајначинунапредеквалитет
свог живота, каже заменик начелника
ГрадскеуправезакултуруиспортЗоран
Мишчевић.
Токомодржаног тренинга, деци је по

дељенабесплатнаопремазабављење
одбојком,какојеранијеобећано.

А.П.
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ИВА ВИН КО ВИЋ, БИВ ША КАРА ТЕ ШАМ ПИ ОН КА, ОСНИ ВАЧ И ТРЕ НЕР КАРА ТЕ КЛУ БА 
„СРЕМ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Знам како се ства ра ју
кара те шам пи о ни

За осам годи на посто ја ња Кара те клуб „Срем“ један је од наших нај у спе шни јих клу
бо ва у раду са мла ђим кате го ри ја ма. Про шле годи не осво ји ли су пре гршт вред них 
меда ља на разним првен стви ма. На отва ра њу ово го ди шње так ми чар ске сезо не, 
пред во ђе ни тре не ром Ивом Вин ко вић митро вач ки кара ти сти вра ти ли су се недав но 
са так ми че ња из Ста ре Пазо ве са титу лом нај у спе шни јег клу ба у Сре му. До успе шних 
тре нер ских резул та та Ива Вин ко вић не би сти гла да је веро ва ла тврд ња ма како успе
шан так ми чар тешко може поста ти успе шан тре нер
Свременанавремеуспортскимновин

скимступцимапојављујусеинформације
оуспесимамладихкаратистаКаратеклу
ба „Срем“ из Сремске Митровице. За
осамгодинапостојањапрепознатљивису
као једаноднашихквалитетнијихклубо
ва у раду самлађим категоријама.Про
шлегодинеосвојилисупрегрштвредних
медаљанаразнимпрвенствима.Наотва
рању овогодишње такмичарске сезоне,
младимитровачкикаратистипредвођени
тренером Ивом Винковић вратили су се
недавно са такмичења из Старе Пазове
сатитуломнајуспешнијегклубауСрему.
НаПрвенствуСрема за полетарце, пио
нире и наде у конкуренцији двадесетак
клубова освојили су укупно 32 медаље,
одчегачакдвадесетнајсјајнијиходличја,
десетсребрнихидвебронзанемедаље.
Освајачи медаља пласирали су се на
предстојећеПрвенствоВојводинекојеће
се одржати у марту. У клубу кажу да је
реалнонадатисеновојтитулинајбољегу
покрајини.Новатакмичарскапоставакоју
чинидесетаккадеткиња„Срема“уаприлу
ћепрвипутнаступитинаКупуВојводине.
Предстоје и наступи на редовнимшкол
ским првенствима. За јун 2022. године
заказано јеБалканскокаратепрвенство.
Сва такмичења имају и карактер квали
фикацијазарепрезентацијуСрбијеукојој
је тренутно осам чланова КК „Срем“.
Премдајеприоритетуклубудатрадуса
млађимкатегоријама,упоследњевреме
стасава неколико успешних такмичара у
старијимузраснимкатегоријама.Посебну
групучинеклинципредшколскогузраста
окупљени у школици „Карате кид“. Са
њимасеурадеприпремни  корективни
карате тренинзи са пригодним опште
физичким вежбама моторичких и других
способности.
Каратеклуб„Срем“којитренутнобро

ји стотинак чланова, основан је 2014.
годинеауконкуренцијизваничнекарате
федерације Србије наступа од 2016.
године када су први ученици оснивача
клуба и бивше карате шампионке Иве
Винковић савладали елементарне так
мичарске вештине. До данашњег дана
кроз клуб је прошло више од хиљаду
клинацакојисузаједносаИвомодраста
ли„упијајући“знањаокаратетехникама
и здравим животном навикама. Нема
сумње да је и Ива кроз рад са овом

Ива Вин ко вић, тре нер Кара те клу ба „Срем“



432. MART 2022.     M NOVINE

децом стицала нова искуства и „пекла“
својетренерскознање.
Тешко да биИваВинковић стигла до

постојећих тренерских резултата да је
веровала уобичајеним тврдњама како
успешан такмичар тешко може постати
успешантренер.Премдајенаконстуди
јастеклазвањедипломираногправника,
од своје седме године она је фактички
одабралакаратекаосвојживотнипозив,
остајући уњему више од три деценије.
Оддететаизузетног талентаиосвајача
медаљаунајмлађимузраснимкатегори
јамаИвајекаоносилацмајсторскогзва
њацрнипојас–Трећидан,посталадво
струкиносилацсветскогиевропскогзла
та, првакиња Балкана, вишеструко

награђиванинајбољиспортистаинацио
нални карате тренер. На Факултету за
спорт у међувремену је стекла звање
оперативног карате тренера и фитнес
инструктора. После боравка у Новом
Садувратиласеуродниградсажељом
да оснује клуб који ће се звати управо
„Срем“.Иакојебиламалавероватноћа,
показало се да овакво име не носи ни
једаноднашихкаратеклубова.Утраја
њуовогкаратеклубаињеговимрезулта
тимаИваВинковићживиједанодсвојих
најлепшихснова.
– Одувек сам маштала и некако сам

зналадаћуиматисвојклубидаћесеон
звати„Срем“.Показалоседајеовоиме
чекалоостварењемојежеље.Уживаму

радусамладимкаратистима.Могурећи
даме јесвојеврстанинатмотивисаода
сепосветимтренерскомпослујернисам
вероваланекимпричамаипредрасуда
ма да добар такмичар не може бити
добар тренер. Зато и данас радим на
томедапостанембољитренернегошто
самбилатакмичариубеђенасамодно
сно знам, да ћу створити светског или
европског првака. Сада већ могу да
прогнозираминајавимдауклубуимамо
неколикокадеткињакојаћепоказатида
су најбоље на европском нивоу. Остаје
дасачекамодветригодинедаовадеца
довољностасајуигарантованоћепока
затијошбољерезултатеиудругимкате
горијама, самоуверена је бившамитро
вачка карате шампионка. Настављамо
причуокаратеспортуизтренерскепер
спективенеког ко је годинамапажљиво
слушаосвојеучитеље.
Могурећидамисе,упркоспредрасу

дама о којима сам говорила, тренерски
посао учинио интересантан и за мене
приличнолак.Карате јеизузетнаспорт
скаиборилачкавештинаидецаганеми
новнозаволе.Мислимдасамупредно
сти што као бивша такмичарка добро
знам како се млади каратиста осећа и
какомутребаприћи.Такоимпреносим
своја знања и не осећам неки већи
напор.Волимдапроцењујемтакмичара
инекадми једовољанпрвиконтактда
препознам таленат и перспективу код
будућих каратиста. Такође, волим да
анализирампротивникеипронађемнај
бољи начин да будемо бољи од њих.
Свакотакмичењетражипосебнутактику
иорганизацију.Некикажудајатомепри
ступам сувише предано и страствено,
али је не видим другачији начин  тако
сам радила и у својој каријери. Трудим
седанаучимтакмичарастваримакојима
суменетренериучили.Младиинеиску
сни такмичари треба првенствено да

МладакаратисткињаИренаГрујанић,
ученицајеОсновнешколе„ЈованЈова
новић Змај“ у Сремској Митровици.
Носилацјеплавогпојаса.Прошлагоди
на за Ирену је била посебно успешна
јер јеосвојилазлатнемедаљенасвим
такмичењима. На Балканском првен
ству освојила је злато а постала је и
државнипрвак.Истимодличјемокитила
се и као део ката тима КК „Срем“.
Добитница је и других спортских при
знања.Иренаимадесетгодинаакара
тетренирапоследњечетиригодине.На
татами подлогу први пут је дошла са
братомуИвинукаратешколицу.Узпре
гршт освојених медаља остала је до
данашњегдана.Иренакажедајојкара
тезначимного.Тренингевидикаоједну
пријатну обавезу и на сваки долази са
задовољством.
–Иванијестрогтренервећсетруди

данамналепначинпренесесвојезна
ње.Радујемсештоодњемогумногода
научим,реклаједесетогодишњаИрена.

Ова скромна девојчица својом енерги
јом, координацијом и самоконтролом
гдегодсепојавиодушевљаваперфект
номдемонстрацијомнималоједностав
нихкаратеката,којесеобичноизводеу
старијимузраснимкатегоријама.

Злат на Ире на

Ире на Гру ја нић, више стру ки 
шам пи он и мај стор у ката ма

Кад су руке пуне тро фе ја ...
Пер фек ци ја у демон стра ци ји 
кара те вешти не
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очувајуемотивнустабилностиконтролу
својихемоција.Например,пожељно је
да после такмичарског наступа, без
обзира да ли је победио или изгубио,
каратиста задржи исти израз лица и
тимепокажетуунутрашњусамоконтро
лу.То јетешко,алисевежбањемможе
постићи. Ја сам била такав такмичар,
кажеИваВинковићкојусмозамолилида
у мноштву успешних каратисткиња
издвојинеколикоименакојасуносиоци
клупскогуспехаакојабимождатребало
и запамтити. Прича оњима почиње од
најмлађих полетарки Дуње Павловић,
која је протекле године била друга на
државномпрвенствуињенеимењакиње
Дуње Бережњи која је била трећа на
прошлом Балканском првенству. Понос
клубасвакакојеикататимКаратеклуба
„Срем“ које су првакиње Балкана већ
другу годину за редом. Чине га Миона
Мурић,АнђелаПеровић иИрена Груја
нић. Миона има већ пет балканских
медаљааАнђелаПеровићјеукатамаи
борбамадржавнипрвак,носилацчетири
злата са Балканског првенства. Од
недавно је у такмичарској постави и
првамлађасениоркаНиколинаГрубиша
која је претходно била вицешампион
државеукатама.Интересантноједасе
најтрофејније каратисткиње „Срема“
надмећу углавном у катама иако је
њихова учитељица каратеа „борбаш“ .
По речимаИве Винковић, кате технике
почетнисукоракусавладавањукарате
вештинеитакмичарисетекунештоста
ријемузрастуопредељујудалићеуса
вршаватиикаратеконтактнуборбу.Ина
че је такмичарска комбинација ката и
борбиуверзијиовогкаратесавезапри
личнозахтевна.

Дејан Мостар лић

Усуботу26.фебруара2022. године
уСпортскомцентрууИнђијиодржано
је Школско првенство Војводине у
каратеузаосновнеисредњешколеу
катама и борбама. Под менторством
ИвеВинковићнаступилоје15такмича
раизКаратеклуба„Срем“којисуосво
јили укупно 11 медаља, од чега три
злата, три сребра и пет бронзаних
одличја.
Златну медаљу освојили су: Дуња

БережниизО.Ш„ЈованПоповић“,Ире
на Грујанић из О.Ш „Јован Јовановић
Змај“иХеленаМалбашићизО.Ш„Сло
боданБајићПај“уМанђелосу.Сребро
су освојиле: Миона Мурић из О.Ш
„Јован Јовановић Змај“, Бранислав
Лазаревић из О.Ш „Свети Сава“, и
Николина Грубиша из Средње меди
цинскешколе„ДрагињаНикшић“.Брон
занемедаљесуосвојиле:ЈованаБенак
иАнђелаПеровићизО.Ш„ЈованЈова
новић Змај“, Сара Старчеви и Елена
МилошевићизО.Ш„ЈованПоповић“.
Освајачимедаљасуостварилипла

сман на Државно школско првенство
које се одржава наредног месеца.
Добарнадступукатамазабележилесу
и Жана Ђурђевић, Дуња Павловић,
Невена Миловановић, Сара Глумац и
ТамараТимић.

Успех у Инђи ји „ПРАГ ОПЕН ФУЛ КОН ТАКТ“

Лазар Нова ко вић
нока у том осво јио тур нир
Инђинчанин Лазар Новаковић, члан

ашихарирепрезентацијеСрбијеосвојио
језлатнумедаљунатурниру„Прагопен
фул контакт“. Бронзаном медаљом, на
истом такмичењу,  окитио се још један
ИнђинчанинМиланЉубичић.
Победниктурнира„ПрагОпенфулкон

такт“ Лазар Новаковић остварио је чак
четири победе. У првом мечу, победио
јеЧехаМатејаШенхуанокаутом.Удру
гоммечујенокаутомсавладаоЛитванца
ВиталиКузминова,докјеутрећеммечу
победиоНемцаСергејаРоманшекакога
такође побеђује прекидом. У четвртом
мечу нокаутирао је Литванца Фереса
Тобасаиосвојиопрвоместоуконкурен
цијиод25такмичара.
С друге стране, „бронзани“ Милан

Љубичићупрвоммечупобедиојепреки
домЧехаЈанаНовотнија,удругоммечу
Чеха Алекса Верличекова. У трећем
мечупрекидомпобеђујеИзраелцаЏона
танаРомова,алиуполуфиналугубиод
Вијетнамца Давида Нгвјена и заузима
трећеместоуконкуренцијиод20такми
чара.
НатурнирууПрагуучествовалоје300

такмичара из 16 земаља из целог све
та.Иначе,овојенајвећиуспехинђијског
спортауфулконтактборбама.

У ашихара репрезентацији Србије
осам Инђинчана бранило је боје наше
земље–ЛазарНоваковић,МиланЉуби
чић,ВукВишњић,МиладинБатак,Ненад
Ракић,ПетарЉубичић,ВасилијеМартић
иЈованЋалић. М.Ђ.

Лазар Нова ко вић

Један од најбољих светских кугла
ша Игор Ковачић из СремскеМитрови
це, члан репрезентације Србије која је
крајем прошле године по четврти пут
посталаекипнишампион светанаступа
занајквалитетнији куглашки тимнемач
ке Бундеслиге SKV „Rot Weiss“ Zerbst.

Бундеслигашкотакмичењенастављено
je после паузе условљене епидемијом
корона вируса а Игор Ковачић недав
ноjeоствариоизузетанрезултатинови
лични рекорд. На гостовању у Бамбер
гу12.фебруара2022. годинеон јесру
шио невероватних 726 чуњева, што је

како сам каже, резултат
којисепостиже једному
животу итешкосепона
вља.Малокојииграчјеу
историјикуглашкогспорта
успео да пређе магичну
границу од 700 оборених
чуњева. Иначе, Игорова
екипатренутнојепрвана
табели немачког првен
ствабезпоразаадокра
ја првенства очекује их
неколико првенствених
кола,одчегасутритешке
дерби утакмице и наступ
нафајналфорукуглашке
Лиге шампиона која се
игра почетком априла у
Мађарској.Репрезентаци
ју Србије очекују припре
ме заСветско појединач
но првенство које се ове
годинеодржавауЕстони
ји. Д. М.

КУГЛА ЊЕ

Игор Кова чић пости гао 
нови лич ни рекорд

Игор Кова чић
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У сремскомитровачком По
словно – спортском центру
„Пинки“ је у уторак, 22. фе
бруара одржан едукативно
– спортски догађај „Буди део
игре–чувајмонашупланету“.
Око 500 школараца је има
ло прилику да учи о заштити
животне средине кроз десет
спортских дисциплина и про
моцијуспортскогначинаживо
та.ОрганизаторисуСпортски
савез града Сремска Митро
вица и „Спортске игре мла
дих“.
– Спортски савез града је

домаћин веома квалитетног
програма.Радисеоспортско
–едукативномдогађају,којије
усмеренкаодрживомразвоју,
екологији и њиховој вези са
спортом.Мисмоорганизација
која је велики љубитељ мул
тидисциплинарности у раду и
овојенајбољипримеркрозко
ји ћемо покушати да научимо
децудасепремасвојојсреди
ниопходепажљивије,даволе
свој град, природу и живот, а
уистовремедасебавеспор
том.Спортскеигремладихсу
највећарекреативнаорганиза
цијауЕвропииокупљајувели
кибројдеце,патакоикоднас,
рекао је секретар Спортског
савезаГрадаСремскаМитро
вицаНемањаЦрнић.

Едукацијасеодвијалауче
тири модела, односно, мали
шани су учили о четири зна
чајнетемевезанезазаштиту
околине.Првадисциплинасе
односила стицање знања о
врстама и изворима загађи
вања воде и ваздуха, док је
друга тема приближила ђа
цима сазнања о климатским
променама. Разврставањем
отпадаунаменскеканте,уче
сницисудобилиинформације
оважностирециклаже,аонда
сузаједноучествовалиутако

званом„зеленомполигону“.
– Данас сам научила како

да заштитим своју околину,
гдедабацамоотпадикакода
сачувамонашуводу,објасни
ла јеНиколетаЛаћарац, уче
сницаедукативно–спортског
догађаја.
СремскаМитровицајеједан

одпрвихградовагде јеспро
ведена креативна едукација
задецу,аудругимградовима
ћесеодржаватисведокраја
септембраовегодине.

А.П.

СПОРТ СКИ СА ВЕ З ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА И „СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ“

Буди део игре – чувајмо планету

Ни ко ле та Ла ћа рац

Недавно је у Новом Саду
одржан 29. Војвођански
шаховски фестивал младих,
којијеокупиооко150учесни
ка,узрастаод8до18година.
У конкуренцији дечака (Б –
12),победиојеМиланГрозда
нићизКупинова.Учинаксва
како вредан пажње – седам
поена из девет партија (пет
победа и четири неодлучене
партије).
МиланГрозданић јеученик

5. разреда Основне школе
„Душан Вукасовић Диоген“ у
Купинову. Одличан је ученик
ипобедникокружногтакмиче
њауматематици.
– Био је изузетно јак тур

нир, 24 учесника, са много
рејтингованихиграча.Играло
сеудеветкола,темпоигре90
минутапоиграчу,уз30секун
ди додатка за сваки одигра
ни потез. Добро сам почео,
те сам у последња два кола
тактизирао,јермијетребало
полапоеназаконачнупобеду
–рекаонамјеМилан.

Миланјенаучиошахсапет
година,алитекоднедавному
сеозбиљнијепосвећује.
– Током зимског распуста,

2021. године одлазим код
деде и бабе у Апатин. Учла
њујемсеуШК„Велемајстор“и
одлазимнанеколикотренин
га. По повратку кући, наста
вљам са тренинзима онлајн,
2 – 3 пута недељно. После
самодвамесеца,нанаговор
тренера, играмнаПрвенству
Војводинеитакостичемпрво
искуство. Већ у првом колу,
игрампротивдржавногпрва
ка. Партија је трајала преко
три сата. Нажалост, изгубио
сам–додајеМилан.
Без обзира на поменути

пораз и релативно скроман
пласман, Милан је скренуо
пажњу шаховске јавности у
НовомСаду.Следетурнириу
АпатинуиБеограду.
– Волим са татом да ана

лизирам партије Морфија,
познатогшахистеизXIXвека.
Он је био познат и по томе

што јепрвиушаховскустра
тегијуувеопринципбрзограз
воја и мобилизације фигура.
Волимспоријиначинигре,на
дужестазе,гдеимамдовољ
новременазарачунањеигде
севидивишепотезаунапред.
Одговарамитактичко–напа
дачки стил игре – казао нам
јеМилан,когаускороочекује
Првенство Србије у Параћи
ну.
И за крај, још један зани

мљивдетаљкојинампреноси
МилановамамаМирјана.
– Хозе Раул Капаблан

ка, некадашњи првак света

у шаху, рекао је: Људи који
желе да се побољшају, тре
бадасхватесвојепоразекао
лекцијуиданастоједанауче
шта да избегавају у будућ
ности. Морате имати хра
брости у својим уверењима.
Акомислите да је вашпотез
добар, повуците га! Милану
се ово допало, када је про
читао у некој књизи. Мисли
шаховскогвеликанапреписао
јеусвеску–кажемајкаМир
јана.
Како ствари за сада сто

је, Милан је повлачио добре
потезе.

МИЛАН ВОЈ ВО ДИЋ, МЛА ДИ ШАХИ СТА ИЗ КУПИ НО ВА 

Првак Вој во ди не
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До го ди не у ели ти
Да вам сад неко каже да ће Србија

следеће годинеиматидиректногпред
ставникауЛигишампиона,помислили
бидаваснекозајебава.Управотајсце
нарио се одвија пред нашим очима, а
наша земља заузима 11. место на
УЕФА ранг листи националних коефи
цијената.Тојепозицијакојанамгаран
тујепривилегијепочеводсезоне2023–
2024. Такође, другопласирана екипа у
националномпрвенствубиигралаква
лификацијезанајелитнијеклупскотак
мичење.Малолије?
ТренутносуизанасУкрајинаиБелги

ја,асвајеприликадаћетакоиостати
докрајаовесезоне,собзиромнатода
суиЗвездаиПартизанидаљеуигриу
европским такмичењима. Додатну
предностуодносунаконкурентедоне
лисунамцрнобелизахваљујућипобе
даманадСпартомизПрага.
Како је дошло до овога?Мало ко је

свиховихгодинабиосвестандаупркос
катастрофалномстањуунашемфудба
лу, две најбоље српске екипе ипак
бележе добре резултате у Европи.
Победе су се низале, а коефицијент
растао.Истварно,кадасевратифилм
уназаднеколикогодина,видиседасу
вечитибилиредовниучеснициевроку
поваиданисубилитоповскомесодру
гимекипама.Напротив,уборбисасеби
равнима,узиманисубодовиибележе
непобеде.
Овдеседолазидодилеме–далије

неком нашем клубу уопште место у
Лиги шампиона? Кроз историју смо
били сведоцида се и нисмобашпро
славилиутомтакмичењу,ајазизмеђу
врхунских европских екипа и наших
мученика био је превелик. Једина
добрастранаучествовањаутомцирку
субилаједобразарада.Чињеницакоја
незначиништапоштеномнавијачукоји
бисаможелеодагледадобарфудбал
ипобедусвогтима.Новциионакоидуу
џепбратијикојаводиклуб.
Остајенамсамодасенадамодаће

се неке ствари у нашемфудбалу про
менити у догледно време. Кључ је у
новцуиулагањууклубове,адосадасе
топоказало каобацањепараубунар.
Свесесводинафинансирањеодстра
недржавекрозразнаспонзорствапот

писанасадржавнимкомпанијама.
Иначе,ЗвездаиПартизансусазнали

својеривалеунаставкуевропскихтак
мичења.Партизан јепоследоминанте
дупле победе против чешке Спарте,
коју је мало ко очекивао, у осмини
финалаЛигеконференциједобиопри
лику да се надиграва са холандским
Фејнордом. Рекло би се, противник по
мери.Ипак,изтаборабеоградскогклу
бабремефаворитапребацујунаХолан
ђане. Фејнорд је свакако клуб богате
традиције,бившипрвакЕвропеисвета
идвапутаосвајачкупаУЕФА.
Тренутно, Фејнорд заузима треће

место на табели холандске лиге, и
дише за вратПСВу иАјаксу. Јасно је
дасенерадионаивнојекипи,алинису
непобедиви. Ни холандска лига није
баук,наравно,акоизузмемоАјакскоји
већгодинамаигранаврхунскомнивоу.
АкосесвекоцкицесложеуСтанојеви
ћевојекипи,моглибидасенадајупро
ласкуучетвртфинале.
Црвеназвездаједобиланештоегзо

тичнијег противника у осмини финала
ЛигеЕвропе.ИдунашкотскиРенџерси
реклобиседасуималисрећуприжре
бу.Ипоредсвегатога,чињеницаједа
Шкоти играју добар фудбал у послед

њихнеколикогодина.
Шмекерски су прогласили банкрот и

испалиучетвртулигу,дабисеекспре
сновратилииконачносвргнулистрона
ривалски Селтик. У Лиги Европе су
избацили немачки Дортмунд и то на
какавначин–ставилисуимшесткома
да у двомечу. Екипу предводи Арон
Рамзи, на клупи јеВанБронхорст, а у
нападудечкопоименуАлфредоМоре
лос који трпа ко нездрав. Имаће наш
клуб великих проблема, посебно по
боковима, а сва је прилика да ће се
Звезда укопати у ров и чекати своју
шансу.
Нетребазаборавитиичињеницуда

оба клуба праве сјајну атмосферу на
трибинама. У нашем случају, највећи
проблемћебитикакоизбећиполитичке
паролеипиздаријенастадиону.Азна
моштапослетогаследи.
Немасумњеданасочекујеспектакл

унареднимнедељама.Нашадванајве
ћаклубаимајучемудасенадају,аоно
што јенајбоље,немајуштадаизгубе.
Па докле догурају. У сваком случају,
назиресенеканова,светлабудућност
за нашфудбал, ма колико то бизарно
звучалоузевшиуобзирдомаћепрвен
ствокојејесмехотрес.

Пар ти зан је у оба ме ча сла вио про тив Спар те из Пра га
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ДРУ ГА РЕ ПУ БЛИЧ КА ОД БОЈ КА ШКА ЛИ ГА СЕ ВЕР

По раз „Срем – Ито на“
ОК „Стра жи ло во“  ОК „Срем Итон“ 3:1 (26:24, 26:24, 15:25, 25:18)

У16.првенственомколуДругеРепубличкелигезаодбојка
шегрупаСевер,одбојкашисремскомитровачког„Срем–Ито
на“нисууспелидазабележепобедунагостовањууСремским
Карловцима протеклог викенда.Екипа „Срема“ играла је без
стандардноглибераузсолиданнаступмлађихиграчаинедо
вољноконцентрисанеискуснијеиграчеЉубишићаиКовачића.

Иако јерезултатбиоприлично „тесан“саукупно једнимпое
номвишезаКарловчане,екипа„Срема“мораћеуовомтренут
кудасезадовољиосмимместомнапрвенственојтабелиса
седам победа и девет пораза. У наредном колу у Сремску
Митровицудолазиекипа„Баваништа“.

Д. М. 
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ПРВА ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ

„Рад нич ки“ стар то вао побе дом
ФК „Рад нич ки“  ОФК „Жар ко во“ 2:0 (0:0)

ФК „РАД НИЧ КИ“: Мати
ја Шегавац, Садик Абубакар,
Огњен Димитрић, Владимир
Илић, Страхиња Чарапић (од
72. Мохамед Сила), Нико
ла Новић (од 78. Александар
Крижан), Алекса Видић, Сла
ђан Ракић, Владимир Петро
вић (од 90. Немања Спасоје
вић),ДраганМатковић(од90.
Јакша Јевремовић), Миленко
Шкорић. Тренер: Дејан Нико
лић.

ОФК „ЖАР КО ВО“: Алек
сандар Вулић, Марко Илић,
Мирко Миликић, Петар
Ристић,СтефанДенић(од62.
Давид Ивић), Марко Стојано
вић(од46.ФилипМаркишић),
Филип Средојевић, Вања
Илић (од 72. Саша Манић),
Марко Миленковић (од 87.
Милош Николић), Никола
Дукић, Дамјан Достанић (од
87.НемањаМилуновић).Тре
нер:ИгорСавић.

Жути кар то ни:ФК„Раднич
ки“ (Новић, Ракић, Матковић,
Шкорић),ОФК„Жарково“(Сто
јановић,Маркишић)
УнаставкуПрвелигеСрбије

Фудбалскиклуб„Раднички“јеу
22.првенственомколуусуботу
26.фебруара2022. годинена
свом стадиону дочекао екипу
ОФК„Жарково“,једногодкон
курената за коначни пласман
међу осам најбољих прволи
гашких тимова. У „Хесни“ су
протекле суботе виђена два
различитаполувремена.Поче

так утакмице није обећавао
ефикасну игру с обзиром да
јепрвиозбиљнијиатаккаголу
противника забележен тек у
25 минуту од стране играча
„Жаркова“ којису токомпрвог
дела игре имали доминацију
и створилинеколико прилика.
Најозбиљнија шанса за госте
био је шут у 30 минуту када
је Миликић погодио стативу
„Радничког“. Чврста утакмица
са много трчања настављена
је у другом полувремену које
јемитровачкојпублиципружи
ло много више задовољства.
Домаћи играчи од почетка су
заиграли офанзивније. Неко
лико добрих продора креирао
јеОгњенДимитрићдабиу52.

минуту након прекида и пер
фектно упућене лопте, готово
са аут линије на десној стра
ни, Абубакар Садик одлично
одреаговао и лопту главом
са петерца спровео у мрежу
Београђана. Иначе је Садик
током целе утакмице одлично
испуњавао своје одбрамбене
задатке. Искористивши непа
жњу противника Митровчани
су заиграли још агресивније
да би у 60минуту након цен
таршута Страхиње Чарапића
салевестранеНиколаНовић,
такође из петерца матирао
голмана гостију за водство од
2:0. Премда су до краја утак
мице играчи „Жаркова“ поку
шавалидадођудогола„Рад

ничког“, издање гостију у дру
гомполувременунијебилони
наликигриупрвомделуутак
мице. Митровчани су после
22.првенственогколанаосмој
позицији и са 30 бодова при
шли су на два бода разлике
седмопласираном„Жаркову“.
ТренерОФК“Жарково”Игор

Савић честитао је противнику
напобеди.
– Прво полувреме било је

доста тврдо, борбено на обе
стране. Чекала се нека ситу
ација и грешка противника.
Домаћинјебољеотвориодру
го полувреме и повео са 1:0.
ми смо почели да срљамо и
радимооноштосенисмодого
ворили.„Раднички“језаслуже
нопобедиоиосвојиотрибода,
рекаојеСавић.
Шефструкемитровачкееки

пе Дејан Николић каже да су
екипеодиграледваразличита
полувремена.
– Ушли смо добро у првих

десетак минута утакмице
послечегајелоптабилауглав
ном у ногама играча „Жарко
ва“.Познајућитуекипуприбо
јавалисмосеоваквеситуаци
је. Играчима сам рекао да ће
екипа која прва направи гре
шкутешкопобедитиимисмо
на срећу наплатили грешке
„Жаркова“. Након тога они су
ималинештовишепростораи
доминације али смо утакмицу
рутински привели крају, каже
тренерНиколић. Д. М.

По бе да „Инђије“ у на став ку пр вен ства
ФК „Ин ђи ја“  ФК „Ма чва“ 2:1

ФК „Ин ђи ја“: Чупић, Недељковић,
Вукајловић,Ковачевић,Јовановић,Алек
сић,Стојановић,Десанчић,Бађи,Бојовић
иРађен.Игралису јошиЖакула,Ђурић
Стефан,РакићиКукољ.

ФК „Ма чва“: Самуровић, Јевтић,
Пешић,Марковић,Кукуличић,Белић,Мар
јановић, Тојчић, Мијаиловић, Адамовић и
Ристовић. Играли су још: Аранаутовић,
Мићановић,РистановићиАрамбашић.
Фудбалери „Инђије“ савладали су

шабачку „Мачву“ у оквиру утакмице 22.
колаПрвелигеСрбије која јеодиграна у
суботу, 26. фебруара на стадиону „Тојо
тајерсарена“уИнђији.Фудбалери„Инђи
је“суповелиу15.минутумечанаконшто
је главни судија Делибашић показао на
белу тачку.  Прекршај над нападачем
„зелено–белих“Бађијемнаправиојегол
мангостијуСамуровић,асигуранприли
ком извођења једанаестерца био је
Недељковић за 1:0. Само три минута

касније, гости из Шапца су изједначили.
Уследио је добар пас према Кукуличићу,
којишаљелоптуизалеђа голманаЧупи
ћа.
Фудбалери„Инђије“новушансузавођ

ство имали су у 23. минуту меча када је
наконизвођења корнералопта стигладо
Ковачевића,онјешаљепремаголуДели
башића,алијеједанододбрамбенихигра
ча „Мачве“ избија са гол линије. У 25.
минуту сјајном одбраном се истакао гол
мандомаћихЧупић послешутаРистови
ћа. ФК „Инђија“ поново је повела у 37.
минутумеча.Послекорнера,лоптадола
зидовезисте„зелено–белих“Стојанови
ћа, који лопту шаље иза леђа голмана
Самуровићаза2:1.
У току другог полувремена није било

озбиљнијих прилика за промену резулта
та, те је након 90 одиграних минута у
Инђији остало 2:1. Иако на овом сусрету
нијемогаодарачунанакапитенаМилоса

вљева, али и на Плавшића, тренер ФК
„Инђија“задовољанјепостигнутимрезул
татомиприказаномигромна „Тојо тајерс
арени“.
– „Мачва“ је увек неугодан противник,

којијеупрвомделусезонесаједноммла
домекипомпоказаодаимапотенцијалда
сеносисасвимауовојлиги,идасваком
помрсирачуне.Ипак,мојимомцисупока
зали како се у сваком тренутку бори за
бодовеизасвојтими јасамимнатоме
захвалан истакао је тренер ФК „Инђија“
НебојшаЈандрић.
Након утакмице одигране у оквиру 22.

кола Прве лиге Србије, Фудбалски клуб
„Инђија“ налази се на првом месту на
табели са укупно освојених 49 бодова,
седам више у односу на другопласирану
екипуФК„МладостГАТ“.Унаредномколу
којесеиграусреду,2.марта,фудбалери
„Инђије“гостујубеоградском„Графичару“.

М. Ђ.
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ОВАН: Доносите низ
важних одлука и
делујете одлучно у
својим намерама

пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима и да губите време
на неке споредне ситуације.
Имате добар осећај а љубавни
догађаји које наслућујете наја
вљујусрећанрасплет.

БИК: Делујете пози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да

пренесете стваралачки импулс
на своју околину што вам олак
шаваостварењемногихпланова
које имате.Нема потребе да се
упуштатеунекеновчанеризике
илидасезадужујете.Пажљивије
ослушкујте поруке које добијате
одблискихособа.

БЛИ ЗАН ЦИ: Прола
зите кроз различите
фазе стваралачког
расположења. Обра

тите пажњу на реакцију ближе
околине, јер понекад не желите
да прихватите коментаре које
доживљаватекаооштрукритику.
У односу са љубавним партне
ром често преузимате активну
улогуиспремнистедапромени
те неке заједничке навике које
васспутавају.

РАК: Потребно је да
осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фази спровођења, посебно када
се налазите пред сарадницима
кадавасоспоравају.Преплавље
ни сте различитим мислима и
емоцијама тако да пажљиво
одмераватедобруприликуукојој
можетедаизразитесвојежеље.

ЛАВ: Све корисне
информацијемогуда
вам олакшају успе
шнорешавањенеких

пословних питања која имате.
Обратитепажњунасугестијекоје
вам даје једна искусна особа,
немаразлогадаодбацујетенеке
идеје само зато што вам звуче
сувише апстрактно.  Ако вам је
стало да побољшате однос са
вољеномособомонда покажите
вишеразумевањазакритеријуме
којекористидругастрана.

ДЕ ВИ ЦА: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потруди
теседаправилнодозиратесвој
стваралачки импулс. Пролазите
крозфазуосцилација,склонисте
променама у понашању. Повре
мено вам је тешко да правилно
ускладитесвојљубавниритаму
односусаблискомособом.

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: Имате
добар предосећај и
успех вам се налази
надохватруке.Најви

шећевасобрадоватифинансиј
скопобољшањеибољиматери
јалнистандард.Несамодаима
те добре пословне процене већ
добијатеиновибројпристалица
такодаувећиниситуацијапро
лазителакшеибољеоддругих.
Осећатедасеналазитенаемо
тивној прекретници и радо при
хвататеразнеизазове.

СТРЕ ЛАЦ: Неко вам
даје сугестије које
лако можете да при
мените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудитеседаправилнодози
ратесвојстваралачкиимпулсса
заједничким интересима како
бистенанајбољиначинусклади
лиразликекојепостојеумишље
њу.Иматеутисакдавампартнер
ускраћује информације из вама
потпунонепознатихразлога.

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

нофинансијским преговорима.
Ипак,мораћетедасесуочитеса
неким изазовима који нису по
вашојвољи.Затражитенавреме
добарсаветодједнестаријеосо
бе. Прижељкујете више разуме
вања и нежности у љубавном
односу.

ВО ДО ЛИ ЈА: Обрати
те пажњу на нове
могућности, како
бисте проширили

сазнање. Ако препустите да
ствари саме иду својим током
некодругиизненадаможедавас
предухитри. Свет око себе
посматрате другачијим очима
или у ведрим тоновимаосећате
сезадовољноисрећноузвоље
нуособу.

РИ БЕ: Ослањате се
насвојепреговарачке
манире јер да без
добре припреме пла

на и процене нема ни значајног
пословног успеха. Потребно је
да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
материјалну сатисфакцију.
Пажњаиразумевањекоједоби
јатеукругусвојепородицеделу
јеврлоподстицајно.

VREMEPLOV
2. март

1824.РођенјеБедржихСмета
на, чешки композитор, дири
гентипијаниста, најзначајнији
представникизачетникчешког
музичкогнационализма.
1983. „Филипс“ и „Сони“ пред
ставили су технологију снима
њанакомпактдиск.

3. март
1955. Елвис Присли се први
путпојавионаТВу.
1956. Мароко је издејствовао
независностодФранцуске.

4. март
1941.Југословенскикнезнаме
сник Павле Карађорђевић
састаосетајноуДругомсвет
ском рату у Берхтесгадену с
вођом Трећег рајха Адолфом
Хитлером, који је затражиода
БеоградприступиТројномпак
ту,причемубиНемачкаиИта
лијагарантовале“интегритети
независност”Југославије.

5. март
1832. У Београду почела да
радипрваштампаријауСрби
ји, у којој је као прва књига
штампан“Сабористинеинау
ке”ЈованаСтејића.Штампари
ја купљена у Русији и допре
мљенауБеоградумају1831.
1953.Умросовјетскидиктатор
ЈосифВисарионовичЏугашви
ли Стаљин. Као генерални
секретарКомунистичкепартије
од1922.досмртибионеприко
сновен владарСССРи лидер
комунистичкогсвета.

6. март
1945.Умрлајесрпскасликарка
Милена ПавловићБарили,
уметник рафиниране културе,
која је сликала у надреали
стичком маниру, с посебним
осећањемзапросторипоетич
нуатмосферу.
1949. Радио Београд је први
пут емитовао хумористичку
емисију “Весело вече”, која је
поконтинуитетусветскирекор
дер  и сада се емитује сваке
недељеувече.

7. март
1875. Рођен је Морис Равел,
француски композитор, један
однајистакнутијихпредставни
кафранцускогимпресионизма.
1876. Први разговор телефо
ном обавили су проналазач
телефона Александер Грејем
БелињеговсарадникВотсон.

8. март
1500.Португалскиморепловац
ПедроАлварезКабралкренуо
из Лисабона на пут у Индију.
Променивши дотад познату
руту, удаљио се од афричке
обалеуправцузапада,према
ЈужнојАмерици,итакооткрио
данашњи Бразил, прогласив
шигапортугалскомколонијом.
1921.Францускетрупеушлеу
Диселдорф и друге градове у
Руру пошто Немачка није
исплатиларатнуштету,што је
била обавезна према Версај
скоммировномуговору.

HOROSKOP

Сре да, 2. март
(17. фе бру ар)

Свети великомученик Теодор
Тирон

Че твр так, 3. март
(18. фе бру ар)

Св.Лав, Епископ римски; Св.
Флавјан,Патријархцариградски

Пе так, 4. март
(19. фе бру ар)

Свети апостоли Архип, Фили
мониАлфија

Су бо та, 5. март
(20. фе бру ар)

СветиЛав,Епископкатански
Не де ља, 6. март

(21. фе бру ар)
Преподобни Тимотеј; Свети
Евстатије(Белепокладе)

По не де љак, 7. март
(22. фе бру ар)

Свети мученици у Егенији
(Почетакпоста)

Уто рак, 8. март
(23. фе бру ар)

Свети свештеномученик Поло
карп,Епископсмирински

Crkveni
kalendar

•Го ди на ма не чи там хо
ро скоп, ко зна шта ми се 
све ле по из де ша ва ло, а 
ја не мам по ј ма!
•Као ма ли, бо јао сам се 
мра ка. Сад, ка да ви дим 
ра чун за стру ју бо јим се 
све тла.

Пи ле ће ћуф те 
са пи вом

Са стој ци: 700 гр млевене
пилетине,1 јаје,1шољицапива,
½главицелука,2љутепаприке,
50 гр крављегмаслаца,½ каши
чице бибера, по укусу 1 просто
хват мушкатног орашчића, 5
кашикауља,1кашичицасоли.

При пре ма: Помешајте млеве
номесо са пивом, ситноисецка
нимпеченимпаприкама,јајетоми
накрупнонарендајтелукидодај
тезачине.Умеситесмесуодмле
веногмесаиоставитенахладном
месту око 30 минута. Обликујте
ћуфте од смесе и пржите их у
тигањунамасноћисаобестране.
Послужитеихдоксујоштоплеса
прилозимапоизбору.


