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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

ALEKSANDAR VU^I] PRISUSTVOVAO PO^ETKU RADOVA
NA IZGRADWI DEONICE SREMSKA RA^A – KUZMIN: 

Premre`avamo Srbiju 
novim auto – putevima

Pu{ten u rad gasovod u {idskoj op{tini



ГРАДЕСЕДВЕНОВЕФАБРИКЕУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Новараднаместа
заМитровчане
Захваљујући новим инве

стицијама у сремскомитро
вачкој индустријској зони
„Језеро“, биће отворено
око 60 нових радних места.
Наиме, две компаније граде
објектеукојимаћеобављати
своју производњу. Заменик
градоначелнице Сремске
МитровицеПетарСамарџић
јеупетак,4.мартасапред
ставницима ових компани
ја обишао локацију, која је
посталавеликоградилиште.
– Ужурбано се ради на

изградњи две нове фабри
кеуСремскојМитровици.У
питању су компанија „Белт“
из Краљева, која се бави
производњом и трговином
производаодбетонског гво
жђаикомпанија„AlexEnge
nering&Construction“,којасе
бавипроизводњомбазенске
техникеиопреме. „Белт“ће
отворити погон за произ
водњу арматурне мреже.
Планирају да запосле око
30 радника, док „AlexEnge
nering&Construction“  тако
ђе планира да запосли око
30 радника. Град Сремска
Митровица се у последњим
годинама показао као опе
ративнаиефикасналокална
самоуправа,којајестворила
стимулативан амбијент за
домаћа, приватна улагања,
рекао је заменик градона
челнице Сремске Митрови

цеПетарСамарџић.
Обе компаније, како је

речено приликом обиласка
градилишта, планирају да у
другој фази прошире обим
пословања,што значи запо
шљавање још већег броја
људи.
–Овојенашатрећавелика

инвестиција. Одлучили смо
датобудеуСремскојМитро
вицизбогпредусретљивости
локалнесамоуправе.Имали
смо више локација у пону
ди, али смо овде наишли
на најбољи дочек, узимају
ћиуобзирдасмоефикасно
решили административна
питања, као и потребу за
комуналним опремањем.
Уколико све буде ишло по

плану,проширићемопогони
надамосе,запослитиоко70
људи,рекаојеДушанБелои
цаизкомпаније„Белт“.
 Друга компанија је, тако

ђе, одабрала Сремску Ми
тровицу за изградњу новог
погона, због повољне по
словнеклиме.
 Наша фирма, поред из

градње аквапаркова, базена
и спа – центара, бави се и
филтрацијомводеувеликим
водоводнимсистемимаиба
зенима,ауовојфабрицико
ју сада градимо, производи
ћемофилтерекојићеуправо
то радити. Ускоро потпису
јемоуговорзаизградњу још
једне фабрике, која ће се
налазити поред ове која се

гради.Натајначинуспоста
вљамосарадњусашвајцар
скомкомпанијом,којаћеби
ти у холдингу са „AlexE&C“
компанијом. Град Сремску
Митровицусмоодабрализа
местопословања,збогстра
тешкиповољногположаја,а
ималисмоивеликуподршку
локалне самоуправе, наро
читотокомтрајањаепидеми
јекорона–вируса,изјавила
јеГорјанаКузмановски,вођа
пројектаизградње.
До краја ове године се

очекуједаћеобе компаније
отпочетипословањеусвојим
новим објектима, потврђено
јеприликомобиласкагради
лишта. А.П.

Фото:Б.Т.

ПетарСамарџић ДушанБелоица ГорјанаКузмановски

Обилазакрадова

СТШ„МИЛЕНКОБРЗАКУЧА“РУМА

ОбукауПортугалу
Међу румским средњим

школама,упројектеуокви
ру програма Еразмус+,
укљученајеиСТШ„Милен
ко Брзак Уча“, која са још
двесредњешколеизПорту
гала и Словеније реализује
пројекат „С роботом на ти“.
Координатор овог пројекта
јеЦентарновихтехнологија
изРуме и то је једини про
јекатукојемјекоординатор
једнафирма.
Последњатренинг–обука

је одржана у португалском
граду Барцелосу у шко
ли  „Escuela Secundaria de
Barcelos“. На обуци је било
шестнаставника, подваиз
сваке земље учеснице, као
ипочетириученикаизсва
кешколе.
За ову активност, школа

из Барцелоса са придруже
ном компанијом је имала
задатак да припреми ро
бота на коме су ученици и
наставници вежбали про
грамирање. Након тренин
га, урадили су евалуацију
догађаја, где су  учесници
билииспитаниосвакомсег
менту боравка уПортугалу,

арезултатеће,наконобра
де, координатор пројекта
представити на наредном
састанку свим партнерима.
Свиучеснициовеобукеће
стеченознањемоћикасније
дакористеуписањуприруч
ника каои удаљемрадуи
образовању. Резултати ове
активности су обучени на

ставницииученицизанову
областприменљивероботи
ке, коју ћемоћида користе
на практичним часовима и
преносезнањасвојимколе
гамаивршњацима.Такође,
једанодрезултатајеимате
ријал који се скупља запи
сањеприручниканаконсвих
завршенихобука.

Ученици и наставници
посетили су универзитет
у Браги,  као и   компанију
ЕСИ.
Поред радних активности

билојеприликезаобилазак
околине као и учествовање
увишејезичнимдружењима,
нарочито са тимовима из
пројекта. С.Џ.

УчесниципројектауБарцелосу
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Мо ли тва за
пред ви ђа ње ри зи ка

ПризивањератауУкрајинии
његово одазивање бацило
јеусенкусуморнупричуиз

малог села Игране на северу
Марока. Петогодишњи Рајан
истраживаоје,јерјетобиоњегов
посао,некакавстарибунарпоред
села.Опрезмујошнијебиопро
буђен,каонивећиниистражива
ча тога узраста, статистика о
могућим ризицима никаква, и
дечак истраживач упао је у јаму
дубоку32метра.Спасиоцисупет
дана радили да допру до њега,
опрезно, да га не би затрпали
копањемтунела.Дотурилисуму
храну, воду и кисеоник, како би
истраживачиздржаодокнестиг
ну до њега. Дечак их је сачекао
жив,али јеумроуболниципола
сатанаконоперације.
Касија из Краљева имала је

само 17 месеци, али је била
довољно спретан пењач да се
нађенапрозорустананатрећем
спрату.Нијеималаникаквустати
стикуоризициманиинформаци
је о висини зграде, ни знање о
разликама између човека и пти
це,водилајујесамоистраживач
карадозналост,иизгубилаживот
уследпаданабетон.
ГаврилоизНишаимао јесамо

три године, сасвим довољно да
оде у купатило и својеручно
испробакакорадитуш–батери
ја.Токомноћи,умро јеодопеко
тина задобијених врелом водом,
аможда и уследмамине одлуке
даму самалечи опекотине и не
затражилекарскупомоћ.
ДевојчицаизОбреновцајеима

ласамотригодинекадајезаспа

ла увече ушушкана у своме кре
ветићу.Ужељидадевојчицаспа
ва у топлом, родитељи су зане
марилиризикодблизинегрејали
це, па је девојчица под запаље
нимћебенцетомзадобиласмртне
опекотине.

Родитељима не мањка безу
словнапожртвованостузаштити
своје деце.Мањка имопрезност
са елементима предвиђања. Тај
елеменат је тешко освојити, јер
маштародитељакасказадечјом.
Искуство родитеља у погледу
дозвољеног чини невидљивима
многеопасностиподецу.Задецу
ништа није недозвољено, па су
стогаиризицинеограничени.

Богигре,којинемерљивовреди
у развоју детета, узима данак у
крвиакомусесвепрепусти,ако
сенеограничисумњомипредви
ћањем.
Далисмонекреативниилијеу

детињству премало игара које
служе развоју предвиђања у
родитеља?
Вера нас учи да семолимо за

својудецу.Митоичинимо,алиса
тежњомдаумолимоБогадапри
чувадецуунашемодсуству.Ине
помишљамо да би молитва тре
балодаимадругачијимандат:да
измолимо опрез и предвиђање
ризика. Не треба одбацити „зна
ње” вере да Бог све види, али
треба имати на уму да је реч о
пренесеномзначењу.Богнечува
децу у нашем одсуству, Он има
сувише много посла у дубоком
свемиру, заузет је храњењем
црних рупа и одржавањем рота
ције спиралних галаксија, има
пречих брига од чувања наше
деце.

Заштонамонданијерекаода
је заузет и да не рачунамо
наЊега?Мождајеирекао,

алиганисмочулијерсмозалупи
ливратимажурећинапосао, јер
је телевизор био прегласан.
Можда нисмо схватили чему
наше умне снаге, несумњиво
данеодЊега,требапримарнода
служе.
Ове реченице не бележи ника

кав лајф коуч нити самозвани
гласникозаузећуБогаудубоком
свемиру.Ово јесамомолитваза
предвиђањеризика,ништавише
одтога.
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Ро ди те љи ма не 
мањ ка без у слов на 
по жр тво ва ност у 
за шти ти сво је де це. 
Мањ ка им опре зност 
са еле мен ти ма пред
ви ђа ња. Тај еле ме
нат је те шко осво ји
ти, јер ма шта ро ди
те ља ка ска за деч
јом. Ис ку ство ро ди
те ља у по гле ду 
до зво ље ног чи ни 
не ви дљи ви ма мно ге 
опа сно сти по де цу

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић



4 9. MART 2022.  M NOVINE АКТУЕЛНО

ПО ЧЕ ЛА ИЗ ГРАД ЊА ДЕ ЛА АУ ТО ПУ ТА БЕ О ГРАД – СА РА ЈЕ ВО,
ДЕ О НИ ЦА СРЕМ СКА РА ЧА – КУ ЗМИН

Пред сед ник Алек сан дар Ву чић 
при су ство вао по чет ку ра до ва
Председник Републике Србије Алек

сандарВучићјеууторак,1.мартапрису
ствоваоцеремонијиобележавањапочет
ка радова на деоници Сремска Рача –
Кузмин,уоквирупројектаизградњеауто
– пута Београд – Сарајево. Том прили
ком,онјеизјавиодазидањемостована
Балканупомажеуспајањународа,браће
идржава,каоипремошћавањунеспора
зумаизпрошлости.ПредседникВучићје
истакаодановимостнаСави, који је у
изградњи на деоници Сремска Рача –
Кузмин, један од најквалитетније изгра
ђених у Србији, због чега се захвалио
турскимизвођачимаиизразиожељуда

будезавршенапрекрајаследећегодине.
–Одтурскихизвођачабихжелеодана

овојдеонициауто–путарадовезаврше
пре краја 2023. године, како бисмо при
ближилиБоснуиХерцеговинуиРепубли
ку Српску Србији – да успоставимо
мостове пријатељства и изградимо још
већеповерењемеђунама,рекаојепред
седникинагласиодасутурскиинвести
ториуСрбијиувекдобродошли.
Хваласвимакојисууовомеучество

вали. На овај начин премрежавамо и
МачвуиСрем,алиицелуСрбијуновим
ауто–путевима,поручиојепредседник.
АмбасадорРепубликеТурскеуСрбији

Хами Аксој се захвалио председнику
РепубликеСрбијеАлександруВучићуна
подршци коју даје компанијама из те
земљеиистакаодајеторазлогзбогког
трговинскаразменадвејуземаљаобара
рекордоддвемилијардедолара.Аксојје
такође изразио задовољство што баш
компанија „Ташјапи“ изводи радове на
изградњи ауто – пута од Београда до
Сарајева рекао да се односи Србије и
Турске развијају великом брзином на
свимпољима.
–ДанасуСрбијипослујеоко1.300тур

ских компанија и драгоми јешто и оне
доприносе бржем привредном расту

Алек сан дар Ву чић

Пред став ни ци срем ских ло кал них са мо у пра ва
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Србије.Вашаземљатренутнопрола
зикрозекономскизамахитосебеле
жикрозекономскирастод7.5одстоу
претходној години.Са таквимоства
реним резултатима, Србија се свр
ставамеђунајразвијенијеземљекоје
бележе највећи развој последњих
година,казаојеамбасадорРепубли
кеТурскеуСрбији,додајућидатур
ске компаније на овим просторима
имају веома важне пројекте у обла
сти здравства, грађевинарства, про
изводњекомпоненатазааутомобил
скуитекстилнуиндустријуиИТсек
тор.
Радови на траси почињу изград

њом петље „Босут“. Приликом зва
ничног почеткарадова јенаглашено
даниједандеоСрбијенећебитипре
мрежен ауто – путевима, као Срем
скиокруг.ДужинадеоницеКузмин–
СремскаРачаизноси19километара
са новим мостом на Сави, који ће
битидугоко1.320метара.Представ
ници компаније „Ташјапи“ су упозна
липредседникаСрбијесапредвиђе
нимрадовиманаизградњидеонице,
који коштају око 225 милиона евра.
Пројектованајезамаксималнубрзи
нуод130километаранасат,аимаће
по две коловозне траке са заустав
нимтракама.
ПочеткурадованадеонициСрем

скаРача–Кузминсуприсуствовали
министар грађевинарства Томислав
Момировић, директори „Коридора
Србије“ и „Путева Србије, затим
амбасадорТурскеХамиАксој, каои
председници сремских општина и
градоначелница Сремске Митрови
це.
Подсећамо,претходносупредсед

нициСрбијеиТурске,каоичланови
Председништва БиХ, 8. октобра
2019.године,наместубудућегмоста
прекоСавекодСремскеРаче,свеча
ноозначилипочетакрадованаауто
–путуБеоградСарајево.

Алек сан дра Плав шић

ОП ШТИ НА ПЕЋИНЦИ НА СТА ВЉА СА ПО ДР ШКОМ ЗА БЕ БЕ 

Нов ча на по моћ
за 68 по ро ди ца

Токомпрошленедеље,једнократнанов
чана накнада у износу од 40.000 динара
стиглајенакућнеадресе68породицаиз
пећиначкеопштине,којесупријавилебебу
упериодуод1. септембрадо31.децем
бра 2021. године. Председник Општине
ПећинциСинишаЂокићјеуручио3.марта
40.000 динара породици Мијатовић из
Деча и том приликом је изјавио да пећи
начкалокалнасамоуправаовомтрадици
оналноммеромжелидапоспешинатали
тет и да младе брачне парове подржи у
одлуцидазаснујуилипроширепородицу.
–Трудимоседаовај видподршкешто

пре стигне до родитеља.Овом исплатом
обухваћенесусвебеберођенеупрошлој
години,аОпштинајевећдонелаодлукуна
основукојећеизопштинскогбуџетабити
издвојена средства за исплату једнократ
них новчаних накнада за бебе рођене
токомовегодине.Безобзиранасвевећу
подршку рађању коју пружају председник
Републике и Влада Републике Србије,
ОпштинаПећинцинећеодустатиодсвојих

мера популационе политике, јер желимо
да свановорођенчад санаше територије
имају што боље услове за одрастање –
поручиојепредседникЂокић.
МалаДаница једругодетеБраниславе

иТомиславаМијатовић,прваћеркаНађа
има четири године, а како нам је рекла
Бранислава,свакапомоћуодгајањудете
та, коју дају држава или локална самоу
правајевеомазначајна,јеродгајањебебе
кошта.
– Знате како, дете се рађа зато што

желитедагаимате,анезатоштоћетеод
некога добити новац, али свака помоћ у
одгајањудететамногозначи.Посебносла
бије ситуираним породицама са више
деце,помоћјевеомаважна.Сада,кадаје
повећанапомоћзапрводетеикадајемај
кама пружена могућност да уз помоћ
државерешеистамбенопитање, тозаи
стаможедопринетидасепаровикојивећ
желе дете, а можда до сада нису имали
условазато,одлучедазаснујупородицу
–изјавилајеБранислава.

Синиша Ђокић у посети породици Мијатовић из Деча

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Три и по кило ме тра
нове јав не расве те
Новом јавном расветом покриве

но је преко три и по километара улица
на целој територији општине Инђија, у
Новом и Старом Сланкамену, Новим
Карловцима, Крчедину, Бешки, Јарков
цима и Инђији. У питању су углавном
краковиулицаилиновоформиранеули
це,коједосаданисуималејавнурасве
ту. Како су истакли надлежни, до сада

јепостављенооко100бетонскихстубо
ва,аутоку јепостављањеелектричних
кабловаимонтирањесијаличнихместа.
На постављању јавне расвете ангажо
вани су радници Јавног предузећа за
управљањепутевимаипаркиралиштима
„Инђијапут“,ацеопосаобићезавршен
занеколиконедеља.

М.Ђ.
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МИ НИ СТАР КА ЗА ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ ЈА ДРАН КА ЈОК СИ МО ВИЋ ПО СЕ ТИ ЛА 
СРЕМ СКУ МИ ТРО ВИ ЦУ

Ре а ли за ци ја про јек та
фи нан си ра ног из ЕУ фон до ва

Ко ри сти мо раз ли чи те из во ре фи нан си ра ња и то је од ин те ре са за сва ког гра ђа ни на 
Ср би је. Мо ра мо да ра ди мо од те ме ља, а то под ра зу ме ва раз го вор са ло кал ним са мо
у пра ва ма, ка ко би смо ма пи ра ли не до вољ но ис ко ри ште не ре сур се, а по том и до би ли 
сред ства, не са мо из бу џе та, већ из раз ли чи тих фон до ва, ре кла је ми ни стар ка 
Ја дран ка Јок си мо вић
Министарка за Европске интеграције

ЈадранкаЈоксимовићјеусреду,2.мар
та боравила у радној посети Сремској
Митровици.Најпресесасталасапред
ставницима локалних самоуправа
Сремског округа. Састанку су прису
ствовали градоначелница Сремске
Митровице Светлана Миловановић са
сарадницима, СинишаЂокић председ
никОпштине Пећинци, ТихомирСтоја
ковићпредседникОпштинеИриг,Пери
цаГаковићначелникСремскогокругаи
МиланМирићдиректорРегионалнераз
војнеагенцијеСрем.Наконтога,мини
старка је обишла новоотворени Тури
стичкиинфо–центаруСремскојМитро
вици поводом реализације пројекта
финансираног из ЕУ фондова „Адри
линк“.
–МинистарствозаЕвропскеинтегра

ције започиње један важан пројекат, а
односисенатемунеопходностиускла
ђивањаиадаптацијекровнихдокумена
та везаних за одрживи, равномеран,
регионалниразвојСрбије.Тосутемео
којима се дуго у Србији говорило и на
којима се ради. Међутим, сва наша
документаизаконисуиз2009.годинеи
каотаквисузастарели.Користимораз
личитеизворефинансирањаито јеод

интереса за сваког грађанина Србије.
Морамодарадимоодтемеља,атопод
разумеваразговорсалокалнимсамоу
правама како бисмо мапирали недо
вољноискориштенересурсе,апотоми
добили средства, не само из буџета,

већ из различитих фондова, рекла је
министаркаЈадранкаЈоксимовић.
МинистаркаЈоксимовић јенагласила

дарегионалнеагенције уСрбији, којих
има17,сматраалатомзапомоћлокал
нојсамоуправидаидентификујепројек

Министарка Јадранка Јоксимовић у посети Сремској Митровици

Оби ла зак Ту ри стич ког ин фо – цен тра
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те,којиимајушансудабудуфинансира
ниизвишеизвора.
–Одрживирегионалниразвој јетема

којомсетренутнобавицеосвет.Уфази
смоједневеликетранзиције.Нашигра
ђани су већ упознати са тим колико је
важна одржива енергетска политика,
односнопрелазакса класичнихенерге
ната на обновљиве изворе енергије.
Постројења за пречишћавање вода,
примарна сепарација отпада и упра
вљање чврстим отпадом су, такође,
темезакојесмоспремни,апослушали
смонашеграђане,датобудуелементи
новогравномерног,регионалногразвоја.
Светотражизначајнафинансијскаула
гања,алииновазнања.Тозначииотва
рање нових раднихместа.Ми пратимо
светскетрендове,Србијанекаскаутом
погледу,ализатоморамосвидасарађу
јемо.Стимувези,ималисмокористан
састанак,гдесупредставницилокалних
самоуправаизложилидосадашњеуспе
шнепројекте,каквасуимискустваигде
су проблеми.Идентификовали смо као
један од највећих проблема имовинско
–правнеодносе.Понекадимамофанта
стичанпројекат,пронађемосредстваза
финансирање, али имамо проблем са
поменутим имовинско – правним одно
сима,штонијеуинтересунашихграђа
назакојемисвеоворадимо,нагласила
јеминистаркаЈоксимовић.
Министарка је похвалила сремске

локалне самоуправе за досадашње
реализоване пројекте, који су уСрбију
донелизначајнафинансијскасредства.
– Сремска Митровица је једна од

бољихлокалнихсамоуправа, када је у
питањукоришћењесредставазаразли
читеврстепројеката,посебноизобла
сти прекограничне сарадње. Општине
Сремскогокругаучествујуутрипрогра
мапрекограничнесарадњесаБосноми
Херцеговином,ХрватскомиМађарском.
Тосудосадабиливрлоуспешнипро
јекти.СамоСремскаМитровицајеуспе
ладареализујеоко14пројеката,вред
ностиизмеђудваи тримилионаевра,
бесповратних средстава. И друге
општинеуСремскомокругусусепока
зале као успешне у тим задацима, а
предстојенамновипозиви.Важноједа
општинеимајублаговременуинформа
цију о томе, закључила је министарка
ЈадранкаЈоксимовић.
Разговаралосеопројектукојипромо

више пејзажни туризам у Јадранској
регијикрозстварањеинтерпретацијских
центара,којисуконципираникаокључ
не тачке одабраних тематских стаза и
рута, дигитално повезаних кроз плат
форму. Та платформа омогућава инте
грисано управљање туристичким услу
гама и подстиче иновативна решења.
Пројекат омогућава нове моделе одр
живогуправљањатуризмом,крозвало
ризацију природних и културних крајо
лика, као заједничких предности, које
могубитипосећиванетокомцелегоди
не. ГрадоначелницаСремскеМитрови
цесасвојимзаменикомПетромСамар
џићемидиректоромТуристичкеоргани
зацијеградаДушаномДрчом,предста
вила је министарки Јоксимовић Тури
стичкиинфо–центарипројектекојисе
спроводеуоблаституризма.

Алек сан дра Плав шић

ОдељењезаванреднеситуацијеГра
даСремскаМитровицаиЦрвеникрстсу
обележилиСветскиданцивилнезашти
те,1.марта.НаТргуЋиреМилекићасу
грађанимаделилифлајересаинформа
цијамаоактивностимацивилнезашти
те,каоиоопасностимаипоследицама
спаљивања пољопривредних остатака,
којимогудаизазовупожаре.Томприли
комјеПетарСамарџић,замениккоман
дантаГрадскогштабазаванреднеситу
ације,нагласиодајециљобележавања
тогдатума,указивањенавиталнуулогу
изначајсистемацивилнезаштитеуслу
чајусвихмогућихобликакатастрофаи
несрећа.
–Упоследњихнеколикогодинајеци

вилна заштита поново добила на зна
чају.Интензивносерадинавраћањуи
јачању угледа цивилне заштите. Град
Сремска Митровица је оформио Град
ски штаб за ванредне ситуације, чији
језадатакдакоординираактивностима
субјекатакојисебавезаштитомиспаса
вањем.У случају ванредних ситуација,
располажемоса66повереникацивилне
заштитеунасељенимместима.Имамо
организоване јединицецивилне зашти
те,општенамене,односно334лица,а
утоку јеформирањеспецијализованих
јединица цивилне заштите за узбуњи

вање.Припаднициватрогасно–спаси
лачког батаљона допремили су једно
навално возило,  на којем су ватрога
сци приказали основне карактеристике
возилаиопрему.ПрипаднициЦрвеног
крстасудопремилитеренсковозилоса
чамцемзаспасавањенаводи,рекаоје
ПетарСамарџић.
Кадасуупитањуволонтериидобро

вољнопружањеподршкеугроженимау
кризнимситуацијама,члановисремско
митровачкогЦрвеногкрстасунајпрепо
знатљивијимеђусуграђанима.
– Црвени крст и цивилна заштита

остварују добру сарадњу, не само ка
дасукризнеситуацијеупитању,негои
крозодржавањеиорганизацијуобуказа
припаднике специјализованих јединица
цивилнезаштитеиприпадникаопштих
јединица цивилне заштите из области
првепомоћи,реклајеТатјанаЈованче
вић, секретар Црвеног крста Сремска
Митровица.
Светски дан цивилне заштите – 1.

мартустановљенје1990.одлукомГене
ралнескупштинеМеђународнеоргани
зацијецивилнезаштите,каосећањена
данкадаје1972.годинеступионаснагу
Статутмеђународнеорганизацијезаци
вилнузаштиту. А. Плав шић

Фо то: Б. Ту ца ко вић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Свет ски дан
ци вил не за шти те

Пе тар Са мар џић Та тја на Јо ван че вић
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ПО МОЋ ЗА УКРА ЈИН ЦЕ СА ПОД РУЧ ЈА ПО ГО ЂЕ НИХ РА ТОМ

Ху ма ни тар на ак ци ја
и да ље тра је
Из Националног савета

украјинскенационалнемањи
не у Србији настављају са
прикупљањем хуманитарне
помоћи за Украјинце чија је
територија погођена ратним
дешавањима. Њима се при
кључила и организација
Црвеног крста. За сада је
потребноприкупитидовољно
хране,топлеодећеићебади.
У Сремској Митровици је
добар одзив грађана на ову
хуманитарну акцију, који су
већдонелипрвепакетепомо
ћи.
–Добилисмоинформацију

да су потребне и свеће и
медицинскиматеријал.Људи
се јављају, достављају неоп
ходне ствари, какоУкрајинци
из нашег града, тако и други
наши суграђани. Ми смо на

томевеомазахвални.Нетако
давно,кадајеикоднаснасту
пилоратностање,очекивали
неку кутију помоћи, тако да
разумемои знамо како је то.
У ову акцију нас је повукло
срце, а не разум, јер смо
такви људи. Одазивали смо
середовноинаакцијеЦрве
ногкрстакадајебилопотреб
нодаватикрв,каоинамноге
друге хуманитарне позиве.
Мисмопородичниљуди,који
воде бригу о својим пријате
љима, али и комшијама,
рекаојекоординаторакцијеу
Сремској Митровици Никола
Љаховић.
Сремска Митровица се

домаћински опходи према
свимсвојимграђанима.Угра
ду на Сави живи око 500
Украјинаца врло активних у

животу локалне заједнице,
који су дали значајан допри
нос културном животу града.
Сви који желе да помогну у
акцији коју су организовали,
могудонетиствариихрануу

просторијеДНУК„Коломејка“,
на адресу Булевар Арсенија
Чарнојевића 45, Сремска
Митровицаод16до20часо
ва.

А. П.

Ни ко ла Ља хо вић

РУ МА

Ас фал ти ра на ули ца

Почетак марта означио је и почетак
радова на текућем одржавању путне
инфраструктуре у румској општини.
Асфалтирана је улица Владе Обра
довића Каменог у граду, а радове су
4.мартаобушлипредседницаОпшти
неАлександраЋирићиначелникОп
штинскеуправеДушанЉубишић.
–Асфалтјебиоувеомалошемста

њуистановницикојиживеовдесунам
севећнеколикопутаобраћалидареа
гујемо,какобидобилидобарколовози
нормалнофункционисањесаобраћаја.
Из општинског буџета смо издвојили
1,7 милиона динара за асфалтирање
овеулице.Настављамодаљедауре

ђујемо, како Руму, тако и сеоске ме
снезаједнице–реклајетомприликом
председницаАлександраЋирић.
Она је додала да су све предсто

јеће активности на одржавању путне
инфраструктуреоношто је грађанима
обећаноиштоћебитииспуњено.
Подсетимо, за управљање и одр

жавање саобраћајне инфраструктуре
у општинском буџету је опредељено
170,2милионадинараитозапоправ
кеиодржавањепутева,улица,стазаи
тротоара,пружнихпрелаза,сигнализа
ције,атмосферскеканализацијеитро
шковепројектовања.

С. Џа ку ла

Ас фал ти ра на Ули ца Вла де Об ра до ви ћа Ка ме ног:
Алек сан дра Ћи рић и Ду шан Љу би шић

ЕПИ ДЕ МИЈ СКА СИТУ А ЦИ ЈА
У ИНЂИ ЈИ

Мање заражених
Епидемијска ситуација на територији

општинеИнђија једостаповољнијаи како
суистаклипредставнициДомаздравља„Др
Милорад Мика Павловић“, драстично се
смањио број прегледа и новозаражених
лица.ПремаподацимасасастанкаСистема
48одржаногупетак,4.мартабиласуактив
на432случајазаразекорона–вирусом.
–Стањесеизнедељеунедељупобољ

шава, јер се свемањепацијената јавља у
Ковидамбуланту.Напрегледседневнојави
око 50 пацијената а са позитивним тестом
буде око 15 посто тестираних потврдио је
др ЈовоКомазец,директоринђијскогДома
здравља,додајућидајерадновремеКовид
амбулантејеод7до17часоваидаусвакој
сменидежураједнамедицинскаекипа.
Лекариидаљеапелујунаграђанедасе

вакцинишуипридржавајупрописанихмера,
нарочито особе са већ нарушеним здра
вљем. Према речима доктора Комазеца,
веомајемалибројграђанаопштинеИнђија
који се вакцинишу првом дозом. Иначе,
инђијски Дом здравља „Др Милорад Мика
Павловић“одпонедељка,7.марта,приме
њујеновисистемрадазавакцинацију гра
ђанапротиввирусакороне.Вакцинацијасе
обављакодизабраноглекарауДомуздра
вља,докћелекариусеоскимамбулантама,
наконпрегледа,упутитипацијентесанало
гом за вакцинацију на одељење Опште
праксе у Инђији. Нови начин вакцинације
уведен је након постигнутог договора са
ЗаводомзајавноздрављеСремскаМитро
вица и, како истичу надлежни,  овакав
моделсепримењујеиудругимопштинама
иградовима.

М. Ђ.
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СВЕ ЧА НО ПУШТЕН У РАД ГАСО ВОД У ШИД СКОЈ ОПШТИ НИ 

Нова ета па у раз во ју општи не

Усуботу,5.марта,намер
но–регулационојстаницина
изласку из Шида, уз прису
ство министра пољопривре
де, водопривреде и шумар
ства Бранислава Недимови
ћа, директора ЈП „Србијагас”
Душана Бајатовића и пред
ставника локалне самоупра
ве на челу са председником
ОпштинеШидЗораномСеме
новићем, свечано је пуштен
гасовод у шидској општини.
Пресецањем врпце, званич
но је пуштен у рад гасовод,
аминистарБраниславНеди
мовићјепритискомнадугме
покренуогасовод.
– Изразићу велико задо

вољствоштосмосвизаједно
радили– локална самоупра
ва,„Србијагас”иВладаСрби
је, покрајинска администра
ција и то је доказ да заједно
можемосве.Усреду,9.марта
биће отворенафабрика, која
ће прва користити овај гас у
Шиду. Са аспекта пољопри
вреде,произвођачидуванаиз
Кукујеваца више неће имати
проблем са сушењем дува
на.Надамседаћемоускоро
то проширити на Мартинце,
Кузминидаједномзасвагда
кажемодасмогасификовали
цеоовајпростор.Ово јевре
мекадасецелаЕвропабори
сапроблемомувезисагасом,
a ми гасификујемо рекао је
Недимовић.

Душана Бајатовић, дирек
торЈП“Србијагас”,истакаоје
дајеовојошједанунизуобје
катаугаснојпривредивеома
важанзаШид.
–Данассмоотворилиглав

ну регуларну станицу ифор
мално је почело пуњење
гасног система  уШиду. Ово
је важно за грађане, али и
за индустрију и за фабрике
којећесеовдеградити.Укуп
на вредност инвестиције је
20,2 милиона евра рекао је
ДушанБајатович.
Овом приликом, Бајатовић

је упутиоизвињење грађани
маопштинеШидшто је про
јекаткасниозбогадминистра
тивно – техничких разлога,
али је на крају све успешно

завршено. Акција прикључе
ња на гасовод се наставља
у вредности од 780 евра у
динарској противредности на
три године, без банкарских
и сличних гаранција. Бајато
вић јерекаодаће се ускоро
отворити и две канцеларије,
једнауШиду,адругауСрем
скојМитровицидабиграђани
могли да дођу да се пријаве
за прикључке. О тренутној
ситуацијииспекулацијамада
лиСрбија имадовољно гаса
Бајатовићјебиоизричит.
–Србијаимапотпуноснаб

девање гасом.Допунилисмо
БанатскиДвор, цена сенеће
мењати на основу уредбе
Владе Србије до краја маја.
Попунилисмоизалихемазу

та у топланама, има довољ
но резерви и за производњу
сирове нафте. Нема разло
га да се стварају било какви
редови.Безбеднисмокадаје
упитањутајенергент,истакао
јеБајатовић.
Зоран Семеновић, пред

седник Општине Шид, изра
зио је велико задовољство у
име грађана шидске општи
не.Посебно се захвалио ЈП
“Србијагас”,ВладиРепублике
Србијеипокрајинскојадмини
страцији.
– За нас је постојао пери

од када Општина Шид није
могла да привуче инвестито
ре, јернијемогладаимпру
жидобруатмосферуукојојби
могли да несметано послују.
Одданашњегдана,Општина
Шид је сигурно број један не
самоуСрему,већиуВојво
дини, јер ће својим потенци
јалим будућим инвеститори
ма омогућити добре услове.
ЕнергетскастабилностШида,
Сремаицеледржавејезага
рантована.Гасјебиопослед
њи енергент који нам је био
потребан,  са гасоводомдаје
семогућностсвакоминвести
торудаостварисвојепланове
нанашојтериторији,казао је
Семеновић.
Он је изнео и податак да

сенеколикостотинаграђана
већпријавилозаприкључке.

Д. Попов

Бра ни слав Неди мо вић, Зоран Семе но вић и Душан Баја то вић

Бра ни слав Неди мо вић пушта гасо вод у рад
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21. „ДАНИ ВИНА“ РИВИ ЦА

Изу зе тан ква ли тет вина, 
побед ни ци мла ди вина ри

Једнаоднајстаријихвинскихманифе
стација у Војводини и Србији – „Дани
вина“ у Ривици, одржана је од 4. до 6.
марта.Првогдана јебилосвечанопро
глашење победника, док су остала два
дана била намењена бројним гостима
какобипробалиикупиливина,сухоме
снатеидругедомаћепроизводе.
Ове године је на оцењивање присти

гло229узоракавина,астручнакомисија
сачињена од 11 врхунских енолога и
сомелијера, прогласила је најбоље. У
категорији бело вино најбоља је била
Винарија „Танасковић“ из Крушедол
Прњавора, у категорији црвено вино
Винарија„Војновић“изБегеча,укатего
ријирозеВинарија„Тадић“изНерадина
иукатегоријивоћновинонајбољијебио
берметпородичноггаздинства„Тадић“из
Инђије.
Ове године, није било проглашења

апсолутног победника, али је највише
поена–19,40од20максималних,осво
јио розеВинарије „Тадић“ изНерадина.
Наовим21.„Данимавина“,попрвипут
је уведена и награда најбољи аматери,
дакле,заонекојисебавепроизводњом
вина,алиумалимколичинама,засвоју
душу.НајбољиаматерисуЈованЋирић
од Ривичана,  а од учесника из других
местаЖивкоРадојчићизЈаска.
После доделе награда најбољима,

признања су уручена и људима чија је
заслугатоштосе„Данивина“уРивици
одржавајудведеценијеуконтинуитету,а
по традицији, проглашени су и почасни
грађаниРивице.Овегодинесутупочаст

изрукупредседникаСаветаМЗРивица
Славише Смиљанића примили Ненад
Иванишевић, покрајински секретар за
привреду и туризам, Чедомир Божић,
покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреди и шумарство, који није
присуствоваододелииБогољубПапић,
предузетникизМладеновца.
21. „Дане вина“ је отворио Ненад

Иванишевић, који је истакао да се у
истовреме,дакле4.мартаувече,одр
жавало и војвођанско вече на Сајму
туризма у Будимпешти, али да је он

одлучиодадођеуРивицу.
–Мислимдајеововеомазначајно,јер

немамалихиливеликихманифестација,
азаРивицу јеовокаошто је„Егзит“за
НовиСад.
Развојвинског,односногастро–тури

зма јесте нештошто је посебан правац
развоја туризма и могу да најавим да
ускоро крећеизрадановепетогодишње
стратегијеразвоја туризмауВојводини.
Управогастро–туризамиФрушкагора
јесу један од главних праваца развоја
туризма у нашој Покрајини – рекао је
Иванишевић.
Оваманифестација,поњеговимречи

ма,јестеважна,јерјетосверазвојпри
вреде. Свако ко производи вино, хлеб,
билошта,јестедеопривредногразвоја.
–Мисмокрознашеконкурсепрошле

годинесачувалипреко4.000иотворили
нових500раднихместа. Идеја и јесте
дакрозовуидругеманифестацијечува
мо радна места, отварамо нова, при
вредниразвој јенештоштонас генери
ше.ДанасРивицајестецентарманифе
стације  на Фрушкој гори, сутра ће то
бити нека друга манифестација, али
мислим да је веома важно подржати
њиховеорганизатореумањимместима,
којиреалнотежедођуидопредставника
властииспонзора–кажеНенадИвани
шевић.
ГоранЕрор,председникОрганизацио

ногодбора,кажедаоваманифестација
имасвојконцептистискоросвакегоди
не.Претходијојприкупљањеиоцењива
њеузоракавина,послетогаследисве

Нај бо љи вина ри

Горан Тадић и Славиша Смиљанић
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чано проглашење победника, а првог
викенда марта, по традицији, Ривица
широмотварасвојавратаипостајефру
шкогорскапрестоницавина.
–Завикенднамјебилопреко50изла

гача, преко 25 винара, сваки посетилац
сакупљеномчашоммогаоједадегусти
раготовосвавинаикупионакојамусе
највише допадају. Ривица је кроз две
деценије показала да је зрела и дру
штвеноодговорна,свисетакоипонаша
мо имислимо да радимо добре ствари
за наше село. Ово и јесте промоција
нашег села,нашегвина, виноградараи
винара,  али и локалне самоуправе и
целе Фрушке горе. Срећан сам што је
велики број и винара и представника
властиимедијаовде,штосусанамаи
мислим да радимо јако добар посао –
рекаојеГоранЕрор.
Славиша Смиљанић, председник

Савета МЗ Ривица, рекао је да је ова
манифестацијавеомазначајназаРиви
цу.

–Окупљајуљудикојисунамодпомо
ћиуселу,зашколу,запутеве,остварује
мо контакте који наммного значе. Зна
чајна је и по томешто винари остају у
селу да се и даље баве том производ
њомимогурећидајеупоследњихдесет
година све више засада винограда код
нас–рекаојеСлавишаСмиљанић.
У категорији розе вина, најбоља је

била Винарија „Тадић“ из Нерадина,
укупносанајвишесвојенихпоена.
Горан Тадић каже да се такмичио са

младимвинима,такодајеирозе,каои
белоицрновинозакојејеосвојиосре
брнумедаљуизпрошлогодишњебербе.
– Капацитети винарије су нам око

50.000литара,алими годишње произ
водемо35.000литаравина.Свакегоди
несепроширујемопроизводњуинадам
седаћемоускоропопунитикапацитете
винарије.Целокупнупроизводњупрода
мо.Практикујемдапродајеммладавоћ
навина.Препоручујемдасепијумлада
розевина,јерсеуњимазадржавајуаро

меивоћност–истичеГоранТадић.
Најбоље бело вино је имао Немања

ТанасковићизКрушедолПрњавора,који
је ланебиои апсолутни победник јуби
ларних„Данавина“.Немањакажедајеи
ове и прошле победио са италијанским
ризлингом.
–Прошлагодинајебиладобраисун

чана,грожђејебилодоброилепо,тако
да је вино испало супер. Капацитети
винаријесунам20.000литара,амипро
изводимо десетак хиљада литара. Ита
лијанскогризлингаимамочетиридопет
хиљадалитараисвакегодинесешири
мо помало. Свака награда значи и за
тржиште, за афирмацију, да нас купци
препознају–рекао јео значајунаграде
НемањаТанасковић.
Сава Војновић из Бегеча четврти пут

наовојманифестацијиосвајанаградуза
црвеновино,мадајепоједномосвајаои
наградезабеловиноирозе.
–Упитању јемерлоиз2020. године.

Капацитетнашевинаријеје45.000лита
ра,атренутнорадимодо40.000литара.
Имамо и вина на залихама, посебно
црвеног, старог две до три године да
бисмоималиквалитеткојитражимоида
бисмоималитаквенаграде.Драгомије
дасумладинапобедничкимпостољима
–истичеСаваВојновић.
Заменик председника Општине Ириг

МиодрагБебић је похвалиоорганизато
ре и Ривицу, који су пример како мало
село удруженим снагама може много
тогадаурадизалокалнузаједницу.
–Трудићемоседакаоопштинанегује

моиовакаввидтуризма.Усвакомселу
имамо по неку манифестацију, а и у
наредном периоду ћемо наставити да
подржавамо овакве догађаје,  јер је то
прилика да унапређујемо села, да се
људи састају и друже, да нам се деца
рађају, да нам људи остају на селу –
истакаојеМиодрагБебић.
„Даневина“уРивициорганизујуЗави

чајнодруштво„Фрушкогорје“изРивице,
МЗРивицаиОпштинаИриг,апокровите
љи ове лепе манифестације су Покра
јинскисекретаријат запривредуи тури
замиПокрајинскисекретаријатзапољо
привреду,водопривредуишумарство.

С. Џаку ла
Поча сни гра ђа ни Риви це

Дани вина у Риви ци – вина ри
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УСрпскојчитаонициуИри
гу је промовисана збирка
песама и прича под називом
„Сећањаиљубави“Алексан
дра Токовића, кантаутора из
Суботице.УИригујеодржана
16. по реду промоција ове
збирке,којајеобјављенапре
више од годину дана, али је
збогпандемијекорона–виру
са представљање збирке
почело половином прошле
године.
НапромоцијијеАлександар

певаоиговориосвојестихове
уз музичку пратњу Јасне
Васићнатамбури,докјеауто
ра и публику поздравила
директоркаСрпскечитаонице
ВераНовковић.Књигапесама

и прича „Сећање и љубави“
садржи тридесетакпесамаи
истотоликоприча.
–Причесуинтересантнеиу

њима  самописаодогађајеи
сусрете  са познатим лично
стима као што су Синиша
Павић, Бора Чорба, Ђорђе
Марјановић, Мики Јевремо
вић, Боба Стефановић, Аки
Рахимовски...Овојемојапрва
књига,атрудимседасваких
20годинаурадимнештоново
уживоту.Импонујемипромо
ција у Иригу, фрушкогорској
винској престоници, у најста
ријем читалишту у Срба –
рекаојеАлександарТоковић,
којијеи„Витезвина“.

С. Џ.

ПОЧЕ ЛА РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПУТА ЗМА ЈЕ ВАЦ – ЦРВЕ НИ ЧОТ КРОЗ ФРУ ШКУ ГОРУ

Добри путе ви дово де тури сте

Реконструкцијом Гребенског пута
Змајевац – Црвени чот у дужини од
6,5 километара чији радови су у току,
Општина Ириг побољшава саобраћајну
инфраструктуру,штоћезначајнодопри
нети развоју туризма овог дела општи
не. Инвестиција која износи преко 292
милиона динара финасира се из касе
Управезакапиталнаулагањаилокалне
самоуправе,анаконњенереализације,
љубитељи Националног парка добиће
15километаралепогиквалитетногпута
падинамаФрушкегоре.
После радова на деоници Иришки

Венац–хотел„Норцев“иИришкиВенац
– Змајевац, Општина Ириг добила је
средства по конкурсу и за остатак пута
којисепротежеФрушкомгором,априпа
даовојопштини.
–Садавозачимогудауживајувозећи

се тимпутем,анеда гаизбегавају као
што јетобиослучајранијихгодина, јер
је био у веома лошем стању, пун рупа.

Мислимнацелудужинуод15километа
ра кажеМиодраг Бебић заменик пред
седникаОпштинеИриг.
ОнједодаодајеГребенскипутвеома

значајанзаразвојтуризмаовеопштине.
–ПрекоФрушке горе тај пут повезује

нашу општину са суседним општинама.
Људикојиобилазеприроднелепотелак
ше и безбедније сада долазе до нас, а
ми баш имамо знаменитости  истиче
Бебић.

Одтуристичкогизлетишта„Змајевац“,
прекоИришкогвенцападохотела„Нор
цев“,бележисеизнедељеунедељусве
већибројпосетилацаовејединесремске
планине. Поред наслањања на Наци
онални парк, Општина Ириг има најве
ћи број фрушкогорских манастира и то
осам,штојеовдеиверскитуризамвео
мазанимљив.
Завршетком пута Змајевац – Црвени

чот, запостављени хотел на Бранков
цу можда и “оживи“, очекују у локалној
самоуправи.
– Осталонам је јошдасеурадипут

одИрига доМарадика. То нам је прио
ритет,јерјеувеомалошемстању.Конку
ришемонаразнимконкурсима,надамсе
даћемонегдепроћиидаћемоналето
имати безбедну деоницу за саобраћај
која нас повезује са инђијском општи
номоптимистички гледа заменикпред
седникаОпштинеИригБебић.

С. Костић

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

Про мо ци ја збир ке „Се ћа ња и љу ба ви“

ОпштинаИригможедасепохвалиса
путном инфраструктуром на западном
делуопштине.ПутодраскрсницеИриг
–Врдникурађен јенов,каоиодЈаска
до Мале Ремете. Туристи сада веома
брзо и безбедно посећују овај део
општине,којијењимавеомазанимљив.

За похва лу

Миодраг Бебић
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ВРД НИК

Ре кон струк ци ја згра де 
ста ре Ме сне кан це ла ри је

УВрдникусуутокурадовинарекон
струкцији зграде старе Месне канцела
рије, коју сада користи ЈП „Комуналац“
Ириг. Објекат је у власништвулокалне
самоуправе.Усамузградудугонијеула
гано, тако да је дошло до урушавања
делакрова.
–Ужељидаспречимодаљеурушава

ње крова и пропадање целе зграде,
започели смопрвуфазуреконструкције
овогобјекта.Тапрвафазаподразумева

замену кровне конструкције, а за то ће
намбитипотребно2,5милионадинара
– каже председник иришке Општине
ТихомирСтојаковић.
Позавршеткуреконструкцијекрова,на

редусурадовинауређењукакоунутра
шњости зграде, тако и њене фасаде,
какобисеобезбедилапотпунафункцио
налностобјектаињеговобезбеднокори
шћење.

С. Џ.

Ра до ви на згра ди у Врд ни ку

ПОД РУЧ НА ШКО ЛА У РИ ВИ ЦИ

За вр ше на
ре кон струк ци ја кро ва

Објекат подручног одељењаОсновна
школа„Доситеј Обрадовић“ у Ривици је
добионовикров,апоредкровазамење
нисуиолуци.
Вредност ових радова износи 2,9

милиона динара, а обезбедила их је
локалнасамоуправауопштинскомбуџе
ту.
–Санацијакрованамвеомазначи,јер

тозначибезбеднијипросторзадецукоја
боравеушколи.Тренутноимамоуовом
подручномодељењу20 ученика, али је
доброштоупротекледвегодинењихов
бројрасте.Децаушколииопстанаксео
скихшкола значеинаставакживотана
селу – каже директорка ОШ „Доситеј
Обрадовић“ГорданаФодог.

С. Џа ку ла

За ме њен кров на шко ли

ИН ЂИ ЈА

Енер гет ска
ефи ка сно ст
ОпштинаИнђијаконкурисала језа

новчанасредстванамењенапобољ
шањуенергетскеефикасностистам
бених објеката на територији Репу
бликеСрбије.Министарство енерге
тике и рударства определило је ове
године већа средства за те намене,
те је процена да ће овогодишњим
конкурсом за замену столарије бити
обухваћено између 600 и 700 дома
ћинстава на територији Општине
Инђија.То је значајанудеоуопштој
енергетској ефикасности на локал
ном нивоу, истакао је председник
ОпштинеИнђијаВладимирГакикако
јеобјаснио,надлежноМинистарство
иОпштинаучествујусапо25посто,а
физичко лице са 50 посто новчаних
средставазазаменустоларије.
Гак је додао да ће грађани бити

благовременообавештениоуслови
маидатумурасписивањаконкурса.

ЈКП „ВОДО ВОД
И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА” 

Ново вози ло

Јавнокомуналнопредузеће„Водо
водиканализација”уИнђијијенаба
вилоновикамионзапотребеоснов
нихделатностипредузећа.
–Ововозилонамјебилонеопход

но и прошле године смо проценили
дабисмомоглиућиупоступакњего
ве набавке. У питању је камион –
киперсапогономнасвачетириточ
каистакаојеДрагољубТрифуновић,
директоринђијског„Водовода“
Онједодаодајенабавкакамиона

биланеопходна.
–Свинашибунарисеналазеуата

римаидосадасмоморалибагерима
даприлазимозбогтеренакоји,пого
товоузимсковреме,нијелакодосту
пан.Мисмосвиховихгодинараспи
сивали набавке и склапали уговоре
са фирмама, које су нам услужно
радиле послове које ћемо сада,
набавком новог возила, обављати
сами. Такође, моћи ћемо одмах да
интервенишемо, казао је Драгољуб
Трифуновић.
Како је рекао Трифуновић, набав

ком новог камиона биће побољшан
квалитетпружањауслугајавногпред
узећа.

М.Ђ.
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ССШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“

За ме на сто ла ри је у шко ли
Локалнасамоуправајезапо

челановерадовенауређењу
румских основних и средњих
школа, како би се ученицима
и наставницима омогућили
бољиусловизаучењеирад.
Недавно су у ССШ „Бранко
Радичевић“ окончани радови
на замени старе столарије,
а последњег дана фебруара
ову школу је посетила пред
седницаОпштинеАлександра
Ћирић,какобивиделаштаје
урађено,алиишта је јошпо
требнодабиусловизараду
овојшколибилијошбољи.
Овирадовисуфинансирани

из општинског буџета, а њи
хова вредност је 1,4милиона
динара. Пре тога је саниран
исанитарничвор,каоиводо
воднаиканализационамрежа
и електроинсталације, такође
буџетскимсредствима.
– У текућој години плани

рамо велика улагања у све
школенатериторијиОпштине
у циљу да наша деца, наши
ђациимајуштобољеиквали
теније услове за своје обра
зовање. Искрено се надамо
дасмоиздвајањемсредстава
за ову намену доста помогли
овој школи, сам директор је
рекаодајепомоћбиладраго
цена.Настављамоидаљеса
великим инфраструктурним и
другим уређењима свих шко

ла – истакла је председница
Ћирић.
Директор ССШ „Бранко Ра

дичевић“МиркоЗрнић је ука
заодајешколастарапреко30
година,адазатовременије
мењана столарија на источ
номделузграде.

– Замењен је 21 прозор,
остало је још  десетак прозо
радасезамени.Успутсуура
ђени јошнеки текући радови,
чијајевредностпреко250.000
динараитојеурађенопрошле
године.Надамоседаће, као
идосада,локалнасамоупра

ваиматиразумевањазанаше
потребекадајеуређењешко
леилинабавкаопремеупита
њу–рекаоједиректорЗрнић,
који језахвалионадобројса
радњииподршцикојуимајуу
локалнојсамоуправи.

С. Џа ку ла

По се та Бран ко вој шко ли

УрумскојопштинијеусвојенЛокални
акциони план запошљавања /ЛАП/ у
којем се прецизирају приоритети ове
политикеикреирајумереактивнеполи
тике запошљавања, са основним
циљемповећањазапослености.
Овај акциони план је сачинилоОде

љењазафинансије,привредуипољо
привредуилокалниСаветзазапошља
вањеусарадњисаНационалномслу
жбомзазапошљавање,којисузадуже
ни и за реализовање мера. За мере
одређенеЛАП–ом,убуџетујеопреде
љено 15 милиона динара и то по 7,5
милиона за финансирање стручне
праксеијавнихрадоваурумскојопшти
ни.
Председница Општине Александра

Ћирић јеистакладасеочекујевелики
број кандидата који ће се јавити за
стручнупраксу.
–Свићебитипримљениускладуса

својимобразовањемиструком,какоби
ималишансудазапочнусвојрад,стек
ну стручно усавршавање и самим тим
могућност да се даље запошљавају.
Програм стручне праксе обухвата све

младе људе без радног искуства са
завршенимседмимишестимстепеном
стручне спреме, као  и четворогоди
шњим средњим образовањем – каже
председницаЋирић.
Премаподацимарепубличког Заво

дазастатистику,урумскојоптшинијеу
2020.годинибило15.230запослених–
ауодносуна2017. годину број запо
слених је већи за 2.218 лица или 14
процената.
Такође,послује1.772предузетникаи

има 588 привредних друшатава, као и
5.579 регистрованихпољопривредних
газдинстава.
На крају 2021. године је у румској

општини било незапослено укупно
2.479лица, што језаосампроцената
мањенегоуистомпериоду2020.годи
не. Међу њима је највише незапосле
нихсапрвимстепеномстручнеспреме,
алии 430младиход15до29 година
старости.
Проблемпредстављанеусклађеност

између понуде радне снаге и потреба
тржишта рада, теже се запошљавају
Роми,младиистаријиод50година.

На основу Локалног акционог плана
зазапошљавање,ОпштинаРумаиНСЗ
–ФилијалаСремскаМитровицараспи
салисуконкурсзаорганизовањеспро
вођења јавних радова на којима се
ангажујунезапосленалицауовојгоди
ни.Конкурс је отворендо11.марта, а
крозовумерузапошљавања,посаоби
моглодадобије45лица.
Све додатне информације могу се

добити у Одељењу за друштвене
делатностинабројтелефона478–589
иуПословномцентруНЗС–а,испоста
ваРуманабројтелефона478–177.
Осимза јавнерадове,расписан јеи

конкурсзареализацијупрограмаструч
не праксе. Овај конкурс је отворен до
утрошкасредстава.
Заинтересовани за стручну праксу

сведодатнеинформацијемогудобити
у Одељењу за финансије, привреду и
пољопривреду Општинске управе на
телефон478–712,локал109иуНаци
оналној служби за запошљавање –
испоставаРуманателефон638–824
и638–819.

С. Џа ку ла

ЛО КАЛ НИ АК ЦИ ОНИ ПЛАН ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ 

15 ми ли о на ди на ра за нове послове
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РумскаОпштинајеувелаједнуновину
кадајеречопомоћипољопривредници
ма, а реч је субвенцији за набавку
репроматеријала.
Затенамене јеуопштинскомбуџету

опредељенопетмилионадинара,свеу
циљудаимсеолакшапроизводња.
–Mисмопољопривредноподручјеи

захваљујући квалитетној и добро обра
дивој земљи и пољопривредницима,
бележимодобарпривредниразвој.Зато
смо, као одговорна локална самоупра
ва, ове године донели одлуку да подр
жимопољопривреднике саовомновом
меромпомоћи.Надамседаћемосатим
наставити и наредних година и то у
већемобиму.Ове године је то пилот –
програм,аконкурсјеотворенод1.мар
та до утрошка средстава – истакла је

председница Општине Александра
Ћирић.
Сада јеутоку јавнипозивзаактивна

пољопривреднагаздинствакојасуреги
стровананатериторијирумскеопштине
икојасебавератарскомиповртарском
производњом.Заинтересованимогупод
нети захтев за доделу субвенције за
набавкурепроматеријала.
Услов је да у власништву, односно

закупу,имајумањеод20хектараратар
скеиповртарскепроизводње,аправона
коришћење бесповратних средстава
имајуфизичка лица, носиоци регистро
ваног комерцијалног породичног пољо
привредног газдинства. Максималан
износбесповратнихсредставапо једној
пријави не може бити већи од 30.000
динара.
Образац захтева је доступан на зва

ничномопштинскомсајтуwww.ruma.rsи
нашалтеруписарницеОпштинскеупра
веуОрловићевојулици,број5.
Бесповратна средства додељена по

овом конкурсу намењена су за набавку
репроматеријалазасетвуитоискључи
воминералногђубрива,семенскогмате
ријалаидизелгорива.Рокзаподноше
ње захтева је до утрошка планираних
средстава,тоје,подсећамопетмилиона
динара,анајкасниједокрајамарта.
Детаљнијеинформацијемогуседоби

ти у Пољопривредној стручни служби
Рума, Главна бр. 111 или на телефон
069/715–855свакоградногданаод7до
15часова,доктрајејавнипозив.
Такође, у склопу помоћи пољопри

вредницимајеутокуијавнипозивбан
кама заинтересованим за краткорочно
кредитирање регистрованих пољопри
вреднихгаздинстава,штојемерапозна
таиранијихгодина.Овдејерокзаконку
рисањедо14.марта.
Утокујеијавнипозивактивнимпољо

привредним газдинствима у румској
општини за субвенционисање осигура
њаусева,плодова,вишегодишњихзаса
да, расадника и животиња за текућу
годину.Кодовогпозива,рокзапријавује
до утрошка средстава, а најкасније до
31.октобра.
Све додатне информације могу се

добити у Одељењу за финансије, при
вредуипољопривредуОпштинскеупра
венателефон478–712,локал109.

С. Џа ку ла

РУМА

Помоћ 
привредницима
Румска општина је ове године за

једнократну бесповратну  новчану
помоћ привредницима чије је посло
вањеотежанозбогпандемијекорона
–вирусаиздвојила20милионадина
ра.Уодносунапрошлугодинуу јав
ном позиву је већ била проширена
листа делатности које се ове године
помажу,аод1.мартаонаједодатно
проширена.
То значи да, уз услов да је реч о

привредним субјектима са седиштем
регистрованим на територији румске
општине, право на ову помоћ имају
јошитакси–превозници,сашифром
делатности4932,каоирођендаонице
ииграонице,чија јешифраделатно
сти9329.
Закључноса2.мартом,заовајвид

помоћисепријавило227предузетни
ка и исплате се обављају сходно
динамици пријављивања. Јавни
позивјеотворендоутрошкасредста
ва,анајкасниједо31.марта.Новча
на помоћ се креће  од 50.000 до
300.000попривредномсубјекту,зави
сноодбројазапослених.

ЖЕЛЕ ЗНИЧ КА УЛИ ЦА

Радо ви на
уре ђе њу тро то а ра

Почеткоммартасузапочелиизна
чајни радови на уређењу тротоара у
Железничкој улици, а ти радови су
најавилиипочетакуређењатротоара
иудругимулицамакакоуграду,тако
иселимарумскеопштине.
Тротоарисесадарадесаобестра

неулицеитоуделуодЈНАдоУлице
СтанкаПауновићВељка.
Уовојвеликојиједнојоднајпозна

тијихградскихулица,ЈП„Комуналац“
је започео активности на уређењу
алеје кестенова по којој је улица
позната,док јеЈП„Водовод“започео
уређењеканала.Токомпролећаком
платан тротоар уЖелезничкој улици
ћебитипресвученновимасфалтом.

С. Џ.

Збогвеликогинтересовањаактивних
пољопривредних газдинстава, а на
основудописакомисијезадоделупод
стицајних средстава у пољопривреди,
било је потребно определити додатна
средства та ове намене. О каквом је
интересовањуречговорииподатакда
је до 5. марта било пријављено 608
захтевазаовумерусубвенције.
–Засамоједандан,намењенасред

стваодпетмилионадинарасупотро
шена, а потом смо их још два пута
проширивали,такодасенадамодаће
велики број регистрованих пољопри
вредних газдинства, а има их преко
3.000, бити обухваћени овим пилот –
пројектом.Онћеодидућегодинебити
редовнамерапомоћинашимпољопри
вредницима–истакла јепредседница
АлександраЋирић.
ЗатојенаседнициОпштинскогвећа,

којајеодржана5.марта,донетаодлука
да се за ове намене издвоје додатна
средстваизтекућебуџетскерезервеу
висиниод13.240.000 заовајпрограм.
Тозначидајезаовајпилот–пројекат
помоћи регистрованим пољопривред
нимгаздинствимазанабавкурепрома
теријалаподељеновишеод18милио
надинара.

Додатна 
средства

Мере помоћи румским 
пољопривредницима
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ДО ЊИ ТО ВАР НИ К И КУ ПИ НО ВО

За вр шен ци клус зим ских
са ве то ва ња за по љо при вред ни ке
Након Пећинаца, зимска саветовања

запољопривреднепроизвођачеодржана
суиуДоњемТоварникуиКупинову,чиме
су обухваћени пољопривредни произво
ђачиизцелепећиначкеопштине.Саве
товањајеорганизовалопећиначкоУдру
жење пољопривредних произвођача у
сарадњисаАгенцијомзаразвојопштине
Пећинци и Пољопривредном стручном
службомизСремскеМитровице,чијису
стручни сарадници дрВладимирМарић
иСенкаМишковићбилинарасполагању
пољопривредницимазасвапитањавеза
назатемепредавања.
Као и сваке године, главна тема зим

ских предавања је прихрана ратарских
култура,апоредтога,темесубилеиста
њеценажитарицаиминералнихђубри
ва, тржиште и продаја, конкурси и суб
венцијеуаграру.
Стручни сарадник Сенка Мишковић

говорила је о заштити стрних жита, а
токомпредавања,пољопривреднимпро
извођачимајеприказанабиологијапроу
зроковачаболести,јер,каконамјерекла,
врлојеважнодаумејусамидаодредеда
лијепотребнорадититретмансузбијања
проузроковача болести у зависности од
временских услова и примењене агро
технике,гдесепрвенственомислинарок
сетвеинагустинуусева.
–Посебносамскренулапажњунасве

већипроблемсаштеточинамазбогкли
ме, која се мења из године у годину,
затим о чему треба да се води рачуна,
какодасеодрединекироксетвеикоје
су нам најбитније мере како би се све
свело на превенцију, јер је увек боље
спречитинеголечити.Такосмоседота
кли проблема, који је све присутнији у
пећиначкој општини, а то је проблем
дивљеговсаустрнимжитима.Изистесу
фамилије и тешко их је препознати, те
смосепосебноосврнулинавремепри

менехербицида,каоисамодабирхер
бицида, какоби сепостиглиоптимални
приноси.Дивљиовасидесамонокулту
ром, преноси се недекларисаним семе
ном,те јеважнодасеизбегаваредуко
вана обрада земљишта, јер се онда
семедужезадржава,дасепоштујепло
доред као основна најјефтинија мера и
водирачунаоодабируивременукори
шћењахербицида–рекланамјеМишко
вић.
Она се током предавања осврнула и

на проблем који мучи пољопривредне
произвођачевећгодинама,атосустени
це или смрдљиви мартини, који велику
штетну наносе свим пољопривредници
ма, ратарима и повртарима, јер како је
рекла, уколико су пољопривредници
упознатисабиологијомштетнихоргани
замаондамогудадонесуиправеодлу
кезасвојењиве.
– Упознали смо пољопривреднике о

врстамастеница,каоикакодасепона

шајукадаихоткријуусвојојњиви.При
казалисмокрозслајдове гдесеналазе
јајаикакоизгледајутекиспилелестени
це,јердоксујошмале,најлакшеможе
мо да их сузбијемо. Стенице највише
штете праве пред зрење када ми не
можемодапрскамозбогкаренце,ајако
је битно и у које доба дана се прска.
Мислимдаможемобитиоптимистични,
јерсупронађенапаразитиранајаја,пре
даторисупочелидасенамножавају,па
сенадамодаћесебројстеницаприрод
носмањити–казалајеМишковић.
Немања Алексић из пећиначког Удру

жења пољопривредних произвођача
рекао нам је да су задовољни не само
одзивом пољопривредника на сва три
предавања, него и активним учествова
њем током саветовања, што је самим
тим,какојерекао,ијасанпоказатељда
су наши пољопривредни произвођачи
заинтересовани за унапређење своје
производње.

Предавање за пољопривреднике

ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Свра чи њак оку пио
бај ке ре из 21 клу ба
ЛовачкидомуДоњемТовар

никуусуботу,26.фебруара је
окупиољубитеље двоточкаша
из чак 21 мото клуба из целе
земљенатрадиционалнојзим
скојмотожурци,којуорганизу
јеМотоклуб„Сврачињак”.Како
нам јерекаоЖиворадГордић,
председниктоварничкогклуба,
увекјеправозадовољствоуго
ститипријатељеизмотоклубо
ваиз пећиначкеопштине, али
иизСурчина,Шапца,Врдника,
Инђије, Сремске Митровице,
Богатића, Зрењанина,Шида и
другихградова.

– Сваке године организује
мозимскумото–журкусако
јомнанекиначинзапочињемо
новусезону.Драгомиједасмо
сескупилиуоволикомброју,а
добродружењеиразменаис
куставасуприротетовежурке.
Свесутонашипријатељичије
мото – скупове редовно посе
ћујемо,анадамоседаћемосе
видетииналето,кадаоргани
зујемоправимото–скупсабај
керскимвишебојемидефиле
омулицамаТоварника.Такође,
посебну захвалност дугујемо
пећиначкојлокалнојсамоупра

ви и Месној заједници Доњи
Товарник, захваљујући којима
увекорганизујемоовакодобра
окупљањаимотоскупове–ре
каонамјеГордић.
Као и сваке године, па тако

и ове, чланице Удружења же
на–Сунчевцвет”потрудилесу

се да гости осете праве укусе
Срема, те су припремиле то
пле кифле, а организатор је
за све посетиоце припремио
роштиљ и освежење. Добро
расположење бајкера употпу
њенојемузиком„Рајсфершлус
бенда”.
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„РАЗ ВОЈ СПОР ТО ВА“ ПЕ ЋИН ЦИ

Све ча но уру че ње на гра да 18. мар та
Годинамауназад,Спортскисавез„Раз

војспорта“Пећинцинаграђујеспортисте
и спортске колективе из пећиначке
општине,којисупостиглинесамоврхун
скерезултате,негоинанајбољиначин
репрезентовалисвојуопштинунатакми
чењимаширомземље.
Свечаност доделе Годишње спортске

наградеизосталајепрошлегодинезбог
пандемије, али ће ове године, како је
најавио секретар Развоја спортова
Милан Ђокић, свечаност бити одржана
18. марта у Спортској хали у Доњем
Товарнику.
–Радујемештоћемоовегодинеорга

низоватисвечаностдоделе,јерјетопри
лика да наградимо наше најуспешније
појединцеиколективе,којисудалисвој
доприносразвојуспортаунашојопшти
ни. И ове године као и претходних,
награђујемо појединце и колективе у
јуниорскојисениорскојкатегорији,спорт

ске раднике и школе које су постигле
најбоље резултате на такмичењима за
прошлугодину.Такође,уручићемоипла
кетеинституцијамабезкојихнебибило
могућеорганизоватикакошколска,тако
и остала такмичења, а велику захвал
ност дугујемо и пећиначкој локалној
самоуправинаподршцииразумевању–
изјавио је Ђокић, и додао да ће и ове
годинесвимчлановимапећиначкогРаз
воја спортова, као и свим основним и
средњој школи, бити уручена спортска
опремаиреквизитикаопоклонпећинач
келокалнесамоуправе.
Спортскисавез„Развојспортова“броји

вишеод40клубовачлановаиоко2000
регистрованих спортиста, а на свечано
сти доделе Годишње спортске награде
за 2021. годину, окупиће се најбољиод
најбољих из света спорта из пећиначке
општине.Покровитељманифестацијеје
ОпштинаПећинци.

Милан Ђокић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ГРА ЂА НА „ОГАР НИ ЗА ЦИ ЈА“

Про зор у ди ги тал ни при зор
Токомпротекладвамесеца,Удружење

грађана „Огарнизација“изОгара јеорга
низовало радионице – обуке које су за
циљималеунапређењедигиталних зна
ња и вештина за грађане са територије
општинеПећинци.
Програмобуке под називом „Прозор у

дигитални призор” је финансирао Завод
заравноправностполоваизНовогСада
у оквиру конкурса за доделу средстава
удружењима грађана за област равно
правностиполовасациљемунапређења
роднеравноправностиуАПВојводиниу
2021.години,акаконамјереклаДушан
каСтанковић,председницаогарскогудру
жења, токомдвамесеца је реализована
основнаобуказараднарачунаруикори
шћењесавременихпорталаидигиталних
медија,докјепосебансегментобукеоб
ухватиопредавањанатемубезбедности
наинтернету.
–Посебнонам језадовољствоштосу

пројектомобухваћенеженекојесуактив
ни чланови заједнице кроз делатности
својих удружења, такође, и популација
старијихграђана,којаимапотребуиже
љу да користи савремену технологију у
свакодневномживоту.Радсаученицима
имладимакојисусенашлииуулозиаси
стенатаалии слушалаца је посебно за
нимљивипоказаосекаоизузетнодобра
активност,нарочитосарадњамеђуразли
читим генерацијама и интеракција, што
јеибиоједаносновнихциљевапројекта
„Прозорудигиталнипризор“–рекланам
јеСтанковић.
Предавачи су били Радослав Руња

нинимрМиркоПетровић,дипломирани
инжењеринформатике, почијимречима
потреба за дигиталном писменошћу, као
битном елементу функционалне писме
ности21.века,непознајеподелунаста
реимладе,богатеисиромашне,урбанои
рурално,јерцеосветфункционише,како

каже,каоглобалноинформационосело.
– У том смислу су и били наши напо

ри да се унапреде елементи дигиталне
писмености припадница удружења жена
изопштинеПећинци,дасеразбијупред
расуде,дасестраходнепознатогзамени
знатижељомиохрабревластитипокуша
јикоришћењасавремених,авећувелико
распрострањених ИТ технологија и сер
виса.Уверенсамдаћезаовајхетероге
ниизанимљивиаудиторијум,коришћење
електронскепоште,употребадруштвених
мрежазаприватнукомуникацију,алииза
презентацијуипромоцијуделатностињи
хових удружења, приступ електронским
сервисима, као и безбедно коришћење
интернетаирачунарауопштеиматиброј
не бенефите.Мој утисак је да је за све
учеснице овај „прозор у дигитални при
зор“, како је духовито назван пројекат,
прошириовидике,амногимаиодшкринуо
вратазанекесамосталнијекоракеудиги
талномсвету–казаојеПетровић.
Завршничасјеодржанупросторијама

Етно–куће„Путник“уКупинову,апола

зницима су додељени сертификати за
учешће у програму. Партнери на реали
зацији пројекта били су Туристичка ор
ганизација општине Пећинци, Општина
Пећинци и средњаТехничкашкола „Ми
ленкоВеркићНеша”изПећинаца.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ГРА ЂА НИ МА
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 ку, 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 пред сед ни ка Ре пу
бли 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“.
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Туристичка организација општине
Инђија (ТООИнђија) учествовала је на
44. Међународном сајму туризма „UTA
ZAS“ у Будимпешти од 3. до 6. марта.
Инђија је своју понуду представила на
штанду Привредне коморе Војводине и
ТуристичкеорганизацијеВојводине.
Како је истакао Милан Богојевић,

директорТООИнђија,акценатјебиона
промоцији туристичког комплекса Келт
ско село у Инђији које је посетиоцима
сајма дочарано келтским костимима и
наменски израђеним келтским предме
тима.
Већпрвогданасајмасхватилисмода

јепредстављањеКелтскогселапунпого
дакистакаојеБогојевићидодао:
Посетиоци сајма заинтересовани су

задолазакуИнђијуиобилазакмузејана
отвореном,анаконпуштањаурадбрзе
пругезасамосатиповременамоћиће
дастигнудонас.
Како јенавеоБогојевић, поред „Келт

ског села“, посетиоцима сајма уБудим
пешти представљене су и природне
лепоте, гастрономија и вина са терито
ријеопштинеИнђија.
– Представљање на овом тржишту

веомајезначајнособзиромнатодасу
посетиоциизМађарскенатрећемместу

побројудолазакастранихтуристауВој
водини рекао је директор Туристичке
организацијеопштинеИнђија.
Онједодаодаћетуристичкепотенци

јалеускоропредставитиинаСајмутури
змауБеоградуод24.до27.марта.
Ипосетиоци уБеоградуимаћепри

лику да сазнају више детаља о Келт
ском селу али и о Галерији „Адлигат“,
чијејесвечаноотварањепредвиђеноза
30.мартрекао јеБогојевићиподсетио
да ће у галерији бити изложени легати
српских глумачкихлегендипопутПавла
Вујисића.
На сајму у Београду биће речи и о

инфраструктурним пројектима, каже
Богојевић, са акцентом на изградњу
шеталишта изнад Дунава у Старом
Сланкамену, потпуном уређењу чети
риплажекрајДунаваучетириинђијска
насељаипостављањусигнализацијеза
веслачена27.километрутокаДунава.
– Туристичка организација општине

Инђијајеовегодинеставилаакценатна
наутички туризам. Такође, учествоваће
мона јошнеколикосајмовауиностран
ству. Следећа је Братислава, где ћемо
представити „Келтско село“ рекао је
директорТООИнђија.

М. Ђ.

САЈАМ ТУРИ ЗМА У БУДИМ ПЕ ШТИ 

„Келт ско село“ 
апсо лут ни хит

Пред ста вље на туристичка пону да Инђи је на сај му у Будим пе шти

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Так ми че ње
уче ни ка у писа њу 
бизнис – пла на 
Ђаци из Основне школе „Петар

Кочић“уИнђијибилисунајуспешнији
уписањубизнис–планауоквиру35.
манифестације организације „Дани
едукативности младих иноватора и
предузетника“, намењене ђацима
осмог разреда основних школа и
првегодинесредњихшкола.Учетвр
так, 3. марта у Културном центру
Инђијаодржана јерадионица„Изра
дабизнис–плана“уоквирупоменуте
манифестације на којој су учешће
узели ученици инђијских основних и
средњихшкола.

Ову манифестацију, којапредста
вља још једну у низу активности
подршкемладимаињиховооспосо
бљавање и припрему за излазак на
тржиштерадаорганизовалисуСавез
проналазача Србије уз подршку
ОпштинеИнђија.
–Децасупоказалаколикосуинте

лигентна,асветодолазиизпороди
ца. Општина Инђија веома води
рачунаосвакојпородицииуспешна
децасурезултаттоградаистакаоје
СлободанСимић,председникСавеза
проналазачаСрбије.
Манифестацији су присуствовали

помоћник министра за омладину и
спорт Снежана Жугић, Милан Кова
чевић,заменикпокрајинскогсекрета
разаобразовање,прописе,управуи
националне мањине – националне
заједницеиНемањаМилојевић,шеф
Кабинета председника Општине
Инђија.

М.Ђ.

КултурницентарИнђијаусарадњиса
Средњом школом „Др Ђорђе Натоше
вић“иГимназијомизИнђије,расписаоје
конкурсзанајбољеидејнорешењеосли
кавања платоа и трибина испред Гале
рије Куће Војновића. Тема конкурса је

„Играбојаиоблика“,анамењен јеуче
ницимасредњихшкола.Конкурсјеотво
рен до 15. марта. Одлуку о најбољем
решењу за осликавање трибина и пла
тоадонећеграђанигласањемназванич
ној страници Културног центра, на дру

штвениммрежамаФејсбук иИнстаграм
итоупериодуод16.до30.марта.Про
глашење победника и додела награда
одржаћесе31.марта,апочетакуређе
ња платоа заказан је за 1. април ове
године. М.Ђ.

ГАЛЕ РИ ЈА КУЋЕ ВОЈ НО ВИ ЋА

Кон курс за осли ка ва ње три би на и пла тоа 
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Пријаве до 31. марта

Министарствопросветенаукеитехно
лошкогразвојаовихданајесвимоснов
нимшколамапослалоупутствооначину
пријаве за бесплатне уџбенике и уносу
података ученика у систем. Пријава
траје до 31. марта. Путем програма
набавке наставних средстава за учени
ке,полазникеиустанове,којисереали
зујевећнеколико годинапојединекате
горијеученикаимајуправонабесплатне
књиге. За набавку ових уџбеника за
нареднушколску годинубићеиздвојено
750милионадинара.Устаропазовачкој
општини ову погодност користи нешто
вишеод500основаца.
Право на бесплатне уџбенике имају

ученициизсоцијалноматеријалноугро
женихпородица,ученицисасметњама
уразвојуиинвалидитетом,ониизкојису
у породици треће или свако наредно

рођенодетеидругекатегорије.
У старобановачкој Основној школи

„СлободанСавковић“овешколскегоди
небесплатнеуџбеникекористи55ђака.
–ДобилисмодописизШколскеупра

ве да почнемо прикупљање података о
броју ученика који имају право по било
комосновудадобијубесплатнеуџбени
ке, које плаћа Министарство, односно
држава.Томногозначизасвакогродите
ља,посебнопородицамакојеимајутроје
деце, а још више за оне који примају
социјану помоћ, пренео је искуства из
претходних година Бошко Милојевић,
директорОШ„СлободанСавковић“.
Kадасеузмеуобзирдастаропазовач

ка општина има 10 основнихшкола, то
значи да у просеку приближно нешто
вишеод500основацаучиизбесплатних
уџбеника.Обавезекуповинекњигаосло

бођени су и родитељи најмлађих осно
ваца, захваљујући председнику Општи
не Стара Пазова Ђорђу Радиновићу и
локалној самоуправи, која сваке нове
школске године осим уџбеничких ком
плета, првацима дарује ишколски при
бор,кажеМилојевићкојијеипредседник
Активадиректорашколастаропазовачке
општине.
Новинаједаћеовегодинебесплатне

уџбеникедобитииђацикојисеобразују
по програму за ученике са изузетним
способностима, као и  глуви и наглуви
ученици који користеелектронске уџбе
никесавидео–садржајиманасрпском
знаковном језику.Министарствопросве
теобезбеђујеиуџбеникезаовекатего
ријеученикаинајезициманационалних
мањина,каоиуџбеникеприлагођенеза
децусасметњамауразвоју. Д. Г.

Бошко Мило је вић Бес плат ни уџбе ни ци 

СЛАН КА МЕ НАЧ КИ ВИНО ГРА ДИ

Поче ли радо ви
у вино гра ду
Зимска резидба винове лозе требло

би да буде завршена пре вегетације у
пролеће, док не крену сокови, тако да
јошувекимавремена,алиуСланкаме
начкимВиноградима, гдемногиСтаро
пазовчани имају своје засаде виногра
да,орезивање јеутоку. СашаТабако
вић изСтареПазовекажеда јошима
времена, али он је ипак већ почетком
мартазапочеоовајпрвиважанпосаоу
винограду,На20ариимаоко600чоко
та,којисудобропрезимили,немавид
них оштећења, тако да се нада, да ће
лозаирезидбудоброподнети,јернема
вишеунајавивеоманискихтемперату
ра.
Орезивањевиновелозејевеомазна

чајнаагротехничкамераипредставља
најважнијикоракугајењулозе.ЈанФол
ћан,такођеизСтареПазове,сасвојом
супругом Катарином је исто већ почео
са орезивањем. Они уз 800 чокота на
72 ара земљишта имају и воћњак, где
севидеоштећења,што јепрвенствено
последицасушнејесени,кажеЈан.

Нијеимсметалонихладновреме,а
пореддобревољекојуимају,потребне
суоштре,дезинфикованемаказеипре
цизан рез. Део посечених сувих гран
чицауништавају,аостатакносекућии
користезапотпалуватре,такодајеово
јошједнакористодвиновелозе.

З. К.

БЕЗ БЕД НОСТ У САО БРА ЋА ЈУ

Оре зи ва ње пла та на
У току је орезивањедрвореда изме

ђу Нове Пазове и Батајнице због чега
се саобраћај одвија успорено, једном
траком уз наизменично пропуштање.
Радови се изводе због безбедности
пролазника, јер су многа стабла ста
ра, оштећена и прети опасност да се
поломе. Ово је пут од државног зна
чаја, у надлежности „Путева Србије“.
Тренутно се ради десна страна према
Батајници,уделуокобатајничкогаеро
дрома,анаконтогаћесепрећинадео
путаодНовеПазовекаСтаројПазови,
иукупнадеоницанакојојтребауреди
тидрворедјеудужиниодоко6,5кило
метра.Орезивањегранасерадиручно,
почелоје28.фебруараитребалобида
будезавршенодополовинемарта,док

не крене вегетација. Након тог перио
да, интервенисаће се једино у случају
непредвиђеног обарања стабала или
пуцања грана.  Радови су  обележени
адекватномсаобраћајномсигнализаци
јомиопремом.

З. К.

НОВА ПАЗО ВА

Нови кру жни ток 
Доласком немачког гиганта МТУ у

Србију и Нову Пазову, општина Стара
Пазова је у привредном смислу још
вишедобиланазначају.Локалнасамо
управа финансира изградњу кружног
тока и целокупне инфраструкстурне
радове око будуће фабрике авио –
мотора.Заовуинвестицијуизсвогбуџе
та локална самоуправа је издвојила
преко400милионадинара.Гаснаинста
лација,електричнамрежа,канализаци
ја,водаипутобухваћенусуовомзнајач
номинвестицијом.С обзиромна тода
су порези на земљиште и порези на
платезапосленихједниодглавнихпри
хода локалних самоуправа, овај проје
катћесеотварањемфабрикеМТУубр
зоисплатитиодносновратитиубуџет.
 Д. Г.
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ПОВО ДОМ ОСМОГ МАР ТА: ПИСМО ЈЕД НОЈ ЖЕНИ

Ти се данас сме јеш томе,
срећ на си што не живиш
у сред њем веку

Можеш да се опу стиш и ком фор но живиш сво ју аутен тич ност са сво јим избо ри ма. 
Или не баш? Сасвим је сигур но да те нико неће спа љи ва ти на лома чи, али коли ко је 
сигур но да тво ја раз ли чи тост неће иза зва ти разна говор ка ња и јед ном угро зи ти и 
тебе саму. Коли ко је дана шње дру штво спрем но да при хва ти и на пра ви начин ува жи 
само стал ну, само све сну и јаку жену?

Тешко је утврдити када је тачно
Међународни дан жена устано
вљен, али је први догађај који се

везујезањегабиомаршженаулицама
Њујорка који се десио 1908. године.
Вишеод15.000женајепродефиловало
кроз Велику Јабуку захтевајући право
гласа,бољеусловерада,већеплатеи
краћерадновреме.Годинуданакасни
је,28.фебруара1909.године,уСАДје
обележенпрвиданжена. Године1910.
КлараЦеткин,лидерженскеканцелари
јеСоцијалдемократскепартијеНемачке
предложила једасеуведеМеђународ
ниданжена.Онајесугерисалакакоби
сваке године одређеног дана у целом
свету требало прослављати дан жена,
дабисеженамадалаподршкауоства
ривањуњиховихзахтеваиизједначава
њуњиховогдруштвеногстатусасаста
тусомкакавимајумушкарци.Већнаред
не,1911.годинеданженајеобележену
Аустрији, Данској, Немачкој иШвајцар
ској.
Међународниданженасепрославља

Осмогмартаод1913.године.
У традиционално патријархалној

Србији, дан борбе жена за једнакост

прво су прихватили комунисти и соци
јалдемократе. Прва прослава у нашој
земљи одржана је у Београду, у тада
шњемНародномдому,1914.године.
Међународни дан жена ускоро је

почео да се повезује да социјалистич
ким земљама. НаконОктобарске рево
луције, захваљујући феминисткињи
Александри Колонтај Осми март је
постаодржавнипразникуСССРукоји
се користио као дан обележавања
„херојства радница“. Ту праксу прихва
тиле су и остале социјалистичке држа
ве,пајеиуЈугославијиовобиовелики
празник.
Ти ћеш се вероватно сложити да је

положај жене свакако бољи и у нашој
земљииувеликомделусветауодносу
нанекапређашњавремена.Некаджена
нијеималаправогласа,правонаобра
зовање,сопственеприходе,служила је
за репродукцију, служила је мушкарцу,
бринула о домаћинству. Често је била
робиња или слушкиња која је у туђим
домаћинствима радила најтежефизич
кепословезаостаткехранеиспавање
унекојштали.Аконијемогладапостане
мајкачакикривицоммужаона јебила

јалова,проклета,уклета,бездетаиоте
рана.Подсетићутенанеколикоцитатаи
схватања о женама из неких древних
цивилизација. „Женамашкодипретера
но развијен интелект.“ Еурипид. Демо
стенјеантичкосхватањеоженскојкори
сностисажеоуследећем:„Имамоприја
тељицезарадужитка,наложницезарад
свакодневногтелесногздрављаисупру
ге да нам рађају потомке“. Критије,
песник и политичар је тврдио да су
девојкезаноснесамоумериукојојпод
сећају надечаке.ВећинаГркаосећала
је сажаљењепремаониммалобројним
који су се могли заљубити у жену са
истомстрашћукаоиуприпадникеистог
пола.Чувена„платонскаљубав“искљу
чиво се односила на хомосексуалне
везе.
Однос Римљана према жени био је

нешто другачији. Овидије је тврдио:
„Непорочне су само оне жене од којих
нијетражено“.АСенека једржаода је
удатаженакојаимасамодваљубавни
ка–ванредновернасупруга.
Токомисторијецивилизацијечестоси

билавештица.Преманародномверова
њу, вештице су биле жене које су се

Мике лан ђе ло, Пије та (Фото Wiki pe dia) Боти че ли, Рађа ње Вене ре (Фото Wiki pe dia)
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својим натприродним моћима служиле
какоби,изчистезлобе,наудилељуди
ма,животињамаибиљкама.Упомахни
талој машти необразованих и празно
верних,билебиокривљенезанедаћеу
распону од помора стокедоепидемија
куге, а неретко су, ни криве ни дужне,
завршавале на ломачама. Премда је
прва асоцијација на прогоне вештица
средњивек,овапраксазапочелајејош
у античком Риму, а строге казне за
вештичарење спомињу се и у Библији.
Занимљиво, највише наводних „ђаво
љихсарадница“наломачамајезаврши
лотокомраногновогвека–готовопеде
сет хиљада! Оно по чему средњи век
имаприматјесумаштовитеметодекоји
ма сеизнуђивало признањеоптужених
зашуровањеснечистимсилама.Наве
шћутинеколикокарактеристика,покри
теријумима из Салема, по којима си
сигурновештица:женаси,јакосисиро
машна, не можеш сама да се издржа
ваш, јакосибогата,можешсамадасе
издржаваш,имашједнуиливишеприја
тељица,посвађаласисе, јакосистара
илијакомлада,имашпревишеилипре
мало деце, немаш децу, силована си,
имаш младеж, понашала си се тврдо
главоиборбено...
Ти се данас смејеш томе.Срећна си

штонеживишу средњемвеку.Можеш
дасеопустишикомфорноживишсвоју
аутентичност са својим изборима. Или
не баш?Сасвим је сигурно да те нико
нећеспаљиватиналомачи,аликолико
је сигурно да твоја различитост неће
изазватиразнаговоркањаиједномугро
зити и тебе саму. Колико је данашње
друштвоспремнодаприхватиинапра
виначинуважисамосталну,самосвесну
ијакужену?
Нанекиначин,подвеломроднерав

ноправности,озбиљносерадинатоме.
Евоинашјезикјепостаородносензити
ван.Садтисесапоштовањемобраћају
као психолошкињи, сценаристкињи,
инжењерки,епидемиолошкињи….
Акоимашпотенцијалиакожелиш,ти

данасможешбитинаважнимдруштве

нимположајима.Можешбитиминистар
ка, посланица, градоначелница, дирек
торица,чакпредседницавладе,можеш
бити све и свако. Е сад, да ли имаш
аутономијуилијетвојафункцијадекле
ративногкарактера?Далитвојеидејеи
хтењаморајудабудуверификованеод
стране некаквих мушких „центара
моћи“?Далиморашдабудешповољи,
у било ком смислу те речи, неком
мушкарцукојиодлучујеотвојимжеља
ма.Далијеолакшавајућаоколностако
си нечија жена, сестра, пријатељица,
љубавница, комшиница или бар друга
рица изшколе? Ашта ако ником ниси
ништа од тога? Шта ако не припадаш
ником и ничему, ако си сама и своја?
Надамседабаримаштусрећнуокол
ностдатимладежнијенавидномместу.
Јертеоколностиитиописиупотпуно
сти одговарају дамама из Салема и
њиховој судбини. Можда је тако, а
мождаиније,Титознашистокаоија.

Токомживотаишколовањаупозна
ла си се са животима и делима
великихумнихженакојесуостави

летрагсвојимделовањемунашојисто
ријиикултури.ЧуласизаИсидоруСеку
лић,НадеждуПетровић,ДесанкуМакси
мовић,МиленуПавловићБарили,Миру
Траиловић, Жанку Стокић, Милунку
Савић,МилевуМарићАјнштајн,Милицу
Стојадиновић Српкињу, Мину Караџић
Вукомановић, Полексију Тодоровић,
ДрагуЉочићимногедруге.Мислишли
дасмоихуважилинаправиначин,упо
знали будуће генерације са њиховим
делом?Инебаш.Мождасмосеспора
дично упознали сањиховимживотима,
оноликоколикојестајалоууџбеницима.
Без озбиљне намере да их поставимо
као жене светионике српске културе,
уметности, медицине, јавног живота
женеуопште....
Бавилисмосепреживљавањем,пре

вазилажењемразличитихкризаинерет
ко бесмисленим разговорима у којима
си често могла чути да је боље бити
разведеннегоразведена,самнегосама,
својнегосвоја,чуданнегочудна, јалов
него јалова. Каријериста него карије
ристкиња.Уредникнегоуредница.Про
клетнегопроклета.Доксислушалакако
годинерадезамушкарцаидоводегадо
градације мушкости, чврсто си држала
сопственусексуалностнежелећида је
пустишипотврдишунапредустановље
науверењадаженасагодинамастари
ипостајемањеженаимањепривлачна
ипотребна.
Тиукојојјемудростовогсвета.Тикоја

новиживотдоносиш.Тикојаможешда
опростиш. Ти која си вишељубавница
негоратница.Ти којаразумомиблаго
шћу владаш. Ти која мириш. Ти која
верујеш.
Тебичеститампразник.
Слави овај дан али и сваки други.

Уживај у цвећу 8. марта, али и сваког
другог дана. Захтевај пажњу, захтевај
поштовање. Остани своја и доследна.
Буди  онаква каква јеси. Не плаши се.
Одважисе,осмелисе,узмионоштоти
припада.Инерециникомдасиупотпу
ностиосетилаиразумелазаштојеШек
спирдавнонаписао: „Слабости,имети
јежена.“ V. W

Да ли је олак ша ва ју ћа 
окол ност ако си нечи ја 

жена, сестра, при ја те љи ца, 
љубав ни ца, ком ши ни ца 

или бар дру га ри ца из шко
ле? А шта ако ником ниси 
ништа од тога? Шта ако не 
при па даш ником и ниче му, 
ако си сама и сво ја? Надам 
се да бар имаш ту срећ ну 

окол ност да ти мла деж 
није на вид ном месту. Јер 
те окол но сти и ти опи си у 

пот пу но сти одго ва ра ју 
дама ма из Сале ма и њихо
вој суд би ни. Можда је тако, 
а можда и није, Ти то знаш 

исто као и ја

***
Бави ли смо се пре жи вља
ва њем, пре ва зи ла же њем 

раз ли чи тих кри за и нерет
ко бесми сле ним раз го во

ри ма у који ма си често 
могла чути да је боље бити 
раз ве ден него раз ве де на, 
сам него сама, свој него 
сво ја, чудан него чуд на, 

јалов него јало ва. Кари је
ри ста него кари је рист ки
ња. Уред ник него уред ни
ца. Про клет него про кле та

Дирер, Адам и Ева – Пад чове ка
(Фото Wiki pe dia)
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ОСМИ МАРТ – ДАН ЖЕ НА: ЖЕ НЕ СЕ И ДА ЉЕ БО РЕ ЗА СВО ЈА ПРА ВА

Празник заборављеног смисла
Међународни дан жена је посвећен

сећањунаборбузаекономску,политич
ку и социјалну равноправност жена и
мушкараца. Идеја за обележавањем
Данаженанасталајепочетком20.века,
када су хиљаде запослених жена у
индустријитекстилајавнодемонстрира
ле збоглошихраднихусловаиниских
зарада. Осми март је само један зва
ничниданугодиникојиподсећанажен
скаправа,атаборбатрајеидаље.

Дан жена је деценијама касније
постао један од најпопуларнијих пра
зника, приликомкојегмушкарцидарују
женама,мајкама,сестрамаиколегини
цамацвећеипоклоне,узнакпоштова
њањиховихправа.МитровчанкесуДан
жена обележиле радно, али неке од
њихсматрајуидабитогданатребало
да буду поштеђене свакодневних оба
веза.
–Осмимартјезаменепразник,којем

серадујемсваке године.Трудимседа
га увек обележим уз провод са својим
пријатељима, пензионеркама. Ишле
смо у посету пензионерима у Богатић,
тојетрадиција,дасесвакогосмогмар
тасастајемо.Кадасуупитањупоклони,
цвећејеувекправиизбор.Менетонај
вишеобрадује,каоидругеженеумојој
породици,реклајеЉубаБабић,житељ
каСремскеМитровице.
Наташа Максимовић из Сремске

Ре зул та ти бор бе за рав но прав ност
Према подацима Завода за равно

правност полова, од 2004. године до
данасреализованисубројнипрограми
којима се унапређује положај жена на
територијиВојводине.Њиховеактивно
стисуусмеренеподједнакоинаженеи
на девојчице, носиоце јавне власти,
даклеионекојикреирајујавнуполитику
идоносемерезаунапређењеположаја
жена у друштву. Спроведена истражи
вањаоположајуженанаселусудопри
нела стварању јединствене базе пода
такаоженскимудружењиманатерито
ријиВојводине,којасуутицаланаства
рањеновихпрограмаимера.Подацису
такођепоказалида јеположајженана
селунајнеповољнијиупогледуимовин
ског стања, па је зато осмишљен кон
курс за куповину кућа на селу, чиме је
женама омогућено да постану сувла
снице некретнине и на тај начин буду
кредитноспособнезаевентуалнебуду

ћепословнеподухвате.Даље,истражи
вање о предузетницама у Војводини
указалоједајеинституционалнаподр
шка потребна и у овој области, па су
креираниконкурсизаразвојиафирма
цијуженскогпредузетништва.
–Родна равноправност на локалном

нивоуосновнијепредусловзанапредак
иостваривањепуногпотенцијалажена
и мушкараца. Закон о родној равно
правностипрепознајезначајродноосе
тљивих политика и обавезује локалне
самоуправедарадеконтинуиранурод
ну процену и у ту сврху формирају
локална тела за родну равноправност.
Важнојеуказиватијавностидаунашем
друштву постоји подједнако значајан
бројженачијепрофесионалнеуспехеи
другеквалитететребапредставити.Ово
је важно промовисати у свим области
ма, образовању, култури, новим техно
логијама и науци, рекла је Катарина

Ка та ри на Крај но вић
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Митровицејеистаклаулогуженеудру
штву.
–Нашдан би требалода буде сваки

дан у години, с обзиром на то колико
имамо обавеза. Жене брину о кући,
породици, малој деци, а притом су и
запослене. Осми март би требало да
будеданкадасеженеодмарајуодсвих
послова које раде свакодневно и то
читаве године.Наступило је новодоба,
па тако треба и ускладити дарове.
Мушкарци,кадагодсуунедоумицишта
дапоклонезабилокојипразник,некаим
изборбудетретманусалонималепоте,
масажа или неки спа – центар. Нема
жене која се томе не обрадује, сматра
млада мајка из Сремске Митровице
НаташаМаксимовић.
Пракса потврђује да се Осмог марта

најчешће поклања цвеће. У градским
цвећарамаједнаукрашенаружакоштаи
до 500 динара. Каранфили су семогли
пронаћи по цени од 80 динара и више.
Букети и корпице различитог цвећа
коштајуминимално1200динара, ашто
је аранжман раскошнији, то је његова
ценавиша.

– Женама за осми март би требало
поклањати искључиво цвеће. Цвеће
симболизује емоције и лепоту. Наши
суграђани се одлучују често за један
цвет,ализаистанијеважноколикоцве
това има у аранжману, већ порука коју
онноси.Циљједамамаизмамитиосмех
ионесетомеобрадују.Меније,рецимо,
много жао што ми као цвећарки не
поклањајуцвећетакочесто.То јемана
овог посла, па ми Осми март понекад
будеитужандан.Кадаговоримоонај
популарнијемцвету,то јесвакакоружа,
алидобравестједаимипратимосвет
скетрендове,панашедамесвечешће
тражеаранжманеодприродногпољског
цвећа.Упитањујеапсолутни,глобални
хит,какозаДанжена,такоизасвеоста
ле врсте славља. Међутим, укуси су
различитиизаових15годинапослова
ња, суочили смо се са различитим
жељама клијената, које се трудимо да
задовољимо,анијеувеклако,исприча
лајевласницацвећаре„Фрагола“Сања
Јагодић.

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

Ре зул та ти бор бе за рав но прав ност
Крајновић из Завода за равноправ
ностполова.
ИскуствоЗаводаурадусаженама

јестедасуонесвеснесвојихпотенци
јала,вештинаизнања,алисеидаље
суочавајусабројнимпрепрекамакоје
утичунатодасуимстартнепозиције,
уодносунамушкарце,идаљенејед
наке.
–Кадајеупитањуприватнасфера,

присутнесунајвећеродненеједнако
сти. Последње истраживање о кори
шћењу времена у Републици Србији
из2015.годинепоказуједасежене,у
просеку,баведецомикућнимпосло
вима,трисатавишенегоочеви.Брига
одециуоквирупородицепредставља
неплаћенирадукомежена,упросеку
у Србији, проведе скоро пет сати
дневно, а мушкарци мало више од
двасата,истаклајеКатаринаКрајно
вић.

Истраживања нису само показала
да је положај жена најнеповољнији у
селима, већ јевеликибројњихбиои
жртванекогобликанасиља,психичког,
физичкогпачакиекономског.
– Када сам завршавао студије, још

предесетак година, суочио самсе са
информацијом да већина жена у
руралним подручјима сматра да је у
редудаихпонекадфизичкикажњавају
чланови породица. Свака прича о
породичномнасиљујепричазасебеи
пресуђујуразличитифактори.Изпози
цијемојеструке,укоренупроблемаје
доживљајличнебеспомоћности,одно
сно,даособакојатрпинасиљеверује
данемаличнеилидруштвенересурсе
које би јој помогле да успешно изађе
из такве ситуације. Постоје сигурне
куће, али нисам сигуран колико су
жене из руралних средина свесне да
даихзаконштити.Другастварје,шта
ћеседогодитикадаособаизађеизте
сигурне куће? Можда је чека осуда
средине, економски проблеми, чак и
приступсопственојдецијеупитан,док

сенеспроведузаконскемере.Потреб
нојесистемскорешењеиедукацијате
популације. Сматрам да је на том
пољу врло важно и деловање невла
диногсектора,рекаојепсихологБојан
Остојић.

Же не у се о ским сре ди на ма
лак ша ме та

Љу ба Ба бић На та ша Мак си мо вић Са ња Ја го дић

Бо јан Осто јић
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Шта зна чи би ти же на 
ко ја др жи до се бе?

Ина че ја за и ста осе ћам сва ку кап тог пу де ра, на 
сва кој тре па ви ци те жи ну ма ска ре и сва ки руж, ма 
ко ли ко ла ган био. Да нас сам чак спон та но про тр ља
ла очи — но се ћи ај лај нер и ма ска ру. Про кле ла сам 
их све ре дом, јер су ми уне ли не си гур ност и уба ци
ли ми тог про кле тог цр ва сум ње да та ква ка ква је сам 
ни сам до вољ на. А да не при чам ко ли ко су ме ду го 
очи на кон то га пе кле. Да ли сам не у ред на? Па ни сам, 
са мо не мам шмин ку. Увек ис пе гла на, увек до бар аут
фит, чак и ако но сим дукс ја сам се би кул

Не ко ли ко да на за ре дом има
ла сам сни ма ња и од лу чи
ла сам да се на шмин кам. 

Пр вог да на, сви су се оду ше вља
ва ли ка ко до бро из гле дам, ка ко 
сам ле па и за пи та ли су се кад 
сам ја на у чи ла та ко да се шмин
кам. Ка ко умем ја то пи та ли су се, 
с об зи ром на то да се не шмин
кам ина че уоп ште. Ве ро ват но су 
прет по ста вља ли да и не умем. 
Ни ти да имам шмин ку.

Пи та ли су ме што се не сре ђу
јем за по сао? Иа ко, но сим ја 
до бре ко ма де, али не ис ти чем 
фи гу ру, атри бу те ка ко их на зи ва
ју, не го јед но став но ужи вам у 
сво јим мод ним из бо ри ма ко ји су 
ме ни пре све га кул, а не за вод
нич ки. Идем на по сао, а не да 
ло вим му жа. И осе ћам се до бро 
та ко. Или сам се бар осе ћа ла…

По ста вља ли су пи та ња, што се 
не шмин каш че шће? ‘Па пре ле па 
си шта фа ли ма ло кар ми на, брон
зе ра и ма ска ре сва ки дан, знаш 
ка ко те осве жи?’

Чи ста ко жа, не жна кре ма, се рум 
са ви та ми ном Ц, то ни шта ни је 
све же? Све жа је ма ска од ко рек
то ра, пу де ра, брон зе ра и ма ска
ре …?

Дру гог да на сни ма ња су чак 
би ли и сле де ћи ко мен та ри: ‘мо
жда тре ба че шће да се те ша љем 
на те рен, ви ди ка ко си ле па’ и 
сва ко ко је про шао при ме тио је 
раз ли ку, по хва лио и под ста као 
ме да то тре ба да ми бу де ре дов
на ру ти на. 

Јед на же на је чак до да ла: ‘ја 

во лим кад се же не шмин ка ју, а ви 
но ви нар ке то из гле да баш рет ко 
ра ди те, а ми слим да тре ба – та ко 
же на др жи до се бе’.

И он да сам раз ми шља ла, да ли 
сам ја ле па без шмин ке? Да ли 
за и ста тре ба да се шмин кам сва
ки дан? Да ли ти ме што, иа ко 
уста јем ра ни је да бих има ла сво
је ми са о не ри ту а ле, ја за пра во 
не др жим до се бе?

Да ли то што, кад год но сим 
шмин ку, осе тим те жи ну пу де ра 
(иа ко вр ло ква ли тет ног), те жи ну 
кар ми на или олов ке за усне и 
те жи ну ма ска ре на тре па ви ца ма 
– ни је ли то до во љан раз лог да 
то и не чи ним сва ког дана, јер, 
за бо га, не др жим до се бе…

Ина че ја за и ста осе ћам сва ку 
кап тог пу де ра, на сва кој тре па
ви ци те жи ну ма ска ре и сва ки 
руж, ма ко ли ко ла ган био. Да нас 
сам чак спон та но про тр ља ла очи 
— но се ћи ај лај нер и ма ска ру. 
Про кле ла сам их све ре дом, јер 
су ми уне ли не си гур ност и уба
ци ли ми тог про кле тог цр ва сум
ње да та ква ка ква је сам ни сам 
до вољ на. А да не при чам ко ли ко 
су ме ду го очи на кон то га пе кле. 
Да ли сам не у ред на? Па ни сам, 
са мо не мам шмин ку. Увек ис пе
гла на, увек до бар аут фит, чак и 
ако но сим дукс ја сам се би кул. 
Да ли ни сам све жа? Па је сам, 
увек оку па на, увек пар фем, увек 
те ло у ко ко со вом уљу и ли це 
обр гље но пан те но лом.

Да ли не др жим до се бе? Па 
др жим, не дам да га зе по ме ни, 

не дам да ми на ме ћу ми шље ња и 
гр лим др ве ће иа ко ми се љу ди у 
пар ку сме ју. Зар је са мо же на ко ја 
се шмин ка та ко ја др жи до се бе?  
Па ни је. А, што он да на ме ће те да 
је сте? Што хва ли те не што ле по 
са мо ка да је но во, не у о би ча је но? 
Што пре ћу ти те ком пли мент не кој 
осо би, а ју ри те да да те кри ти ку. 
Ис прав ка, што пре ћу тим мно ге 
ком пли мен те, а кри ти ке ми са ме 
из ле ћу из уста? 

Од ма ле на, ко има сре ће на рав
но, уче нас да кри тич ки раз ми
шља мо, пре и спи ту је мо се, ва га
мо, дво у ми мо се… Али, ка да је 
дру га осо ба у пи та њу, мо жда то 
кри тич ко ми шље ње уви је но у 
ком пли мент – ни ко ни је тра жио. 
Мо жда ни је на на ма да су ди мо о 
то ме шта је ко обу као и да ли се 
ко на шмин као, а ка мо ли да то 
из го во ри мо?

Мо жда ни је на на ма да да је
мо са ве те тре ба ло би сва
ки дан та ко или пре ви ше 

ти је то га сва ког да на? Мо жда 
ни је на на ма ни да пи та мо ка ко 
ми ово сто ји или да ли сам ти 
да нас ле па? Мо жда је пра во пи та
ње ка ко се ја осе ћам у ово ме и 
је сам ли се би ле па? 

Ка ко се ти осе ћаш у сво јој 
ко жи? Да ли си се би све жа? Или 
да ли др жиш до се бе? Јер је ди на 
пи та ња ко ја су ва жна су та, а 
је ди ни од го во ри ко ји би тре ба ло 
да ва же и зна че су упра во у на ма.

Да, је сам се би ле па: Да, је сам 
све жа. И да, др жим до се бе.

ЛА Луна
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ЈА ВО ЛИМ ОСМИ МАРТ

Ка ран фил – окле ве та ни цвет

Кадасамбиладете,једанодомиље
нихпразникамијебиоДанжена.У
школи смо цртали маму и баку,

писали им честитке и украшавали их
колаж –папиром. Мало је рећи да сам
својуучитељицуобожавала.Увексамсе
гураладајојличнопредамцвеће,четири
године заредом, уз речи свима добро
познате „Ево, учитељице у име целог
разреда“. Нисмо имали појма зашто
поклањаможенамаоконас,аливолели
смо. А, волим и данас. Међу младим
генерацијаманекако је урбанои кулда
сеДанженаомаловажава,нарочитона
друштвеним мрежама. А свака женска
особа,баремикришом,уживаупажњии
каранфилу на поклон, који је симбол
Осмог марта.Међутим, сада је прести
жнијекупитиружу,илијошбоље,стоти
ну и једну ружу. Знате ли ви колико
коштастотинуиједнаружа?Штобимоја
бабарекла:„Бољедакупишпрасезате
новце“. Добро, немора прасе, немора
ни стотину ружа.Немора ни десетине.
Довољнајеједна.Нијенискупа.Сасвим
обична, без украса. А, и она кошта као
двеиповекнехлеба.Но...Каранфилје
јефтинији, а мени је некако и лепши.
Елем,надруштвениммрежамавећнеко
времесеводиратпротивОсмогмарта,
рекла бих.Само неки од коментара су:
„Непоклањасеженицвећесамокад је
Данжена,већбитребалоцелегодине“;
„Ако ме се нико не сети 364 дана, не
моранитајједан“.Итакоредом...
Бориле смо се за равноправност,

борилесмосезаположај.Боримосеи
даље.Али, јанећу,нежелиминемогу

дацепамдрва.Иако,поузданознамда
женетовештораде.Нијеуредудасаме
премештају ормаре када се кречи кућа.
Није уредудасаменамештају замрзи
вач.Нијениуредудасамеустајуноћу,
кадабебаплаче.Нијеуредудасамоона
размишљаоручкузачитавупородицуи
прљавомпосуђу.И,знатештајошнијеу
реду? Стварно није у реду да примају
поклоне само тог једног дана. Али би
ваљалодаих поштујемо.Осмимарт је
празниккадаћесесвакаженскаособа,
маколикопутарекла„Ма,менинетре
ба,немојтесетрошити“,заистаобрадо
ватизнакупажње.Навамаједаизабе
рете прави начин за то. Једна кутија
цигарета мање за вас, зар толико да
кошта осмех на лицу женске особе у
вашој блиској околини? Познавала сам
господина којем је преминула супруга.
Доксеисамнијеупокојио,свакегодине
јој је носио каранфил на гробље, на
Осмимарт.
Дасевратимокаранфилу.Годинамаје

представљаосимболрадничкогпокрета
икаотакав,традиционалносепоклањао
запосленим женама у предузећима.
Каранфилширомсветаносииразличи
те поруке. У Португалији је симбол
покрета, који је назван „Револуција
каранфила“.НационалнијецветШпани
је и Словеније. У САД – у и Канади је
симбол мајчиног дана, црвени се носи
акојемајкажива,абелиакојепремину
ла.УКорејицрвениирозекаранфилсе
дарујунаДанродитеља.Дубљасимбо
ликакаранфиласетумачикрозљубавне
поруке, а црвени каранфил поручује

„Мојесрцечезнезатобом“.Прелепо,зар
не? Онда купите тај каранфил, није
блам.
Дамеволебаштуиприроду,асвешто

ихподсећанадетињство,учинићедасе
поново осећају млађим и безбрижним.
Зарнијебезбрижностоноштонамсвима
требаовихдана?Међутим,јошувекима
надезакаранфил.Чиниседакаранфил
полако узвраћа ударац. Како смо га се
заситили, тако смо га се и пожелели.
Познатисајтовикојисебаведекорација
маширомсветскогтржишта,овајцветсу
почели да користе у аранжманима за
прославе.Изгледадасемодаконстант
нопонавља,алиодтрадиције,баремја,
ниове годиненећуодустати.Традиција
неизлазиизмоде.

А. П.

Го ди на ма је пред ста вљао сим бол рад нич ког по кре та и 
као та кав, тра ди ци о нал но се по кла њао за по сле ним 
же на ма у пред у зе ћи ма. Ка ран фил ши ром све та но си и 
раз ли чи те по ру ке. У Пор ту га ли ји је сим бол по кре та, ко ји 
је на зван „Ре во лу ци ја ка ран фи ла“. На ци о нал ни је цвет 
Шпа ни је и Сло ве ни је. У САД – у и Ка на ди је сим бол мај
чи ног да на, цр ве ни се но си ако је мај ка жи ва, а бе ли ако 
је пре ми ну ла. У Ко ре ји цр ве ни и ро зе ка ран фил се да ру
ју на Дан ро ди те ља.  Ду бља сим бо ли ка ка ран фи ла се 
ту ма чи кроз љу бав не по ру ке, а цр ве ни ка ран фил по ру
чу је „Мо је ср це че зне за то бом“. Пре ле по, зар не? Он да 
ку пи те тај ка ран фил, ни је блам

Ме ђу мла дим ге не ра ци ја ма не ка ко је ур ба но и 
кул да се Дан же на ома ло ва жа ва, на ро чи то на 
дру штве ним мре жа ма. А сва ка жен ска осо ба, 
ба рем и кри шом, ужи ва у па жњи и ка ран фи лу на 
поклон, ко ји је сим бол Осмог мар та. Ме ђу тим, 
са да је пре сти жни је ку пи ти ру жу, или још бо ље, 
сто ти ну и јед ну ру жу. Зна те ли ви ко ли ко ко шта 
сто ти ну и јед на ру жа? Што би мо ја ба ба ре кла: 
„Бо ље да ку пиш пра се за те нов це“. До бро, не 
мо ра пра се, не мо ра ни сто ти ну ру жа
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Про мо ци ја збир ке пе са ма 
„Не сан“ Жељ ке Аврић
У четвртак, 3. марта је одржана про

моција збирке песама „Несан“ Жељке
Аврић. Уметничко вече, које је било
проткано говорењемстиховамитровач
кепесникињеуГалерији„ЛазарВозаре
вић“уСремскојМитровици,организова
ла је Установа за неговање културе
„Срем“. Догађај је пратила изузетна
посећеностпублике.
–Ова збирка, док је још увек била у

рукопису,понела јенаграду2020. годи
не,односно,признањепоименувеома
талентоване и рано преминуле српске
песникињеГорданеТодоровић. „Несан“
се разликује одмојих других збирки по
томешто је цео циклус „Бдења“, из 17
песаманаграђеннаградом„СтојанСте
пановић“.Песма„Кадженабди“јепобе
дила на књижевном конкурсу уИвањи
ци, као најлепша љубавна песма, а
песма „Љубавна и после љубави“ је
билаунајужемкругуза„Ленкинпрстен“.
Првапесмакојајеушлаузбирку,„Хиља
ду триста каплара“ настала је октобра,
2018. године. Готов рукопис на конкурс
је послат у мају 2020. Између те прве
песме и завршног брушења било је
достаодрицањаисамодициплине,укра
деногвременаододмора,забаведаби
рукописбиоонакавкаквимсамсматра
ладатреба.Тојебиопериодборбеиде
ја, размишљања, сударање са мно
штвомтемаимотиваизкојихсамбира
ла оне који ће постати костур, ткиво,
кожа овог организма који песници сма
трајучедом,аназивајупесничкомзбир
ком. Била сам срећна и пуна енергије
кад је ишло по плану,  незадовољна и

нестрпљива кад се тапкало у месту,
невероватно срећна, када у тренуцима
трагања, преиспитивања и креативног
немира, зазвони тражена реч, сложи
поетска слика, просевне јединствена
мисао, заокружи поента. Велика је
радосткадарадитеоноштојевашуну
трашњи императив, изјавила јеЖељка
Аврић.
ЖељкаАврићјеистаклаитодапред

својимсуграђаниманематрему.
–Овојенештоличномоје,штоделим

савама.Делимсаонимакојиволелепу
реч и уметност, а у размени лепоте,
енергијеиутисака,несмеинеможеда

буде треме. Сваку моју будућу књигу
унапредодрединекапесмаизпретход
некњиге.Тапесмајесредиште–окоње
се асоцијативно вежу наредне песме,
циклуси и њихови називи. Књижевник
РанкоПавловићјетуособинумојепое
тикеназвао„сталнидијалогсапјесмом“.
Песма која је премостила од жеђи до
несна дала је назив циклусу „Буђења“.
Послетога,свејебилолакше,ауства
ри,текјепредстојаоозбиљанпосаоуве
затисветеме,мотиве,песмеипесничке
циклусе у поетско јединство и дати им
смисао,облик,целину. Предамномсу
се указале све мене, фазе, сва стања

Жељ ка Аврић Ми ро сла ва Или јић

Про мо ци ја збир ке пе са ма „Не сан“
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природе, постанка, историје, човека.
Општеипосебно.Унутрашњииспоља
шњи свет. Битак и биће. Јединство
супротности.Песнички језик серасцве
таваоусвомбогатствуилепоти.Речсан
јеизнедрилачитавспектардругих,див
нихречинашеглепогибогатогјезика–
сневање, бесаница, сневни, несаница,
снен,раздан,сновиђења,заспанка,сно
хватице, несан, несван! Једна асоција
ција је подстицала другу, сличну или
потпуно супротну. Од првобитног суче
љавањасветлостиитамекојисуисто
временосимболидобраизла,настаја
лисусвипотоњи:животисмрт,телесно
и духовно, почетак и крај, љубав и
мржња, истина и лаж, ћутање и говор,
мир и метеж, свето и световно, благо
словеноипроклето,доласцииодласци,
сани јава, допуштањаи забране,жен
ство и мужевност, традиционално и
модерно, рекла је песникиња, Жељка
Аврић.
Упрограму јепоредауторкеучество

вала и Зорица Мишчевић као модера
тор, а стихове су говорилиАлександар
КрстајићиМилкаПознановић.
–Предвиђенимпланомипрограмом,

Установа за неговање културе „Срем“
организује различите културно – умет
ничкесадржаје,међуњимаипромоције
књижевног стваралаштва. Када је у
питањупромоцијазбиркепесамаЖељ
ке Аврић, могу да кажем да о њој и
њеном раду сведоче бројне награде и
признања, како код нас, тако и у ино
странству.Добитница јеинајвећегпри
знањанашегГрада,атојеНовембарска
награда,управонаиницијативуУстано
везанеговањекултуре„Срем“,реклаје
в. д. директор Установе, Мирослава
Илијић.
Пригоданпратећипрограмупотпунио

јепромоцију,апублицисусепредстави
ли сремскомитровачки уметници, Креа
тивницентар„Вивак–Lightzone“ихор
„Ародиси“ са диригенткињомИсидором
Скуратовић. А. П.

СТА РА ПАЗО ВА

Позо ри шни фести вал
и поче так „Про лећ них сусре та“
Мартнамдоносибогатупонудукултур

нихсадржајаустаропазовачкојопштини.
Филм„Летокадсамнаучиладалетим“8.
марта,„Кључ“9.Марта,и„Билоједному
Србији“29.мартасупоредосталихфил
мова, три домаћа наслова, која очекују
публикунабиоскопскимплатнимауста
ропазовачкојопштиниовогмесеца.
Хуманитарни концерт оркестра тамбу

рица„СвизаСтефана“,5.Мартајеједан
одтрипланиранауСтаројПазови.Цело
вечерњи програм за 12. март, спремају
дечје групеСКУД – а „Херој Јанко Чме
лик“, а „Посело“ одрасли аматери овог
друштвакрајеммесеца.
ПоредновеизложбеуГалерији „Мира

Бртка“,гдесвојерадовеод7.мартаизла
жесликарВојиславТанурџић.Истевече
ри,Центарзакултурујепокланиоженама

заОсмимартпредставу „Свеоженама“
АП „Мирко Таталовић“ из Нове Пазове.
Од16.мартаследидругидеофестивала
„Пазовачкипозоришнидани“сапетпред
става.
ПоследњегданамартауСтаројПазо

вићебитихитпредстава„Ручнирад“са
Даром Џокић, ИсидоромМинић и Бран
комШелић.
Рецитаториће12.марта,Општинском

смотромотворитиовогодишњитакмичар
ски циклус аматера, а до краја месеца
селекторЗолтанФридманоцењуједрам
скостваралаштво.
Проблемиданашњекултуребићетема

трибинеухолупозориштауСтаројПазо
ви 24. Марта, а сви културни садржаји
налазесеукултурноминформатору,који
јеизашаонакондвомесечнепаузе. З. К.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

Так ми че ње ре ци та то ра

Општинскотакмичењерецитаторапод
називом „Песниченародамог“одржано
је4.мартаурумскомКултурномцентру
„БранаЦрнчевић“.
Организаторовогтрадиционалногтак

мичења је Основнашкола „Душан Јер
ковић“, а уњој су учествовали ученици
румскихосновнихисредњихшкола.
ИванаЕрцеговац,наставницасрпског

језикаикњижевностиуОШ„ДушанЈер
ковић“,кажедасерецитаторитакмичеу
трикатегорије.
Најмлађаиувекнајбројнијисуучени

циод1.до4.разреда,потомследеуче
нициод5.до8.разреда,доксеутрећој
категоријитакмичесредњошколци.
–Највишеиманајмлађихиувексуле

поприпремљени,анајстаријихувекима
најмање,алисуиониизузетни.Саовог
општинскогтакмичењажирибирапопет
најбољих који ће представљати румску
општинунаОкружномтакмичењу–каже
ИванаЕрцеговац.
Ове године су у жирију били Надица

Покрајац и Мирјана Веселиновић, про
фесоркесрпскогјезикаикњижевностиу
ГимназијииТехничкојшколи,каоиЗол
танФридман,уметничкидиректорТрема
феста. Најбољи румски рецитатори ће
представљатисвојешколеиОпштинуна
Окружномтакмичењурецитаторакојеће
19.и20.мартабитиодржаноуСремској
Митровици.

С. Џа ку ла

ХОР „ПОЛИ ФО НИ КА“
Кон курс за текст духов не песме
Отворен је Конкурс за текст песме

духовног карактера, за ученике основ
них и средњих школа са територије
Србије. Све пристигле песме улазе у
други број зборника „Светогорац“. Спе
цифичност конкурса је таштоћесена

одабранепесмеписатимузиказасоли
сте и аранжмани за хорске ансамбле.
Конкурс је отворен до 15. априла, а
информацијеоконкурсусемогудобити
уУдружењу„Бинго“уСремскојМитрови
ци,набројтелефона0642714676.
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НАЈ ВА ЖНИ ЈА СПО РЕД НА СТВА РА НА ПРЕ ЛА ЗУ ИЗ ЗИМЕ У ПРО ЛЕ ЋЕ

О Евро ви зи ји се рас пра вља 
– и шта ћемо сад?

Срба ди ја је ове годи не бира ла на теле ви зиј ском фести ва лу Песма за Евро ви зи ју, из 
миља Бео ви зи ји, нај ва жни јој спо ред ној ства ри на пре ла зу из зиме у про ле ће.  Побе
ди ла је ничим иза зва на, при лич но изне на ђе на и пре све га озбиљ но инте лек ту ал но 
пот ко ва на и обра зо ва на пред сед ни ца стам бе не зајед ни це са Новог Бео гра да, архи
тек та Ана Ђурић али јас Кон страк та. И сад, поред све више песа ма без сми сле ног 
тек ста, а о хар мо ни ји да не гово ри мо, побе ду одно си ком по зи ци ја (пази те на акце нат 
док чита те, ипак се ради о РТСу) у којој се гово ри о уве ћа ној сле зи ни, хидра та ци ји 
косе, а кли макс је стих „Не’ам књи жи цу“

После јаких девет дана бриге за
Украјину и улично наклапачког
политикарења да ли ћемо ка

Русијиилизападуипосленедељемах
нитих заузимања бензинских станица,
отимањаокобрашнаидругихживотних
намирница,прошлуседмицусмозавр
шилисапитањемдалиуметницаможе
бити здрава. Иако нам није мило да
признамокаконамјетопитањенајва
жније,милионипољудијенателеви
зијиијошчетиристохиљаданајутјубу
гледало фестивалски избор Радио 
телевизије Србије за представника на
ПесмиЕвровизије.Иштаћемосад.
Садћемодапризнамодасвипомало

волимо тај распричани, усиљени и
шљокичави шоу  програм са свим
његовимманамаипесмамакојеуказују
на једну стваралачку кризу музичких
уметника и оних који се као уметници
само осећају. Још више од ове некад
зване Беовизије волимо ону велику
ПесмуЕвровизије,јеркакоћемодасе
наслађујемо и ишчуђујемо над тим
појавама брадатих жена или певача
којикокодачуитоликопесаманаенгле
скомјезику,јерштонепевајусвилепо
насвомјезику,каодабисмолакшераз
умелифламанскиилинорвешки.
Какавгодтајфестивалбио,одкада

сепојавио,онјеисподрадаравољени
гледан.Да,увек јеодражаваомузичке
трендове, али су музички трендови
одражавалистањеукусапопулације,а
свикажудаоукусиманевредираспра
вљати.Сигурно је једно, како јеЕвро
визијастарила,музикаизхармонијеје
углавном нестајала, осим у неколико
ретких случајева, у које се убраја и
нашапобедаинеколиковисокихместа.
Чакјепесма„брадатежене“перфектно
компоновананумерезаоркестар.Није
светакофуј,иманештоиушљокицама
исрећи.
Србадија је ове године бирала на

телевизијском фестивалу Песма за
Евровизију, из миљаБеовизији, најва
жнијој споредној ствари на прелазу из
зиме у пролеће.  Победила је ничим
изазвана, прилично изненађена и пре
свегаозбиљноинтелектуалнопоткова
наи образована председница стамбе
незаједницесаНовогБеограда,архи

тектаАнаЂурићалијасКонстракта.И
сад, поред све више песама без сми
сленогтекста,аохармонијиданегово
римо, победу односи композиција
(пазитенаакценатдокчитате,ипаксе
радиоРТСу)укојојсеговориоувећа
ној слезини, хидратацији косе, а кли
максјестих„Не’амкњижицу“.
Наравно, ко жели тако површно да

гледадобићепесмуоизнутрицамакоји
певанекачуднадевојка.Заправо,ради
се о једном музичком уметничком
покрету и стилу коју је поменута Кон
стракта брусила годинама са групом
Земља грува. Прво, текст песме који
звучи тако зачудно, одражава једну
сушту промишљеност над задатком
који јепресвегасебипостављен.Све
је написано тако да изгледа врло
банално и једноставно, а заправо је
дубоко, иронично, емотивно и врло
припремљено. Тако текст почиње
баналнимпитањемсаинтернетпорта
ла, прелази преко савета о здрављу
које пре тражимо опет на интернету
негокодлекара,папочињедапевана
латинском.Исвејетобрушеноувише
слојева.
Даље, после много година и толико

прича о кореографијама, наступима и
свиме што може да замаскира песму
(јер док публика све погледа, у том

Још више од ове некад 
зва не Бео ви зи је воли мо 

ону вели ку Песму Евро ви
зи је, јер како ћемо да се 

насла ђу је мо и ишчу ђу је мо 
над тим поја ва ма бра да
тих жена или пева ча који 
коко да чу и толи ко песа ма 

на енгле ском јези ку, јер 
што не пева ју сви лепо на 
свом јези ку, као да бисмо 
лак ше раз у ме ли фла ман

ски или нор ве шки
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песмапрошла)попрвипутје
музичкинаступбиокомплет
но аудио  визуелно дело.
Кореографија је имала при
чу, сваки кадар је био савр
шеноодмерен,видеои гра
фичка анимација је коначно
имала смисла и пратила је
свакидогађајнабини,изво
ђачи су имали савршено
минималистичку глуму. Све
то заједно је довело до
ефектамањег којим су оче
киванодобилинајвише.
Навиклисмодасемузика

стварадасеукафанизапа
ти,алииданетрајевишеод
неколико недеља. Музику
смо сматрали уметничким
деломсамоакојекласична,
нисмо могли да перципира
мо да музика може „бити
здрава“.Заборавилисмода
уметностимапотребу,зада
так и могућност да искаже
личне фрустрације, пробле
ме или срећу или било које
стањеиемоцијукојууметник
може да искаже. Зато је
изненађујуће добро да смо
наједноммејнстримдогађа
ју, прилично медиокритет
ском (који такав и треба да
буде,башгатакоиволимо)
добили изненађујући резул
тат.
Прво питање је, како ће

овоЕвропљаниоводаразу
меју. Па, који Европљани?
Нису једни људи на конти

нентуоникојипратеЕврови
зију.КакоћетоСрбидараз
умеју,ониСрбикојинеразу
меју моћ комплетног аутор
ског уметничког дела. Па,
нису ти Срби једини Срби.
Онекојинеразумеју,убеђи
ватиинетреба–кишапада
јер јепадусклона.Ализато
сеоукусимарасправља.По
чијем јеукусуоваквапесма.
Па,посвачијем,јерјесвако
у њој чуо мало себе, свако
бипонекадсеоусредсисте
ма и наругао му се како је
урадилаКонстракта.Коније
разумео, Констракта има
гарантовано здравствено
осигурање у овој држави,
али се до њега све теже
долази.
И све да не добије нити

једанбод, таженаће сести
на шљаштећу бину у сред
Европеинаругаћесесвакој
њиховој баналној одлуци о
људским слободама у име
здравља,закојимасуњихо
вевластисамотакопосеза
ли. Нешто говори и о нама,
одрасли смо и почели да
слушамо,успелисмодаоце
нимо квалитетну уметност,
таленат на коме се ради,
образовањеиинтелигенцију.
Па,ондадалиотомедани
ма расправљамо зато што
смо позитивно изненадили
себе.Путуј,Европо.

Читан ка

Прво пита ње је, како ће ово Евро пља ни 
ово да раз у ме ју. Па, који Евро пља ни? 
Нису јед ни људи на кон ти нен ту они који 
пра те Евро ви зи ју. Како ће то Срби да раз
у ме ју, они Срби који не раз у ме ју моћ ком
плет ног аутор ског умет нич ког дела. Па, 
нису ти Срби једи ни Срби. Оне који не 
раз у ме ју, убе ђи ва ти и не тре ба – киша 
пада јер је паду скло на. Али зато се о уку
си ма рас пра вља

И све да не доби је нити један бод, та 
жена ће сести на шља ште ћу бину у сред 
Евро пе и нару га ће се сва кој њихо вој 
банал ној одлу ци о људ ским сло бо да ма у 
име здра вља, за који ма су њихо ве вла сти 
само тако посе за ли. Нешто гово ри и о 
нама, одра сли смо и поче ли да слу ша мо, 
успе ли смо да оце ни мо ква ли тет ну умет
ност, тале нат на коме се ради, обра зо ва
ње и инте ли ген ци ју. Па, онда да ли о томе 
дани ма рас пра вља мо зато што смо пози
тив но изне на ди ли себе. Путуј, Евро по

СВЕТ СКИ ДАН БУ БРЕ ГА

Ва жност ра ног
от кри ва ња бо ле сти

Светски дан бубрега се
обележава сваког другог
четвртка у марту. Ове годи
не то је 10.март.Циљ кам
пање је повећање свести о
значају оснаживања паци
јената и њиховом активном
укључивању у процес лече
ња. Болести бубрега чине
велику групу обољења, чији
су узроци различити. Обо
љењасунајчешћеизазвана
инфекцијама, метаболичким
поремећајима, токсинима,
аманифестују се као упале
бубрегаињиховаослабље
нафункција.Првисимптоми
којиуказујудајевремедасе
пацијент јави лекару су гу
битак апетита, крв у урину,
болови у леђима у пределу
бубрега, затим оток капа
ка, зглобова и потколеница.
Често се јављају промене
на кожи, малокрвност, врто
главица и зимогрожљивост.
Управо су то симптоми које
је осетио са својих 14 годи
на Лазар Чолић из Малих
Радинаца, који сада има 36
година.
– Сваки покрет који сам

направио, био ми је тежак.
Симптоми су трајали, али
нисамодмахреаговао.Када
самсејавиолекару,резулта
типрегледасувећбилило
ши.Бубрежнаболестјеузе
ламаха.Већнареднегодине
у јуну самоперисан, а нови
бубрег сам добио од своје
мајке,рекаојеЛазарЧолић.
Безикаквихтегоба,Лазар

је живео до 2012. године,
када јењеговорганизампо
новоодбациобубрег,какоје
самобјаснио.

–Лекарисусетрудилите
рапијамада тоодложе, али
већтада јебило јаснода је
питање времена када ће се
то догодити. Ја сам на ли
стичекања запресађивање
бубрега, пошто сада више
никоупородицинеможеда
мигадонира.Епидемијако
рона–вирусајеуспорилатај
процес,смањенјебројтран
сплантација.Затовремесе
трудим да функционишем
нормално.Запосленсам,па
наконрадногвременаодла
зим на хемодијализу, каже
ЛазарЧолић.
Какобисеболестнавре

ме открила, веома је важно
контролисати крвну слику,
крвнипритисакипревентив
но обавити лабораторијски
прегледуринаиазотнихма
терија.
–Превенција јенајважни

јауспречавањупојавебило
које болести, па тако и бу
брежних обољења. Важно
је хранити се здраво и одр
жавати нормалну телесну
тежину. Будите сами себи
савезници, престаните са
употребомдуванских произ
водаиузимајтепрепоручену
количину течности. Свему
томе би требало додати и
физичку активност, рекла је
Виолета Србљанин, пред
седница Удружења бубре
жнихинвалидаСремскаМи
тровица.
Болести бубрега се могу

спречити,анапредовањебо
лестикодпацијенатасемо
жеодложитиузодговарајући
приступосновнојдијагности
циираномлечењу. А.П.

Ла зар Чо лић Ви о ле та Ср бља нин

Бо ле сти бу бре га се мо гу спре чи ти, 
а на пре до ва ње бо ле сти код па ци је на
та се мо же од ло жи ти уз од го ва ра ју ћи 
при ступ основ ној ди јаг но сти ци и ра
ном ле че њу
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ИЗЛОЖБА У ЗАВИ ЧАЈ НОМ МУЗЕЈУ РУМА

Пове ља цара Фран ца I
рум ским зана тли ја ма
Изложба„ПовељацараФранца Iрум

ским занатлијама“ више кустоскиње
Завичајног музеја Снеђане Јанковић је
отворена3.марта.
–Речјеоједномоднајвреднијихекспо

натаисторијскезбиркеЗавичајногмузе
ја,оцарској,односно,цеховскојповељи
која је додељена  румским занатлијама
далеке 1818. године. Ова повеља гово
рио томеда јеРумаималадобарпри
вредни развој још почетком 19. века и
дајеважилазаједанодзначајнихзана
тлијскихцентаранатериторијитадашње
Хабсбуршкемонархије.Једанодзначај
них докумената, царских привилегија,
додељиван је само  развијеним и вели
кимзанатскимцентримакакобисепод
стакао даљи развој те привредне гране
– рекла је председница Општине Алек
сандраЋирић,отварајућиовузанимљи
вуизложбу.
Увреме када  јеРумадобилацарску

повељу,овај сада једаноднајвреднијих
експонатакојипоседујеЗавичајнимузеј,
Рума јеималапреко38врста заната, а
уњојјеживелоирадилопреко158мај
стора,нерачунајућишегртеикалфе.Од
занатства јеживелопреко1.200станов
никатадашњегтрговиштаРума.
–Овојевеомадрагоценекспонаткоји

имавишеструкувредностизначајукул
турном, историјском, уметничком па и
привредномсмислу,јерговориосвеобу
хватномразвојуРумеињеномзначајуна
територијитадашњеХабсбуршкемонар
хије–закључилајеАлександраЋирић.
СнежанаЈанковићјеистакладајереч

о изложби посвећеној једномдокументу
одизузетневажности,несамозарумску
историјувећуопште,једнерегијеуокви
ру јужне Угарске. То је документ којим
је установљен Цех занатлијски у Руми.
Повељасадржискупправиланаоснову
кога је ово удружење функционисало и

радило.Тусудефинисаниодносиизме
ђушегртаимајстора,какосепостајекал
фа, како се полаже за мајстора, која је
чланарина, каоиданас кадасеулазиу
некоудружење.
–Тојеизузетноважандокументзанаш

град,алиизаовајдеорегије,собзиром
натодаовонијејединаповеља.Имаје
у Вршцу, Сомбору, Новом Саду... Пове
љесу,осимзанатлијама,додељиванеи
градовимакаоштоштосубилислобод
ницарски градови.Руми једодељенаи
повељаоодржавањувашара,тосутако
званесајамскепривилегије.Свакакоје
овозначајандокументзаевропскуисто
рију и наш град – кажеСнежана Јанко
вић.
Повеља је писана на латинском јези

ку,састојисеод16пергаментлистовау
којимасудатеодредбепокојимајеради
лотадашњезанатскоудружење.

–Онајезначајнакаоисторијскиизвор
првогреда, јер уњојналазимоименаи
презимена135занатлијаумајсторском
звању. То је значајан број јер је занат
ствобилоизузетноразвијено  у то вре
ме,занатствојебилазначајнапривредна
гранакојајегуралаРумунапредикојаје
допринелањеномразвитку – истакла је
ауторкаизложбеСнежанаЈанковић.
Директорка Бранислава Коњевић је

указала да је ова повеља, захваљујући
Министарству културе прошле године
билана комплетној конзервацији,док је
саму изложбу и каталог финансирала
румскаОпштина.
Ову изложбу, на којој је може видети

оригиналнаиконзервиранаповеља,али
иудигиталнојформивидетињенихсвих
16 страна, биће отворена у наредних
месецданауЗавичајноммузејуРума.

С. Џаку ла

ССШ „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ РУ МА

Стручна пракса у Немачкој
Поводом почетка новог пројекта у

оквирупрограмаЕразмус+подназивом
„Let’s improve the profession“ у Средњој
стручнојшколи„СтеванПетровићБриле“
28.фебруара,одржана јеконференција
накојојсуопројектуговорилидиректор
школеДушанСтојанацикоординаторка,
наставница стручних предмета Николи
на Јеротић. Они су говорили о значају
самог пројекта, али и бенефитима како
за ученике, тако  и професоре који у
њемуучествују.
Конференцијисуприсуствовалипред

ставницишколедомаћинаидругихрум
скихсредњихшкола,каоипредставни
цилокалнесамоуправеСтеванКоваче
вић, председник Скупштине општине
Рума,иБобанаМалетић,шефицаОде

љењазадруштвенеделатности.
Координаторка Николина Јеротић је

истакладајеовоједанотрипројектау
оквирупрограмаЕразмус+, којисереа
лизујууњиховојшколи.
–Уоквирупројекта,осамнашихуче

ника ће обављати стручну праксу у
Немачкој, а тринаставникаидунапра
ћење посла својих колега /job shado
wing/.ЗавршенјеједанErasmus+проје
кат, гдесунаставнициишлиуПортугал
–кажеНиколинаЈеротић.
Директор Душан Стојанац каже да,

семовихЕразмус+пројеката,ушколису
реализовани и пројекти прекограничне
сарадњесаМађарскомиХрватском.Са
Хрватском је реализован пројекат „Хо
рис“накојисуушколивеомапоносни.

Конференцији и представљању про
јектаушколи јеприсуствоваоиСтеван
Ковачевић, председник Скупштине
општине.
–Намајевеомабитноданашеобра

зовнеустановепратесавременетокове
у професији. За развој локалне самоу
правенијебитансаморазвојпривредних
активности,негоидаобразовнисистем
пратипотребепривредеиствараструч
никадар,којиможедаопслужипотребе
једне привреде на локалном нивоу –
истичеКовачевић.
Он додаје да не само професори и

наставницитребадаразмењујуискуства
са својим колегама, него подједнако, а
можда је још и важније и да ученици и
младиљудиутомеучествују. С. Џ.

Алек сан дра Ћирић Пове ља рум ским зана тли ја ма
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ЗАВР ШНИ ТУР НИР КАДЕТ СКОГ ПРВЕН СТВА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Одбој ка ши це из Сре ма одлич не

Одбојкашице „Омладинца“ из Нових
Бановаца освојиле су завршни турнир
Првенства Војводине за кадеткиње за
2021/22. сезону победом над „Спар
таком“ из Суботице резултатом 3:1 у
финалном мечу, по сетовима 17:25,
25:13,25:12,25:12.
Назавршномтурниру,којијеунедељу

6.мартаодржануСпортскојхалиМитро
вачке гимназије, су учествовале четири
најбољекадетскеекипеВојводине„Спа

ртак“ из Суботице, „Срем“ из Сремске
Митровице,„Омладинац“изНовихБано
вацаи„Одбојка013“изПанчева.
Жреб је одлучио да се два главна

фаворита за прво место „Омладинац“
изНовихБановацаи„Срем“изСремске
Митровицесастанууполуфиналу.Побе
ду је у одличном мечу однео „Омлади
нац“резултатом3:2(25:21,22:25,14:25,
25:12, 11:15).  У другоммечу суботички
„Спартак“јелакопобедиоекипу„Одбојка

013“изПанчева3:0(25:15,25:19,25:19).
Уборбизатрећеместо„Срем“јебио

бољиодекипе„Одбојка013“3:0(26:24,
25:7, 25:10) па је у коначном пласма
ну „Омладинац“ први, „Спартак“ други,
„Срем“трећиа„Одбојка013“четврта.
За најбољу играчицу турнира прогла

шена је играчица „Омладинца“ Сара
Маринковић.Најбоље екипе са турнира
пласираће се на завршно такмичење
првенстваСрбије. Д. М.

Уче сни це тур ни ра

ДРУ ГА РЕ ПУ БЛИЧ КА ЛИ ГА СЕ ВЕР
ЗА ОД БОЈ КА ШЕ

Ла ка по бе да
од бој ка ша „Сре ма“

ГОК „Срем Итон“  – ОК „Ба ва ни ште“ 
3:1 (23:25, 25:17, 26:24, 25:20) 

ГОК „СРЕМ ИТОН“: Петро
вић, Ковачић, Љубишић, Ма
ћешић, Кузмановић, Ћорић,
Алексић, Петковић, Лешчук,
Милојковић. Тренер Зоран Ко
вачић

ОК „БА ВА НИ ШТЕ“:Панчић,
Јовановић, Ивковић, Милади
новић,Грујић,Савин,Ратковић,
Стокић,Ракочевић,Ћурчић(л),
Синчић(л).ТренерРакочевић
Одбојкаши „Срем Итона“ су

без већих проблема у оквиру
17. колаДруге републичке ли
гегрупаСеверусуботу5.мар
та 2022. године савладалиОК
„Баваниште“. Митровчани су у
утакмицу ушли као фаворити
алисугостиизБаваништапо
казалидасенећелакопреда
ти. Мада су домаћини повели
9:3гостисусмањивалиразлику
идокрајасетапослеиндолент
не игре неких играча „Срема“

успелидапреокренурезултат.
ТренерЗоранКовачићјемо

раодаизвршидодатниприти
сак на млађе играче и „Срем“
је заиграо како се и очекива
лодобившитринареднасета.
„Срем“јеуовоммечунаступао
без три важна играча Бабића,
Тривунчића и Рољића што се
донеклеосетило уигриали је
разлика у квалитету била до
вољна за победу. Тренер Ко
вачићјешансупружиомлађим
играчимаЋорићу иМаћешићу
алионитушансунисуупотпу
ностиискористили.
Послеовогкола„СремИтон“

заузимаосмоместонатабели
са осам победа и девет пора
за.Следећенедељетим„Срем
Итона“ гостује екипи ОК „Ки
кинде“ једном одфаворита за
освајањепрвогместа.

Из вор ГОК „Срем Итон“

ОДБОЈ КА ШКИ СУДИ ЈА
ЗОРАН РАДО ВА НО ВИЋ 

Свет ски, а наш!

Старопазовчанин Зоран
Радовановић недавно се
вратиоизИталијесаИнтер
националногкурсазасудије,
којијеорганизовалаЕвроп
скаодбојкашкафедерација,
гдејеуградуKаорлестекао
сертификат интернационал
ног одбојкашког судије.
Радовановићјевећ20годи
на одбојкашки арбитар,  а
последњихдесет суди утак
мицеСуперлигеСрбије,иза

женеизамушкарце.Олим
пијскеигресукрајњициљу
каријери  овог интернацио
налногсудијеапрвозванич
но делегирање које очекује
Радовановића су квалифи
кације за млађе сениоре
којећеумајубитиодржано
уАустрији.
Општина Стара Пазова

пружилајеподршкумладом
судијинапутустицањасвет
скогсудијскогзвања. Д. Г.

Суди ја Зоран Радо ва но вић
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24. КОЛО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ У ФУД БА ЛУ

Подела бодова у Инђији

ФК „ИНЂИ ЈА“: Чупић,Недељковић,
Вукајловић, Милосављев, Ђурић Сте
фан, Жакула, Стојановић, Десанчић,
Бојовић,РађениИгњатовић.Игралису
још:Ђокић,Кукољ,КовачевићиВукче
вић.Тренер:НебојшаЈандрић.

ОФК „БАЧ КА“:Мићановић,Миленко
вић,Петрић,Кошанин,Радовић,Тодоро
вић,Шарац,Левићанин,Вјештица,Ман
дићиЈелић.Игралисујош:Вукмановић,
БогдановићиКеча.ТренерНиколаПуа
ча.
Главни судија на утакмици био је

НиколаБикић,апомоћнициБојанТомо
вићиГоранШаин.
Фудбалери„Инђије“поделилисубодо

весаОФК„Бачком“изБачкеПаланкеу
утакмици24.колаПрвелигеСрбијекоја

јеодигранаунедељу,6.мартанастади
ону„Тојотајерсарена“уИнђији.Иначе,
само четири дана раније, у оквиру 23.
колаИнђијцисуигралинерешено1:1и
сабеоградским„Графичарем“.
Гости из Бачке Паланке запретили

сувећу13.минутумечакада јепосле
добреакцијелоптадошланадеснустра
нудоМандићакојишутирасанеких12
метара,алиуспољнидеомреже.Минут
каснијеДесанчићшутиралоптуизпре
кида али лопта пролази кроз петерац
гостију и резултат остаје непромењен.
У надокнади времена виђена је одлич
нашансаза„Инђију“када је Десанчић
шутираодоМилосављева,аликапитен
„зелених“сенијенајбољеснашаоипрви
деосусретазавршавасебезголова.

У првом минуту другог полувреме
на Ђурић шутира, али голман гостију,
Мићановићбрани.Минуткасниједома
ћинтражипеналсматрајућида јелоп
тапогодила једног играчаОФК „Бачке“
у руку, али судија Бикић показује само
на корнер. У 54. минутумеча виђен је
први гол на утакмици када је „Бачка“
дошлаувођство.Лоптуушеснаестерац
домаћих је упутио Миленковић, а Вук
мановићпостижеголза0:1.„Инђија“је
доизједначењаибодасаовеутакмица
дошла у 81. минуту меча након одлич
ногпродораподеснојстраниИгњатови
ћа који центрира, а Ковачевић постиже
голглавом.Тојебиоиконачанрезултат
мечана„ТојоТајерсАрени“.

М. Ђ.

Поде ла бодо ва на Тојо тајерс аре ни

ПЛЕЈ  ОФ ПИО НИР СКОГ ПРВЕН СТВА ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА КОШАР КА ШИ ЦЕ

Митров чан ке оста ле непо ра же не
Пионирке Женског кошаркашког клу

ба „Срем“изСремскеМитровицепобе
дилесуупретходнадваколаплејофа
Првенства Војводине, одиграна током
протекленедеље,екипеЖКК„Тамиш“из
Панчеварезултатом37:59иЖКК„Једин
ство“изНовогБечејарезултатом68:56.
Највише погодака у екипи из Сремске
Митровице у ова два меча постигле су
АнгелаЛадинек,ИринаАндријашевићи
МилицаЂорђић.
„Срем“јеубедљивопрвинатабелибез

иједног пораза.УекипимладихСреми
ца наступале су Ангела Ладинек, Ири
на Андријашевић, Николина Поповић,
Милица Ђорђић, Теодора Милошевић,
АњаБојковић,МилаРодић,ЈеленаБоги
ћевић, Наталија Мирчета, Дуња Бран
ковић, Ана Дабић, Ана Барањек, Ена
ТодоровићиДајанаМаксић.Натренер
скојклупибиојеНиколаМилошевић.На
утакмициуПанчевупомагаомујеНема
њаСтaменковић. Д. М. 

Непо бе ди ве: Пио нир ке ЖКК „Срем“

ФК „Инђи ја“  ОФК „Бач ка“ 1:1 (0:0)
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24. КОЛО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ У ФУД БА ЛУ

Рад нич ки чвр стом
игром дошао до побе де

ФК „РАД НИЧ КИ“: Шегавац,
Абубакар,Протић,Илић,Чара
пић, Крижан (од 73. Новић),
Петровић (од 83. Гајић ) Спа
сојевић, Матковић, Сила (од
61. Пејовић), Шкорић. Тренер:
ДејанНиколић

ФК „МАЧВА“: Степановић,
Јевтић, Пешић, Марковић (од
54.Тојчић ),Кукуличић,Белић,
Арамбашић (од 63. Стевано
вић),Марјановић,Мијаиловић,
Пејчић (од 77. Чворић), Нико
лић (од77.Ристовић).Тренер:
БорисСавић
Жути картони: Спасојевић,

Матковић („Раднички“) Јевтић,
Николић,Стевановић(„Мачва“)
На стадиону Фудбалског

клуба „Раднички“ публика је
у недељу 6. марта посматра
ла отворену, чврсту и праву
такмичарску фудбалску утак
мицу у којој је домаћа екипа
тријумфовала против шабачке
„Мачве“, наневши комшијама
још један пораз и у наставку
овогодишњег првенства. Бес
поштедна борба за бодове
којисуобемаекипамаитекако
потребни за пласман у плеј 
оф фазу такмичења одиграла
сепотешкимвременскимусло
вимаузхладновреме,ветари
повремене снежне падавине.
У уводнимминутима утакмице
билојејаснодаћерасквашени
терен отежавати игру и зами
сли играча и стручних штабо
ваобатима.Недовољно јаким
и прецизним шутом „Мачва“
је запретила у 8. минуту утак
мице а „Раднички“ је узвратио
десетак минута касније када
је ВладимирПетровић са уда
љеностиоддвадесетакметара
непрецизно шутирао ка голу
голмана гостију Степановића.
Послепола сатаигре гостииз
Шапца имали су два неуспе
шна шута и један продор на
који је одговорио Страхиња
Чарапић који је из соло акци
је шутирао недовољно јако и
прецизно. У завршници мање
вишеравноправногпрвогдела
игре Митровчани су појачали
ритамдабиу43.минутупосле
комбинацијеПротићаиКрижа
на голман Шапчана блокирао
шут двадесетице „Радничког“
Петровића.
Унаставкуигредомаћиигра

чи кренули су агилно и већ у
50 минуту Владимир Петровић
имаојеновишуткојијезавршио
унаручјучуварамреже„Мачве“.
Играосе68.минуткадасепосле
изведеног корнерамитровачког

тима и гужве у шеснаестерцу
гостију најбоље снашаоРадош
Протић који јеприхватиолопту
сасупротнестативеизатресао
мрежузаводствосвојеекипеод
1:0. Гости су покушали да заи
грајунештоотворенијеалибез
конкретногучинка,штоједома
ћинима далошансу да из чвр
стог блока крену у напад. Упр
кос томе што је екипа „Мачве“
била висински доминантнија
нова опасност за госте поново
је уследила крајем меча после
прекида и резултирала је вод
ствомХеснерацаод2:0.После
изведеногкорнераиодбитакау
шеснаестрерцу, лопту је захва
тио и после окрета и асистен
ције Николе Новића у мрежу

послаоиграчкојијетекушаоса
клупе, Урош Гајић.Шапчани су
неуспешно до последњих тре
нутака сусрета покушавали да
постигнугол.
ТренергостујућеекипеБорис

Савић честитао је Митровча
нима на победи, истичући да
је она заслужена, нарочито за
издањеудругомполувремену.
 У првом делу игре имали

смосвојемоментеинекеситу
ације из којих смо могли да
будемо опасни и постигнемо
гол. У другом полувремену се
дешаваоноштонамседеша
ва у последње три утакмице
гдесмопримиличакшестголо
вапослепрекида.Преводећег
гола направили смо три везе

на корнера без икакве потре
бе,уместодалоптувратимоу
игру. После тога се ситуација
натеренупроменила,рекао је
тренер Савић који је поновио
да његова млада екипа има
проблемауигриалидаутиму
наступа шест бонус играча.
„Мачва“ је после овог првен
ственогколапрвипутванплеј
офзоненатабели.
Шеф струке „Радничког“

Дејан Николић задовољан је
резултатомалијеизнеоувере
њедасуњеговииграчиупрвом
делу игре због важности утак
мицеи значајабодова,играли
угрчу.
–Мислимдајеиграупрвом

полувременубилаизједначена,
чаксугостиималинекеозбиљ
нијеситуације.Наполувремену
смоседоговорилидазаиграмо
дисциплинованоитврдоисаче
камоситуацијеизкојихможемо
да направимо добар резултат.
Ушлисмоутајдеоигребоље,
сачекали грешку противника а
потомсмосталиудобарблоки
мирно утакмицу привели крају,
рекаојетренерНиколићкојисе
осврнуоначињеницудаекипа
збогпарнихкартонанијерачу
наланачетирииграча.
Накрајујеизразиозадовољ

ство и уверење да „Раднички“
располажефондомиграчакоји
могу да одговоре на захтеве
тима.
У наредном првенственом

колуФК„Раднички“гостујееки
пи„Железничара“уПанчеву.

Д. Мостар лић

ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митр о ви ца  ФК „Мачва“ Шабац 2:0 (0:0)

Детаљ са утак ми це

Тре не ри Савић и Нико лић
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ОгњенДимитрићјеједаноднајстандар
нијихфудбалера„Радничког“имомаккоји
јевишепутатокомовесезонесвојимпоте
зима дизао на ноге публику на „Хесни“.
Као „митровачко дете“, које је на разним
странамаградиловишегодишњупрофеси
оналнуфудбалскукаријеру,Огњенсепро
теклоглетавратиоуродниграднатерен
у коме је начинио своје прве фудбалске
кораке.Жељудаучиниискоракукарије
риипомогнеомиљеномклубу,публикаје
препозналакрозњеговесјајнедриблинге,
продоре, асистенције и поготке удосада
шњемтокупрволигашкогтакмичења.
Допадљивост у Огњеновом фудбал

ском изражају стицана је и „каљена“
током осмогодишњег фудбалског живота
у београдском „Партизану“ и наступа за
београдскеекипе,„ИМТ“,„Рад“иновобе
оградски „Раднички“. У дресу суперлига
шког тима „Радника“ из Сурдулице авгу
ста, 2020. године, са више од 30метара

феноменалнимшутемлевомногоммати
рао је голмана крушевачког „Напретка“.
Снимаковогпоготка,једногоднајлепших
утадашњемпрвенствуиданассевртина
јутјубуимногимспортскимпорталима.
Уактелномсаставусремскомитровачког

„Радничког“ Огњену Димитрићу је пове
рензадатаккреатораигрекојићесвојом
специфичномтехником,чврстином,често
ифудбалском луцидношћу спојити напа
дачеса голом.Токомовесезоне,његово
име три пута је уписано у листу стрела
ца,анеколикопутајелепоасистираокод
постизања голова. У офанзивној линији
митровачке екипе, тренуто је на крилној
позицији,апримарнамујепозицијаофан
зивног везног играча. Различита места у
тимунакојимајеиграоусловљенасутак
тичким замислима и задацима стручног
штаба.
У наставку првенства освежена екипа

митровачког „Радничког“ озбиљан је кан

дидат заплеј –оффазудругогпо снази
фудбалског такмичења у Србији. Разго
ворсаОгњеномДимитрићемзапочињемо
причомотренутнојпозицији,квалитетуи
очекивањима од његовог тима, уз неиз
бежнопитање какореагује наевидентне
симпатијемитровачкепубликеичињени
цудајепоново„својмеђусвојима“.
–Кадајеречотренутномстатусуекипе

„Радничког“,одигралисмонеколикоутак
мицапослетешкогприпремногпериодаи
полаковраћамосвежину.Тосенамомен
теосетилоуутакмиципротив „Жаркова“,
где је у постизању другог гола учество
вала готово пола екипе и то нам је неки
показатељкакотребадаиграмо.Сматрам
даимамонеопходанквалитетзаулазаку
плеј–офузнеколикомладихипесрпек
тивнихиграча,којисудошли,кажеОгњен
Димитрић.
Огњен је тренутно на позицији десног

крила, али му позиција плејмејкера и

ОГЊЕН ДИМИ ТРИЋ, ФУД БА ЛЕР МИТРО ВАЧ КОГ „РАД НИЧ КОГ“

Свој међу сво ји ма

Мени је као Митров ча ни ну било пуно срце, наро чи то јер сам из овог гра да и вра тио 
сам се кући после два на ест годи на. Овде су моја поро ди ца, дру га ри и при ја те љи. 
Осе ћам подр шку људи и нави ја ча у гра ду. Мно ги које сре ћем на ули ци  отво ре но нас 
подр жа ва ју, тако да је ово  за мене јед на вели ка емо ци ја. Надам се да ћемо се нави
ја чи ма, уз мало спорт ске сре ће и боље тере не на про ле ће оду жи ти ква ли тет ним фуд
ба лом до кра ја првен ства, каже Огњен Дими трић, један од кре а ти ва ца игре митро
вач ких „Хесне ра ца“.

Поте зи које публи ка воли (Фото: При ват на архи ва Огње на Дими три ћа)
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офанзивног везног играча прија због
чињеницедавећиналоптитадаидепре
коњега,пајеупозицијидакреираиаси
стира,штоуфудбалунајвишеволи.
– Више волим да додам употребљиву

лопту него да постигнем гол. Лепе фуд
балскеакцијесунештоштомеиспуњава.
Наравно,утомеучествујецелаекипаине
можесамо једаниграчбити заслужан за
добруигрутима.Упрвомделупрвенства,
ималисмозаистанеколикодобрихиздања
гдејепубликауживала,амисмонатере
нусвакакочулињиховеовације.Мени је
каоМитровчанинубилопуно срце, наро
читојерсамизовогградаивратиосамсе
кућипоследванаестгодина.Овдесумоја
породица, другари и пријатељи. Осећам
подршкуљуди и навијача у граду.Многи
којесрећемнаулициотворенонасподр
жавају,такодајеовозаменеједнавелика
емоција.Надамседаћемосенавијачима,
узмалоспортскесрећеибољетеренена
пролеће одужити квалитетнимфудбалом
докрајапрвенства,кажеједанодкреати

вацаигремитровачких„Хеснераца“.
Фудбалскапричамомкакојиовегодине

навршавадвадесетчетврту годину, поче
ла је веома рано, уњеговој петој години
на теренима „Радничког“ односно школе
фудбала „Бумеранг“, коју је водиоОгње
новотацЖељкоДимитрић–међуМитров
чанима популарни Диме, који је створио
мноштво младих фудбалера а данас је
задужензарадсакадетскимпогономклу
баса„Хесне“.Креативац„Радничког“каже
даму јеотацнајвећипријатељ,подршка
иузор.Саветикоједобијаодродитељаи
свогпрвогфудбалскогучитељаусмерава
ју га на сталну борбу и вредан рад, слу
шањетренераиприхватњесвихнапора,
чакиевентуалнихнеправдикојемогубити
деосвакодневногиспортскогживота.
Јошкаоталентованиклинац,напустив

шишколуфудбала и родни град, Огњен
јеиспуниоједнуодсвојихнајвећихжеља
 постао једео „Партизанове“фудбалске
школе, коју је водионекадашњипрвоти
маццрно–белихДаркоТешовић.Урено

мираном београдском клубу провео је
пунихосамгодина.
– Тих осам година су најлепши период

у мом животу. „Партизан“ је клуб за који
навијамодмалихногуизаменејевелика
частштосамбиодеоцрно–белепороди
це.Упознаосаммногодругарасакојимасе
иданасчујем.Тојеједнасјајнаиталенто
вана генерација.Једанодмојихсаиграча
биојеВељкоБирмачевић,тренутноједан
од наших бољих играча у иностранству,
сакојимсамбашдобардругар.Усталном
смоконтактуидружимосекадгодсеука
же прилика. Од играча из те генерације
који су направилифудбалске каријере ту
суиИгорЗлатановић,ЈованНишић,Лука
Цуцининеколикоиграчакојисуданасна
суперлигашкој сцени. Нажалост, нисам
имао среће да постанем део првог тима
алинеодустајемиволеобихдасетодого
ди у будућности.Никаднећуодустатиод
овогциља, јерсвакоиманекисвој пут,а
мој путдоциљаможда јемало заобила
зан,алисенадамдаћемеводитикаоном
штожелим.Дражитаатмосферакојусам
осетиоу„Партизану“увекћемевућипре
матомклубу,каженашсаговорник.
Одлазакизвеликогклубаубеоградски

„Рад“заОгњенасенијепоказаокаонај
сретније решење. Играње за омладинце
„Грађевинара“биојетежакпериодуњего
вомфудбалском животу. Кроз  шестоме
сечноиграњеуклубусаБањиценисусе
„поклопиле све коцкице“ и изданак „Пар
тизанове“школе  изСремскеМитровице
потражиојешансууекипи„Радничког“из
НовогБеограда.РечјеопочеткуОгњено
векаријереусениорскомфудбалу.Годину
дана у дресу београдског клуба на пози
цији централног везног играча памти као
лепоискуство.Екипа јеиграладопадљи
во,а самОгњенистакаосесвојимакци
јама и головима. По први пут, постао je
миљеник  домаће публике, а „Раднички“
је остваривао добре такмичарске резул
тате.Путкапотпунојфудбалскојафирма

Иако је тек од недавно шеф струке
митровачких црвено – белих, тренер
„Радничког“ Дејан Николић  упознао
је и пратиоОгњена Димитрића  током
својихпретходнихтренерскихангажма
на.Замолилисмо газа кратакстручни
освртнадосадашњеОгњеновепрволи
гашкенаступе.
–ОгњенДимитрићјеиграчкогазнам

од раније, превасходно из периода
док јебиоу „ИМТ–у“пренегошто је
дошао у Сремску Митровицу. Сигурно
је тада био један од најбољих играча
лиге. Полусезону у „ИМТ – у“ одиграо
јенаврхунскомнивоу.Јасампредола
ска у садашњи клуб, још као тренер
„Жаркова“уприпремиутакмицепротив
„Радничког“наглашаваосвојимиграчи
мадавеликаопасностпретиуправоод

ОгњенаДимитића,затоштојеизузетно
луцидан играч, некарактеристичан за
позицијунакојојигра.Имаизузетаншут,
добарпрекидилакодолазиуситуаци
јудапостигнегол, јерму јелоптаувек
испредлица.Помени,кодОгњенаима
још простора за фудбалски напредак.
Рекао самму да не треба да се задо
вољава неким просеком, већ да тежи
степенику више који је и заслужио. То
може бити  Суперлига или, што да не
и инострана каријера у неком бољем
европском клубу. Свакако да постоји
добра основа за тако нешто, рекао је
тренер Николић, наглашавајући да је
Огњенувекуфункцијиекипеиместау
тимуодаклећенајлакшедоћиуприлику
запроигравањесаиграчаилипрецизно
упућивањешута.

Вели ки потен ци јал

Фуд бал ски окр шај са Пар ти за ном у дре су сур ду лич ког 
супер ли га ша (Фото: При ват на архи ва Огње на Дими три ћа)Огње н Дими три ћ
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цијидовеогајеубеоградски„ИМТ“,тада
амбициознуекипу,којајеокупљаламладе
талентованеиграчеизБеоградаидругих
средина.
–У„ИМТ–у“смоималиврхунскеуслове

зарад.Екипајебилаодличнаочемусве
дочииподатакдасунекииграчиизтада
шње екипе у данашњем суперлигашком
такмичењу.Мисмоосвојилидругоместоу
лиги и  мало нам је фалило за пласман
увиши,прволигашкиранг.Мислимдасам
у тој сезони Српске лиге у дресу „ИМТ –
а“ показао највише фудбалске вештине
до тада. Уследило је играње уСуперлиги
када сам прешао у „Радник“ из Сурдули
це гдећупровестинештовишеодгодину
дана.Заменејетобило,другачије,велико
ипоучноискуство.Достасамсазрео,осе
тивши ту суперлигашку сцену и потпуно
професионални играчки и организациони
ниво.У почетку је било тешко, јер је тре
балонавићисенавиширангтакмичења,а
самимтимивишинивоигре.Окруженисте
квалитетнимиграчимасазначајнимдома
ћимииностранимкаријерама,асамсупер
лигашкифудбал јечвршћи, јачиизахтева
већубрзинуразмишљања,која јеовдеод
пресудног значаја, кажеОгњенДимитрић,
стрелацоногготовонестварног„голаживо
та“удресуСурдуличана.
Уклубуса југаСрбиједобио јеприлику

исадваефектнацентаршутаупоследњим
минутимаутакмицеучествовао јеусусре
тукупапротивекипе„Партизана“,клубау
коме се фудбалски школовао. Огњену је
тешкопадалачињеницадаувећемброју
утакмица није био стартер, приморан да
се  уклапа у системе игре четири разли
чита тренера.На26 утакмицапостигао је
двапоготка.Послегодинуданаидвамесе
ца суперлигашког искуства, талентовани
Митровчанинсевраћаупрволигашкуекипу
„ИМТ–а“,жељанвишеиграчкихминутаи
шанседапоновопокажефудбалскознање.
Његовимповраткомидоласком квалитет
нихсаиграчаБекаФофане,АлексеТерзи
ћаиВладимираЛучића,екипакојајебила
приднутабелепочелаједабележиодлич
не резултате, нарочито у пролећномделу
првенства када је играно четвртфинале
КупаСрбијеса„ЦрвеномЗведом“.
Поповратку кућиидоласкуу „Раднич

ки“, што је само по себи носило посеб
ну емоцију, Огњен Димитрић затекао је
митровачки клуб са озбиљним прволи
гашким амбицијама и добрим играчким
капацитетима. На професионалне окол
ностивећјенавикаоупретходнимиграч
ким аранжманима – редовни интензивни
тренинзи,здраваисхрана,одморипосве
ћеност тиму и резултату. Огњен каже да
у мору свакодневних обавеза успева да
издвоји време заприватниживот,друже
ње са пријатељима и породицом који су
сад„надохватруке“.Какокаже,фудбалје
његовавеликаљубав.
– Фудбал играм зато што га волим и

играћу га докле год могу. Нисам разми
шљао о својој будућности ван њега, а
волео бих да га увек играм на професи
оналномнивоу,јермислимдазатоимам
квалитет.Трудићуседапостигнемнешто
више,алисамуовомтренуткуфокусиран
напредстојећеобавезеизадаткеуклубу,
рекао јеОгњенДимитрићузоценудасу
услови зафудбалску игру уСрбији гене
рално побољшаниида самим тимможе
дасеиграквалитетнијифудбалукомеће
ипотребеиграчабитизадовољене.

Дејан Мостар лић
Не ма ња Цр нићЗо ра на Ја ко вље вић

Град Сремска Митровица, Градска
управазакултуруиспорт,Спортскиса
везГрадаиСпортскеигремладихсуби
лидомаћинивеликогшаховскогтурнира
задецу,којијеодржанусуботу,5.марта
уОсновнојшколи„ЈованПоповић“.Тур
нирјеодржануоквирурегионалнихтур
нираСпортскихигарамладих.
– Турнир се одржава и у оквиру већ

познатеакције „100данаспортаза100
постоучешћадецеуспорту“,аСремска
Митровица је једини град у коме ће се
децау континуитетуу трајањуодчети
ри месеца, свакодневно бавити спор
том.Онисетакмичемеђусобноитосве
потпунобесплатно.Свакодетенатери
торијиграда,чијиродитељпотпишеса
гласност за наступ на такмичењу, има
приликудаучествујеуспортскимнадме

тањима.Овогапутадецаиграјушах,који
је поред спрота и наука, а  мижелимо
дадецитопостанестилиначинживота,
даседруже,рекаојесекретарСпортског
савезаГрадаСремскаМитровицаНема
њаЦрнић.
Децакојасуусвојимкатегоријамазау

зелапрвадваместа,пласираласусена
Државнопрвенствоушаху.
–Турнирушаху јеорганизованудве

узраснекатегорије,задецурођену2007.
године и раније, као и за децу рођену
2011.годинеираније.Дакле,подељени
су на четири групе, у четири категори
је, објаснила је Зорана Заковљевић из
СпортскогсавезаГрада.
За учеснике су обезбеђене и мајице,

каоимедаљезанајуспешније.
 А.П.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Одр жан ша хов ски 
тур нир за де цу

Тур нир у ша ху
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Инђија–ОФКБачка1:1;ОФК
Жарково–Графичар0:3;Рад–
Тимок19191:2;РадничкиСМ–
Мачва2:0;Кабел–МладостНС
(су били одиграли у понеде
љак);Железничар–Будућност
(су били одиграли у понеде
љак); ЈаворМатис – Златибор
(одложено); Лозница – ИМТ
(одложено).

Бе чеј: Бечеј 1918 – Борац
(Ш)1:1;Бач каПа лан ка:Стари
Град–Јединство1:0;Пан че во:
Динамо1945–Борац (Са)1:1;
Зре ња нин:Раднички(З)–Хај
дук 1912 1:1; Вр шац: ОФК
Вршац–Омладинац1:0;Ста ра
Па зо ва: Феникс 1995 – Први
Мај 0:0; Оџа ци: Текстилац –
Раднички 1912 1:1; Адор јан:
Тиса–ОФККикинда2:0.

01.ОФКВршац 16 11 4 1 36:14 37
02.Феникс 16 10 4 2 26:10 34
03.Бечеј1918 16 9 4 3 32:20 31
04.Текстилац 16 9 3 4 31:16 30
05.Омладинац 16 9 1 6 31:19 28
06.Борац(Ш) 16 8 3 5 15:18 27
07.Радн.1912 16 8 2 6 24:21 26
08.Борац(Са) 16 6 5 5 34:25 23
09.Тиса 16 6 4 6 29:28 22
10.ПрвиМај 16 6 4 6 15:17 22
11.ОФККикин. 16 5 1 10 14:29 16
12.СтариГрад 16 5 0 11 22:28 15
13.Динамо 16 4 2 10 14:24 14
14.Радн.(З) 16 4 2 10 15:32 14
15.Јединство 16 4 1 11 18:33 13
16.Хајдук 16 3 2 11 15:37 11

Спартак ЖК – Партизан 0:1;
Црвена Звезда – Нови Пазар
5:0;Војводина–ТСЦ0:1;Рад
нички1923–Металац(субили
одигралиупонедељак);Напре
дак – Пролетер (су били оди
грали у понедељак); Радник –
Чукарички (субилиодиграли у
понедељак); Раднички Ниш –
Колубара (су били одиграли у
понедељак);Младост–Вождо
вац (су били одиграли у уто
рак).

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.РФКН.С. 16 11 3 2 27:12 36
02.ДоњиСрем 16 10 3 3 27:17 33
03.Хајдук 16 9 5 2 36:13 32
04.Слобода 16 9 1 6 25:17 28
05.Слога(Е) 16 8 3 5 26:15 27
06.Слога(Т) 16 8 3 5 23:20 27
07.Радн.(Ш) 16 8 2 6 23:15 26
08.Подунавац 16 7 4 5 15:13 25
09.Индекс 16 7 3 6 26:22 24
10.Цемент 16 4 6 6 18:18 18
11.Јединство 16 5 3 8 14:19 18
12.Ветерник 16 5 3 8 22:32 18
13.Радн.(НП) 16 3 5 8 12:18 14
14.Будућност 16 4 2 10 19:31 14
15.Младост 16 3 3 10 14:35 12
16.Дунав 16 2 1 13 9:39 7

01.Инђија 24 15 6 3 42:21 51
02.МладостНС 23 13 6 4 27:15 45
03.Ј.Матис 23 11 9 3 35:18 42
04.Железнич. 23 10 6 7 33:27 36
05.ИМТ 23 9 8 6 31:21 35
06.ОФКЖарк. 24 11 2 11 30:27 35
07.Радн.(СМ) 24 9 6 9 30:26 33
08.Лозница 23 9 6 8 25:21 33
09.Мачва 24 9 6 9 22:27 33
10.ОФКБачка 24 6 12 6 21:24 30
11.Графичар 24 8 4 12 35:37 28
12.Рад 23 7 7 9 24:28 28
13.Будућност 23 7 6 10 26:35 27
14.Златибор 22 6 7 9 24:27 25
15.Тимок 24 6 3 15 26:35 21
16.Кабел 23 1 6 16 12:54 9

01.Партизан 26 23 2 1 64:9 71
02.Ц.Звезда 26 22 3 1 65:14 69
03.Чукарички 25 13 8 4 44:24 47
04.Војводина 26 10 6 10 33:33 36
05.ТСЦ 26 9 7 10 39:36 34
06.Раднички 25 7 12 6 29:26 33
07.Напредак 25 9 5 11 28:31 32
08.Колубара 25 10 2 13 27:46 32
09.Вождовац 25 8 6 11 28:31 30
10.Младост 25 9 3 13 29:35 30
11.Спартак 26 8 6 12 29:41 30
12.Радник 25 6 11 8 19:25 29
13.Пролетер 25 8 3 14 19:41 27
14.Металац 25 6 5 14 30:45 23
15.Раднички 25 6 4 15 22:44 22
16.Н.Пазар 26 3 9 14 22:46 18

Ма чван скаМи тро ви ца:Под
риње–Партизан2:0;До брин
ци:Сремац (До) –Словен0:3;
Љу ко во: Љуково – Борац (М)
1:4; Кле нак: Борац (К) – Фру
шкогорац(одложено);Го лу бин
ци: Јадран–Раднички (И)2:0;
Бе шка: Хајдук –Слога (В) 0:0;
Деч: Сремац (Дч) – Напредак
2:1;Вој ка:Сремац(В)–Желе
зничар0:1.

01.Словен 16 14 2 0 46:7 44
02.Железнич. 16 12 2 2 41:11 38
03.Хајдук 16 10 3 3 32:16 33
04.Јадран 16 9 3 4 39:23 30
05.Срем.(Дч) 16 8 1 7 26:19 25
06.Слога(В) 16 7 3 6 25:24 24
07.Партизан 16 7 2 7 27:23 23
08.Борац(М) 16 7 2 7 26:29 23
09.Подриње 16 6 4 6 29:26 22
10.Сремац(В) 16 7 1 8 28:37 22
11.Фрушкогор. 15 5 3 7 25:28 18
12.Напредак 16 5 2 9 27:32 17
13.Љуково 16 3 5 8 16:30 14
14.Радн.(И) 16 4 2 10 18:35 14
15.Срем.(До) 16 2 2 12 16:38 8
16.Борац(К) 15 2 1 12 22:65 7

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Бач киЈа рак:Младост–Рад
нички(Ш)0:0;Бе о чин:Цемент
–Подунавац1:1;Но ваПа зо ва:
Раднички (НП) – Дунав 0:0;
Ер де вик:Слога(Е)–Слога(Т)
1:1;Но виСад: РФКН.С. 1921
– Ветерник 2:1;Са лашНо ћај
ски: Будућност –Слобода 2:3;
Ру мен ка: Јединство – Хајдук
0:0;Пе ћин ци:ДоњиСрем2015
–Индекс3:1.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ШКОЛ СКО ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ

Успех инђијских 
ученика у кара теу 

Инђијски ђацибили су вео
ма успешни на недавно одр
жаном школском првенству
Војводинеукаратеуодржаном
успортскојхалиуИнђији.Уче
шћејеузелоукупно660учени
каосновнихисредњихшкола
саподручјаАутономнепокра
јинеВојводине.Такмичењесу
организовали Савез за школ
скиспортСрбије,Каратесавез
ВојводинеиСавеззашколски
спорт„ИН“изИнђије.
Ученик друге године инђиј

ске Гимназије Миахаило Гру
бић изборио је прво место у
борбамаукатегоријипреко76
килограма, док је ученик Тех
ничке школе „Михајло Пупин“

Лука Чубрило зазузео друго
местоукатегоријидо68кило
грама.
Прва места изборили су

и ученици Основне шко
ле „Душан Јерковић“ Лука
Митрић у категорији борбе
преко 45 килограма и Алекса
Лајбеншпергер у катама као
иТеодораЧанковић у катего
рији борбе до 40 килограма.
ТрећаместасузаузелиТатја
на Манојловић, ученица ОШ
„Јован Поповић“, у категори
ји борбе преко 40 килограма,
ученици ОШ „Душан Јерко
вић“ФилипЛазићукатегорији
борбе до 50 килограм и Јана
Никићукатама. М.Ђ.

ЏУ ДО КЛУБ ЛСК

Пет ме да ља са
тур ни ра у Зре ња ни ну
У Зрењанину је 6. марта

одржантурнируџуду.Натак
мичењу је учествовало 605
такмичара из Србије и окол
них држава. Џудо клуб ЛСК
из Лаћарка је на такмичење
извео седам такмичара и у
веомајакоиквалитетнојкон
куренцијуосвојиопетмедаља
и два пета места. Сребрне
медаље су освојили млађа
пионирка Јована Воркашић,
старији полетарац Димитро

ијеОпачић,бронзусуосвоји
ли старији пионир Страхиња
Бировљев и старији пионир
Славко Лончаревић. Док су
пето место заузели Немања
Витасовић (старији полета
рац) и Александар Винчић
(млађипионир).ТренериЛСК
–a су задовољни успехом.
Такмичариитренерисудока
залијошједномдасеправим
радом и трудом може оства
ритивеликиуспех.

Уче ни ци инђиј ских шко ла на так ми че њу у кара теу
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Спорт у слу жби 

по ли ти ке

О љу ди ма
Итаманкадасмопомислилидагле

дамоулеђапошастикојајезаустави
ла свет на две године и направила
хаос,саистокаЕвропестигао јехла
дантуш.РатуУкрајининамдођекао
подсећање да је једна од есенцијал
них карактеристика људског бића –
похлепа.Историја је сведокдапосле
сваке кризе, уместо солидарности
међуљудима, следератовии крваве
борбезасвојилитуђикомад„меса“.
У таквим условима, читав свет се

дигао на ноге и пожурио да изабере
страну у рату који прети да разјебе
читавуЕвропу.Међубројнимсанкција
мауперенимкаРусији,нашлесусеи
оневезанезаспорт.Већсмобилисве
доциовогсценаријаизпрверуке,када
смодеведесетихмоглисамодагледа
мо остатак света како се лопта, док
нашивансеријскиталентинемајушан
су да се надмећу са конкуренцијом.
Фудбалери, кошаркаши, одбојкаши,
ватерполисти…Свиони су пропусти
ли по неколико битних турнира –
Европских и Светских првенстава,
збогпиздаријезакојунисуодговорни.
Сада се руски спортисти налазе у

истомпроблему.Свеоверестрикције
би,наравно,ималенекогсмисладасе
не примењују селективно. Чик пробај
Амеру да забраниш наступ на неком
такмичењу. У ствари, пробај да му

забранишбилошта.Алидобро,то је
већнекадругатужнаприча.
Овде се поставља низ питања. Да

липојединацможедабудеодговоран
и да сноси последице неких дешава
њанакојеапсолутнонеможедаути
че?Дали јенекокривсамозатошто
јеРус,НемацилиСрбин?Инакрају,
зашто се обични људи користе као
пиони у игри моћника? Са вирусом
смосенекакоизборили.Садасетре
баизборитисасамимсобом.

Док јед ном не смрк не…
УследдешавањауУкрајиниирампе

зарускеспортисте,једномнашемклу
бусеизненадауказалашанса.Кошар
кашкиклубЦрвеназвездабимогаода
профитира од избацивања руских
тимоваизЕвролиге.Какосадаствари
стоје, Звезда је у игри за плејоф, с
обзиром на то да је Евролига пони
штиласвемечевекојесуРусиодигра
ли ове сезоне. Наравно, из клуба са
Малог Калемегдана се не оглашавају
по том питању, јер није ред сеирити
надтуђоммуком.
Црвено–бели,иначе,играјудобру

сезонууЕвропи.Већсадаимајувише
уписанихпобеданегопрошлесезоне,
а пласман у осамнајбољихекипаби
биолепанаградазаклубкојиусвојим
редовимаимавишедомаћихиграчау
односунасвеосталеконкурентеутак

мичењу.ТребанапоменутидасуБео
грађаниизгубиличетири–петмечева
наједнулопту,стогаседазакључити
да пласман у завршницу не би био
незаслужен.

Па кле на ма ши на
Српски нападач који брани боје

Фулама, Александар Митровић про
глашен је за најбољег играча свих
енглескихфудбалскихлига,одЧемпи
оншипа па надоле. Ово вредно при
знањестигло је каонаградазасјајне
партије које је кршни Србин пружио
овесезоне.
Митрогол је до сада завукао 34

голана31утакмици.Наравно,првије
стрелацлиге,ањеговпрвиконкурент
јепостигао14головамање.Митрови
ћуочигледнопријапрволигашкифуд
бал.Ушаојеуисторијукаоиграчкоји
једаонајвишеголовауједнојсезони.
Досадашњи рекорд је био 31. Овај
податактекдобијаназначајукадасе
знадаенглескиЧемпионшипкаотак
мичењепостоји130 година.Требали
сештадодати?Можда јоштода јеи
најбољи стрелац у историји наше
репрезентације.
Катар је свеближи,баражзаСвет

скојезамесецдана.Намасамоостаје
дасенадамодаћенашиасовиостати
здравиичитавидокрајагодине.Реал
но,имамопакленуекипу.
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ОВАН: Делујете вео
ма опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов

нофинансијским преговорима.
Ипак,мораћетедасесуочитеса
неким изазовима који нису по
вашојвољиилиукусу.Затражите
на време добар савет од једне
старијеособеНакрајућесесве
решитиувашукорист.Прижељ
кујете више разумевања и
нежностиуљубавномодносу.

БИК: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохватруке.Највише

ће вас обрадовати финансијско
побољшање и бољи материјал
ни стандард. Не само да имате
добре пословне процене већ
добијатеиновибројпристалица
такодаувећиниситуацијапро
лазителакшеибољеоддругих.
Осећатедасеналазитенаемо
тивној прекретници и радо при
хвататеразнеизазове.

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко
вам даје корисне
сугестије које лако
можете да примени

те приликом решавања озбиљ
них питања. Потрудите се да
правилно дозирате свој ствара
лачки импулс са заједничким
интересима. Имате утисак да
вампартнерускраћујеодређене
информације из вама потпуно
непознатихразлога.

РАК:Обратитепажњу
на нове професио
налне могућности,
како бисте прошири

ли сазнање и побољшали своју
укупну позицију. Ако препустите
дастварисамеидусвојимтоком
некодругиизненадаможедавас
предухитри. Свет око себе
посматрате другачијим очима
или у ведрим тоновимаосећате
сезадовољноисрећноузвоље
нуособу.

ЛАВ: Размислите о
промени одређених
критеријумаи услова
у договору са сарад

ницима како бисте побољшали
својупословнупозицију.Слобод
но можете да инсистирате на
својимидејама,јериматепоузда
не показатеље о успеху. У свом
емотивном заносу спремни сте
да учините нешто посебно како
бистеимпресиониралипартнера.

ДЕ ВИ ЦА: Ослањате
се на своје прегова
рачке манире јер да
без добре припреме

планаипроцененеманизначај
ног 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.

ВА ГА: 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.
Имате добар осећај а љубавни
догађаји које наслућујете наја
вљујусрећанрасплет.

ШКОР ПИ ЈА: Делује
те позитивно и анга
жованистенаразли
читимстранама.Уме

те да пренесете стваралачки
импулс и креативну енергију на
својуоколинуштовамолакшава
остварење многих планова које
имате.Немапотребеда се упу
штатеунекеновчанеризикеили
да се задужујете. Пажљивије
ослушкујте поруке које добијате
одблискихособа.

СТРЕ ЛАЦ: Пролази
те кроз различите
фазе стваралачког
расположењаистало

вамједасебиобезбедитеопти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавнимпартнеромчестопре
узиматеактивнуулогуиспремни
стедапроменитенекезаједнич
кенавикекојевасспутавају.

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

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Пролази
текрозфазуосцилација,склони
стечестимпроменамаупонаша
њу и расположењу. Повремено
вамјетешкодаправилноускла
дитесвојљубавниритамуодно
сусаблискомособом.

ВО ДО ЛИ ЈА: Све
корисне информације
могудавамолакшају
успешно решавање

неких пословних питања која
имате. Обратите пажњу на суге
стијекојевамдаје једнаискусна
особа.  Ако вам је стало да
побољшате однос са вољеном
особомондапокажитевишераз
умевања за критеријуме које
користидругастрана.

РИ БЕ:Потребноједа
осмислитедобарплан
идаостанетедослед
ниусвакојфазиспро

вођења,посебнокадасеналази
те пред сарадницима када вас
оспоравају. Након дужег послов
ног убеђивања ситуација ће се
променити у вашу корист. Пре
плављенистеразличитиммисли
маиемоцијаматакодапажљиво
одмераватедобруприликуукојој
можетедаизразитесвојежеље.

VREMEPLOV
9. март

1814.Рођенукрајинскиписаци
сликар Тарас Шевченко, најве
ћи украјински песник XIX века,
романтичариреволуционар.
1831. КраљЛујФилип основао
француску Легију странаца са
седиштемуАлжиру.

10. март
1915. У Чикагу одржан Први
југословенски народни сабор с
представницима 486 разних
исељеничких организација из
САДиКанаде.Била јетопрва
велика јавна манифестација у
свету у корист идеје о ослоба
ђањуиуједињењујужнословен
скихнародауједнудржаву.

11.март
1955.Умројебританскимикро
биолог Александер Флеминг,
којије1928.изгљивепеницили
умнотатумизоловаопрвианти
биотикпеницилин.
1981.  Под паролом “Косово 
република”уПриштинисуизби
ле студентске демонстрације
косовских Албанаца, које су у
нареднимнедељамазахватиле
цело Косово. То је било први
пут да су косовски Албанци
масовноподржалиидејуонеза
виснојкосовскојрепублици.

12. март
1832. Рођен енглески капетан
Чарлс Канингем Бојкот, против
когје1880,докјеуправљаојед
ним енглеским лендлордством
у Ирској, примењен ненасилан
отпор одбијањем сарадње.
Такав вид отпора касније по
њемуназванбојкот.
2003. У атентату у Београду
испред седишта Владе Србије
убијен премијер Србије и
лидер Демократске странке
ЗоранЂинђић.

13. март
1946. Припадници југословен
ске службе Државне безбедно
сти ухапсили су генерала и
командантакраљевскевојскеу
ДругомсветскомратуДрагољу
ба Дражу Михаиловића. На
суђењу пред Војним судом у
БеоградуМихаиловићјеосуђен
насмртзбогиздаје.Стрељанје
17.јулаистегодине.

14. март
1855.  Телеграфска жица пре
шла јепрекоСавеуБеогради
пуштенајеурад.
1932. Рођен је српски песник,
новинар, писац филмских сце
наријаирадиодрамаМирослав
Антић. Објавио је више од 30
књига, међу којима и збирке
песама за децу “Плави чупе
рак”,“Насмејанисвет”,“Шашава
књига”.

15. март
1824.РођенсрпскиписацБран
ко Радичевић, најзначајнији
песник српског романтизма.
Одушевљен присталица Кара
џићеве језичке реформе,
песничким слободама означио
продоруновуепохусрпскепое
зије.

HOROSKOP

Сре да, 9. март (24. фе бру ар)
Прво и друго обретање главе
СветогЈованаКрститеља

Че твр так,  10. март
(25. фе бру ар)

Свети Тарасије, Патријарх
Цариградски
Пе так, 11. март (26. фе бру ар)
Свети Порфирије, Епископ
гаски
Су бо та, 12. март (27. фе бру ар)
Преп.Прокопије Декаполит;
Преп. Талалеј; Св. Теодор
Комоговински–Теод.субота

Не де ља, 13. март
(28. фе бру ар)

ПреподобниВасилијеИсповед
ник;Преп.ЈованКасијан

По не де љак, 14. (1.) март 
Света преподобномученица
Евдокија

Уто рак, 15. (2) март 
Свети свештеномученик Тео
дот,Епископкиринејски

Crkveni
kalendar

• Ни шта ни је све то, све 
је бру то и не то. 
• Нај ту жни ја су она ме
ста где си не кад био сре
тан!!!
• Ако ра диш за жи вот, за
што се уби јаш од по сла!

Кром пир чор ба 
са бу ко ва чом

Са стој ци: 100 гр буковаче, 3
кромпирасредњевеличине,1гла
вицацрноглука,1кашичицаслат
кепаприке,2мањешаргарепе,1
литарводе,1кашичицабрашна,1
кашикауља,парадајзсокапоуку
су,соивегетапоукусу.

При пре ма: Кромпир, лук и
буковаченасећиситно.Удубљој
посудипропржитилукнауљупа
додати буковаче. Кратко продин
стати,зачинитиалевомпаприком
иусутибрашно.Налитипарадајз
сокаиоколитарводе,паставити
припремљенкромпиришаргаре
пу,затимпромешатиипуститида
се на лаганој ватри кува. Када
кромпирпостанемекан,зачинити
сољуивегетом,промешати,ски
нутисаврућегислужити.
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Познати спортиста и хуманитарац из
ШидаИванМладеновић (51)  је кренуо
на експедицију дугу  650 километара
преко залеђеног Бајкалског језера, који
ћепрећипешице,вукућисанкезасобом!
–Лајт–мотивмојеавантурејепозна

танароднапословицасатогподучја:„Ко
једномпопијеводесаБајкала,обавезно
мора доћи и други пут!“  Та жеђ у мом
случају,посталајенеиздрживаипосва
куценусаммораопоћинадалекипут!
КренуосамизмогШидадоБајкала.Моја
експедицијапрекозалеђеногБајкалског

језерапочињенањеговомкрајњемјугу,у
местуКултук,ациљмијеградЊижње
ангарск. Између њих је 650 килметара
ледадебљинеод40центиметарадојед
ног метра, који може издржати возила
тежине 15 тона, прича  познати Шиђа
нин,којићеследећисвојмото„Путовати
споро–живетипутујући“, залеђено језе
ро прећи пешице, вукући санке са хра
ном,шаторомисвимпотрепштинама.
Наавантуриутрајањуодпредвиђених

20даначекају габројниизазови, ниске
температуре од минус 10 па наниже и
изузетно јаки ветрови са којима ће се
ухватитиукоштац.
Бивши рукометаш Иван, одлично

физичкиименталноприпремљен,нада
леко је чувен по својим хуманитарним
акцијама са циљем прикупљања сред
става задецуоболелуод тешкихболе
сти.

Изањегајенеколикодугихпутова
ња бициклом до Пекинга и Москве,
пешкедоХиландара,кадајепрекоФон
дације „Буди хуман“  прикупио 10.000
евра за лечења дечака оболелог од
рака.
Прошле године је успешно окончао

свој хуманитарни пут до Јерусалима,
идућипешицесаимпровизованимколи
цима.
–Гдегоддасамишаопосвету,иза

зивамдобререакцијељуди,којиминуде
смештај,храну,ачестосепонудедаме
превезу,штоја,наравно,одбијем,јерто
рушимојпринцип.Апелујемнаљудена
којенаилазимдауплатеодређенусуму
путемСМС–азалечењедеце.Затоми
ништанијетешко,даспавамподзвезда
ма,гурамколицакрозблатоишипражје,
перемвешнасеоскојчесми,кажеИван.

Нар ци са Бо жић 

ШИ ЂА НИН КРЕ НУО У АВАН ТУ РУ ПРЕ КО ЗА ЛЕ ЂЕ НОГ БАЈ КА ЛА

Пе ши це 659 ки ло ме та ра
пре ко ле да

Иван Младеновић

У ВИШЕМ СУДУ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ОСУ ЂЕН ОТМИ ЧАР

Отмица због новца
УВишемсудууСремскојМитровици,

МиланБероња(53)изНовогСланкаме
на,којемсесудилозбогкривичногдела
отмице, осуђен је на две и по године
затвора.Њега јесудсковећепрогласи
локривимзаотмицуДушкаГрујића(52)
изРуме.
Према оптужници коју је подигло

Више јавно тужилаштво у Сремској
Митровици, Бероња се теретио за кри
вичноделоотмице,којаседогодила14.
новембра2017.годинеувременуизме
ђу 18.30 и 19.30 часова, испред поро
дичнекућеГрујићауРуми,кадајеотео
синаДушанаунамерикакобиизвукао
материјалнукористодпородицечијасе
фирма бави пројектовањем и инжиње
рингом.
–Душан је те вечерибио са родите

љимаукућиинатренутакјеизашаода
паркиравозилоугаражу,којејебилона

улици.Тадаму јепришаомушкарацса
фантомком на глави, прислонио му
пиштољ на слепоочницу, везао руке
лисицама, ставио му капу на главу и
представио се да је полицајац који га
води на разговор у полицијску станицу
„29. новембар“ у Београд. испричао је
наш извор из полиције који је водио
истрагу.
Када је убациоДушана у аутомобил,

онгајевозионеколикосати,аутомвре
мену,даому јетелефониговориошта
дакажеродитељимакаоиколиконовца

даспремезањеговоткуп.
–Првојетаценабила50.000евра,да

бинакрајуспустиона30.000.Отмичар
јеДушановомоцуСтеванудаоинструк
ције када буде понео новац да током
вожњеукључуједеснимигавацкаоида
стајенасвакубензинскупумпуидана
њојотварахаубу.Када јесхватиода је
проваљенидамујеполицијазатрагом,
Душанајевезаоканапомпрекорамена
и оставио у великој пластичној цеви,
затим позвао његову мајку Мирјану и
рекаодајојсесинналазиувеликојкаци
код гробља у Путинцима каже наш
извор.
ТаковезанДушан,успеоједапревр

не велику пластичну цев, извуче се из
њеиуглуводобаноћикренуоједатра
жипомоћпоселу.Теккадајевидеосве
тло у једној кући изашли су људи и
одмахпозвалиполицију. С. Костић

Вештачењемканапаилисица,прона
ђени су ДНК трагови осумњиченог
Бероње,којијеуистражномпоступкуи
токомсудскогпроцесанегираокривицу.

Ода ли га тра го ви


