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за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“
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                                                              062/670 - 520
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ЈКП „ВО ДО ВОД“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: СВЕТ СКИ ДАН ВО ДА 

„Под зем не во де – не ви дљи во 
учи ни ти ви дљи вим“

„Подземневоде-невидљивоучинити
видљивим“ је била тема овогодишњег
обележавањаСветскогданавода.Уце-
лом свету, 22. март се обележава као
Међународниданвода.Онјеусвојенре-
золуцијомУН–аудецембру1992.годи-
несациљемдасеукаженаважностза-
штитеводаинанедостатакводезапиће
умногимкрајевимасвета.Водаимане-
процењивзначајуеволуцијиживогсве-
та, јер она представља условопстанка
животанаЗемљи.
Када је реч о пореклу воде за водо-

снабдевање Сремске Митровице, она
долази из плитких подземних вода. Те
водесенанашемподручјузахватајуса
два изворишта – „Курјаковац“ кодМар-
тинацаи„Староизвориште“уСремској
Митровици.Реч је о подземној води из
алувијалнеравнирекеСаве,којасеза-
хватапомоћусубартескихбунарасаду-
бинеод40до60метара,издругог во-
доносногслојадебљинеодтридошест
метара.Ове воде припадају дунавском
сливу. На „Курјаковцу“ постоји 10, а у
СремскојМитровицичетирисубартеска
бунараукупногкапацитета660литарау
секунди.Издашностсвакогбунарајеод
40 до 50 литара у секунди.  На локал-
ним извориштима, вода се захвата са
дубинеод80до100метара. Усистем
водоснабдевањаукљученисуиприрод-
ни извори – каптаже, са циљем да се
обезбеде довољне количине воде, које
су лимитиране издашношћу бунара на
појединимлокацијама.
Сваизвориштасуадекватнозаштиће-

наускладусаправилникомоодређива-
њуиодржавањузонасанитарнезашти-
те.Уциљузаштитеподземнихводаод
намерног или случајног загађења, које
би могло трајно утицати на здравстве-
ну исправност и издашност изворишта

одређују се зоне и појасеви санитарне
заштите.Установљене су три зоне које
обухватајуповршинеокобунара,капта-
жа, резервоара, црпних станица и дру-
гихобјекатаводоснабдевањакојимасе
спречавапродорразнихнечистоћа,које
могудаугрозеквалитетподземнихвода.
Објекти који сууфункцијиводоснабде-
вањасуограђени,осветљенииобеле-
жени. Створени су такви услови да на
тим локацијама није могуће одлагање
смећа, хемијско третирање земљишта,
изградња објеката и друге активности,
којебимогленабилокојиначиндаугро-
зеквалитетводе.
– Прва фаза зоне санитарне зашти-

те јенепосредназона,којасеналазиу
пречнику одоко 10метара око водоза-
хватногобјекта.Онаморабитиограђе-
на,обележенаиприступможеиматиса-
молицезапосленоу„Водоводу“.Унутар
тезонедозвољенојесамокошењетра-
веирастињасаплиткимкореном.Сле-
дећазонасеуспостављауциљузашти-
теподземнихводаиуњојнесмебити
изградње објеката, нити пољопривред-
нихтретирањаземљиштапестицидима,
хербицидима нити вештачким ђубриви-
ма. Трећа, најшира зона подразумева
дасеуњојнесмеексплоатисатинафта
и друга богатстава, нити се сме крчити
шумаилииспуштатиотпадневоде,изја-
вила јеАницаИлибашић,шефлабора-
торијеЈКП„Водовод“.
Квалитетподземневоде јевеомадо-

барухемијскомибактериолошкомсми-
слу. Захваљујући повољним хидрогео-
лошким карактеристикама, вода је до-
бро заштићена од негативних спољних
утицаја. Након технолошког третмана
прераде воде, она је здравствено ис-
правнаипотпунобезбедназаупотребу.
Довољне количине подземне воде,

као ињен солидан квалитет, главне су
одлике водоводног система Сремске
Митровице. Релативно повољне хидро-
геолошке карактеристике у ужој, али
и широј околини Сремске Митровице
обезбеђују могућност проширења са-
дашњих капацитета водовода, што је
свакако још једнаповољнаоколностза
квалитетводоснабдевањаградазадужи
временскипериод.
ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица

кроз јавни и локалне системе, водом
снабдева око 80.000 становника. Про-
сечнадневнапотрошњајеод250до300
литаараусекунди,докулетњимшпице-
вимаонапремашује400литараусекун-
ди.Притисакнаизлазуизпотиснецрпне
станицејеоптималаниизноси3,7бара.
Надистрибутивнумрежуукупнедужине
близу400километарајеприкљученоне-
штовишеод31.000потрошача.
Подземневодесувиталниресурс,ко-

јиобезбеђујескорополовинусвеводеза
пићеширомсвета,око40постоводеза
наводњавањепољопривредеиокотре-
ћинуводепотребнезаиндустрију.Исто-
времено, одржаваекосистеме,основни
токрекаиспречаваслегањеземљишта
и продор морске воде. Подземне воде
су важан део процеса прилагођавања
климатскимпроменамаичестосуреше-
њезаљудекојинемајуприступбезбед-
нојводи.Невидљивеподземневодесу
ванвидокруга завећинуљуди.Људске
активностииклиматскепроменеубрза-
ноповећавајупритисакнаресурсепод-
земних вода. Реч је о озбиљном исцр-
пљивању и проблему загађења који су
пријављени у многим деловима света.
Довођењемуцентарпажњеовогневи-
дљивогресурса,повећалабисесвесто
важностибригеонашимподземнимво-
дама. А. П.

Ани ца Или ба шић За шти ће на зо на из во ри шта

РУМА И ИРИГ

Одр жа ни проб ни завр шни
испи ти за осма ке
Ученициосмогразредаусвим

школамауСрбији су25.марта
полагалипробнизавршнииспит
изматематике,аданкаснијеод
9до11часовасуполагалитест
из српског, односно матерњег
језика, а потом и комбиновани
тест са задацима из биологије,
историје, географије, физике
и хемије. Сваки пробни тест је
имаопо20задатака,аученици-
ма јенарасполагањубилодва
сатадаихреше.
Задаци су, као и прошле

годие, углавном били затворе-
ног типа, а вођено је рачуна и
дасуученицискородвегодине
учили у условима пандемије и
да сенаставаодвијала пораз-
личитим моделима. У румској
општинипробнизавршнитестје
радилонештовишеод400уче-
ника.
У иришкој општини  је у ОШ

„Доситеј Обрадовић“ пробни
завршнитестполагало46осма-
ка,ауОШ„МилицаСтојадино-
вићСрпкиња“њих30.
Завршни испит осмаци ће

полагати27.28.и29.јуна.С. Џ.
Проб ни тест у ОШ „Душан Јер ко вић“ у Руми
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Дан почет ка
еле мен тар не непо го де 

Гле дрско сти слу ча ја, Медлин 
Олбрајт умр ла је уочи годи шњи це 
бом бар до ва ња Срби је, које је исхо

до ва ла као тада шњи држав ни секре тар 
САД – a. Уочи бом бар до ва ња оне гео
гра фи је којом су је Срби, као девој чи цу, 
изво ди ли изван дохва та наци ста. Срп
ски вер ни ци прав де зане ма ру ју да је 
дожи ве ла лепу ста рост од 85 годи на, 
испу ње ну аро ган ци јом заслу жног 
дужно сни ка веле си ле, која не допу шта 
чове чан ству да саста ви бар десет годи
на без рата, па лику ју што ју је сти гла 
бож ја казна. 

Чуд на нека казна, али неће мо о бож
јем арши ну, јер ће нас екс пер ти за 
божан ску прав ду због њеног про те за ња 
на есха тон лако ућут ка ти.

Упо ко је на госпо ђа, наи ме, виде ла је 
на кра ју сво га испу ње ног живо та и рат у 
Укра ји ни, још јед ну радост за њене очи 
и душу, још јед ну потвр ду да ће у све ту 
који иза ње оста је и даље упра вља ти 
Ђаво, а не Бог. 

Неки исто ри ча ри нала зе да је Дру ги 
свет ски рат доказ да наци зам ника да 
није опро стио Срби ма избор стра не у 
Првом свет ском рату, а бом бар до ва ње 
Срби је 1999. годи не  је доказ да нису 
били опро сти ли Срби ји њен избор 
стра не у Дру гом свет ском рату. Тре ба
ло би мно го више рече ни ца да се обја
сни како се одлу ка адми ни стра ци ја 
САД – a 1999. да бом бар ду је  Срби ју и 
отме јој јужну покра ји ну поду да ри ла са 
повре ђе ном сује том наци зма и њего
вим заве том да уста не тамо где  је 
поср нуо. На тери то ри ји Срби је.

Не мање муке тре ба ло би да се обја
сни како се и у ком тре нут ку у Мари ји 
Јани Кор бел, кћер ки ата шеа за штам
пу у чехо сло вач кој Aмбасади у Бео
гра ду, дого дио пре о бра жај из осо бе 
про го ње не од фаши зма у осо бу след
бе ни ка и касни је под ви жни ка фаши
зма. 

Ми добро зна мо да би бом бар до ва
ња Срби је било и да га није исхо до ва ла 
Медлин Олбрајт. Учи нио би то неко 
дру ги да се зате као на месту држав ног 
секре та ра САД – a у томе тре нут ку. 
Неко дру ги би запо ве дио оти ма ње од 
Срби је њене јужне покра ји не, при мар
но ради сме шта ја вој не базе. Неко дру

ги би од При шти не добио, као напој ни
цу за услу гу, раз у ме се: кроз при ва ти за
ци ју, косов ску теле фон ску ком па ни ју 
„Ипко”, и неко дру ги, а не Медлин 
Олбрајт, касни је би је про дао сло ве
нач ком опе ра те ру „Теле ком Сло ве ни
ја”. И тако опрао „напој ни цу”.

Иако добро зна мо да би Срби ја била 
бом бар до ва на и без Медлин Олбрајт, 
ми госпо ђи ну смрт у њеној 85. годи ни 
узи ма мо као бож ју прав ду за учи ње но.

А земаљ ску прав ду Срби су сами 
спро ве ли. У Окру жном суду у Бео гра ду 
18. сеп тем бра 2000. годи не, осу ђе ни су 
у одсу ству због неза ко ни те агре си је на 
СРЈ и зло чи на над ста нов ни штвом на 
по два де сет годи на роби је пред сед ник 
САД – a Вили јем Клин тон, држав ни 
секре тар САД – a Мадлен Олбрајт, 
мини стар одбра не САД – a  Вили јем 
Коен, бри тан ски пре ми јер Тони Блер, 
шеф бри тан ске дипло ма ти је Робин Кук, 
гене рал ни секре тар НАТО – a Џорџ 
Роберт сон, фран цу ски пред сед ник Жак 
Ширак, шеф фран цу ске дипло ма ти је 
Алан Ришар, немач ки пред сед ник Гер
хард Шре дер, шеф немач ке дипло ма
ти је Јошка Фишер, мини стар одбра не 

Немач ке Рудолф Шар пинг, гене рал ни 
секре тар НАТО – a  Хави јер Сола на и 
глав но ко ман ду ју ћи НАТО – а за Евро пу, 
аме рич ки гене рал Весли Кларк. 

Нешто касни је је из про це сних раз ло
га пре су да уки ну та и суђе ње вра ће но 
на поче так, да би 2001. Окру жно јав но 
тужи ла штво у Бео гра ду оду ста ло од 
гоње ња четр на е сто ро окри вље них, а 
Окру жни суд у Бео гра ду обу ста вио 
посту пак про тив наред бо да ва ца и извр
ши о ца бом бар до ва ња Срби је, заро
бље не у име ну СРЈ.

Али смр то но сно бом бар до ва ње није 
про шло без ика кве казне. НАТО ави ја
ци ја раке ти ра ла је згра ду медиј ске куће 
РТС – а у стро гом цен тру Бео гра да, 
усмр ти ла шесна е сто ро мла дих рад ни
ка ове куће, а држа ва Срби ја је ухва ти
ла дирек то ра РТС – а Дра га на Мила но
ви ћа и осу ди у ла га на десет годи на 
затво ра. 

Држа ва Срби ја је осу дом Мила но
ви ћа и осло ба ђа њем Медлин 
Олбрајт, Клин то на, Бле ра и оста

лих пору чи ла да је НАТО бом бар до ва
ње било нешто као еле мен тар на непо
го да, као земљо трес или попла ва, као 
непо го да током које је гром уда рио у 
згра ду РТС – а и побио шесна е сто ро 
мла дих људи. Мила но вић је узет као 
нео д го во р ни дирек тор, који није при ме
нио мере из пра вил ни ка о посту па њу у 
непо го да ма. 

Није само Срби ја усре ће на Срби ма. 
Међу Фран цу зи ма, Нем ци ма, Поља ци
ма, Хрва ти ма, Бошња ци ма... пре о вла
да ва ју Срби, јер се диљем запад ног 
све та бом бар до ва ње Срби је узи ма као 
еле мен тар на непо го да. Од Бога посла
та, а Бог не одго ва ра нико ме. Раза ра ње 
Либи је, Ира ка и Сири је деси ло се услед 
еле мен тар не непо го де. У Ира ку је 
запад њач ка ави ја ци ја уби ла пола 
мили о на деце, била је то вели ка еле
мен тар на непо го да. 

Тек сада се, ето, у Укра ји ни дого ди ла 
прва агре си ја после Дру гог свет ског 
рата. Све до сада смо све до чи ли само 
еле мен тар ним непо го да ма. Како ових 
дана рече чешки пред сед ник Томи слав 
Земан, агре сор је она држа ва која 
напад не дру гу пре него што је напад не 
САД.
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M NOVINE

Држа ва Срби ја је осу дом 
Мила но ви ћа и осло ба ђа
њем Олбрај то ве, Клин то
на, Бле ра и оста лих,  пору
чи ла да је НАТО бом бар
до ва ње било нешто као 
еле мен тар на непо го да, 
као земљо трес или попла
ва, као непо го да током 
које је гром уда рио у згра
ду РТС – a и побио шесна
е сто ро мла дих људи. 
Мила но вић је узет као 
нео д го вор ни дирек тор, 
који није при ме нио мере 
из пра вил ни ка о посту па
њу у непо го да ма

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ула га ње у пут ну ин фра струк ту ру
У то ку су ра до ви на ас фал

ти ра њу ули це у на се љу Ма ла 
Бо сна у Срем ској Ми тро ви ци. 
Око два ки ло ме тра пу та се 
ас фал ти ра, по ла ки ло ме тра 
се на си па гре ба ним ас фал
том. На тај на чин се ре ша ва 
ви ше де це ниј ски про блем ста
нов ни ка те ме сне за јед ни це и 
обез бе ђу је по ве за ност пу те ва 
за пре ко сто ти ну до ма ћин ста
ва у ули ца ма Сте ри ји на, Кра
ља Тврт ка, Де вет Ју го ви ћа, 
Иве Ан дри ћа, као и у де ло
ви ма Ра ди нач ког пу та и кра ја 

Ули це Мар ка Кра ље ви ћа. 
– До се лио сам  се ов де 

1996. го ди не, а ина че има 
ком ши ја ко ји су до шли и ра
ни је. Че ка ли смо овај про лаз 
да бу де за вр шен го ди на ма. 
За нас ста ри је ви ше и ни је то
ли ко ва жно, али је сте за на шу 
де цу. Мо ја уну чад иду окол

ним ули ца ма, а ово је од ве ли
ког зна ча ја да се по ве жу дру ге 
ули це. Пла ни ра ли смо од свог 
нов ца да за вр ши мо тај пут, 
али са да не мо ра мо са ми, и 
ве о ма смо на то ме за хвал ни, 
ка же Цви ко Ан тић, ста нов ник 
ули це Иво Ан дрић. 

У фа зи про јек то ва ња је и 

ка на ли за ци о на мре жа у овом 
де лу гра да, за шта ће би ти 
оста вље ни ко ри до ри за по
ста вља ње по ме ну те ко му
нал не ин фра струк ту ре. Пред
ра чун ска вред ност ра до ва 
из но си 16 ми ли о на ди на ра, 
без ПДВ – а.  А. П.

Фо то: Б. Т.

Ас фал ти ра ње у Ма лој Бо сни

Цви ко Ан тић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Отва ра ње агро би знис ин ку ба то ра
Пр ви агро би знис ин ку ба тор 

на ме њен ма лим и сред њим 
по љо при вред ним га здин стви
ма ко ја се ба ве пре ра ђи вач
ком де лат но шћу би ће отво
рен у Срем ској Ми тро ви
ци. Тим по во дом је у По кра
јин ској вла ди пот пи сан уго вор 
о осни ва њу Агро би знис ин ку
ба то ра, чи ји су осни ва чи Раз
вој на аген ци ја Вој во ди не, 
Аген ци ја за ру рал ни раз вој 
гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
По љо при вред на струч на слу
жба „Срем ска Ми тро ви ца“ и 
По љо при вред ни фа кул тет у 
Но вом Са ду. 

Ини ци ја ти ву за по кре та ње 
овог ин ку ба то ра по кре нуо је 
Са вет за ко орд ни ца ци ју и 
пра ће ње ак тив но сти у обла
сти еко ном ског раз во ја на 
те ри то ри ји АП Вој во ди не са 
пот пред сед ни ком По кра јин
ске вла де Бран ком Ћур чи ћем 
на че лу. Пот пред сед ник Ћур
чић је на гла сио да је Са вет 
пре по знао по тре бу за по кре
та њем агро би знис ин ку ба то
ра, чи ји је циљ раз вој ма лих и 
сред њих по љо при вред них 
про из во ђа ча, под сти ца ње 

пре ра де по љо при вред них 
про из во да и ефи ка сни ји 
на ступ на тр жи шту. 

Ди рек тор ка Аген ци је за 
ру рал ни раз вој Ду ши ца 
Па вло вић, у име јед ног од 
осни ва ча, за хва ли ла се 
По кра јин ској вла ди на ини ци
ја ти ви, на по ри ма и фи нан сиј
ској по др шци при осни ва њу 
агро би знис ин ку ба то ра. Пре
ма ње ним ре чи ма, Ми тро ви
ца је бо гат по љо при вред ни 

крај и од из у зет ног је зна ча ја 
да се пре ко јед не ова кве 
ин сти ту ци је на шим по љо при
вред ни ци ма, ко ји се ба ве 
пре ра ђи вач ком де лат но шћу, 
омо гу ћи да на јед ном ме сту 
про на ђу од го во ре на сва 
пи та ња – од ре ги стра ци је, 
пре ко мар ке тин га и брен ди
ра ња про из во да, до на сту па 
на тр жи шту, са за јед нич ким 
ци љем да оства ре што бо ље 
ре зул та те. 

Осни ва чи су пред став ни ци 
сва три ни воа вла сти, а Агро
би знис ин ку ба тор тре ба да 
по ста не ре фе рент ни цен тар 
за раз вој агро би зни са у Сре
му и Вој во ди ни. Ин ку ба тор ће 
се ра дом по че ти у на ред ним 
ме се ци ма, на кон уре ђе ња 
про сто ри ја и са ле за пре зен
та ци је у згра ди По љо при
вред не струч не слу жбе, за 
шта су сред ства обез бе ђе на 
од стра не По кра јин ске вла де. 

Са потписивања уговора у Покрајинској влади
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РУМ СКЕ СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Општи на дони ра ла рачу на ре
Локал на само у пра ва је дони ра ла рачу

нар ску опре му свим сред њим шко ла ма, 
а при мо пре да ји су у рум ској Гим на зи ји 
при су ство ва ле пред сед ни ца и заме ни ца 
пред сед ни це Алек сан дра Ћирић и Биља
на Попо вић Јова но вић, као и дирек то ри 
шко ла. Под се ти мо, пре тога су рачу на ри 
дони ра ни и основ ним шко ла ма. Вред
ност ове инфор ма тич ке опре ме је 1,1 
мили он дина ра.

Пред сед ни ца Ћирић је иста кла да су 
шко ле поред рачу на ра, доби ле и фото ко
пир апа ра те, штам па че и памет не табле.  

– Све ово ради мо у циљу ква ли тет ни је 
наста ве, како би наши ђаци има ли што 
боље усло ве за обра зо ва ње и сти ца ње 
зна ња. Самим тим, и њихо вим настав
ни ци ма уна пре ђу је мо и побољ ша ва мо 
усло ве рада. Поред бес плат ног врти ћа 
и бес плат них уџбе ни ка, који су поста
ли прак са на тери то ри ји наше општи не, 
наста вља мо са пове ћа њем ула га ња у 
обра зо ва ње. То пока зу је мо и дони ра њем 
ових рачу на ра, а пре тога и уре ђе њем 
шко ла и ства ра њем бољих усло ва за рад 
у њима – иста кла је Алек сан дра Ћирић.

Мари на Мале тић, дирек тор ка Гим на зи
је „Сте ван Пузић“, каже да је ова дона ци
ја изу зет но зна чај на за шко лу, због уна
пре ђе ња про це са наста ве. 

– Доби ли смо 10 рачу на ра и то нам 
доста зна чи,  јер је вели ки број рачу на
ра који  се кори сте у наста ви у лошем 
ста њу. Нашу дона ци ју ћемо ком плет но 
иско ри сти ти за инфор ма тич ки каби нет – 
рекла је Мари на Мале тић.

Мир ко Зрнић, дирек тор ССШ „Бран ко 
Ради че вић“, каже да је њихо ва шко ла 
доби ла пет рачу на ра. 

– То ће нам зна чи ти не само у инфор
ма тич ким каби не ти ма, већ и у дру гим 
кан це ла ри ја ма где кори сти мо рачу на ре. 
Тех но ло ги ја вео ма брзо напре ду је, рачу
на ри који посто је у шко ла ма су већи ном 
заста ре ли, тако да нам је ова рачу нар
ска опре ма вео ма бит на – рекао је Мир ко 
Зрнић.

Исто каже и Душан Сто ја нац, дирек тор 

ССШ „Сте ван Петро вић Бри ле“. 
– Ово нам доста зна чи, доба је коро

не, доста се ради онлајн, а наши каби
не ти нису баш нај бо ље опре мље ни или 
је опре ма заста ре ла. Тако ћемо мно го 
лак ше савла да ти план и про грам, пого
то во на даљи ну. Тако ђе, наша оба ве за 
је вође ње елек трон ског днев ни ка, тако 
да су нам рачу на ри нео п ход ни. Наша 
шко ла је доби ла пет лап то по ва, про јек
тор, копир – апа рат и штам пач – рекао је 
дирек тор Сто ја нац. С. Џаку ла

При мо пре да ја рачу нар ске опре ме

ШИ РОМ СР БИ ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖЕН 24.  МАРТ

Дан ка да је по че ло бом бар до ва ње
Ши ром Ср би је је 24. мар та обе ле же на 

23. го ди шњи ца по чет ка НА ТО бом бар
до ва ња та да шње Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је. Тим по во дом, у Срем ској 
Ми тро ви ци по ло же ни су вен ци на спо
мен – пло чу у Ма са ри ко вој ули ци у знак 
се ћа ња на стра да ле. Вен це и цве ће по
ло жи ли су пред став ни ци ло кал не са мо
у пра ве, рат них ве те ра на, вој них ин ва

ли да, СУБ НОР – а, Вој ске Ср би је као и 
гра ђа ни. То ком бом бар до ва ња су жи вот 
из гу би ли Ми тров ча ни Ми лен ко Бо жић, 
Ми ло је Ја ко вље вић, Жељ ко Вар га, Зо
ран Ве се лић и Љи ља на Ве ли ки. 

– Та да шња Ју го сла ви ја је на да на шњи 
да тум до жи ве ла те шку суд би ну ка да су 
је на па ле 19 др жа ва НА ТО али јан се.  
На па ди су по че ли у ве чер њим са ти ма, 

бом бар до ва њем на ших нај ви тал ни јих 
обје ка та. За 78 да на, ко ли ко је агре си ја 
тра ја ла, ко ју су на зва ли „Ми ло срд ни ан
ђео“, има ли смо око 2500 хи ља де жр та
ва, а о ра ње ни ма да не го во ри мо, ре као 
је при ли ком обе ле жа ва ња го ди шњи це 
Са ва Гру ји чић, пот пред сед ник ГО СУБ
НОР и пред сед ник  ГО ре зер вних вој них 
ста ре ши на.

Пре 23 го ди не на тај дан су у 19:45 за
по че ли ва зду шни на па ди на СР Ју го сла
ви ју, ко ји су тра ја ли 78 да на. У на па ди ма 
на вој не ци ље ве, а ка сни је и на при
вред не и ци вил не објек те, оште ће на је 
ин фра струк ту ра, шко ле, ме диј ске ку ће, 
здрав стве не уста но ве, вер ски објек ти, 
као и спо ме ни ци кул ту ре. На па ди у окви
ру ак ци је „Ми ло срд ни ан ђео“ окон ча ни су 
10. ју на пот пи си ва њем Вој но – тех нич ког 
спо ра зу ма у Ку ма но ву, о по вла че њу ју го
сло вен ске вој ске и по ли ци је са Ко со ва и 
Ме то хи је. Усво је на је Ре зо лу ци ја 1244 у 
Са ве ту без бед но сти УН, пре ма ко јој СР 
Ју го сла ви ја за др жа ва су ве ре ни тет над 
Ко со вом и Ме то хи јом, за тим су у По кра
ји ну упу ће ни при пад ни ци КФОР – а са 
за дат ком да чу ва ју без бед ност на тој те
ри то ри ји.

А. П.
Го ди шњи ца бом бар до ва ња
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ОД ЛУ КЕ ОП ШТИН СКЕ СКУП ШТИ НЕ

Ме ре по др шке по пу ла ци о ној 
по ли ти ци у Ру ми

Рум ска оп шти на је за ову го ди ну до не
ла не ко ли ко ме ра у обла сти  по пу ла ци о
не по ли ти ке, од ко јих се не ке на ста вља ју, 
а не ке су но ве. Циљ ме ра је да се да по
др шка по ро ди ци ма и по ве ћа њу на та ли
те та.

Те ме ре су пр во усво ји ли чла но ви Оп
штин ског ве ћа на сво јој 55. сед ни ци, а по
том су по др шку да ли и од бор ни ци Скуп
шти не оп шти не на сед ни ци одр жа ној 28. 
мар та – што зна чи да се са ре а ли за ци
јом ме ра, ка ко је на ја ви ла пред сед ни ца 
Оп шти не Алек сан дра Ћи рић, по чи ње у 
апри лу.

То су од лу ке о пру жа њу фи нан сиј ске 
по др шке по ро ди ци за пр во ро ђе но де те, 
те пра во на фи нан сиј ску по моћ  труд ни
ца ма и не за по сле ним по ро ди ља ма. 

Јед но крат на фи нан сиј ска по моћ труд
ни ца ма је но ва ме ра и на њу ће има ти 
пра во све труд ни це без об зи ра да ли су 
за по сле не или не. За пр во де те ће све 
по ро ди ље до би ја ти јед но крат ну нов ча ну 
по моћ од 30.000 ди на ра, а не за по сле
не по ро ди ље ће до би ја ти  12 ме се ци  по 
15.000 ди на ра, од но сно 20.000 ди на ра 
ако ро де бли зан це или ви ше де це у јед
ном по ро ђа ју. 

Труд ни це ко је на вр ше че твр ти ме сец 
труд но ће, од но сно 17 не де ља, има ју пра
во на јед но крат ну нов ча ну на кна ду у из
но су од 20.000 ди на ра. Ову јед но крат ну 
по моћ до би ће све труд ни це без об зи ра 
да ли су за по сле не или не.

Исто вре ме но, пр во ро ђе на бе ба у Но вој 
го ди ни или ви ше њих ако се ро де истог 
да на,  до би ће 50.000 ди на ра и по кло не у 
вред но сти 15.000 ди на ра.

– Ове ме ре смо уве ли као до дат ни об
лик за шти те труд ни ца и по ро ди ља на те

ри то ри ји на ше оп шти не у ци љу по ве ћа ња 
на та ли те та, али и као вид со ци јал не за
шти те и по др шке бу ду ћим ро ди те љи ма. 
Бри га о труд ни ца ма, по ро ди ља ма, о до
ла ску бе бе на свет мо ра да бу де све о бу
хват на, а ми из ло кал не са мо у пра ве се 
ова квим ме ра ма тру ди мо да што ви ше 
по мог не мо на шим су гра ђа ни ма  ка же 
пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра Ћи
рић.

Зах тев за оства ри ва ње пра ва на фи
нан сиј ску по моћ труд ни ца ма и по ро ди
ља ма мо же се под не ти Оде ље њу за дру
штве не де лат но сти Оп штин ске упра ве у  
Главн ној ули ци  107. 

Пра во на фи нан сиј ску по моћ не за по

сле ним по ро ди ља ма оства ру је мај ка са 
пре би ва ли штем на те ри то ри ји оп шти не 
Ру ма нај ма ње ме сец да на пре да на ро ђе
ња де те та, а труд ни це са пре би ва ли штем 
на те ри то ри ји оп шти не Ру ма нај ма ње ме
сец да на пре да на под но ше ња зах те ва за 
јед но крат ну фи нан сиј ску по моћ.

Пре ма овој од лу ци, не за по сле на по ро
ди ља је она ко ја ни је у рад ном од но су код 
по сло дав ца, ни је пред у зет ник или вла
сник при вред ног су бјек та, и ни је но си лац 
по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства 
ко је има ста тус ли ца ко је са мо стал но 
оба вља де лат ност, пре ма за ко ну ко јим се 
уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на.

С. Џа ку ла

ЖЕЛЕ ЗНИЧ КА УЛИ ЦА У РУМИ

Асфал ти ран нај ло ши ји део коло во за
После недав ног завр шет ка 

тро то а ра у Желе знич кој ули
ци, у делу од ЈНА до Ули це 
Стан ка Пау но ви ћа Вељ ка, 26. 
мар та су запо че ли и наја вље
ни радо ви на асфал ти ра њу 
коло во за у овој ули ци, који су 
окон ча ни током викен да. 
Поче так радо ва су оби шли 
пред сед ни ца Општи не Алек
сан дра Ћирић и пред сед ник 
Скуп шти не општи не Рума 
Сте ван Кова че вић. 

– Као што смо и  обе ћа ли 
када смо асфал ти ра ли ули цу 
Вла де Обра до ви ћа Каме ног 
да ће уско ро кре ну ти асфал
ти ра ње Желе знич ке ули це, то 
сада и испу ња ва мо. Реч је о 
нај у гро же ни јем делу коло во за 
од Пин ки је ве до Ули це 4. јули 

у дужи ни од 1.260 мета ра, за 
шта  су обез бе ђе на сред ства у 
виси ни од 16 мили о на дина ра 
– рекла је Алек сан дра Ћирић.

Радо ви под ра зу ме ва ју 
поста вља ње новог асфал та, 
бан ки на и сао бра ћај не сиг на
ли за ци је.

 – У раз го во ру са жите љи ма 
ове ули це види мо да су и они 
задо вољ ни радо ви ма, шти је 
нама и нај бит ни је. По окон ча
њу ових радо ва, наста вља мо 
са обна вља њем пут не инфра
струк ту ре и у дру гим ули ца ма 
у гра ду, али и нашим сели ма. 
До кра ја мар та оче ку је мо и 
асфал ти ра ње ули ца у Никин
ци ма и Пла ти че ву – наја ви ла 
је пред сед ни ца Алек сан дра 
Ћирић. С. Џаку ла

Асфал ти ра ње Желе знич ке ули це
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Збир не из бор не ли сте
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја (РИK) је 18. мар та утвр ди ла 
збир ну из бор ну ли сту кан ди да та за на род не по сла ни ке и кан
ди да та за пред сед ни ка, док је штам па ње ли сти ћа по че ло 22. 
мар та. На из бор ној ли сти за пар ла мен тар не из бо ре су све 
по твр ђе не ли сте пре ма ре до сле ду ка ко су под не те:
1. Алек сан дар Ву чић – За јед но мо же мо све
2. Иви ца Да чић – Пре ми јер Ср би је
3. Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра – Иштван Па стор
4. Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска ра ди кал на стран ка
5. Ма ри ни ка Те пић – Ује ди ње ни за по бе ду Ср би је (Стран ка 

сло бо де и прав де, На род на стран ка, Де мо крат ска стран ка 
ДУВМ  ВМДK, Стран ка Ма ке до на ца Ср би је, По крет сло бод
них гра ђа на, Удру же ни син ди ка ти Ср би је „Сло га“, По крет за 
пре о крет, По крет Сло бод на Ср би ја, Вла шка стран ка)

6. Др Ми лош Јо ва но вић – На да за Ср би ју – Срп ска ко а ли ци ја 
На да – На ци о нал но де мо крат ска ал тер на ти ва – Де мо крат
ска стран ка Ср би је (ДСС) – За Kраљевину Ср би ју (Мо нар
хи сти) – Во ји слав Ми ха и ло вић

7. Ми ли ца Ђур ђе вић Ста мен ков ски – Срп ска стран ка За вет ни
ци

8. Муф ти јин ама нет – Стран ка прав де и по ми ре ња – Уса ме 
Зу кор лић

9. Мо ра мо – Ак ци ја – Еко ло шки уста нак – Ћу та – Не да ви мо 
Бе о град – Не бој ша Зе ле но вић

10. Су ве ре ни сти – Са ша Ра ду ло вић (ЂБ) – Ми лан Ста ма то вић 
(ЗС) – Др Јо ва на Стој ко вић (ЖЗС)

11. Бо шко Об ра до вић – Срп ски по крет Две ри – ПОKС  Ми лош 
Па ран ди ло вић – Па три от ски блок за об но ву Kраљевине 
Ср би је

12. За јед но за Вој во ди ну – Вој во ђа ни (Де мо крат ски са вез 
Хр ва та у Вој во ди ни, За јед но за Вој во ди ну)

13. СДА Сан џа ка – Др Су леј ман Угља нин
14. Бо рис Та дић – Ај мо љу ди – Со ци јал де мо крат ска стран ка 

– Но ва стран ка – 1 од 5 ми ли о на – То ле ран ци ја Ср би је – 
Ује ди ње ни по крет зе ле них Ср би је – Бо шњач ка гра ђан ска 
стран ка – Стран ка Цр но го ра ца

15. Ал тер на ти ва за про ме не – Ал бан ска де мо крат ска ал тер на
ти ва

16. Kоалиција Ал ба на ца до ли не
17. Оте те бе бе Ана Пе јић
18. Ром ска пар ти ја – Ср ђан Шајн

19. „Ру ски ма њин ски са вез – Ми ле на Па вло вић, Па вле Би ха ли 
Га врин /Срп ско ру ски по крет, Срп ско ру ска пар ти ја Ву ко ви, 
По крет Гр ка Ср би за/“,

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја (РИK) до пу ни ла је 22. мар та 
збир ну из бор ну ли сту за пар ла мен тар не из бо ре, те ће се на 
гла сач ком ли сти ћу на ћи 19, уме сто 18 ли ста кан ди да та за 
по сла ни ке у Скуп шти ни Ср би је.
На бро ју 19. на ла зи ће се „Ру ски ма њин ски са вез – Ми ле на 
Па вло вић, Па вле Би ха ли Га врин /Срп ско – ру ски по крет, Срп
ско – ру ска пар ти ја Ву ко ви, По крет Гр ка Ср би за/“, а ова ли ста 
има ста тус ли сте на ци о нал не ма њи не.
Kомисија је од лу ку до не ла на осно ву пре су де Управ ног су да, 
на осно ву жал бе ко ју су пред став ни ци те ли сте под не ли на 
ре ше ње РИK – а, ко јим се од би ја про гла ше ње ли сте.

Ре до след пред сед нич ких кан ди да та
РИK је утвр дио и ко нач ну ли сту пред сед нич ких кан ди да та, а 
на
гла сач ким ли сти ћи ма, кан ди да ти на из бо ри ма за пред сед ни ка 
Ср би је би ће упи са ни сле де ћим ре до сле дом:
1. Ми ша Ва цић, кан ди дат гру пе гра ђа на „Срп ски па три о та – 

Ми ша Ва цић“
2. Би ља на Стој ко вић, ис пред ко а ли ци је „Мо ра мо“
3. Бран ка Ста мен ко вић, ис пред ли сте „Су ве ре ни сти“
4. Здрав ко По нош, кан ди дат ко а ли ци је „Ује ди ње ни за по бе ду 

Ср би је“
5. Ми ли ца Ђур ђе вић Ста мен ков ски, кан ди дат по кре та За вет

ни ци
6. Алек сан дар Ву чић, кан ди дат СНС – а, СПС – а и Са ве за 

вој во ђан ских Ма ђа ра
7. Ми лош Јо ва но вић, кан ди дат ко а ли ци је НА ДА
8. Бо шко Об ра до вић кан ди дат ко а ли ци је Две ри и ПОKС – а.

На из бо ри ма за ка за ним за 3. април, на осно ву ре ше ња Ми ни
стар ства за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, ко је је 19. 
мар та за кљу чи ло би рач ки спи сак, РИК је са оп штио да пра во 
гла са има 6.501.689 ли ца и то ли ко је штам па них ли сти ћа и за 
пар ла мен тар не и пред сед нич ке из бо ре. У Ср би ји ће би ти 
отво ре но 8.255 би рач ких ме ста.

С. Џ.

Сход но свом опре де ље њу да Ру му учи не леп шим и зе ле
ни јим гра дом, ло кал на са мо у пра ва је за по че ла ак тив но сти на 
уре ђе њу јав них по вр ши на у гра ду, та ко зва них „ур ба них џе по
ва“. Циљ је да се ре а ли зу ју број не ин тер вен ци је, али  ма њег 
оби ма у јав ном про сто ру, и то на ло ка ци ја ма ко је ће по ста ти 
ме ста за од мор гра ђа на и игру де це, у про сто ру стам бе них 
згра да, као и да се ти про сто ри уре де по ме ри гра ђа на и уз 
њи хо во уче шће.

Због то га је 21. мар та и рас пи сан Ме ђу на род ни ар хи тек тон
ско – ур ба ни стич ки кон курс за уре ђе ње ур ба них пар ко ва, ко ји 
ће тра ја ти до 15. ју на. Крај њи циљ је по ве ћа ње ква ли те та жи во
та у зо на ма ви ше по ро дич них стам бе них згра да. Иза бра на кон
курс на ре ше ња ће до би ти при ли ку да се раз ра де и ре а ли зу ју. 
Сва ре ше ња ће би ти про мо ви са на на сај ту ло кал не са мо у пра
ве, струч ним пор та ли ма и дру штве ним мре жа ма,  као при мер 
до бре прак се.

Пред уче сни ци ма кон кур са је за да так да ура де  и пре да ју 
ре ше ња за уре ђе ње ур ба них џе по ва (ма лих јав них про сто ра) у 
Ру ми за сва ку пред мет ну ло ка ци ју, као за себ но идеј но ре ше ње, 
у скла ду са кон курс ним про гра мом, за да ци ма и ур ба ни стич ким 
па ра ме три ма.

Кон кур сом је об у хва ће но укуп но де сет ло ка ци ја и то:
Ло ка ци ја бр. 1: Пар тер на по вр ши на у На се љу „ Де те ли на “/

„Цр не удо ви це“/
Ло ка ци ја бр. 2: Пар тер на по вр ши на у Бло ку 416 „Кул тур ни 

цен тар“ /дво ри ште ви ше по ро дич них стам бе них згра да/
Ло ка ци ја бр. 3: Пар тер не по вр ши на у на се љу „Игра ли ште“, 

код До ма здра вља
Ло ка ци ја бр. 4: Пар тер не по вр ши на у Бло ку 414 „Апо те ке“
Ло ка ци ја бр. 5: Пар тер не по вр ши на у Бло ку 111 „Ку ле“
Ло ка ци ја бр. 6:  Спорт ско ре кре а тив на по вр ши на „Игра ли ште 

–Дом здра вља“
Ло ка ци ја бр. 7:  Пар тер на по вр ши на у Бло ку 1 – 1 – 2, „Вој на 

згра да“ /иза Роб не ку ће/
Ло ка ци ја бр. 8:  Пар тер на по вр ши на у на се љу „Ти вол“
Ло ка ци ја бр. 9: Пар тер на по вр ши на око „Вр ти ћа“ и згра де 

„Ве нац – Пор та“ у Ул Вељ ка Ду го ше ви ћа
Ло ка ци ја бр.10: Пар тер на по вр ши на у Бло ку „Ста ра по шта“  
Од уче сни ка се тра жи да пре да ју ре ше ња за нај ма ње пет 

ло ка ци ја, а  оба ве зне су ло ка ци је под бро јем три, че ти ри, пет и 
10, као  и јед на по из бо ру ау то ра. 

– У на ша дво ри шта ни је ула га но пре ко 30 го ди на и за и ста 
је не до пу сти во да у 21. ве ку у јед ној од нај ра зви је них оп шти
на у Ср би ји по сто је ин фра струк тур ни про бле ми ове вр сте. Сви 
ра до ви ће би ти из ло же ни јав но и гра ђа ни ће би ти ти ко ји ће 
гла са ти за нај бо ља ре ше ња, ко ја ће по том би ти и ре а ли зо ва
на. На град ни фонд за нај бо ља ар хи тек тон ска ре ше ња је 3,3 
ми ли о на ди на ра – ис та кла је по во дом отва ра ња овог кон кур са 
пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра Ћи рић.

С. Џа ку ла

РУ МА: КОН КУРС ЗА УРЕ ЂЕ ЊЕ ЈАВ НИХ ПО ВР ШИ НА

Уре ђе ње пар ко ва
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ОТВО РЕН НОВИ ВРТИЋ У ОГА РУ

Зајед нич ким сна га ма до бољих 
усло ва за мали ша не и вас пи та че

Оно што је нај ва жни је, то је да деца има ју одлич не усло ве за бора вак, а вас пи та чи 
одлич не усло ве за рад. Пред нама је још мно го посла и неће мо пре ста ти са ула га њи
ма у објек те врти ћа док сва деца у нашој општи ни не буду има ла јед на ко добре усло
ве – пору чио је Ђокић

Пола зни ци Пред школ ске уста но ве 
„Вла да Обра до вић Каме ни“ из под руч
ног оде ље ња у Ога ру, 21. мар та први пут 
су ушли у нове про сто ри је врти ћа. 
Почет ку рада новог врти ћа при су ство ва
ло је и општин ско руко вод ство на челу 
са пред сед ни ком Oпш тине Пећин ци 
Сини шом Ђоки ћем, који је том при ли ком 
нагла сио да је нови вртић резул тат успе
шне сарад ње локал не само у пра ве, при
вред ни ка и роди те ља из Ога ра, и захва
лио се сви ма који су уче ство ва ли у реа
ли за ци ји овог про јек та.

– Про стор за нови вртић је доби јен 
рекон струк ци јом ста рог школ ског ста на 
који се већ деце ни ја ма не кори сти и који 
је у пот пу но сти оро нуо. Пред у зе ће „Дура 
стил“ (Dura steel) је дони ра ло мате ри јал 
и изве ло радо ве у вред но сти мили он 
дина ра, Занат ска рад ња „Цане“ је дони
ра ла ПВЦ сто ла ри ју у вред но сти око 
200.000 дина ра, док је Општи на финан
си ра ла набав ку сани та ри ја и радо ве на 
уво ђе њу воде, стру је и расве те са више 
од 500.000 дина ра. Оно што је нај ва жни
је, то је да деца има ју одлич не усло ве за 
бора вак, а вас пи та чи одлич не усло ве за 
рад. Само у послед ње две годи не нове 
врти ће су доби ла и деца у Купи но ву, 

Кар лов чи ћу и уско ро у Шима нов ци ма, а 
неко ли ко врти ћа је рено ви ра но. Пред 
нама је још мно го посла и неће мо пре
ста ти са ула га њи ма у објек те врти ћа док 
сва деца у нашој општи ни не буду има ла 
јед на ко добре усло ве – пору чио је 
Ђокић.

Деца и роди те љи су били изу зет но 
задо вољ ни усло ви ма у новом врти ћу. 
Малом Михај лу Мили че ви ћу се нај ви ше 
сви ђа то што су про сто ри је вели ке и што 
има пуно нових игра ча ка, а оми ље на 
играч ка му је, како нам је рекао, кине
тич ки песак. Њего вом дру гу Вик то ру 
Обра до ви ћу се нај ви ше сви ђа што је све 
„лепо и чисто“ и што има већи про стор 
за игру.

Вик то ро ва Мај ка Ружи ца је срећ на 
што су деца конач но доби ла свој про
стор са одво је ним купа ти лом.

– Ово је вео ма зна чај но, јер је про стор 
у којем су били био мали и ску чен. Нови 
про стор је баш при ла го ђен њима и биће 
им вели ка олак ши ца у оба вља њу актив
но сти – рекла је Ружи ца Обра до вић.

Један од дона то ра, вла сник пред у зе ћа 
„Дура стил“ Ран ко Вуко вић каже да је 
иде ја о пре тва ра њу оро ну лог и неис ко
ри шће ног про сто ра у нови вртић поте

кла из раз го во ра, који је имао са пред
сед ни ком Општи не.

– Тада смо се дого во ри ли да зајед нич
ки обез бе ди мо да деца из Ога ра доби ју 
свој кутак у којем могу да бора ве и у 
којем има ју шта да виде и нау че. Данас 
смо сви зајед но дости гли тај циљ – каже 
Вуко вић чији син Алек сан дар већ поха ђа 
вртић, а уско ро тре ба да се упи ше и кће
р ка Ката ри на.

Ани та Вол чев ски, дирек тор ка пред
школ ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ Пећин ци у чијем саста ву ради и 
под руч но оде ље ње у Ога ру, исти че да је 
рекон струк ци јом доби је но 100 ква драт
них мета ра пот пу но новог про сто ра са 
чети ри про сто ри је и пот пу но одво је ним 
новим сани тар ним чво ром, а локал на 
само у пра ва је финан си ра ла и купо ви ну 
новог наме шта ја и дела нових игра ча ка.

– Тре нут но овде има мо упи са но 21 
дете узра ста од три годи не до пред школ
ског про гра ма и јако нам је важно да 
обу хва ти мо сву децу. Нови про стор нам 
је зна ча јан и због тога што нам пру жа 
усло ве за рад по новом про гра му са 
чијом смо импле мен та ци јом поче ли у 
сеп тем бру ове годи не – изја ви ла је Вол
чев ски.

Отворен нови вртић у Огару
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СВЕ ЧА НО ОТВО РЕН ВРТИЋ У ШИМА НОВ ЦИ МА

Дан на који су Шима нов ци
чека ли пре ко 35 годи на

Нови обје кат Пред школ ске уста но ве 
„Вла да Обра до вић Каме ни“ у Шима нов
ци ма све ча но је отво рен 25. мар та, а 
врп цу је пре се као пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић, зајед но са 
пред сед ни ком Саве та месне зајед ни це 
Шима нов ци Алек сан дром Ман ди ћем и 
дуго го ди шњом вас пи та чи цом у шима но
вач ком врти ћу Миром Јова но вић.

Том при ли ком, пред сед ник Ђокић је 
нагла сио да ће ново зда ње деци доне ти 
вели ку радост и неу по ре ди во боље 
усло ве за бора вак у врти ћу, њихо вим 
вас пи та чи ма боље усло ве за рад, а 
њихо вим роди те љи ма да када их овде 
оста ве буду сигур ни да су деца добро 
збри ну та.

– У изград њу овог објек та од 1.700 ква
драт них мета ра уло же но је 338 мили о на 
дина ра и то је јед на од нај ве ћих капи тал
них инве сти ци ја које смо реа ли зо ва ли у 
послед ње две годи не у пећи нач кој 
општи ни. Инве сти ци ја је реа ли зо ва на 
захва љу ју ћи сна жној подр шци Покра јин

ске вла де и њеног пред сед ни ка госпо ди
на Иго ра Миро ви ћа, који су обез бе ди ли 
сред ства у изно су од 280 мили о на дина
ра за изград њу објек та. Општи на Пећин
ци је усту пи ла земљи ште, финан си ра ла 
тро шко ве изра де про јект не доку мен та
ци је, тро шко ве над зо ра, као и при кључ ке 
на водо вод ну, кана ли за ци о ну, елек тро и 
гасну мре жу у укуп ној вред но сти од 50 
мили о на дина ра – рекао је Ђокић.

Он се захва лио Фон да ци ји „Новак 
Ђоко вић“, која је дони ра ла део наме шта
ја, играч ке, дидак тич ка сред ства и потро
шни мате ри јал у вред но сти осам мили о
на дина ра, и ком па ни ји „Пери опла те“, 
која је дони ра ла сад ни це за озе ле ња ва
ње дво ри шта врти ћа и интер ак тив ну 
таблу.

– Све у све му, у овај обје кат је уло же
но 338 мили о на дина ра и све то да би 
деца Шима но ва ца, али и окол них насе
ља, има ла нај бо ље могу ће усло ве за 
бора вак и уче ње. Ово је вели ки дога ђај 
за Шима нов це и за општи ну Пећин ци, 

али већ сутра мора мо да наста ви мо 
даље, да се бори мо, и да ула же мо у 
шко ле и врти ће, док сва ко дете у нашој 
општи ни не буде има ло ова кве усло ве – 
пору чио је први човек пећи нач ке општи
не.

Мали ша ни који поха ђа ју вртић у Шима
нов ци ма и њихо ви роди те љи тога дана 
су први пут виде ли нове про сто ри је и 
нису кри ли оду ше вље ње.

– Имам два деча ка и обо ји ца иду у 
вртић. Ово ће нам пуно зна чи ти. Нисмо 
могли да доче ка мо да се нови вртић 
отво ри. У ста ри вртић данас одла зи мо 
само да поку пи мо патоф не и од поне
дељ ка кре ће мо у нови – изне ла нам је 
сво је ути ске Гор да на Сто ја но вић, мај ка 
Мате је и Дими три ја.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Шима нов ци Алек сан дар Ман дић исти че 
да је зна чај новог, савре ме ног објек та у 
томе што, поред неу по ре ди во бољих 
усло ва, доно си и мно го већи капа ци тет 
што, како је рекао, зна чи да ће листе 
чека ња бити уки ну те и да ће сва деца 
моћи да се упи шу.

– Вео ма радо стан дан за све Шима
нов ча не. Ми на овај дан чека мо пре ко 35 
годи на, да деца бора ве у одлич ним усло
ви ма и да роди те љи буду сигур ни да 
деца има ју све што им је потреб но у 21. 
Веку – није крио задо вољ ство Ман дић.

Ани та Вол чев ски, дирек тор ка ПУ „Вла
да Обра до вић Каме ни“ Пећин ци, у чијем 
саста ву је и под руч но оде ље ње у Шима
нов ци ма, исти че да је нови обје кат опре
мљен нај са вре ме ни јом опре мом и 
дидак тич ким сред стви ма и да испу ња ва 
све кри те ри ју ме, који се од врти ћа оче ку
ју по новом про гра му.

Цео ком плекс новог врти ћа се про сти
ре на два и по хек та ра огра ђе ног про сто
ра, са деч јим игра ли штем, што ће деци 
омо гу ћи ти без бе дан бора вак и игру на 
отво ре ном про сто ру.

Са церемоније отварања вртића у Шимановцима
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На путе ви ма у општи ни Пећин ци у 
току су радо ви на сани ра њу удар них 
рупа. Пред сед ник Општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић, дирек тор Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Путе ви 
Општи не Пећин ци“ Миро слав Петро
вић и пред сед ник пећи нач ког Саве та 
месне зајед ни це Злат ко Јови чић оби
шли су про шле неде ље радо ве у 
Пећин ци ма.

Како нам је рекао дирек тор Миро
слав Петро вић, радо ве финан си ра 
Општи на Пећин ци из сред ста ва наме
ње них за лет ње одр жа ва ње путе ва.

– У окви ру ових радо ва, уда р не 
рупе ће бити сани ра не на свим локал
ним путе ви ма у општи ни Пећин ци, а 
поред цен трал них сао бра ћај ни ца 
коло во зи ће бити сани ра ни и у спо
ред ним ули ца ма у свим нашим насе

љи ма. Ове радо ве реа ли зу је мо у 
сарад њи са саве ти ма месних зајед ни
ца, који су нашем пред у зе ћу доста ви
ли подат ке о свим ули ца ма у насе љи
ма у који ма посто је удар не рупе који
ма је нео п ход на сана ци ја – рекао је 
Петро вић, и оце нио да ће по завр шет
ку радо ва сао бра ћај на свим локал
ним путе ви ма, али и у ули ца ма, бити 
знат но без бед ни ји.

Сани ра ју се уда р не рупе

У општи ни Пећин ци је 
током про шле неде ље кре ну
ла реа ли за ци ја нај ва жни је 
инве сти ци је у пут ну инфра
струк ту ру. Реч је о ком плет ној 
рекон струк ци ји и про ши ре њу 
део ни це пута Шима нов ци – 
Деч – Пре ка кал др ма – Аша
ња – Спо ме ник. 

Радо ве је оби шао пред сед
ник општи не Пећин ци Сини

ша Ђокић који је том при ли
ком нагла сио да се радо ви 
одви ја ју упра во она ко како је 
при ли ком недав не посе те 
пећи нач кој општи ни наја вио 
пред сед ник Репу бли ке Алек
сан дар Вучић, који се, по 
Ђоки ће вим речи ма, лич но 
анга жо вао на реа ли за ци ји 
ове капи тал не инве сти ци је.

– За нас је изу зет но зна чај

но што ће исто вре ме но бити 
рекон стру и сан и про ши рен 
цео пут од Шима но ва ца до 
Спо ме ни ка у дужи ни од 16 
кило ме та ра, и што ћемо уме
сто пот пу но дева сти ра ног 
коло во за доби ти модер ну 
сао бра ћај ни цу, која ће без
бед ност наших гра ђа на у сао
бра ћа ју поди ћи на нај ви ши 
ниво. Ово је трај но реше ње 

про бле ма, јер ће захва љу ју ћи 
нај ви шем ран гу носи во сти 
коло воз бити отпо ран на 
хаба ње и оште ће ња, чак и 
при висо ком опте ре ће њу 
каквом је изло жен због тран
спор та песка са песка не у 
Аша њи – рекао је Ђокић и 
иста као да ова ко ску пу инве
сти ци ју општи на Пећин ци не 
би била у могућ но сти да реа
ли зу је без подр шке виших 
нивоа вла сти.

Тре нут но се песак тран
спор ту је кроз нашу општи ну 
део ни цом Аша ња – Обреж – 
Огар – Доњи Товар ник – Субо
ти ште – Бре стач за изград њу 
Фру шко гор ског кори до ра, што 
и на овој део ни ци дово ди до 
убр за ног про па да ња коло во
за, а пред сед ник Ђокић је 
пору чио да је уве рен да ће 
пећи нач ка локал на само у пра
ва има ти подр шку држа ве 
Срби је и за рекон струк ци ју 
овог дела пута у наред ном 
пери о ду.

ДЕО НИ ЦА ПУТА ШИМА НОВ ЦИ – ДЕЧ – ПРЕ КА КАЛ ДР МА – АША ЊА – СПО МЕ НИК

Модер на сао бра ћај ни ца
уме сто дева сти ра ног коло во за
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Пред сед ник Општи не Пећин ци Сини
ша Ђокић уру чио је 24. мар та поро ди ци 
Милић из Кар лов чи ћа јед но крат ну нов ча
ну накна ду за ново ро ђен че у изно су од 
40.000 дина ра. Овом поде лом накан де за 
ново ро ђен чад биће обу хва ће но 28 поро
ди ца са тери то ри је пећи нач ке општи не, 
које су при ја ви ле бебу у пери о ду од 1. 
јану а ра до 15. мар та ове годи не, а који ма 
ће по 40.000 бити доста вље но на кућ не 
адре се.

– Циљ ове мере коју пећи нач ка локал

на само у пра ва спро во ди већ годи на ма је 
да помог не роди те љи ма да обез бе де све 
што им је нео п ход но за бебу, јер жели мо 
да сва ново ро ђен чад у нашој општи ни 
има ју при стој не усло ве за одга ја ње. Тру
ди мо се да сред ства што пре стиг ну роди
те љи ма, а овом поде лом смо обу хва ти ли 
прак тич но све бебе рође не у овој годи ни 
– изја вио је пред сед ник Ђокић.

Мали Новак је дру го дете Сло бо дан
ке и Гора на Мили ћа. Ста ри ји син Јаков 
има две годи не, а како нам је рекла мај

ка Сло бо дан ка, дале ко лак ше се сна ла зе 
сада са дру гим дете том, пого то во уз јед
но крат ну нов ча ну накна ду коју су доби ли 
и за Јако ва.

– Иако смо обо је запо сле ни, доста нам 
зна чи ова кав вид помо ћи, пого то во јер је 
сва деч ја опре ма доста ску па. Захва љу је
мо се Општи ни Пећин ци што нам је помо
гла – рекла је Сло бо дан ка и дода ла да је 
општи на Пећин ци лепо место за живот и 
одга ја ње деце, јер посла увек има, као и, 
како каже, помо ћи од Општи не.

ПОМОЋ ПОРО ДИ ЦА МА СА ДЕЦОМ

Жели мо да сва ново ро ђен чад има ју 
при стој не усло ве за одга ја ње

Синиша Ђокић у посети породици Милић из Карловчића

ПАРК У ПЕЋИН ЦИ МА

Радост за децу – украс за насе ље
На месту ста рог и дотра ја лог моби ли

ја ра деч јег игра ли шта у пећи нач ком пар
ку, завр ше ни су радо ви на поста вља њу 
новог моби ли ја ра. Пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић и пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це Пећин ци Злат ко 
Јови чић, оби шли су радо ве на поста вља
њу моби ли ја ра, које финан си ра Општи на 
Пећин ци.

Пред сед ник Ђокић је том при ли ком 
иста као да је већ ура ђе но ново деч је игра
ли ште у Срем ским Миха љев ци ма и Обре
жу, а да ће се након Пећи на ца, наста ви ти 
са рено ви ра њем деч јих игра ли шта широм 
општи не и да ће по завр шет ку радо ва сва 
деч ја игра ли шта у нашој општи ни бити 
функ ци о нал на и без бед на.

Како нам је рекао Злат ко Јови чић, 
изград ња новог игра ли шта је од вели ког 
зна ча ја за пећи нач ке мали ша не, јер је 
моби ли јар на ста ром игра ли шту, које је 
посто ја ло на овом месту, делом дотра јао, 
а делом био оште ћен од стра не непо зна
тих ван да ла.

– Ново игра ли ште ће бити мно го без
бед ни је за децу која се овде игра ју, а 
с обзи ром на место на ком се нала зи, 
биће и украс цен тра насе ља. Захвал ни 
смо локал ној само у пра ви што је издво
ји ла сред ства да пећи нач ка деца доби ју 
ново игра ли ште, а сада је на сви ма нама, 
посеб но на нама одра сли ма, да игра ли

ште чува мо како би што дуже кори сти ло 
нашој деци – рекао је Јови чић

У окви ру изград ње новог игра ли шта за 
пећи нач ке мали ша не поста вље не су нове 
клац ка ли це и љуља шке, њиха ли це, мул
ти функ ци о на лан ком плекс са два тобо
га на и две пења ли це, као и нове гуме не 
пло че за под ло гу.

Ново дечје игралиште у Пећинцима
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УП ВО „ПО ЛЕ ТА РАЦ“ РУ МА

По кре ну ли смо
точ ко ве за јед на ке 
мoгућности

У окви ру про јек та „Ин клу зив но 
пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва
ње – По др шком до јед на ких мо гућ
но сти“, на ба вљен је пут нич ки ком би 
по ло ви ном мар та. На овај на чин је 
ре а ли зо ван пр ви циљ про јек та, а то је 
уна пре ђе ње до ступ но сти пред школ
ских услу га за де цу из осе тљи вих 
дру штве них гру па. Ку по ви ном овог 
во зи ла, сви су на до бит ку – де ца, ро
ди те љи, са рад ни ци на про јек ту, као и 
ло ка ла на са мо у пра ва, ко ја је и но си
лац овог про јек та. 

– На овај на чин ће мо омо гу ћи ти 
да ква ли те тан про грам пред школ ског 
вас пи та ња и обра зо ва ња бу де јед на
ко до сту пан за сву де цу, на ро чи то за 
де цу из дру штве но осе тљи вих гру па. 
Про јек том је пред ви ђе но да се ком
би ко ри сти за пре воз де це из се ла ка 
гра ду, али и струч ња ка – са рад ни ка 
на про јек ту при ли ком ре а ли за ци је ак
тив но сти на те ре ну. Оче ку је мо да ће  
ова фа за ре а ли за ци је до при не ти без
бед ном и ква ли тет ном ра сту и раз во ју 
де це – ка же Је ле на Бо дор, ко ор ди на
тор ка на про јек ту.

По ред ове, у претхд ном пе ри о ду, 
ре а ли зо ван је и низ дри гих ак тив но
сти, ка ко у гра ду, та ко и у се ли ма. Одр
жа не су ра ди о ни це за оче ве, ва јар ске 
ра ди о ни це у са рад њи са ака дем ском 
ва јар ком Љи ља ном Вој во дић као и 
са рад ња са при вред ни ци ма и Ро та ри 
клу бом из Ру ме

Под се ти мо, Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја ре а ли зу
је про је кат ин клу зив ног пред школ ског 
вас пи та ња и обра зо ва ња уз по моћ 
зај ма Свет ске бан ке. Циљ је уна пре
ђи ва ње до ступ но сти, ква ли те та и пра
вед но сти пред школ ског вас пи та ња и 
обра зо ва ња за сва ко де те од ро ђе ња 
до уз ра ста од 6,5 го ди на , на ро чи то за 
де цу из со ци јал но и еко ном ски угро
же них дру штве них гру па. С. Џ.

На ба вље но во зи ло

Ра ди о ни ца за оче ве у Клен ку

ГЦ „СРЕМ“ РУ МА

По се та ми ни стар ке 
Да ри је Ки сић

Ми ни стар ка за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња проф. др 
Да ри ја Ки сић по се ти ла је 22. мар та 
Ру му и Ге рон то ло шки цен тар „Срем“. 
Том при ли ком, она је раз го ва ра ла са 
пред сед ни цом Оп шти не Алек сан дром 
Ћи рић и пред став ни ци ма ГЦ „Срем“ о 
ме ра ма и ак тив но сти ма у обла сти со ци
јал не по ли ти ке, као и ра ду и по тре ба ма 
ге рон то ло шког цен тра.  

Ми ни стар ка  Да ри ја Ки сић је би ла и 
про шле го ди не у по се ти овој уста но ви 
за сме штај ста рих, та ко да је из ра зи ла 
за до вољ ство што је по но во у ГЦ „Срем“. 
Она је пр во раз го ва ра ла са ко ри сни ци
ма ка ко би чу ла њи хо во ви ђе ње ра да и 
усло ва у ко ји ма жи ве, а по том и са 
пред став ни ци ма уста но ве, ко ји су се 
за хва ли ли ло кал ној са мо у пра ви и 
Ми ни стар ству на по др шци. 

– Ово је ди ван ам би јент, оа за зе ле ни
ла, од лич ни су усло ви за ко ри сни ке. То 
и је сте на ша те жња да нај ста ри ји су гра
ђа ни сво ју, мо гу та ко ре ћи, дру гу мла
дост про во де у ква ли тет ном окру же њу, 
да ужи ва ју са сво јим при ја те љи ма. Од 
са мих ко ри сни ка сам да нас чу ла да се 
ов де ства ра ју ја ка при ја тељ ства – ука
за ла је Да ри ја Ки сић.

Ка да је у пи та њу ре сор но Ми ни стар
ство, она је обе ћа ла пу ну по др шку ГЦ 
„Срем“. 

– Про шле го ди не смо опре де ли ли 
17,6 ми ли о на, а ове 16 ми ли о на ди на ра 
за ову уста но ву и све је то би ло на ме
ње но  за раз ли чи та ин фра струк тур на 
ула га ња, све у ци љу по бољ ша ња ква
ли те та жи во та за осо бе ко је ов де бо ра
ве. 

Крај њи циљ нам је да сви ге рон то ло

шки цен три из гле да ју баш као овај у 
Ру ми. Про шле го ди не смо на ни воу 
Ср би је опре де ли ли 445 ми ли о на, ове 
465 ми ли о на ди на ра, гра де се но ви и  
адап ти ра ју по сто је ћи – ис та кла је др 
Да ри ја Ки сић. 

Она је до да ла да су нај ста ри ји су гра
ђа ни ујед но и нај од го вор ни ји и нај са ве
сни ји део дру штва, да су ско ро сви 
вак ци ни са ни и да су та ко са чу ва ли сво
је, али  и жи во те дру гих љу ди ко ји су са 
њи ма у кон так ту. 

– Ко ри сни ци ГЦ „Срем“  има ју ов де 
за и ста од лич не усло ве. Ми смо да нас 
са слу ша ли и не ке њи хо ве пред ло ге 
ка ко да још ви ше по бољ ша мо ква ли тет 
њи хо вог бо рав ка ов де. Има мо у пла ну 
да осну је мо и Днев ни бо ра вак за ста ра 
ли ца ко ја би ов де сва ко днев но до ла зи
ла и за јед но са ко ри сни ци ма ква ли тет
но про во ди ли сво је вре ме у дру же њу, 
по ха ђа њу ра зних сек ци ја, што, на рав но, 
има за циљ да по бољ ша ква ли тет 
њи хо вог жи во та – на ја ви ла је пред сед
ни ца Ћи рић.

Она је под се ти ла да је ло кал на са мо
у пра ва из дво ји ла 166 ми ли о на ди на ра у 
бу џе ту за со ци јал ну по ли ти ку. 

– Ту под ра зу ме ва мо јед но крат не нов
ча не по мо ћи, фи нан си ра ње Уста но ве 
за со ци јал ну за шти ту „Со ли дар ност“, 
та ко ђе и ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке, 
као што је ван те ле сна оплод ња, али и 
нов ча на по моћ за не за по сле не по ро ди
ље, те јед но крат на нов ча на по моћ за 
труд ни це. Са тим ме ра ма стар ту је мо у 
апри лу, од мах по сле усва ја ња на сед ни
ци Скуп шти не оп шти не – на ја ви ла је 
Алек сан дра Ћи рић.

С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић и Да ри ја Ки сић у посети ГЦ „Срем“
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД 

Са рад ња установа културе
У са ли Кул тур но – обра зов ног цен тра, 

у уто рак, 22. мар та, одр жа на је сед ни ца 
Скуп шти не оп шти не Шид. Од бор ни ци су 
рас пра вља ли, гла са ли и усво ји ли днев
ни ред на ко ме се на ла зи ло че тр де сет 
та ча ка. То ком за се да ња, усво је ни су 
из ве шта ји о ра ду Му зе ја на ив не умет
но сти „Или ја нум” за 2021. го ди ну, као и 
из ве шта ји На род не би бли о те ке „Си ме он 
Пи шче вић”, Кул тур но – обра зов ног цен
тра, Цен тра за со ци јал ни рад, Уста но ве 
за фи зич ку кул ту ру и спорт ску ре кре а ци
ју „Пар ти зан”, Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
оп шти не Шид, Га ле ри је сли ка „Са ва Шу
ма но вић”, а усво јен је и из ве штај о из
вр ше њу рас хо да Пред школ ске уста но ве 
„Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља”. Раз ма тра
ни су и усво је ни из ве шта ји о ра ду свих 19 
ме сних за јед ни ца за прет ход ну го ди ну. 
Ра до ван Сре мац, ви ши ку стос, из нео је 
основ не по дат ке ко ји су се од но си ли на 
рад Му зе ја на ив не умет но сти „Или ја нум” 
то ком про шле го ди не и из ме ђу оста лог 
из нео по да так да ће по сле де сет го ди
на би ти по но во ус по ста вље на са рад ња 
са Га ле ри јом сли ка „Са ва Шу ма но вић “. 
По за вр шет ку ње го вог из ла га ња, за реч 
се ја вио пред сед ник Оп шти не Шид Зо ран 
Се ме но вић, ко ји је кон ста то вао да је не
ве ро ват но да две уста но ве кул ту ре, из
у зет но зна чај не за на шу оп шти ну, де сет 
го ди на ни су са ра ђи ва ле. 

– Си гур но је да до то га ни је до шло због 
пред сед ни ка, од бор ни ка, не го је до љу
ди. Сва сред ства ко је „Или ја нум” до би ја 
иду из бу џе та Оп шти не Шид. Све је то 
но вац гра ђа на др жа ве Ср би је. Ап со лут
но сам по др жао све про јек те као пред

сед ник Оп шти не и на ви шим ни во и ма. 
Од нос из ме ђу Му зе ја на ив не умет но сти 
„Или ја нум” и Га ле ри је сли ка „Са ва Шу
ма но вић” је био та кав због љу ди ко ји су 
во ди ли ове две уста но ве  ре као је Се
ме но вић.

Сла ви ца Вар ни чић, ди рек тор ка На
род не би бли о те ке „Си ме он Пи шче вић”, 
из не ла је по дат ке ко ји се од но се на рад 
ове уста но ве. Та ко је про шле го ди не број 
ко ри сни ка из но сио 5450 у окви ру ко јих је 
упи са но 424 но ва ко ри сни ка. То ком про
те кле го ди не, би бли о те ка је на ба ви ла 
1850 но вих на сло ва, по кло ни ла 287 књи

га, а су гра ђа ни су би бли о те ци да ро ва ли 
756 де ла. 

Из ве штај Цен тра за со ци јал ни рад под
не ла је ди рек тор ка  Бра ни сла ва По ко ра.

– Еви ден ти ра но је укуп но 3918 ко ри
сни ка, отво ре но је 2486 пред ме та  што на 
лич ни зах те, на зах тев ин сти ту ци ја или 
по слу жбе ној ду жно сти. Број ли ца под 
ста ра тељ ством Цен тра за со ци јал ни рад 
то ком про шле го ди не је би ло 203 – ре кла 
је ди рек тор ка Цен тра за со ци јал ни рад.

На сед ни ци је усво јен и на црт Ло кал ног 
ак ци о ног пла на за уна пре ђи ва ње род не 
рав но прав но сти у оп шти ни Шид. Д. П.

Ра до ван Сре мацЗо ран Се ме но вић

МИТРО ВАЧ КИ ГИМ НА ЗИ ЈАЛ ЦИ У ОПШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

Посе ти ли нај мла ђе паци јен те
 Учeници митрoвaчкe Гим

нaзиje пoсeтили су нajмлaђe 
пaциjeнтe Oпш тe бoлницe 
Срeмскa Mитрoвицa и зajeднo 
сa вeрoучитeљeм Стeфaнoм 
Нeдићeм и свeшт eникoм 
прoтojeрejeм  Рaдoслaвoм 
Рaдoвaнoвићeм уру чи ли 
пoклoн пaкeтe, сa жeљoм зa 
брзo oздрaвљeњe, нaсмejaнo и 
срeћнo дeтињствo мaлишaнa.

– Идeja зa oвaj хумaни, 
људ ски гeст, пoтeклa je нajпрe 
oд сaмих учeникa Гимнaзиje 
кojи пoхaђajу вeрoнaуку, aли и 
дру ги aлтeрнaтивни прeдмeт 
грaђaнскo вaспитaњe. Имaли 
смo див ну пoдрш ку дирeк тoрa 
бoлницe др Дра га на Maлoбa
бићa и нaчeлницe Дeчjeг 
oдeљeњa др Љиљaнe Бaн
чeвић, као и дирек тор ке Гим
на зи је Мир ја не Ђор ђе вић дa 
припрeмимo пaкeтe сa нaмир
ницимa кoje нaмлaђи oбoлeли 
пaциjeнти мoгу кoнзумирaти, 
a нaкoн физичкoг и духoвнoг 

пoстa, jeр oвaj дeo хумaни
тaрнe aкциje свoдимo пoд 
„Духoвни пoст“. Нaкoн пoстa 
oд сeдaм дaнa, причeстили 
смo сe у Сaбoрнoм хрaму и 
пoкaзaли дa сe тимe нe зaвр
шaвa свe, нисмo oтишли дa 
oдмaрaмo, нeгo смo дoшли 

дa нaшe мaлo нeкoмe будe 
мнoгo и изaзoвe oсмeх нa 
лицa мaлишaнa, кoje ћe пaм
тити читaвoг живoтa рeчи су 
вeрoучитeљa Стeфaнa Нe
дићa.

Гeст дoбрoчинствa нaстa
вићe и дaљe свoj пут прeмa 

мaлим пaциjeнтимa кojи су 
хoспитaлизoвaни у митрoвaч
кoj бoлници, jeр je циљ дa  
jaчaњeм вeрe oви млaди људи 
jaчajу  и интeнзитeт oвaквих 
aкциja.

 – Вeликo je зaдoвoљствo 
бити дeo oвe лeпe духoвнe 
мисиje кoja нaс учи дa je нeш
тo нajврeдниje у чoвeку бити 
хумaн, пoмoћи, дaривaти. 
Дoнeли смo дeци и пaкeтe 
срeдстaвa зa хигиjeну, мajи
цe, игрaчкe, jeр жeлимo дa сe 
дeцa oсeћajу лeпo и дa нeмajу 
утисaк дa су у бoлници. Бићe 
нaм дрaгo дa знaмo, дa смo у 
тoмe успeли, рeклa je Oливeрa 
Бaбић, учeницa дру гог рaз
рeдa митрoвaчкe Гимнaзиje.

  Нa oвoм дивнoм гeсту 
зaхвaлилa je др Oливeрa 
Пeтрoвић, спeц. пeдиjaтриje, 
кao и дeжурнe мeдицин
скe сeстрe, a пoклoн пaкeти 
упућeни су и пaциjeнтимa у 
Одeљeњу психиjaтриje.
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ИГОР МИРОВИЋ У ИН ЂИ ЈИ:

За вр ша ва мо по след њи
про не ве ре ни про је кат бив ше 
по кра јин ске ад ми ни стра ци је

Пред сед ник Вла де Вој во ди не Игор 
Ми ро вић и пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак об и шли су у сре ду, 23. 
мар та но ву спорт ску ха лу у Ин ђи ји,  ис та
кав ши да ће По кра јин ска вла да за вр ши ти 
и по след њи про не ве ре ни про је кат бив ше 
по кра јин ске ад ми ни стра ци је у Вој во ди ни, 
за шта су при пре ми ли  фи нан сиј ску кон
струк ци ју. Пред сед ник Вла де Вој во ди не 
Ми ро вић је по твр дио да ће у на ред не две 
го ди не са ви ше од 680 ми ли о на ди на ра 
ула га ња ста ви ти овај обје кат у функ ци ју.

– По кра јин ска вла да је по ка за ла спо
соб ност да ре а ли зу је све про јек те прет
ход не ад ми ни стра ци је упо ре до са пла ни
ра ним про јек ти ма и ин ве сти ци ја ма 
ши ром Вој во ди не па ће мо та ко за вр ши ти 
и но ву спорт ску ха лу у Ин ђи ји по твр дио 
је Ми ро вић.

Он је до дао да ће Вла да Вој во ди не 
на ста ви ти да ула же у ве ли ке про јек те, 
ко ји ће би ти ре а ли зо ва ни на те ри то ри ји 
ин ђиј ске оп шти не.

– У Ин ђи ју је уло же но у про те клом 
пе ри о ду ви ше од ми ли јар ду ди на ра. 
Ре кон стру и са ли смо ули це у Бе шки и на 
прав цу од Бан сто ла до Чор та но ва ца, гра
ди ли смо ин ду стриј ску зо ну, ко ја је при ву
кла број не ин ве сти то ре. Ин ђи ја се раз ви
ја убра зним тем пом, и има ће и у бу дућ но
сти на шу по др шку из ја вио је пред сед ник 
Ми ро вић.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак под се тио је да је за вр ше так 
из град ње но ве спорт ске ха ле од ве ли ог 

зна ча ја за ту ло кал ну са мо у пра ву те да 
ће ко нач но би ти ста вље на тач ка на ре а
ли за ци ју тог про јек та.

– Ни је ово је ди на гре шка бив ших вла
сти ко ју ис пра вља мо, и за то је ва жно ко 
пред ста вља гра ђа не. На ши прет ход ни ци 
су због отва ра ња у 2016. го ди ни, а уо чи 
из бо ра на по ло ви ну ове ха ле по ста ви ли 
пар кет, ко ји су од мах на кон ме диј ског 
отва ра ња скло ни ли. То је са мо је дан од 
при ме ра ка ко је бив ша власт об ма њи ва
ла гра ђа не из ја вио је пред сед ник Оп шти

не Ин ђи ја Вла ди мир Гак.
Ина че, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 

Вла ди мир Гак пот пи сао је у по не де љак, 
21. мар та у Вла ди Вој во ди не још је дан 
уго вор о фи нан си ра њу за вр шет ка но ве 
спорт ске ха ле у Ин ђи ји вре дан 213 ми ли
о на ди на ра, под се тив ши да је за за вр ше
так свих ра до ва нео п ход но пре ко 700 
ми ли о на ди на ра.

– Оно што је прет ход на власт по че ла 
пре 14 го ди на и што је био ве ли ки про
блем за гра ђа не Ин ђи је са да ће мо за вр

 Но ва ха ла у Ин ђи ји

Владимир Гак и Игор Ми ро вић у оби ла ску но ве ха ле у Ин ђи ји
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ши ти. То нас је оп те ре ћи ва ло у фи нан сиј
ском сми слу и ни је пи та ње са мо ко ли ко је 
тај про је кат ко штао, већ и шта смо све 
дру го мо гли да ура ди мо за тај но вац. 
Ра до ви на спорт ској ха ли су за по че ти и 
ком пле тан за вр ше так ра до ва се оче ку је 
за око го ди ну да на ис та као је Гак.

Под се ћа мо да су ра до ви на из град њи 
спорт ске ха ле у Ин ђи ји по че ли 2008. 
го ди не, за по тре бе ме ђу на род не спорт
ске смо тре мла дих „Уни вер зи ја да 2009“. 
До са да је уло же но ви ше од 14 ми ли о на 
евра и ње ну из град њу и пра тио је низ 
про бле ма и афе ра, ко је се ве зу ју за бив
шу власт. На кон ско ро де це ни ју и по, ка ко 
ка жу над ле жни, спорт ска ха ла у Ин ђи ји 
би ће ста вље на у функ ци ју. М. Ђ.

Ка ко је не дав но за „М но ви не“ ис та
као Дра ган Ибро чић, на чел ник Оде ље
ња за при вре ду и ин ве сти ци је оп шти не 
Ин ђи ја, пре о ста ли ра до ви на спорт ској 
ха ли по де ље ни су у че ти ри це ли не – 
че ти ри про јек та. Пр ви се од но си на 
за вр ше так ра до ва на са мом објек ту 
но ве спорт ске ха ле, за тим по ста вља ње 
ан ти фил тра ци о не за ве се (бра не око 
спорт ске ха ле), док је у скло пу тре ће 
фа зе пред ви ђе но пар тер но уре ђе ње.

– Пре ко пу та са ме ха ле  из во ди ће се 
ра до ви на укла ња њу зе мље и из град
ња пар кин га. Та ко ђе, пред ви ђе но је 
уре ђе ње про сто ра око са мог објек та и 
оста је нам че твр ти про је кат, фа за ко ја 
се од но си на из град њу енер гет ског 
бло ка ис та као је на чел ник Оде ље ња 
за при вре ду и ин ве сти ци је оп шти не 
Ин ђи ја.

Он је до дао да је пред ви ђен и но ви 
енер гет ски блок и ис хо до ва не су но ве 
до зво ле, јер је ра ни је про јек то ва но да 
се за гре ва ње но ве спорт ске ха ле оба
вља са из во ра „то пле во де“ у бли зи ни 
објек та. 

– С об зи ром на то да тај из вор ви ше 
ни је у функ ци ји, да је за тво рен и да 
ни је у вла сни штву Оп шти не Ин ђи ја, ми 
смо као ал тер на тив ни енер гент опре
де ли ли зем ни гас, об ја снио је Ибро чић.

Пре о ста ли 
ра до ви

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

По љо при вред ни ци ма
по де ље не ро та ци је

У то ку про шле не де ље, пред став ни ци 
Са ве та за без бед ност са о бра ћа ја оп шти
не Ин ђи ја у скло пу сво јих ак тив но сти 
по љо при вред ни ци ма из Бе шке, Чор та
но ва ца, Но вог Слан ка ме на, Но вих Кар
ло ва ца, Љу ко ва и Јар ко ва ца уру чи ли су 
укуп но 240 жу тих ро та ци ја и ре тро ре
флек ту ју ћих тра ка за озна ча ва ње га ба
ри та по љо при вред них ма ши на.

Сви при сут ни по љо при вред ни ци има
ли су при ли ку да чу ју и крат ку пре зен та
ци ју „Трак тор на пу ту“, ко ја се од но си на 
ри зи ке упра вља ња по љо при вред ним 
ма ши на ма, а слу жбе ни ци са о бра ћај не 
по ли ци је у Ин ђи ји од го ва ра ли су на 
пи та ња по љо при вред ни ка о са о бра ћај
ним про пи си ма.

M. Ђ.

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Ре гре си ра ње тро шко ва 
пре во за уче ни ка

Оп шти на Ин ђи ја уче ни ци ма сред њих 
шко ла са пре би ва ли штем на те ри то ри ји 
оп шти не, омо гу ћи ла је ре гре си ра ње 
тро шко ва пре во за, јер су пред став ни ци 
те ло кал не са мо у пра ве не дав но пот пи
са ли уго вор са По кра јин ским се кре та ри
ја том за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и 
на ци о нал не ма њи не –на ци о нал не за јед
ни це. Уго вор вред но сти 1,35 ми ли о на 
ди на ра пот пи сао је по моћ ник пред сед
ни ка Оп шти не Ин ђи ја  Жи ван Жи ва но

вић ко ји је ис та као да је Оп шти на, по ред 
сред ста ва из По кра ји не, опре де ли ла 7,5 
ми ли о на ди на ра за пу то ва ње пре ко 200 
уче ни ка. 

– По ма же мо и нај ста ри јим и нај мла
ђим су гра ђа ни ма кроз раз не со ци јал не 
про гра ме, а на овај на чин сред њо школ
ци ма и њи хо вим ро ди те љи ма ка ко би 
Ин ђи ја би ла нај бо ље ме сто за по ро ди
цу ре као је Жи ва но вић.

М. Ђ.

Ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп
шти не Ин ђи ја Ми лан Бо го је вић у уто рак, 
23. мар та, пот пи сао је  про то кол о са рад
њи у ве зи са отва ра њем Га ле ри је „Адли
гат“ у Ин ђи ји са пред став ни ком Му зе ја 
рет ких књи га и пу то ва ња „Адли гат” из 
Бе о гра да. Ка ко је ис так ну то, Ин ђи ја ће 
ко нач но до би ти му зеј, а све ча но отва ра
ње пред ви ђе но је за 30. март ове го ди не 
у 18 ча со ва.

– Од иде је до ре а ли за ци је про шло је 

са мо шест ме се ци, што зна чи да смо за 
ве о ма крат ко вре ме ус пе ли да ре а ли зу
је мо и овај про је кат због че га смо ве о ма 
за до вољ ни ис та као је Ми лан Бо го је вић, 
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп
шти не Ин ђи ја. 

Он је до дао да ће стал не по став ке у 
га ле ри ји чи ни ти ле га ти и збир ке пред ме
та ве за них за жи вот и де ло срп ских ве
ли ка на као што су краљ Ми лан Обре но
вић, принц Ђор ђе Ка ра ђор ђе вић, глум ци 
Ба та Стој ко вић и Иван Бе кја рев, пи сац 
Ра ша По пов, сли кар Са ва Шу ма но вић и 
дру ги. Га ле ри ја „Адли гат“ би ће отво ре на 
из ло жбом по све ће ној глум цу Па влу Ву
и си ћу.

– Ве о ма ме ра ду је што ће део ле га
та Па вла Ву и си ћа оста ти и на кон отва
ра ња. По себ но ме ра ду је што има мо 
збир ку прин ца Ђор ђа Ка ра ђор ђе ви ћа и 
ори ги нал не за пи се за ко је се до пре две 
го ди не ми сли ло да су из гу бље ни об ја
снио је Бо го је вић.

Рад но вре ме га ле ри је, ко ја се на ла зи у 
Же ле знич кој ули ци у Ин ђи ји би ће од сре
де до не де ље, од 11 до 19 ча со ва. Це
не ка ра та би ће сим бо лич не. За од ра сле 
200 ди на ра, де ца од се дам до 14 го ди на 
пла ћа ће кар ту у изнсу од 100 ди на ра, 
док је улаз бес пла тан за де цу до се дам 
го ди на ста ро сти.

М. Ђ.

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Отва ра се
Га ле ри ја „Адли гат“ 

Пот пи си ва ње про то ко ла о са рад њи
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ЛАП ТОП РА ЧУ НА РИ ЗА НАЈ БО ЉЕ ИН ЂИЈ СКЕ УЧЕ НИ КЕ И СПОР ТИ СТЕ

Зна ње и труд се ис пла те!
Са укуп но 100 лап топ ра чу на ра Оп шти

на Ин ђи ја и ове го ди не на гра ди ла је нај
бо ље уче ни ке и нај у спе шни је спор ти сте. 
На све ча но сти у Кул тур ном цен тру, одр
жа ној у сре ду, 24. мар та пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак  уру чио је 
85 лап топ ра чу на ра но си о ци ма „Ву ко ве 
ди пло ме“, осам ра чу на ра уче ни ци ма и 
се дам спор ти сти ма, ко ји су оства ри ли 
за па же не ре зул та те на ре пу блич ким и 
ме ђу на род ним так ми че њи ма.

– Нај леп ши да ни за нас ко ји жи ви мо и 
ра ди мо за наш град је су ка да до де љу је
мо на гра де на шим нај у спе шни јим ђа ци
ма и то је успех свих нас. По де ла лап топ 

ра чу на ра је тра ди ци ја у на шем гра ду и 
ми слим да смо са тим по те зом јед ни од 
рет ких у окру же њу ко ји на ова кав на чин 
го ди на ма уна зад на гра ђу ју зна ње, труд и 
рад. Ово је са мо је дан вид на гра ђи ва ња 
и по мо ћи ђа ци ма, спор ти сти ма и мла ди
ма. Под се ти ћу да смо ви ше пу та по ди гли 
из нос сти пен ди ја у по след њих пет го ди
на, обез бе ди ли смо бес плат не уџ бе ни ке 
за ђа ке пр ва ке, ре гре си ра мо тро шко ве 
пре во за, фи нан си ра мо дом ски сме штај и 
још мно го то га. Да би мла ди оства ри ли 
до бре ре зул та те мо ра те им омо гу ћи ти и 
до бре усло ве за уче ње и на пре до ва ње 
– ре као је пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

Он је кра ју ис та као да је Оп шти на 
Ин ђи ја у по след њих пет го ди на уло жи ла 
ве ли ка сред ства у све ин ђиј ске шко ле и 
у про цес уна пре ђе ња и оса вре ме њи ва
ња обра зо ва ња.

– Ско ро да не ма шко ле у ко јој у прет
ход них пет го ди на ни је би ло ра до ва, 
мно ге фи скул тур не са ле су ре но ви ра не 
по сле по ла ве ка. Ка да го во ри мо о ула га
њи ма, већ са да ра ди мо на при пре ми 
про је ка та за из град њу фи скул тур не са ле 
у Љу ко ву. Са ула га њем у обра зо ва ње и 
обра зов не објек те ин тен зив но ће мо 
на ста ви ти и у на ред ним го ди на ма по твр
дио је Гак. М. Ђ.

100 лап топ ра чу на ра за уче ни ке и спор ти сте

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Уре ђе ње пар ко ва
и сад ња новог дрве ћа

У току су радо ви на поста
вља њу савре ме не тере та не 
на отво ре ном у Пар ку Дани
це Јова но вић у Бешки. Како 
су иста кли пред став ни ци 
Општи не Инђи ја, пред ви ђе
но је поста вља ње савре ме не 
гуме не под ло ге и моби ли ја ра. 
Тако ђе, биће поста вље на и 
јав на расве та. Вред ност свих 
радо ва који се финан си ра ју из 
буџе та Општи не Инђи ја изно
си 2,35 мили о на дина ра.

Осим поста вља ња тере
та не на отво ре ном у Бешки, 
дани ма уна зад рад ни ци Јав
ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Кому на лац“ анга жо ва ни су на 
радо ви ма у скло пу акци је која 
се одно си на заме ну и поправ
ку дотра ја лих и поло мље них 
клу па и пар ков ских моби ли ја
ра на више лока ци ја у ширем 
цен тру Инђи је. У Пар ку кра љи
це Мари је у Инђи ји заме ње не 

су чети ри клу пе, а у наред ном 
пери о ду биће заме ње но још 
11 поло мље них клу па.

Како су потвр ди ли пред
став ни ци „Кому нал ца“ у току 
је и обно ва дрво ре да кесте
на изме ђу Кул тур ног цен тра и 

Желе знич ке ста ни це у Инђи ји. 
Око 20 сад ни ца дивљег кесте
на и 20 сад ни ца пла та на биће 
заса ђе но на овом поте су, а 
дрве ће је дони ра ло Јав но 
пред у зе ће „Срби ја шуме“.

М. Ђ.

Теретана на отвореном у Бешки

ИРИГ

Нове три би не

У Ири гу су завр ше ни радо
ви на рекон струк ци ји и покри
ва њу три би на на ста ди о ну ФК 
„Срем ски вите зо ви – Рад нич
ки“, који се од про шле годи не 
так ми чи у Срем ској лиги. 
Вред ност радо ва је око 1,5 
мили о на дина ра, а радо ве је 
финан си ра ла ири шка Општи
на. Рекон стру и са не три би не 
има ју 200 седе ћих места. 
Наја вље ни су и ско ра шњи 
радо ви на рекон струк ци ји 
еко ном ске згра де ФК „Рудар“ 
у Врд ни ку, а локал на само у
пра ва ће наста ви ти са ула га
њи ма у спорт ску инфра струк
ту ру на тере ни ма оста лих 
фуд бал ских клу бо ва у ири
шкој општи ни.  С. Џ.
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ИРИГ

100 ми ли о на за
ре ха би ли та ци ју ули ца

Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор 
Ми ро вић је уру чио 21. мар та уго во ре 
вред не укуп но 4,5 ми ли јар ди ди на ра 
пред став ни ци ма гра до ва и оп шти на за 
ре а ли за ци ју 32 про јек та у обла сти ма са о
бра ћај не ин фра струк ту ре, во до снаб де ва
ња и за шти те во да, ло кал ног и ре ги о нал
ног еко ном ског раз во ја, раз во ја спор та и 
у обла сти кул ту ре. Том при ли ком је ис та
као да је ово био ва жан дан за Вој во ди ну, 
јер је за по чео но ви ин ве сти ци о ни ци клус 
то ком ко јег ће се ре а ли зо ва ти про јек ти 
зна чај ни за По кар ји ну и ло кал не са мо у
пра ве. 

– Та сред ства ће би ти ин ве сти ра на ди
рект но у ло кал ни еко ном ски раз вој. На 
овај на чин би ће за по че та ре а ли за ци ја 21 
но вог, ве ли ког про јек та у Вој во ди ни и на
ста вље но фи нан си ра ње 11 про је ка та ко
ји су пла ни ра ни као ви ше го ди шњи – ре
као је Игор Ми ро вић.

Из по кра јин ског бу џе та, пре ко Упра ве 
за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не је за по
ме ну те про јек те из дво је но 3,6 ми ли јар ди 
ди на ра, док оста так обез бе ђу ју ло кал не 
са мо у пра ве. Ме ђу ло кал ним са мо у пра
ва ма, ко је су по кон кур су за фи нан си ра
ње и су фи нан си ра ње про је ка та у обла сти 
са о бра ћај не ин фра струк ту ре до би ле зна
чај на сред ства је ири шка оп шти на.  

Уго вор о сред стви ма за су фи нан си ра
ње ре ха би ли та ци је ули ца у на се ље ним 
ме сти ма оп шти не Ириг је пот пи сао пред
сед ник Оп шти не Ти хо мир Сто ја ко вић.

– Реч је о 100 ми ли о на ди на ра  по кра
јин ских сред ста ва и 40 ми ли о на, ко је је 
обез бе ди ла на ша Oпш тина.  Да кле, ра
ди се о  укуп но 140 ми ли о на ди на ра ко ји 
су на ме ње ни за ре ха би ли та ци ју са о бра
ћај не ин фра струк ту ре у Ја ску, Ри ви ци, 
Врд ни ку, Ири гу, Не ра ди ну, Ша трин ци ма и 
Кру ше дол се лу. Реч је о зна чај ним ра до

ви ма, ко ји нас оче ку ју и ко ји ће сва ка ко 
по бољ ша ти ква ли тет жи во та гра ђа на у 
тим сре ди на ма – ка же Ти хо мир Сто ја ко
вић.

Про јек том је пред ви ђе на ре ха би ли та
ци ја сле де ћих ули ца: у Ја ску у Ули ци Змај 
Јо ви ној, у Врд ни ку – Ули ца Ра де Па вло
ви ћа, Но ва ко ло ни ја 5 – 6, део ве зе 5 – 6 и 
део ве зе 3 – 4, део код врд нич ке основ не 
шко ле, као и Ви но гра дар ска ули ца. 

У Ири гу се ра ди ре ха би ли та ци ја у Но
вој ули ци, Ули ци Ни ко ле Те сле,  скре та
ње пре ма Змај Јо ви ној ули ци код цр кве 
и про ду же так Фру шко гор ске ули це пре ма 
ма на сти ру Но во Хо по во. 

У Не ра ди ну ће се ра ди ти део Ули це 
Мо ше Пи ја де, у Кру ше дол Се лу Ули ца 
Јо ва на Ата на си је ви ћа, у Ри ви ци Ули ца 
Па лих бо ра ца, а у Ша трин ци ма Ули ца 
Мар ша ла Ти та. С. Џа ку ла 

Игор Ми ро вић и Ти хо мир Сто ја ко вић

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ 

Тре нинг у Врд ни ку
Вртић „Вила“ у Врд ни ку био је дома ћин 

тре нин га на сту диј ској посе ти, јед ној од 
актив но сти у ЕРА ЗМУС+ пројект a „Раз
вој ком пе тен ци ја рефлек сив них прак ти
ча ра/ки за тран зи ци о не про це се изме ђу 
врти ћа и шко ле“ – про грам опште обра
зо ва ње,  које је одр жа но од 25. до 27. 
мар та. Про је кат финан си ра  ЕРА ЗМУС+ 
про грам ЕУ у Срби ји пре ко Наци о нал не 
аген ци је –„Тем пус фон да ци је“.

ДУ „Дечи ја радост“ у Ири гу је парт нер
ска орга ни за ци ја у про јек ту, којој је Висо
ка шко ла стру ков них сту ди ја  за обра зо
ва ње вапи та ча из Кикин де дала подр шку 
у овом  про јек ту. Пред став ни ци орга ни
за ци је коор ди на то ра  про јек та, Тре нинг 
цен тар „Коцев ски“ из Новог Сада, као и 

парт не ри на про јек ту, „Мон те со ри удру
же ње“ из Север не Маке до ни је, Деч ји 
вртић „Радост – Елин Пелин“ из Бугар
ске и Вртић „Ормож“  из Ормо жа у Сло
ве ни ји, има ли су сво је пред став ни ке на 
овом дога ђа ју.  

Циљ је био да се поста ве почет ни 
кора ци у успо ста вља њу парт нер ства 
изме ђу врти ћа и шко ла, као и да  се 
дефи ни шу мето до ло шке одред ни це 
акци о них истра жи ва ња за рефлек си ју 
прак се на оба нивоа обра зо ва ња. Гости 
су били и пред став ни ци Педа го шког 
факул те та из Јаго ди не, али и пред школ
ске уста но ве из Вла со тин ца.

Уче сни ке ску па су поздра ви ли  коор
ди на то ри про јек та ТЦ „Коцев ски“ и пред

став ни ци свих парт нер ских орга ни за ци
ја, а у име локал не само у пра ве Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни ка ири шке 
Општи не. Међу уче сни ци ма ску па су 
били  и пред став ни ци локал не само у
пра ве, као и  ири шких основ них и сред
ње шко ле. 

 – Оно што је вео ма бит но је чиње ни
ца да су о истој теми раз ме њи ва ли иску
ства прак ти ча ри/ке са Бал ка на, од врти
ћа до уни ве зи те та. Поред еду ка тив не 
и струч не раз ме не, уче сни ци су има ли 
при ли ку да се упо зна ју  са кул тур но – 
исто риј ским зна ме ни то сти ма Врд ни ка и 
Ири га – каже Јеле на Вида но вић, дирек
тор ка ДУ „Дечи ја радост“ у Ири гу.

С. Џ.
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24. МАРТ, ПО ЧЕ ТАК НА ТО БОМ БАР ДО ВА ЊА

Број ни из гу бље ни жи во ти
и ве ли ка ра за ра ња

Пре 23 го ди не, 24. мар та, 
19 зе ма ља НА ТО али јан се су 
за по че ле  бом бар до ва ње СР 
Ју го сла ви је, ко је је тра ја ло 78 
да на и ко је је до не ло ве ли ке 
људ ске жр тве и ма те ри јал
на ра за ра ња. Тим по во дом, 
пред став ни ци ло кал не са мо у
пра ве, СУБ НОР – а и гра ђа ни, 
по ло жи ли су вен це на спо мен 
– об леж је по ги ну ли ма у ра то
ви ма од 1990. до 1999. го ди не 
на Град ском гро бљу у Ру ми, 
док су све ште ни ци СПЦО Ру
ма слу жи ли па ра стос. 

Пред сед ни ца Оп шти не 
Алек сан дра Ћи рић је ис та кла 
да су на да на шњи дан пре кр
ше ни сви прин ци пи ме ђу на
род ног пра ва, кад је из вр шен 
на пад  на јед ну не за ви сну и 
де мо крат ски уре ђе ну др жа ву 
ка ква је би ла та да шња СР Ју
го сла ви ја.

 – Срп ски на род  је пре тр
пео нео про сти во ве ли ку не
прав ду то ком бом ба ро да ња, 
нај ви ше због то га што су стра
да ли не ви ни ци ви ли, укљу чу
ју ћи и де цу. Не сме мо ни ка ко  
за бо ра ви ти ни ма те ри јал на 
ра за ра ња ко ја смо пре тр пе ли 
то ком тих 78 да на  бом бар до
ва ња, без ика квог по во да и 
раз ло га. Упр кос то ме, срп ски 
на род и Ср би ја на ста ви ли су 
да ље да жи ве – ис та кла је 
пред сед ни ца Ћи рић. 

Из гра ђе ни су  но ви мо сто ви 
и но ви пу те ви, пру ге и шко ле, 
на ста ви ли смо да ље да жи ви
мо, да се бо ри мо и да се до ка
зу је мо у свом зна њу и уме ћу. 

– Упра во у то ме, срп ски на

род је по ка зао сву сво ју ве
ли чи ну, сна гу и пле ме ни тост, 
али за то ни кад не сме мо до
зво ли ти да се за бо ра ви ово 
што нам се де си ло пре 23 
го ди не. На ша је ду жност да 
сва ке го ди не ода је мо по част 
свим не ви ним жр тва ма и свим 
љу ди ма ко ји су не пра вед но 
стра да ли то ком ове агре си

је – по ру чи ла је Алек сан дра 
Ћи рић.

То ми слав Ми лић, пред сед
ник ОО СУБ НОР – Ру ма, ука
зао је да је ово дан се ћа ња и 
дан не за бо ра ва, дан ка да је 
по че ло бом бар до ва ње ко је је 
тра ја ло 78 да на и до не ло нам 
ве ли ка ра за ра ња и не ви не 
жр тве. 

Под се ти мо, у бом бар до
ва њу, из рум ске оп шти не  су 
жи во те из гу би ли  Ми ле на – 
Ци ца Ма ли нић, на стра да ла у 
гра на ти ра њу ау то бу са у тре
нут ку ка да је ишла да оби ђе 
си на, ко ји је слу жио вој ни рок 
на Ко со ву и Ме то хи ји, вој ник 
Бран ко Чу ту ри ло из Клен ка 
и Жељ ко Ра у жан, при пад ник 
по себ них је ди ни це По ли ци је. 
У жр тве се са пра вом убра ја 
и Ми ша Убо ја, ко ји је по ги нуо 
1998. го ди не као ре до ван вој
ник у су ко бу са ал бан ским те
ро ри сти ма.

Не ка ко, увек ка да го во ри
мо о по чет ку НА ТО бом бар
до ва ња, бар ка да је рум ска 
оп шти на у пи та њу, по ми ње мо 
и оба ра ње аме рич ког ави о на 
Ф –117А, ко га  су зва ли „не
ви дљи ви“ у ата ру Бу ђа но ва
ца, са мо три да на од по чет
ка бом бар до ва ња, 27. мар та. 
Обо рио га је Тре ћи ра кет ни 
ди ви зи он 250.  ра кет не бри га
де ПВО у 20 ча со ва и 42 ми
ну та. 

По го ђен ави он је пао у њи ве 
на до мак Бу ђа но ва ца, а прет
ход но је био га ђан са две ра
ке те ти па „не ва“. Је ди ни цом 
ко ја га је обо ри ла ко ман до вао 
је пу ков ник Зол тан Де ни. 

Нај ве ћи део  обо ре ног ави
о на се на ла зи у Му зе ју ва
зду хо плов ства. Та ко ђе, је дан 
део кри ла на ла зи се у окви ру 
стал не по став ке Ме мо ри јал
не со бе, по све ће не хе ро ји ма 
250. ра кет не бри га де, у ко
ман ди те је ди ни це, у Бе о гра
ду на Ба њи ци. С. Џа ку ла

По ла га ње ве на ца

СА РАД ЊА МИТРОВАЧКЕ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ И ПО КРА ЈИ НЕ

Сред ства за из град њу фискултурне са ле
Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор Ми ро

вић је уру чио уго во ре вред не укуп но 4,5 
ми ли јар ди ди на ра пред став ни ци ма гра до ва и 
оп шти на за ре а ли за ци ју 32 про јек та у обла
сти ма са о бра ћај не ин фра струк ту ре, во до
снаб де ва ња и за шти те во да, ло кал ног и ре ги
о нал ног еко ном ског раз во ја, раз во ја спор та и 
у обла сти кул ту ре.

Нa све ча ном уру че њу уго во ра у згра ди 
По кра јин ске вла де при су ство ва ла је гра до на
чел ни ца Срем ске Ми тро ви це Све тла на Ми ло
ва но вић. Ми тро ви ца је до би ла сред ства у 
из но су од 232,5 ми ли о на ди на ра за из град њу 
фи скул тур не са ле  у Основ ној шко ли „До бро
сав Ра до са вље вић На род“ у Ма чван ској 
Ми тро ви ци, а Град ће уче ство ва ти са сред
стви ма у из но су 12 ми ли о на ди на ра. Светлана Миловановић и Игор Мировић
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ХУ МА НИ ТАР НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА ВА У ЧЕ РА ЗА
ТУ РИ СТИЧ КИ ОБИ ЛА ЗАК СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Бу ди ху ман,
при кљу чи се и ти

Че сто смо све до ци да по др шка окру же ња из о ста не и 
не из мер но ми је дра го што то ни је са да слу чај. Са да смо 
по кре ну ли јед ну од ли ци та ци ја на „Феј сбук“ гру пи „Бу
ди ху ман – ху ма ни тар не ли ци та ци је“. По ру чи ла бих сви
ма да је по се те, јер се та мо на ла зи ве ли ки број раз ли чи
тих ли ци та ци ја, те мо же уче ство ва ти сва ко, из ја ви ла је 
Бран ка За рић, осни вач ху ма ни тар не гру пе

Град Срем ска Ми тро ви ца, Град ска 
упра ва за кул ту ру и спорт и Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
при кљу чи ли су се ак ци ји Бран ке За рић, 
ко ја во ди гру пу „Бу ди ху ман – ху ма ни тар
не ли ци та ци је“ на дру штве ној мре жи 
„Феј сбук“. Бран ка је ове го ди не на 
на град ном кон кур су „Они су хе ро ји“ 
до би ла ве ли ко при зна ње за свој ху ма ни
тар ни рад, ка да је иза бра на је јед ног од 
де сет нај ве ћих хе ро ја у на шој зе мљи.

– Ту ри стич ка ор га ни за ци ја је са оду
ше вље њем при хва ти ла по зив Бран ке 
За рић за са рад њу. По но сни смо што у 
гра ду по сто је ова кви по је дин ци, на ши 
су гра ђа ни, а ра ду је нас и чи ње ни ца да је 
ло кал ну са мо у пра ву и нас пре по зна ла 
као парт не ре и при ја те ље. Спро во ди мо у 
де ло пр ву ли ци та ци ју, чи ји је пред мет 
ту ри стич ки ва у чер за оби ла зак Срем ске 
Ми тро ви це. Са рад ња ће се на ста ви ти и 
убу ду ће, ка ко са Бран ком та ко и са свим 
по је дин ци ма ко ји сто је иза ху ма ни тар них 
ли ци та ци ја. По зва ла бих све гра ђа не да 
се при кљу че, ре кла је Рад ми ла Гру јић из 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

Пр ва за јед нич ка ли ци та ци ја за оби ла
зак гра да, би ће уз прат њу ли цен ци ра ног 
во ди ча са ула зни ца ма за све уста но ве 

кул ту ре и спор та у гра ду. У на ред ним 
да ни ма, би ће спро ве де но још 20 ли ци та
ци ја за ва у че ре за исту услу гу, са ци љем 
да се по мог не ко ри сни ци ма ху ма ни тар
них ор га ни за ци ја „Бу ди ху ман“, „По др жи 
жи вот“ и „По кре ни жи вот“.

– Че сто смо све до ци да по др шка окру
же ња из о ста не и не из мер но ми је дра го 
што то ни је са да слу чај. Са да смо по кре
ну ли јед ну од ли ци та ци ја на „Феј сбук“ 
гру пи „Бу ди ху ман – ху ма ни тар не ли ци
та ци је“. По ру чи ла бих сви ма да је по се
те, јер се та мо на ла зи ве ли ки број раз ли
чи тих ли ци та ци ја, те мо же уче ство ва ти 
сва ко. Ка да не чи ја ли ци ти ра на су ма 
бу де по след ња, ујед но и нај ве ћа, ње га 
про гла ша ва мо по бед ни ком и до бит ни
ком, у овом слу ча ју ва у че ра, об ја сни ла је 
Бран ка За рић, осни вач ху ма ни тар не гру
пе.

У скла ду са пра ви ли ма гру пе, нај ви ше 
ли ци ти ра не су ме, на кон спро ве де них 
ли ци та ци ја, ди рект но се упла ћу ју на 
на мен ске ра чу не по је ди них ко ри сни ка 
на ве де них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја. 
Ово га пу та сред ства из ли ци та ци је би ће 
усме ре на за ле че ње су гра ђа на На та ше 
Не дић, Ср ђа на Јо ва но ви ћа и Лу ке Жи ли
ћа.

А. П.

Бран ка За рић Рад ми ла Гру јић

ПРЕ ХРАМ БЕ НО – ШУ МАР СКА
И ХЕ МИЈ СКА ШКО ЛА

Одр жа но пре да ва ње 
о зна ча ју во де

У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви
ци одр жа но је пре да ва ње по во дом обе
ле жа ва ња Свет ског да на во де, 22. мар
та. У ор га ни за ци ји Пре храм бе но – 
шу мар ске и хе миј ске шко ле и Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, то ком три би не 
се го во ри ло о зна ча ју очу ва ња во де. 

– Во да је нај ва жни је је ди ње ње за 
сва ко жи во би ће. Тре ба ло би да се 
свест о зна ча ју и чу ва њу во де раз ви ја 
код де це у сва ком мо мен ту. На ша шко
ла кроз свој обра зов ни про фил пре
храм бе ни тех ни чар обра зу је уче ни ке да 
вр ло од го вор но и на пра ви на чин са 
сво јим ком пе тен ци ја ма мо гу да про из
ве ду ква ли тет ну во ду, да уче ству ју у 
тех но ло шком про це су, а исто та ко у 
ла бо ра то риј ском ра ду да од ре де 
ми кро би о ло шки и хе миј ски зна чај во де. 
Кроз сво је ра ди о ни це, са ма ту ран ти ма 
ће мо уго сти ти уче ни ке основ них шко ла 
и по ку ша ти да им на нај јед но став ни ји 
на чин кроз ла бо ра то риј ске ве жбе, 
ми кро би о ло шке ана ли зе и ра ди о ни це 
ука же мо на зна чај во де. Во да је жи вот. 
Пре ма то ме, тре ба ло би да свест о очу
ва њу во де увек бу де на ви со ком ни воу, 
ре кла је Би ља на Ко ва че вић, ди рек тор
ка Пре храм бе но – шу мар ске и хе миј ске 
шко ле.

Као и сва ке го ди не, ова шко ла, по ред 
три би не, ор га ни зу је низ дру гих ак тив
но сти за про фе со ре и уче ни ке, ка ко би 
да ли свој до при нос у очу ва њу жи вот не 
сре ди не. А. П.

ЦРВЕ НИ КРСТ У РУМИ

Поде ла паке та 
социјално 
угроженима

Паке ти за соци јал но угро же не 
мешта не у Хрт ков ци ма и Никин ци ма,  
уру че ни су 24. мар та у при су ству деле
га ци је ГИЗа. Поде ла паке та је наста
вље на дан касни је у Пла ти че ву на 
осно ву спи ска који су сачи ни ли секре
та ри месних зајед ни ца, као и кори сни
ци ма у Руми, који задо во ља ва ју кри те
ри ју ме дона то ра.  Паке ти хра не и хиги
је не су дона ци ја Црве ног крста Срби је 
и Немач ке орга ни за ци је за међу на род
ну сарад њу /ГИЗ/. С. Џ. 
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГО ДИ ШЊИ ЦА 
НА ТО БО МАР ДО ВА ЊА

Да се ни кад
не за бо ра ви 

Оп штин ски од бор СУБ НОР – а Ста
ра Па зо ва и пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве у при су ству гра ђа на на 
спо ме ник у цен тру Ста ре Па зо ве, на 
ком су укле са на име на: Зден ко Бзов
ски, Бра ни мир Kрњајић, Ду шан Иван
че вић, Kрсто Му ми но вић, Дра ган 
Ре пи ја и Вла ди мир Kовач, у че твр так, 
24. Мар та, по ло жи ли су  вен це и  ода
ли по шту стра да лим хе ро ји ма бом бар
до ва ња.

Вен це су по ло жи ли и пред став ни ци 
СУБ НОР – а „По ду на вље“, пред став
ни ци ме сног удру же ња ре зер вних вој
них ста ре ши на Но ва Па зо ва, за тим 
ме сних за јед ни ца са те ри то ри је 
оп шти не Ста ра Па зо ва и пред став ни
ци ме сних од бо ра СНС – а. До га ђа ју 
су при су ство ва ли и пред став ни ци 
Вој ске Ср би је. НА ТО али јан са је 24. 
мар та 1999. го ди не у 19:45 ча со ва 
по че ла ва зду шне на па де на вој не 
ци ље ве у СРЈ, да би се ка сни је 
ва зду шни уда ри про ши ри ли и на при
вред не и ци вил не објек те. У на па ди
ма ко ји су без пре ки да тра ја ли 78 
да на те шко су оште ће ни ин фра струк
ту ра, при вред ни објек ти, шко ле, 
здрав стве не уста но ве, ме диј ске ку ће, 
спо ме ни ци кул ту ре, цр кве и ма на сти
ри. Д. Г.

УЧЕ НИ ЦИ СТА РО ПА ЗО ВАЧ КЕ 
ЕКО НОМ СКЕ ШКО ЛЕ 

Дру го ме сто
на так ми че њу
у бе сед ни штву

Ма ја Ро сић и Мар ко Јо ви чић, уче
ни ци ЕТШ „Вук Kараџић“ из Ста ре 
Па зо ве осво ји ли су 2. ме сто у екип ној 
ка те го ри ји на ре пу блич ком так ми че
њу у бе сед ни штву, ко је је одр жа но у 
су бо ту, 19. мар та у Ужи цу. 

У ка те го ри ји – за да та те ма, Ма ја 

Ро сић је осво ји ла трећ ме сто.Обо је 
су ма ту ран ти сме ра прав но – по слов
ни тех ни чар. Бе сед ни штво је је дан од 
њи хо вих оми ље них пред ме та, а за 
так ми че ње их је при пре ма ла про фе
сор ка срп ског је зи ка и књи жев но сти 
Гор да на Мар ти но вић Ву ја но вић. Д. Г.

БЕ ЗБЕ Д НО СТ ДЕ ЦЕ
У СА О БРА ЋА ЈУ

„Па жљив ков” квиз
У че твр так 24.мар та у  Ста рој Па зо

ви, у основ ној шко ли Си ме он Ара ниц
ки одр жа но оп штин ско так ми че ње 
“Па жљив ко ва смо тра” ко је је Аген ци ја 
за без бед ност са о бра ћа ја ре а ли зо ва
ла у са рад њи са оп штин ским Са ве

том за без бед ност са о бра ћа ја. Смо
три су при су ство ва ли и при пад ни ци 
По ли циј ске упра ве оп шти не Ста ра 
Па зо ва на че лу са на чел ни ком Зо ра
ном Ла зи ћем. 

Так ми чи ли су се нај мла ђи пред
школ ци из чи та ве оп шти не као и ђа ци 
основ ци 1. и 2. раз ре да. Ма ли ша ни 
су на у чи ли нај ва жни је ства ри о са о
бра ћа ју а пре све га ка ко да чу ва ју 
се бе.

Сва ки пр во пла си ра ни тим ме ђу 
пред школ ци ма, пр ва ци ма и дру га ци
ма до био је на по клон би ци кле док су 
сви уче ни ци до би ли за хвал ни це, 
ме да ље као и при ла го ђе не деч је игре 

о са о бра ћа ју. Ме ђу пред школ ци ма 
нај бо ља је би ла еки па “Зе ке” из Вој
ке, ме ђу пр ва ци ма нај у спе шни ја је 
би ла основ на шко ла Си ме он Ара ниц
ки из Ста ре Па зо ве док је од свих 
дру гих раз ре да по бе ди ла шко ла Сло
бо дан Сав ко вић из Ста рих Ба но ва ца. 
Те три еки пе ће сво је зна ње по ка за ти 
на пред сто је ћем ре ги о нал ном так ми
че њу.  Д. Г.

ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА

Го лу би нач ки па о ри 
по рав на ли атар ске 
пу те ве   

За лак ши и бр жи при ступ пар це ла
ма ко је се об ра ђу ју, до бро је да се 
одр жа ва ју атар ски пу те ви. Упра во 
во ђе ни овом чи ње ни цом и по узо ру 
на ко ле ге из дру гих ме ста, по љо при
вред ни ци у Го лу бин ци ма су се ове 
го ди не до бро ор га ни зо ва ли и ак ци ји 
се ода звао ве ли ки број уче сни ка, 
по де ље њих у осам гру па,  ме ђу ко ји
ма је би ло до ста мла дих. Ка ко па о ри 
ка жу, на овај ко рак су се од лу чи ли да 
олак ша ју се би по сао и да мо гу лак ше 
да до жђу до сво јих пар це ла. Го лу би
нач ки  атар је ве ли ки, јер се про сти ре 
од ау то – пу та Бе о град – Шид  до над
во жња ка пре ма Ин ђи ји, за тим до 
Пе ћи на ца и Пу ти на ца,  а у при ват ном 
вла сни штву је око 12 хи ља да ју та ра 
ора ни це. Хте ли би да ово по ста не 
тра ди ци ја, и да од ре де оквир но тер
ми не за овај по сао, на кон ко јег би 
би ло вре ме на и за дру же ње, пред 
про лећ ну се зо ну ра до ва.  Уред ни 
атар ски пу те ви су у ин те ре су свих 
ра та ра.  З. К.

ОСМА ЦИ ШКО ЛЕ „ХЕ РОЈ ЈАН КО 
ЧМЕ ЛИК“ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ 

По са ди ли др во 
ге не ра ци је

У же љи да им вре ме про ве де но у 
основ ној шко ли оста не у ле пом се ћа
њу, и да има ју не што за јед нич ко што 
ће у на ред ном пе ри о ду да се раз ви ја 
као и они, уче ни ци за вр шног раз ре да 
Основ не шко ле „Хе рој Јан ко Чме лик“ 
из Ста ре Па зо ве по са ди ли су у ста ро
па зо вач ком пар ку сво је др во ге не ра
ци је а ти ме обе ле жи ли и свет ске да не 
шу ма и во де.  У ак ци ји је уче ство ва ло 
30 ђа ка са сво јим оде љен ским ста ре
ши на ма Ма рин ком Ђу ри цом и Љи бу
шом Си мен дић, ко ја је до шла на ову 
иде ју са прет ход них не ко ли ко ге не ра
ци ја. По др шку је пру жи ло ЈКП „Чи сто
ћа“, ко је је по кло ни ло сад ни цу  и по мо
гло при са мој сад њи, што је на ста вак 
ду го го ди шње са рад ње, на гла сио је 
ди рек тор шко ле Јан ко Ха вран. На кон 
сад ње, осма ци су за ли ли мла до ста
бло ја во ра, ка ко би се до бро уко ре ни
ло,  а  на кра ју је усле ди ла за јед нич ка 
фо то гра фи ја.   З. К.
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УДРУ ЖЕ ЊА РАТ НИХ ВОЈ НИХ ИНВА ЛИ ДА РУМА КРОЗ „СОБУ СЕЋА ЊА“
НЕ ЗАБО РА ВЉА ЖРТВЕ СВИХ РАТО ВА

Зидо ви туге и бола

У про сто ри ји од 15 мета ра 
ква драт них, сме ште на је 81 
фото гра фи ја поги ну лих бора
ца, вој ни ка, циви ла послед
њих рато ва деве де се тих 
годи на про шлог века и спи сак 
име на од 167 поги ну лих са 
под руч ја рум ске општи не. 
Отка да је пре чети ри годи не 
оформ ље на „Соба сећа ња“, 
која је била прва у Вој во ди ни, 
како каже за М нови не, Мили
ја Вере си ја, пред сед ник Удру
же ња рат них вој них инва ли да 
Рума, данас се у њој нала зи и 
спи сак рат них вој них инва ли
да са 126 име на. Ту су и име
на Румља на који су поги ну ли 
у Дру гом свет ском рату и то 
њих 594, док је 142 умр ло у 
вој ној бол ни ци. Нијед на 
жртва током рато ва није изо
ста ла са спи ска, који је ока
чен на зидо ви ма.

– Не жели мо да се ти људи 
забо ра ве, они су живо те дали 
за одбра ну отаџ би не. Овом 
при ли ком пози вам све оне 
који су неког изгу би ли у овим 
рато ви ма, да дођу до нас и 
да нам доне су фото гра фи ју и 
тач не подат ке поги ну лих да 
би и њихо ве сли ке ста ви ли у 
ову собу   каже Вере си ја.

У „Соби сећа ња» зати че мо 
Соку Попо вић (73) из Руме, 
која је 1992. годи не код 
Босан ског Бро да изгу би ла 
сина Бра ни сла ва. Он је тада 
имао само девет на ест и по 
годи на.

– Само што је завр шио 

сред њу шко лу, оти шао је вој
ску. Прво је био у Вра њу, а 
онда су их током ноћи пре ко
ман до ва ли и одве ли за Босну, 
где је поги нуо. Дођем овде и 
гле дам тако у сли ку мог Бра
ни сла ва, а туга и бол не про
ла зи гово ри Сока.

Како каже Вере си ја, сва ка 
сли ка поги ну лих на зиду има 
сво ју тужну при чу, а онда је 
издво јио Мла ден ку Врцељ 
(33) из Бен ков ца.

– Мла ден ка је са сво јим 
супру гом Љубо ми ром и 
њихо вих тро је деце избе гла 

из Хрват ске на Косо во, а 
њена мај ка Божи ца Теп ша у 
Хрт ков це. Дола зи ли су често 
код ње. Када је тре ба ло да се 
пре се ле, Мла ден ку су 17 
дана након пот пи си ва ња 
Кума нов ског спо ра зу ма 
закла ли Шип та ри у кући, док 
су на Бад ње вече 6. јану а ра, 
2000. годи не на сви реп начин 
Шип та ри уби ли и њеног 
супру га у При зре ну гово ри 
Врцељ дода ју ћи да им се 
ћер ка уда ла, јед но дете пре
ми ну ло, а тре ће сме ште но у 
Срем чи цу.

Вере си ја се при се тио и 
неми лог дога ђа ја, када су 
Божи ци укра ли нов ча ник када 
је ишла у посе ту код уну ка у 
Срем чи цу. С. Костић

У књи гу сећа ња, неко ли
ко мај ки поги ну лих вој ни ка 
је оста ви ло сво је пору ке 
нај дра жим сино ви ма. Јед
на од њих је и Нада Убо ја, 
која је изгу би ла сина једин
ца Мишу, који је у авгу сту 
1998. годи не поги нуо у 
јужној срп ској покра ји ни на 
Косо ву и Мето хи ји, током 
одслу же ња вој ног рока. По 
овом мла дом херо ју јед на 
ули ца у Руми, носи њего во 
име.

Књи га 
сећа ња

Милија Вересија Сока Поповић



22 30. MART 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

ПСИ ХИ ЈА ТАР ДР СТА НИ МИР ЧЕКЕ РИ НАЦ ПОВО ДОМ 1. АПРИ ЛА ДАНА ШАЛЕ: СМЕХ ЈЕ ЛЕК

Смех наш насу шни
Не сме је мо се ми сами, већ у дру штву, са људи ма које воли мо. Када кре не спон та на 

кому ни ка ци ја, тада смех изла зи из чове ко вог срца и душе. Заи ста сма трам да је соци
јал на мре жа, одно сно круг наших при ја те ља, насу шна потре ба чове ко ва. Када смо 
тужни, нама је потре бан неко да нас заба ви и да нам каже да ће све бити у реду. Тако
ђе, радост се дели. То су „зара зне“ ства ри, ту не може нико да нас пре ва ри. Уко ли ко 
је неко сре ћан или тужан, ви ћете то осе ти ти, каже др Ста ни мир Чеке ри нац

У послед ње две годи не 
порас тао је број лица која су 
се јавља ла пси хи ја тру због 
анк си о зно сти, депре си је, 
стра хо ва и уса мље но сти, а 
стру ка то при пи су је поја ви 
епи де ми је коро на  виру са. 
Сада, иако је епи де ми ја попу

сти ла, чини се, људи су поно
во у стра ху, да ли ће и коли ко 
ће све поску пе ти, како ће се 
живе ти... Пси хи ја три има ју 
више посла него рани је.

– Сви смо у стал ном осе ћа
ју стра ха. Тај пери од напе тог 
ишче ки ва ња је кон стан тан, са 

пита њем шта ће се деси ти 
сутра. И акту ел ни рат узне ми
ра ва људе, јер смо и сами 
пре жи ве ли исто. Свет ска 
здрав стве на орга ни за ци ја је 
још 2020. годи не рекла да ће 
депре си ја бити нај у че ста ли ја 
болест. Ако гле да те шта је 

ана лог но сре ћи, то је несре
ћа, одно сно радост и туга. 
Сви се пита мо шта је сре ћа? 
Осе ћа ње које испу ња ва чове
ка не може ни да буде трај но. 
Посто је срећ ни тре ну ци, када 
се нешто лепо дого ди чове ку, 
али то би тре ба ло живо ту да 

Дан шале се у мно гим земља ма обе
ле жа ва1. апри ла. Тог дана људи јед ни 
дру ги ма пра ве без о па сне сми ца ли це и 
обја вљу ју лажне ново сти, с циљем да 
их дове ду у сме шан поло жај. Напра
вље на шала је првоаприлска шала, а 
онај који пра ви сми ца ли цу у тре нут ку 
обја вљи ва ња сми ца ли це узви ку је Апри
лили. У неким земља ма, као у Ује ди
ње ном Кра љев ству, Аустра ли ји и 
Јужно а фрич кој Репу бли ци, под ва ле се 
пра ве само до подне ва, а онај ко их 
напра ви послие под не нази ва се април
ском буда лом. У мно гим дру гим земља
ма сми ца ли це се пра ве током целог 
дана.

Нај ра ни ја пове за ност изме ђу дату ма 

1. апри ла и пра вље ња сми ца ли ца 
јавља се у Чосе ро вим „Кан тер бе риј
ским при ча ма“ из 1392. годи не. По јед
ној вер зи ји тума че ња, 1. април као Дан 

шале настао је када је у 16. веку поме
рен дан Нове годи не са 25. мар та на 1. 
јану ар. До тада се у мно гим европ ским 
гра до ви ма Нова годи на обе ле жа ва ла 
25. мар та, а сла вље је тра ја ло седам 
дана, одно сно до 1. апри ла. Пре ма том 
тума че њу, они који су при хва ти ли нови 
датум као дан Нове годи не зби ја ли су 
шале са они ма који су га и даље обе ле
жа ва ли до 1. апри ла.

У 18. веку се за овај дан сма тра ло да 
води поре кло још од библиј ске лич но
сти Ноја. Пре ма члан ку из јед них енгле
ских нови на обја вље ном 1789. годи не, 
тог дату ма је Ноје први пут послао голу
би цу, пре ра но.

Извор: Wiki pe dia

Поре кло прво а прил ских шала

др Ста ни мир Чеке ри нац



2330. MART 2022.     M NOVINE

СВЕТ СКИ ДАН ПО ЗО РИ ШТА И ДАН
ПО ЗО РИ ШТА „ДО БРИ ЦА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ“

По зо ри шта
је би ло и би ће

На Свет ски дан по зо ри шта, 
27. мар та, ми тро вач ко По зо
ри ште „До бри ца Ми лу ти но
вић“ обе ле жи ло је и свој 77. 
ро ђен дан. Том при ли ком је 
отво ре на из ло жба „Го ди не су 
про ла зи ле“ са фо то гра фи ја
ма и пла ка ти ма из про шло сти 
по зо ри шта. Пред сам по че так 
из во ђе ња пред ста ве, ко ја је 
усле ди ла, „Љу ба ви Џор џа 
Ва шинг то на“, глу мац Вла ди
мир Ба ла шћак је про чи тао 
ово го ди шњу по зо ри шну по ру
ку Пи те ра Се лер са. 

– На ше по зо ри ште је про
ла зи ло кроз ра зна вре ме на, 
те шка, муч на, рат на, срећ на и 
ле па. Ка ква год да су вре ме на 
би ла, кроз по зо ри ште су про
ла зи ли љу ди, ка ко пу бли ка 
та ко и ства ра о ци. За све ове 
го ди не, од ка ко по сто ји по зо
ри шни жи вот у Срем ској 
Ми тро ви ци и по зо ри ште, 

ис кри ста ли са ла се јед на 
есен ци ја умет ни ка у гра ду. 
Ду шан ка Аној чић, Во ја Бе ла
но вић, Дра ган Јо ви чић Јо вић, 
Је ле на Јан ко вић, Гор да на 
Лу кић, Ни ко ла Ја но ше вић, 
Ни ко ла Стан ко вић, Сте фан 
Тајбл, а ту се не где утка ла и 
мо ја ма лен кост. У на ма го ре 
веч не по зо ри шне ва тре, 
ре као је Вла ди мир Ба ла шћак.

Сво јим ко ле га ма и пу бли ци 
је Свет ски дан по зо ри шта 
че сти та ла ди рек то ри ца 
ми тро вач ког по зо ри шта, Је ле
на Јан ко вић.

– Ми смо сви за јед но пре
жи ве ли ве ли ку кри зу про у зро
ко ва ну пан де ми јом ко ро на – 
ви ру са. По зо ри ште одо ле ва 
све му и сва ко ме. По зо ри ште 
ће жи ве ти и за по зо ри ште не 
по сто је пре пре ке. Би ло је сте 
и би ће, ис та кла је Је ле на Јан
ко вић. А. П.

Вла ди мир Ба ла шћакЈе ле на Јан ко вић

Из ло жба по во дом Да на по зо ри шта

Ја сма трам да је смех нај ле ко ви ти ја 
ствар у живо ту, уко ли ко је искрен и није 
уси љен. Смех мења нашу био хе ми ју у 
мозгу и добро ути че на баланс чита вог 
нашег орга ни зма, каже др Ста ни мир Чеке
ри нац
да леп сми сао  да има мо 
неку лепу жељу, која може да 
се оства ри. Када то оства ри те 
има те осе ћај сре ће и поно са. 
Мислим да сре ћа може бити 
врло сти му ла тив на, онда 
када има те зацр тан пут и 
план да дође те до оства ре ња 
сво је жеље. Упра во су то тре
ну ци када се осе ћа мо срећ ни
ма. Тако ђе, сре ћа је уну тра
шњи мир, рекао је др Ста ни
мир Чеке ри нац, пси хи ја тар у 
Општој бол ни ци у Срем ској 
Митро ви ци.

По мишље њу струч ња ка, 
сре ћу тре ба дожи вља ва ти и 
онда када су око нас осо бе 
које воли мо и када су они 
добро. Међу тим, сре ћа за 
модер ног чове ка, данас 
изгле да дру га чи је.

– Када бисмо пита ли људе 
од два де сет годи на, шта је за 
њих сре ћа, доби ли бисмо 
одго вор да је то добар ауто
мо бил, ску пе пати ке, нај но ви
ји модел мобил ног теле фо на. 
Такви иде а ли су при сут ни код 
нас, међу тим, тако је и на гло
бал ном нивоу. Мла ди, уко ли
ко нису у скла ду са модер ним 
зах те ви ма, осе ћа ју се изоп
ште но из дру штва. Мислим 
да сре ћа није само на повр
ши ни, каже пси хи ја тар. 

Један од про бле ма који 
ства ра осе ћај неза до вољ ства 
собом јесте и чиње ни ца да се 
поје ди нац не бави довољ но 
надо град њом свог духов ног 
ста ња. Честа је сли ка на 
мести ма јав них оку пља ња, 
где људи који седе зајед но, 
не раз го ва ра ју међу соб но, 
већ упо тре бља ва ју мобил ни 
теле фон. Пита ли смо струч
ња ке да ли и на који начин ту 
може помо ћи тера пи ја сме
хом, која се често поми ње у 
јав но сти.

– Ја сма трам да је смех нај

ле ко ви ти ја ствар у живо ту, 
уко ли ко је искрен и није уси
љен. Смех мења нашу био хе
ми ју у мозгу и добро ути че на 
баланс чита вог нашег орга ни
зма. Недав но сам при пре мао 
пре да ва ње за  лека ре опште 
прак се на тему саго ре ва ња 
на рад ном месту, што се у 
аме рич кој пси хи ја триј ској 
кла си фи ка ци ји већ поја ви ло, 
а код нас ће уско ро. Пита ње 
је било шта бисмо могли да 
учи ни мо, како бисмо помо гли 
сами себи. Ту су вешти не 
попут тех ни ке дубо ког диса
ња. Тре ба ло би се што више 
грли ти са људи ма. Каже се 
да је чети ри загр ља ја мини
мал но, осам пожељ но, а два
на ест леко ви то. Уко ли ко смо 
фру стри ра ни неком ситу а ци
јом која нас је поре ме ти ла, 
потреб но је да је запи ше мо 
на папир и одло жи мо, како 
бисмо је се на тај начин осло
бо ди ли, саве ту је др Ста ни
мир Чеке ри нац.

Општи закљу чак је да је 
потреб но ради ти на соци ја ли
за ци ји и што више вре ме на 
про во ди ти са дра гим осо ба
ма.

– Не сме је мо ми сами, већ 
у дру штву, са људи ма које 
воли мо. Када кре не спон та на 
кому ни ка ци ја, тада смех 
изла зи из чове ко вог срца и 
душе. Заи ста сма трам да је 
соци јал на мре жа, одно сно 
круг наших при ја те ља, насу
шна потре ба чове ко ва. Када 
смо тужни, нама је потре бан 
неко да нас заба ви и да нам 
каже да ће све бити у реду. 
Тако ђе, радост се дели. То су 
„зара зне“ ства ри, ту не може 
нико да нас пре ва ри. Уко ли ко 
је неко сре ћан или тужан, ви 
ћете то осе ти ти, закљу чио је 
др Ста ни мир Чеке ри нац.

Алек сан дра Плав шић
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Хуманитарна 
пројекција филма

У че твр так, 24. мар та у Арт клу бу „Сир
ми у мар та“ у Срем ској Ми тро ви ци је одр
жа на про јек ци ја фил ма „Ви иди те ја 
не ћу“. Реч је о ху ма ни тар ној про јек ци ји 
фил ма ор га ни за ци је „Ср би за Ср бе“. 
Ула зни ца је би ла до бро вољ ни при лог за 
пред сто је ћу Вас кр шњу ак ци ју на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Филм при ка зу је при чу о 
ко сов ском стра да њу срп ског на ро да, 
ње го вог вер ског и кул тур ног на сле ђа, а 
на ро чи то то ком 1998. и 1999. го ди не.

– При ку пље но је 19.820,00 ди на ра и 
за хва љу је мо се свим при ја те љи ма, 
по себ но Цен тру за кул ту ру „Сир ми у
март“ на усту пље ном про сто ру и опре ми 
ка ко би овај до га ђај био успе шно ре а ли
зо ван. Од лу чи ли смо да и ове го ди не 
на ста ви мо да да је мо свој до при нос у 
не го ва њу кул ту ре и се ћа ња. Ху ма ни тар
на ор га ни за ци ја „Ср би за Ср бе“ већ ско
ро 18 го ди на про мо ви ше ак ти ван на чин 
бро бе за све тли ју и бо љу бу дућ ност 
на шег на ро да, пре све га кроз по моћ нај
у гро же ни јим ви шеч ла ним по ро ди ца ма, 
из ме ђу оста лог је ре као Да ни јел Мак си
мо вић из ху ма ни тар не ор га ни за ци је.

А. П.

МА ЛЕ ТАЈ НЕ ВЕ ЛИ КИХ МАЈ СТО РА

Са ве ти за сма ње ње
по тро шње го ри ва

Што је бр зи на кре та ња во зи ла ве ћа, то 
је ве ћа и по тро шња го ри ва, ка жу струч
ња ци. На и ме, зна чај но по ве ћа ње це на 
го ри ва, мно ге во за че ће вра ти ти здра ви
јем на чи ну жи во та, фи зич кој ак тив но сти 
или во жњи би ци кла. Они ко ји ипак мо ра
ју да на ста ве сва ко днев но пре во же ње 
до рад ног ме ста, уве ли ко раз ми шља ју 
о уште да ма. Мај сто ри са ве ту ју ка ко да 
сма њи мо по тро шњу.

– Да би смо из бе гли не по треб но ве ћу 
по тро шњу го ри ва, нај бо ље је др жа ти 
кон стант ну бр зи ну, а ка да је у пи та њу 
рад мо то ра, са ве ћим сте пе ном пре но са, 
а што ма њим бро јем обр та ја. Нај бо ља 
по тро шња је на ау то – пу ту, где је бр
зи на од 100 до 130 ки ло ме та ра по ча су 

оп ти мал на, са ве ћим сте пе ном пре но са. 
Нај ве ћа по тро шња је у град ској во жњи, 
где се кон стант но ме ња ју пр ва, дру га и 
тре ћа бр зи на, ре као је мај стор Бо жи дар 
Пи са њук. 

С об зи ром на то да се бли жи пе ри од 
ка да се у во зи ли ма че сто ко ри сти кли ма 
уре ђај, ва жно је зна ти да и оне ути чу на 
по тро шњу го ри ва.

– У лет њем пе ри о ду је због кли ма 
уре ђа ја по тро шња ве ћа и до 30 од сто у 
од но су на ре дов ну по тро шњу. Та ко ђе, 
по тро шња је ве ћа и ка да се отво ре про
зо ри. Бо ље во зи ти без кли ме, са бла го 
отво ре ним про зо ри ма, по ру чио је наш 
са го вор ник.

А. П.

Бо жи дар Пи са њук

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пред из бор на кон вен ци ја ли сте 
„Иви ца Да чић – Пре ми јер Ср би је“

Пред из бор на кон вен ци ја 
ли сте „Иви ца Да чић – Пре
ми јер Ср би је“ одр жа на је у 

са ли Скуп шти не гра да 
Срем ска Ми тро ви ца 24. 

мар та. Ску пу су при су ство
ва ли пред сед ник Со ци ја
ли стич ке пар ти је Ср би је 

Иви ца Да чић и пред сед ник 
по кра јин ског од бо ра СПС – 

а Ду шан Ба ја то вић.  Оку
пље ним гра ђа ни ма су се 

обра ти ли и пред сед ник 
град ског од бо ра СПС 

Срем ска Ми тро ви ца др 
Да ни ел Ба бић и кан ди да ти 

за на род не по сла ни ке др 
Адил Ел хаг и Ра до сав 

Па нић. 
А. П.

Иви ца Да чић у Срем ској Ми тро ви ци
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ГО ДИ ШЊИ ЦА ОБА РА ЊА ЛОВ ЦА БОМ БАР ДЕ РА Ф117 А У БУ ЂА НОВ ЦИ МА

„Не ви дљи ви“, чи ја је сли ка 
об и шла свет

Би ла сам код ку ће кад се то до го ди ло, а муж је по ви као да је пао ави он 
у на ше дво ри ште. Ми смо иза шли на по ље, на род тр чи око ло, по ми шља
мо да по бег не мо не где, кад оно – не ма ни чег у дво ри шту, а око ло све 
си ја. Тад нам је кум по ви као да је ави он пао ван се ла. По сле смо се сви 
ску пи ли око тог обо ре ног ави о на, ка же Ми лој ка Пе тро вић из Бу ђа но ва ца

Два де сет сед мог мар та се 
на вр ши ло 23 го ди не од ка да 
је у ата ру Бу ђа но ва ца обо рен 
ло вац –бом бар дер Ф117А, 
ко ји је уче ство вао у НА ТО 
бом бар до ва њу Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Је ди
ни це та да шње Вој ске Ју го
сла ви је су сру ши ле тог да на 
мит о „не ви дљи вом“ бом бар
де ру. Мно ги ме шта ни пам те 
ка ко је из гле дао тај тре ну так.

– Тај 27. март је за Бу ђа
нов ча не био ве о ма нео би чан, 
јер су се у јед ном тре нут ку 
сви пла ши ли за сво ју без бед
ност, не зна ју ћи шта их је сна
шло. Из гле да ло је као да јед
на ве ли ка ужа ре на лоп та 
па да, као да ће се у сва ком 
тре нут ку сру чи ти на нас. 
Та кав смо има ли ути сак да ће 
сва ког тре нут ка па сти у на ше 
дво ри ште, на на шу ку ћу. Сви 

су осе ћа ли ве ли ки страх, али 
на сре ћу, та ужа ре на ма са је 
па ла у атар, об ја снио је но ви
нар из Бу ђа но ва ца, Злат ко 
Мар ко ви но вић, ко ји је и та да 
био на рад ном за дат ку.

Већ на ред них да на, ка да је 
по ста ло по зна то шта се до го
ди ло, сли ка ме шта на ко ји 
игра ју ко ло и ве се ле се по 
оста ци ма бом бар де ра, об и
шла је цео свет.

 Би ла сам код ку ће кад се 
то до го ди ло, а муж је по ви као 
да је пао ави он у на ше дво ри
ште. Ми смо иза шли на по ље, 
на род тр чи око ло, по ми шља
мо да по бег не мо не где, кад 
оно – не ма ни чег у дво ри шту, 
а око ло све си ја. Тад нам је 
кум по ви као да је ави он пао 
ван се ла. По сле смо се сви 
ску пи ли око тог обо ре ног ави
о на, пе ва ли... Пе ња ли су се 
љу ди на ње га, а по сле су 
не ки и кра ли де ло ве па их 
про да ва ли, ис при ча ла је 
Ми лој ка Пе тро вић из Бу ђа но
ва ца.

Ле те ли цу је обо рио 3. ди ви
зи он Бри га де про тив ва зду хо
плов не од бра не у 20:42. 
Је ди ни цом је ко ман до вао 
пу ков ник Зол тан Да ни. По је
ди ни ме шта ни су ка сни је 
же ле ли да се упо зна ју с њим 
и лич но за хва ле за тај успех.

– За ле гао сам у ка нал кад 
се то де си ло и по ви као ком
ши ја ма да ура де то исто. 
Ту кло је са свих стра на. Ја 
сам лич но имао при ли ку пре 
де се так го ди на да упо знам 
пу ков ни ка Зол та на Да ни ја, 
би ло ми је вр ло дра го, ре као 
је Ми лан Срем че вић, ме шта
нин Бу ђа но ва ца.

Алек сан дра Плав шић

Злат ко Мар ко ви но вић Ми лој ка Пе тро вић Ми лан Срем че вић
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ПРИПРЕМЕ ЗА ПРО ЛЕЋ НУ СЕ ТВУ

У струк ту ри се тве
би ће нај ви ше ку ку ру за

Ми Срем ци смо вред ни љу ди, зна мо 
ка ко да про из ве де мо и ку ку руз, и со ју, и 
пше ни цу. Зна мо да га ји мо и сто ку и ште та 
је да то ис ку ство не ис ко ри сти мо на нај
бо љи на чин. Као и сви, не ка да до би је мо, 
не ка да гу би мо, али мо ра мо ићи да ље. 
На дам се да ће ова го ди на до не ти ре корд
не при но се пше ни це, со је и ку куру за, али 
и да ће це не то вље ни ка би ти ви ше, па да 
на кра ју про из вод не го ди не сал до бу де 
на на шој стра ни, ка же Стојан Ке ске ро вић 
из Стејановаца

По љо при вред ни ци у Сре му се при пре
ма ју за про лећ ну се тву. Већ по тра ди ци
ји, нај ви ше по вр ши на би ће под ку ку ру
зом, а у струк ту ри се тве су и пше ни ца, 
со ја и сун цо крет. Мно ги Срем ци се ба ве 
и с то чар ством па нај ве ћи део ро да ис ко
ри сте као сточ ну хра ну и из тог раз ло га, 
ка же Сто јан Ке ске ро вић по љо при вред
ник из Сте ја но ва ца, мо ра по што ва ти 
пу ну агро тех ни ку, по себ но ка да је уно ше
ње ми не рал них ђу бри ва у пи та њу.

Пред ово го ди шњу про лећ ну се тву па о
ри пра ве кал ку ла ци је. Ви со ке це не 
ре про ма те ри ја ла бри ну мно ге по љо при
вред ни ке, а то се по себ но од но си на 
ми не рал но ђу бри во. Ипак нај ве ћи део 
њих не ће сма њи ва ти ко ли чи не ђу бри ва 
ка ко би и при но си би ли до бри. У струк ту
ри се тве би ће нај ви ше ку ку ру за.

– Је се нас сам за се јао пше ни цу, а при
пре мам се за се тву ку ку ру за и со је. 
Ре про ма те ри јал за се тву је скуп, али 
се ја ти мо ра мо. Сме сам на ба вио, а ка да 
је реч о ми не рал ном ђу бри ву, не ћу сма

њи ва ти пре по ру че не ко ли чи не, без об зи
ра што је ђу бри во са да и што га по не где 
и не ма. Ми слим да до брог при но са без 
до вољ не ко ли чи не ђу бри ва не ма, а ја, 
по што се ба вим и сто чар ством, мо рам 
има ти до ста ро да, ко ји је ква ли те тан. 
Со ју и ку куруз ко је про из ве дем на сво јим 
њи ва ма ис ко ри стим као сточ ну хра ну, јер 
се ба вим то вом сви ња, ка же Сто јан 
Ке ске ро вић по љо при вред ник и сто чар  
из Сте ја но ва ца.

Си ту а ци ја у сто чар ству го ди на ма уна
зад ни је би ла ла ка. Ипак они нај у пор ни ји 
су оп ста ја ли и ка да је би ло нај те же. Мно
ги ни су га си ли про из вод њу, јер зна ју да 
ка да јед ном пре ки ну, по вра так у ту вр сту 
по сла је ве о ма те жак. 

– Увек је нај ве ћи про блем це на то вље
ни ка ко ја би у овом тре нут ку тре ба ло да 
бу де из ме ђу 210 и 220 ди на ра. Ни сам 
ни ка да од у ста јао, ни ка да је би ло нај те
же. Би ло је го ди на ка да сам био у де бе
лом мањ ку, али сам ипак из др жао. Код 
нас у Сре му, сто чар ство има ве ли ку тра

ди ци ју. Сви смо на ви кли на то, а они ко ји 
има ју мо дер не објек те, мо ра ју их и ис ко
ри сти ти. Ва жно је не пре ки да ти то, јер 
по сле је ја ко те шко по но во по кре ну ти 
сто чар ство. Ми Срем ци смо вред ни 
љу ди, зна мо ка ко да про из ве де мо и ку ку
руз, и со ју, и пше ни цу. Зна мо да га ји мо и 
сто ку и ште та је да то ис ку ство не ис ко
ри сти мо на нај бо љи на чин. Као и сви, 
не ка да до би је мо, не ка да гу би мо, али 
мо ра мо ићи да ље. На дам се да ће ова 
го ди на до не ти ре корд не при но се пше ни
це, со је и ку куру за, али и да ће це не 
то вље ни ка би ти ви ше, па да на кра ју 
про из вод не го ди не сал до бу де на на шој 
стра ни, ка же Ке ске ро вић.

По след њих го ди на, број то вље ни ка у 
Сре му се по ла ко по ве ћа ва, јер се по ја
вљу је и ве ћи број от ку пљи ва ча, што ову 
вр сту про из вод ње чи ни си гур ни јом. То ме 
су сва ка ко до при не ле и суб вен ци је др жа
ве, али и мо гућ ност за ку па зе мље на 
осно ву пра ва пре чег за оне ко ји се ба ве 
сто чар ством. З. Марковиновић

Сто јан Ке ске ро вић 

Стева пред вратима
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МЛАДИ МИТРОВЧАНИ У ПОХОДУ НА ВЕЛИКЕ КАРИЈЕРЕ:
ЛУКА СТАМАТОВИЋ МЛАДИ ГАСТРОНОМ

Од „Штруделфеста“ до звезда
Тесто, као и све друго, осети онога ко ради са њим, ипак сачињава га квасац, а он 

је жив, не може све да издржи. Сада више волим да правим колаче, односно 
посластице, али посао налаже да морам познавати и припрему сланих јела. Љубав 
према припреми хране је у крви, сигуран сам у то. Делом утиче друштво, нека особа 
која је узор, која ти је пружала љубав и пажњу за нова сазнања, каже Лука Стаматовић

Лука Стаматовић је 2017. године, када 
је био седамнаестогодишњак и ученик 
средње музичке школе, био победник у 
прављењу штруде на такмичењу „Штру
делфест“ у Сремској Митровици. Још су 
га тада старији прогласили мајстором 
заната, којим га је научила његова рођака 
Зорица. Пет година касније, он је студент 
гастрономије и већ се појављује на нацио
налним телевизијама као кувар, где су га 
многи суграђани препознали. Лука обја
шњава како је из Сремске Митровице и 
музичког усмерења, стигао већ до тога да 
стане раме уз раме са већ познатим кува
рима. 

– Способност за неку делатност је 
веома важна основа за добро обављање 
посла којим почнеш да се бавиш. Међу
тим, могу рећи да комуникација са околи
ном и,,кретање” у њој, представљају  
надоградњу те основе, да се то што ради
мо и прикаже јавности. Тако је било и овог 
пута. Наиме, уз помоћ факултета, и про
фесорке Бојане Калењук ми, студенти 
гастрономије,  отишли смо у једну фирму 
која производи готове смеше за пекарство 
и посластичарство. Тамо нас је угостио 
технолог. Остали смо у контакту и једном 
приликом сам га замолио да проба штру
дле које правим и процени шта би у техно
лошком смислу могло да се можда попра
ви, али и једноставно, да успоставим 
сарадњу за будућност.  Веома су му се 
допале моје штрудле. Од тада је прошло 
неко време и разговарајући са уредници
ма једне емисије у којој се кува, које он од 
раније познаје, споменуо ме је. Допала им 
се прича о мени и позвали су ме. Искрен 
да будем, размишљао сам да ли да се 
упуштам поново у причу ,,телевизија и ја”. 
Под утицајем, свима нам познате панде
мије, прихватио сам позив, каже Лука 
Стаматовић.

Оно што је све изненадило јесте да 
Лука, иако је био успешан у музичкој 
школи, одлучио се за Природно – 
математички факултет у Новом Саду, 
смер гастрономија. 

– Увек истичем да је музичка школа 
била лепо и квалитетно искуство. 
Препоручујем свима да своју децу 
усмере бар у основну музичку школу. 
Сада, гастрономија ми је, као студен
ту, омогућила и да већ повремено 
радим у угоститељској делатности, 
објашњава Стаматовић.

У кулинарској јавности каже да се 
често полемише о томе да ли су жене 
или мушкарци бољи у том послу. Наш 
саговорник сматра да је сваки тим 
продуктивнији, уколико је родно изба
лансиран.

– Имао сам прилику да радим у само 
мушком тиму и није ми било пријатно. 
Затим сам темељно посматрао рад чисто 
женског колектива,  био сам шокиран како 
то функционише, ни то ми се није допало. 
Природа нас је тако створила, да се зајед
нички бавимо неким послом. Могуће је да 
једнако добро или једнако лоше, оба пола 
обављају исти задатак. Желео бих да 
додам да је, на пример, Антонин Карем – 
мушкарац,  још почетком 19. века поста
вио темеље чувене француске кухиње, 
прављењем сосева. Док је Јулиа Чајлд – 
жена, приближила кухињу савременој 
домаћици у 20. веку, наглашава Лука Ста
матовић, истичући важност подједнаког 
учешћа оба пола у радним колективима.

Пет година након освојеног првог места 
на „Штруделфесту“, Лука каже да је 
направио стотине штрудла, чија је тајна 
прављење са вољом, жељом, смирено
шћу, али и упорношћу. Понекад тесто не 
буде онакво какво је пожелео.

– Тесто, као и све друго, осети онога ко 
ради са њим, ипак сачињава га квасац, а 
он је жив, не може све да издржи. Сада 
више волим да правим колаче, односно 
посластице, али посао налаже да морам 
познавати и припрему сланих јела. Љубав 
према припреми хране је у крви, сигуран 
сам у то. Делом утиче друштво, нека 
особа која је узор, која ти је пружала 
љубав и пажњу за нова сазнања. Мојој 
браћи и мени, породица је посветила пуно 

времена и жеље да нас научи ономе 
што уме. Рецимо, брат мога деде, по 
мајци је посластичар, брат од стрица 
је пекар, али сестра од тетке је опер
ска певачица, док и моја мајка одлич
но пева. Да ли је то све случајност 
или није, запитао се током разговора 
наш саговорник.

Лука би волео у будућности да 
настави да учи од великих имена 
кулинарства, али и да школовање и 
усавршавање настави у иностран
ству. Планове му је, за сада, пореме
тила епидемија коронавируса, али то 
га није спречило да ради на себи и 
вежба рад на специјалитетима. 

Александра Плавшић

Лука Стаматовић

Чувена штрудла
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Про фе си о нал ни 
воза чи су моја
нај ве ћа ноћ на мора

Сада сам у редак ци ји, а на тере не ме вози тако ђе човек 
који је 30 годи на за вола ном, рође ни Бео гра ђа нин, који 
позна је сва ки кутак свог гра да. Он тру би, виче, нагло скре
ће, изле ће  ма све као и онај про шли само пута пет горе. 
Једи но што сада нисам први пут у ова квим ситу а ци ја ма и 
гла сно сам се зау зе ла за себе и сво ју без бед ност. Не инте
ре су је ме рас по ред, не инте ре су је ме сле де ћи нови нар, 
саго вор ник или место пожа ра које мораш да оби ђеш – инте
ре су је ме моја сигур ност и на кра ју кра је ва нећу да се сте
жем, сти скам и раз ми шљам шта ће сле де ће бити

Први пут сам се сусре ла са 
вожњом про фе си о нал ног 
воза ча када сам се вози ла 

са сво јим течом. Како сам била 
мла да, нисам толи ко ни обра ћа ла 
пажњу на то коли ко је та њего ва 
‘сигур ност’ запра во вели ка неси
гур ност по мене. Пре неко ли ко 
годи на, уви де ла сам та њего ва 
про фе си о нал ност јесте јед на ка и 
непа жљи во сти, пре те ра ној сигур
но сти у сво је спо соб но сти, али и 
без о бра злу ку у вожњи који под
ра зу ме ва оби ла же ње када није 
вре ме за то, уле та ње, лепље ње 
за воза ча испред, итд.

Све то је дове ло до и неког 
стра ха када ме вози неко ко је 
навод но про фи. Так си сти у Бео
гра ду, бар већи на са којом сам се 
ја вози ла, мој живот су дове ли у 
опа сност истим таквим ‘ја сам 
Богом дан’ ста вом и пре ле та њем 
пре ко шина трам ва ја, јур ца њем 
да би се сти гло на жуто све тло и 
јед но став но пона ша ње као да је 
сао бра ћај ство рен само за њих. 
Небро ја но пута бих упо зо ра ва ла 
те воза че, а чак и ако би били глу
ви на моје жеље као муште ри је, 
нагла ша вам, напу шта ла бих вози
ло, нека да пла ти ла, а нека да и не. 

С обзи ром на то да сам неко ко 
је дожи вео сао бра ћај ку, још ону у 
којој сам кри ва била ја, знам 
коли ко лако тре ну так непа жње, и 
мисли ‘ма имам ја пред ност’ или 
‘ста ће он’ могу да дове ду до 
бела ја, или не дај Боже до неке 
мно го круп ни је после ди це. 

И не, нисам пла шљи во жен ско 
коме сме та брза вожња, и томе 

слич но, али сам пажљи во жен ско 
коме је дра же да саче ка на рас кр
сни ци минут дуже него да уле ће 
испред неког воза ча за ког не 
знам да ли је усре дре ђен на 
вожњу и сао бра ћај око себе, или 
куц ка на теле фон и бира радио – 
ста ни цу. Самим тим, не знам да 
ли ће заста ти и пусти ти ме или ће 
се спу ца ти у мене и наву ћи, у нај
ма њу руку, страх или себи или 
мени. 

Елем, бавим се таквим посло
ви ма да морам да идем на тере не 
и често се поно во моја без бед
ност нала зи у рука ма про фи воза
ча. 

Сећам се да сам, док сам ради
ла као аси стент ки ња ПР – а, ишла 
сва ко днев но (и по неко ли ко пута) 
на рела ци ји Бео град – Пан че во – 
аеро дром, где бисмо вози ли и 
одво зи ли госте фести ва ла – и то 
су углав ном били стран ци. Возач 
је тада возио ком би, сре ћа што 
није при чао на теле фон, али је 
имао ону блу тут слу ша ли цу, те је 
сва ки раз го вор био изу зет но гла
сан и непри ја тан, јер је слу ша ли
ца само на јеф ном уху. Нагло је 
скре тао, возио пре бр зо и коли ко 
год да је нама рас по ред био густ 
и да смо све мора ли пости ћи није 
било потре бе за таквом вожњом. 
Неко ли ко пута бих га дис крет но 
опо ме ну ла, а некад су то од мене 
и ти гости затра жи ли да учи ним. 
Сми рио би се на неко вре ме и 
убр зо би кре нуо поно во по свом, 
јер побо гу ‘ја сам 25 годи на за 
вола ном, а ти ни немаш толи ко 
годи на’ (у том тре нут ку). 

Тако је суд би на наме сти ла да 
се при ле пи за јед ну госпо ђу, и то 
добра но, па смо даље вожње 
оба вља ли са изу зет ном пажњом 
– она ко како по мени сва ка вожња 
и бив ство ва ње у сао бра ћа ју и 
тре ба да изгле да. 

Сада сам у редак ци ји, а на 
тере не ме вози тако ђе човек 
који је 30 годи на за вола

ном, рође ни Бео гра ђа нин, који 
позна је сва ки кутак свог гра да. 
Он тру би, виче, нагло скре ће, 
изле ће  ма све као и онај про шли 
само пута пет горе. Једи но што 
сада нисам први пут у ова квим 
ситу а ци ја ма и гла сно сам се зау
зе ла за себе и сво ју без бед ност. 
Не инте ре су је ме рас по ред, не 
инте ре су је ме сле де ћи нови нар, 
саго вор ник или место пожа ра 
које мораш да оби ђеш – инте ре
су је ме моја сигур ност и на кра ју 
кра је ва нећу да се сте жем, сти
скам и раз ми шљам шта ће сле де
ће бити. 

Само што смо се спо реч ка ли, и 
само што је схва тио да мора да 
ме испо шту је и буде заи ста про
фе си о на лац – изле тео је носем 
на рас кр сни ци и зака чио га је 
неки врло скуп мер це дес – на ком 
је ште та била огром на, јер се ми 
вози мо оклоп ним вози лом отпри
ли ке. Како смо били бли зу редак
ци је, иза шла сам из аута без ијед
не речи, бро ја ла у себи и захва
ли ла се Богу што нам пра ве зна ке 
и потвр де нека да даје тако брзо. 
А, надам се да је и возач учи нио 
исто. 

ЛА Луна
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ОШ „ИВО ЛО ЛА РИ БАР“ РУ МА

Ди ги тал но
оспо со бља ва ње

„Пре мо шћа ва ње ди ги тал ног 
ја за у Ср би ји за нај у гро же ни је 
уче ни ке“ je на зив про јек та ко ји 
је у то ку  у рум ској ОШ „Иво Ло
ла Ри бар“. Ова шко ла се на ла зи 
ме ђу 30 обра зов них уста но ва у 
Ср би ји у ко јој се ре а ли зу је про је
кат Европ ске уни је, УНИ ЦЕФ – а и 
Ми ни стар ства про све та. Основ на 
шко ла „Иво Ло ла Ри бар“ је у овај 
про је кат ушла на осно ву прет ход
ног ма пи ра ња по тре ба Школ ске 
упра ве.

Про је кат би тре ба ло да омо
гу ћи пре мо шћа ва ње ди ги тал ног 
ја за за уче ни ке ко ји код ку ће не
ма ју усло ве и ра чу нар ску опре му 
за рад. 

– Та ко је на ша  шко ла кроз про
је кат до би ла ра чу нар ску опре му, 
а то су 63 та бле та и три лап топ 
ра чу на ра, што ће за до во љи ти по
тре бе ђа ка ко ји у сво јим ку ћа ма 
не ма ју ова кву опре му за уче ње. 
На шу шко лу по ха ђа два де се так 
од сто ром ске де це и де це из со
ци јал но угро же них по ро ди ца, па 
је ова ква опре ма би ла нео п ход на 
да се и они укљу че у но ве обра
зов не трен до ве – кон ста ту је ди
рек тор ка шко ле Све тла на Ко јић. 

Осим ра чу на ра, „Иви на“ шко ла 
тре ба да до би је и нов ча ни грант 

ко ји се упла ћу је по лу го ди шње и 
то за на бав ку сред ста ва нео п ход
них за функ ци о ни са ње про јек та. 
До са да је на ба вљен штам пач, 
бе ла маг нет на та бла, флип чарт 
за по тре бе Клу ба за уче ње, ко ји 
је јед на од са став них ак тив но сти 
ре а ли за ци је про јек та. 

Клуб за уче ње је отво рен не са
мо за ром ску и де цу из мар ги на
ли зо ва них по ро ди ца ма пи ра них 
про јек том, не го и за све оста ле 
ђа ке.

 – У Клу бу се од ви ја на ста ва из 
свих пред ме та, не са мо ин фор ма
тич ких, па је та ко и на ста ва мо
дер ни зо ва на, што су и трен до ви 
ко ји ће по ста ти стан дард – ис ти че 
ди рек тор ка Ко јић. 

Про је кат под ра зу ме ва и обу ку 
за 30 за по сле них у шко ли, ко ја је 
у то ку и би ће за вр ше на сле де ће 
школ ске го ди не. 

Кроз про је кат се ре а ли зу је и  
пси хо со ци јал на по др шка де ци, а 
по сред но и по ро ди ца ма са мар
ги не дру штва, ко је су об у хва ће не 
овим про јек том.

Про је кат „Пре мо шћа ва ње ди
ги тал ног ја за у Ср би ји за нај у гро
же ни је уче ни ке“ је по чео про шле 
го ди не и тра ја ће до кра ја школ ске 
2022/23. го ди не. С. Џа ку ла

ССШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ РУ МА

Одр жа на за вр шна
кон фе рен ци ја про јек та

 „Европ ским зна њи ма кроз срп ска тр жи шта“ је про је кат 
из про гра ма Ера смус+ ко ји је ре а ли зо ван у рум ској Сред
њој струч ној шко ли „Бран ко Ра ди че вић“. Про је кат је окон
чан кон фе рен ци јом о по ло ви ном мар та, тра јао је две 
го ди не уз циљ да се обез бе ди струч но уса вр ша ва ње 
на став ни ка кроз ак тив ност по сма тра ња ра да ко ле ге по 
стру ци /јоb sha do wing/ и струч ну прак су за уче ни ке уго
сти тељ ског, еко ном ског и сме ра мо де ла ри оде ће у пор ту
гал ском гра ду Бар це лос. 

Шко ла је ис та кла као по тре бу ви ше прак тич ног ра да 
то ком шко ло ва ња у оним сег мен ти ма обра зо ва ња, ко ји 
не до ста ју кроз еду ка ци ју у ре дов ним пла но ви ма и про
гра ми ма, рад са уче ни ци ма за при бли жа ва ње тр жи шта 
ра да, њи хо во оса мо ста љи ва ње у про фе си о нал ном ра ду 
и по ве ћа ње до ступ но сти обу ка ма и ка ли фи ка ци ја ма ко је 
су те же до ступ не или не до ступ не у Ср би ји . 

Овим про јек том уче ни ци по ме ну та три про фи ла су се 
об у ча ва ли за кон крет не, спе ци фи не по сло ве, ко је ће на у
чи ти кроз мо бил ност и при ме ни ти по по врат ку у сво ју 
шко лу. По за вр шет ку шко ле, уче ни ци ће иза ћи кон ку рент
ни ји са вред но сти ма ко је не по се ду ју уче ни ци истих 
обра зов них про фи ла у окру же њу.

У про је кат је би ло укљу че но 15 уче ни ка  и три на став
ни ка. Свим уче сни ци ма је крај њи циљ да до би ју уско
струч ну обу ку – сва ко из сво је стру ке.

Из иден ти фи ко ва них по тре ба шко ле, нај по треб ни је је 
обез бе ди ти кон стант но уса вр ша ва ње на сме ро ви ма ко ји 
су нај бли жи ду ал ном прин ци пу шко ло ва ња. Ду го роч ни 
циљ про јек та је да се уче ни ци при ла го де ак ту ел ним 
по тре ба ма тр жи шта ра да по за вр шет ку шко ле, те као 
та ко до бро об у чен ка дар са европ ским ис ку ством и зна
њем бу ду до бра про мо ци ја за шко лу у ко јој су сте кли 
по треб но зна ње и ис ку ство.

Kроз про је кат се омо гу ћа ва и да на став ни ци раз ли чи
тих про фи ла до би ју до дат но уско струч но уса вр ша ва ње 
ка ко би би ли у ко рак са тех но ло ги ја ма и по тре ба ма тр жи
шта, као и са ме то да ма ко је се при ме њу ју у ЕУ.  С. Џ.

По во дом обе ле жа ва ња 
Свет ског да на по е зи је, у 
по не де љак 21. мар та, у 
чи та о ни ци Би бли о те ке „Гли
го ри је Во за ре вић“ одр жа но 
је по ет ско ве че „Ве ру јем ти 
на реч, по ет ску“. О по е зи ји, 
али и сво ју по е зи ју, го во ри

ли су То дор Бјел кић, Бран ка 
То до ро вић, Сте ван То до ро
вић, Жељ ка Аврић и Ми ро

слав – Ба та Нин ко вић. За 
му зич ку прат њу овог кул тур
ног до га ђа ја би ли су за ду

же ни То до ра Сто ји но вић, 
Злат ко Са кул ски и Бу ди мир 
Пе тро вић. Пу бли ка је ужи
ва ла у го то во дво ча сов ном 
про гра му, ко ји су за њих 
при пре ми ла еми нент на 
ли ца до ма ћег кул тур ног 
ства ра ла штва. А. П.

МИТРОВАЧКА БИ БЛИ О ТЕ КА

Поетско вече
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УМЕ СТО НЕКРО ЛО ГА ПОВО ДОМ СМР ТИ МИЛО ВА НА ВИТЕ ЗО ВИ ЋА

Витез речи из зве зда ног 
шеши ра

Вите зо вић нам је толи
ко тога лепог оста вио, 

зато хај де да се по 
лепом и сећа мо тог 

зве зда ног Вите за од 
милог лаја ња. Како 

сти хо кле па те, Мило ва
не – одго ва ра: „Узме 
се мало ствар но сти, 

узму се речи, дода се 
мало рима. У ства ри, 

песме се лак ше пишу, 
него што се обја шња

ва ју“

Смрт је тако тужан, а једи
ни неми но ван дога ђај. Када 
умре неко вели ки, уман и 
вољен, зага си се део све тла 
над неким пери о дом живо та. 
Зато, чуд но је мало како 
нико није ни два пута треп
нуо на вест да је умро Мило
ван Вите зо вић, писац, афо
ри сти чар, про фе сор, ака де
мик, песник, човек који је 
тако лепо речи лајао кроз 
перо. Да ли коро на има за 
после ди цу да смо оту пе ли 
на одла зак људи који су 

нашем наро ду оста ви ли 
нешто добро и пле ме ни то? 
Или смо јед но став но оту пе
ли? Ште та би било, али како 
каже један Вите зо ви ћев 
афо ри зам: „Ко пева зло не 
мисли. Ко мисли није му до 
песме“. 

Све био гра фи је личе јед на 
на дру гу и све лепе речи су 
скро је не да личе јед не на 
дру ге, такав је слу чај и пово
дом смр ти Мило ва на Вите
зо ви ћа. Рођен је 11. сеп тем
бра 1944. годи не у Вите зо ви

ћа ма код Косје ри ћа. Био је 
добар и одан при ја тељ, био 
је важан кул тур ни рад ник, 
пред сед ник Удру же ња књи
жев ни ка Срби је, писао рома
не, писао сце на ри је за филм 
и теле ви зи ју, писао афо ри
зме, писао песме, био про
фе сор, био пре во ђен, био 
истак нут. Све су то тач ни 
тер ми ни, али без душе, чак и 
без оних два де сет и јед ног 
гра ма душе. А када вра ти мо 
филм, Мило ван Вите зо вић 
као није дан човек, не може 

да се све де на јед ну такву 
так са тив ну био гра фи ју.

Мило ван Вите зо вић је био 
писац лепог. Њего ви јуна ци 
има ју и наста ли су из добрих 
наме ра да буду лепр ша ви, 
духо ви ти, дра ги, а неста шни 
само до оне гра ни це да 
оста ну сим па тич ни и мили. 
Често је писао о ђач ком добу 
и школ ским неста шлу ци ма, 
о раз ли чи тим гене ра ци ја ма 
у раз ли чи тим вре ме ни ма са 
истим гене ра циј ским про
бле ми ма у радо сти наста
лим. То су они рома ни и 
фил мо ви који се од почет ка 
до кра ја чита ју и гле да ју са 
осе ћа јем задо вољ ста ва и 
осмеј ком на усна ма. Нарав
но, реч је о „Шеши ру про фе
со ра Косте Вуји ћа“ и „Лаја њу 
на зве зде“. 

„Шешир про фе со ра Косте 
Вуји ћа“ је посеб но зани мљи
во дело, где се био граф ски 

При ка зао је вели ка не од Мике Ала са до Јова на Цви
ји ћа као нео бич но радо зна ле гим на зи јал це, а цене ћи 
учи те ља као мону мент систе ма, самим насло вом је 
ста вио до зна ња да су сви они иза шли из шеши ра 
Косте Вуји ћа, а шешир се носи на гла ви, а у гла ви ум 
ста ну је

ПИСАЦ ЛЕПОГ: Мило ван Вите зо вић (Фото: Wiki pe dia)
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осли ка ва ју нај ве ћи умо ви 
изме ђу девет на е стог и два
де се тог века, али када су 
били гим на зи јал ци. Мило ван 
Вите зо вић је овим делом 
оста вио уџбе ник био граф
ских рома на. При ка зао је 
вели ка не од Мике Ала са до 
Јова на Цви ји ћа као нео бич
но радо зна ле гим на зи јал це, 
а цене ћи учи те ља као мону
мент систе ма, самим насло
вом је ста вио до зна ња да су 
сви они иза шли из шеши ра 
Косте Вуји ћа, а шешир се 
носи на гла ви, а у гла ви ум 
ста ну је. Мае страл но нама
шта ва ње и при каз нај ве ћих 
срп ских умо ва, који су 
рефор ми са ли наше дру штво 
и оста ви ли нам вели ки залог, 
а ова квим делом, Вите зо вић 
нас је још јед ном заду жио. 
Још јед ном је тако убе дљи во 
при ка зао гим на зиј ску атмос
фе ру делом „Лаја ње на зве
зде“ гене ра циј ским фил мом 
свих гене ра ци ја и оних из 
доба у којем је рад ња сме
ште на и оних из доба када је 
филм сни ман. Репли ке из 
фил ма који је про и за шао су 
култ не, а пого то во се исти че 
да је то филм без ијед не 
псов ке, што гово ри и нама 
када недо ста так вул гар но сти 
исти че мо као ква ли тет.

Био је одли чан сце на ри ста 
епо хе, који је могао савр ше
но да осли ка исто риј ске лич
но сти, а радио је по наруџ
би ни. То је слу чај са сери јом 
„Вук Кара џић“. Та сери ја је 
награ ђе на европ ском награ
дом и тиме је поста ла део 
свет ске кул тур не башти не. 
Јед но ди мен зи о нал но осли
ка ва ње јуна ка није била 
Мило ва но ва шољи ца чаја. 
Вука, рефор ма то ра срп ског 
јези ка, око кога су сви ли 
мно ге бај ке, Вите зо вић је 
при ка зао кроз дело, говор и 
лик чове ка са свим њего вим 
мана ма, а врли не без мана 
су као бела којој фали црна 
да сива доби је сјај. Та сери ја 
је пока за таљ коли ко је добро 
и пре ци зно осли ка вао 
биграф ске јуна ке, а исто ри ју 
је ста вљао у функ ци ју дра
ме, јер дра ма само подра жа

ва ствар ност, па је ствар ност 
из пера Мило ва на Вите зо ви
ћа била бур ни ја од исто ри је. 
Читао је Ари сто те ла и за 
њега су сви писци били 
песни ци. Код њега је бела 
увек са црном била још сјај
ни ја.

У интер вју и ма где се освр
ћу на мрач ну стра ну Теле ви
зи је Бео град и деве де се те 
када је био уред ник игра ног и 
драм ског про гра ма, он оста је 
све тла тач ка. Исти че се 
њего ва кре а тив ност, намер
но сле пи ло за поли тич ке 
окол но сти и изу зет на кре а
тив ност која је била изнад 
све га. Зато је, када му је дат 
налог да ура ди спи сак непо
доб них кадр о ва, пре дао 
листу само са јед ним име
ном – сво јим. Изгле да да 
није умео или хтео да дели 
људе, само је хтео да у њима 
про на ђе оно лепо, кре а тив
но, машто ви то, да под стак не 
дете у чове ку, јер оно чучи у 
сви ма и када се про бу ди, 
поти ску је зло де ла која у 
чове ку прво испли ва ју када 
забо ра ви да је дете био.

Због све га лепог што је 
оста вио, због маште која се 
буди, због лепр ша ве сете 
која оста је у нама сва ки пут 
када гле да мо „Лаја ње на 
зве зде“, како тако јед но став
но да је  поред уха про шла 
вест да је умро Мило ван 
Вите зо вић. Зар нам више 
није важно што нам вели ка
ни одла зе. У годи на ма које је 
дожи вео, могло се оче ки ва
ти, то се и мора ло. Али хај де 
да нам поста не важно, јер 
без умног све та оста је мо, а 
при род на селек ци ја баш и 
не ради добро, оста вља ју ћи 
нове мла де обра зо ва не, а 
тако скром не људе. Вите зо
вић нам је толи ко тога лепог 
оста вио, зато хај де да се по 
лепом и сећа мо тог зве зда
ног Вите за од милог лаја ња. 
Како сти хо кле па те, Мило ва
не – одго ва ра: „Узме се мало 
ствар но сти, узму се речи, 
дода се мало рима. У ства
ри, песме се лак ше пишу, 
него што се обја шња ва ју“.

Читан ка

Мило ван Вите зо вић је био писац лепог. 
Њего ви јуна ци има ју и наста ли су из 
добрих наме ра да буду лепр ша ви, духо
ви ти, дра ги, а неста шни само до оне гра
ни це да оста ну сим па тич ни и мили. Често 
је писао о ђач ком добу и школ ским неста
шлу ци ма, о раз ли чи тим гене ра ци ја ма у 
раз ли чи тим вре ме ни ма са истим гене ра
циј ским про бле ми ма у радо сти наста лим

БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

Уздах за леп шим 
вре ме ни ма

Књи га „ Тај на сре мач ке 
мла до сти“ зави чај ног ауто ра 
Гора на Пан чи ћа про мо ви са на 
је у петак 25. мар та у Библи
о те ци „ Гли го ри је Воза ро вић“.

Књи га је при ча о малим, 
обич ним људи ма и њихо вим 
при ја тељ стви ма из мла до сти, 
кроз коју види мо Митро ви цу 
седам де се тих и осам де се тих 
годи на про шлог века.

Књи гу пре по ру чу јем они ма 
који воле овај град и сећа ње 
на њега.

„Ово је јасно вође на лите
рар на мисао, иска зан тале
нат за детаљ и при чу, мемо
ар ски кон цепт са јако мно го 
сен ти мен та али без пате ти ке, 
са дубо ким узда хом за људи
ма, вре ме ни ма и про сто ри ма, 
који су били леп ши, дра го це

ни ји, хума ни ји...жал за мла
дос´, што би рекао нај бо љи 
од нас... Про чи тај те овај кре
де нац са добро очу ва ним 
успо ме на ма, сигу ран сам да 
ћете наћи нешто за осме јак 
и уздах, чак и ако нисте ауто
ро ви земља ци“, каже се у 
рецен зи ји за књи гу „Тај на сре
мач ке мла до сти“ коју је напи
сао дра ма тург, про фе сор на 
Ака де ми ји умет но сти, писац 
и Митров ча нин Сини ша Кова
че вић.

Поред ауто ра, про мо ци
ји су при су ство ва ли Мора вак 
Тодић, Мир ја на Мар ко вић и 
Јасна Кала у зо вић. У музич
ком делу насту пи ли су уче
ни ци Музич ке шко ле „Петар 
Кар нче вић“ из Срем ске 
Митро ви це. М. Т.

Са про мо ци је књи ге Гора на Пан чи ћа
„Тај на сре мач ке мла до сти“
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У РУМИ ЗА ВР ШЕН 25. АРТ ТРЕ МА ФЕСТ

Три јумф пред ста ве
„По што гво жђе“

Струч ни жи ри у са ста ву Та ња Бо шко вић, Зи јах Со ко ло вић и Зо ран Пре дин про гла
сио је за нај бо љу пред ста ву „По што гво жђе“, док је Злат ну пла ке ту за нај бо љу ре жи
ју до био њен редитељ Рас ти слав Ћо пић

Ју би лар ни, 25. Арт Тре ма Фест – Тре
ма у мар ту одр жан је од 23. до 27. мар
та. Реч је о Ме ђу на род ном по зо ри шном 
фе сти ва лу про фе си о нал них ка мер них 
фор ми, ака дем ских пред ста ва и про
дук ци ја уста но ва кул ту ре. 

По ре чи ма се лек то ра и из вр шног 
пр о ду цен та Фе сти ва ла Зол та на Фрид
ма на при ја вље но је би ло 114 пред ста
ва, иза бра но је осам ко је су из ве де не 
пред рум ском пу бли ком, о чи јим је 
умет нич ким до ме ти ма од лу чи вао 
струч ни жи ри. Ове го ди не, као и прет
ход них, струч ни жи ри је био за и ста 
репрезентан и чи ни ли су га из у зет ни 
глум ци Та ња Бо шко вић и Зи јах Со ко ло
вић, као и по зна ти му зи чар Зо ран Пре
дин.

Фе сти вал је тра ди ци о нал но отво рен 
из ло жбом По зо ри шног му зе ја Вој во ди
не „Триф ко вић у фо ку су са вре ме не 
пу бли ке – Из би ра чи ца“, ко ја је по ста
вље на у хо лу Кул тур ног цен тра, ка да 
су до де ље на и при зна ња за слу жним за 
че тврт ве ка тра ја ња Арт Тре ма фе ста.

– До во љан ко мен тар је број го ди на 
ко ли ко тра је мо и за хва љу јем се пу бли
ци што је све ове го ди не пра ти ла 

фе сти вал. По зи вам их да у што ве ћем 
бро ју до ђу и на овај фе сти вал, а ако 
бог да да се ви ди мо и на 26. Тре ма 
фе сту – ре као је на отва ра њу Бран ко 
Јо ви чић, пред сед ник Град ског по зо ри
шта Ру ма.

Глу мац Зи јах Со ко ло вић је ис та као да 
Фе сти вал има ве ли ку тра ди ци ју.

– Са ма чи ње ни ца да по сто ји ово ли ко 
ду го је не што нај леп ше што смо мо гли 
оче ки ва ти уна зад 25 го ди на. По сто ји, и 
са мим по сто ја њем има огро ман ути цај 

Пред ста ва „По што гво жђе“

„Ко је убио Џе нис Џо плин“
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на љу де ко ји ни су све сни у овом ха о су 
ра зно ра зних ути ца ја ко ји се вр ше на 
њих, да тре ба да бу де мо мир ни, ста ло
же ни, кон цен три са ни, да ужи ва мо у 
по зо ри шту, да ужи ва мо у умет но сти ко ја 
мо же да про ме ни не ку ни јан су на шег 
до жи вља ја ствар но сти у ко јој се на ла
зи мо пре и по сле Тре ма фе сти ва ла – 
по ру чио је по зна ти глу мац Зи јах Со ко
ло вић. Он је го ди на ма при су тан на Арт 
Тре ма фе сту, ка ко сво јим пред ста ва ма, 
та ко и жи ри ра њем у струч ном жи ри ју.

По пр ви пут у Ру ми је по зна ти, ве ћи
ни као му зи чар, као фронт мен „Лач ног 
Фран ца“ – Зо ран Пре дин. 

– Пра вио сам мно го му зи ке за по зо
ри ште, глу мио у не ко ли ко пред ста ва, 
та ко да имам не ког зна ња, глу му оце
њу ју мо је ко ле ге, ја не ке дру ге ства ри... 
Ме ни је то пре ми јер но, био сам у не ком 
филм ским и му зич ким жи ри ји ма, али у 
по зо ри шним ни сам и мо рам при зна ти 
да имам тре му, а по што имам тре му 
он да идем у кон текст фе сти ва ла – 
на ша лио се Пре дин.

Он ка же да је бр зо по сти гао до го вор 
са Зол та ном Фрид ма ном да уче ству је 
на Арт Тре ма фе сту, као и да му је дра
го што ће не ко ли ко да на про ве сти у 
Ру ми и да је до шао дан ра ни је пре 
по чет ка фе сти ва ла.

Ове го ди не су сви фе сти вал ски са др
жа ји ре а ли зо ва ни у рум ском Кул тур ном 
цен тру „Бра на Црн че вић“. Ка та ри на 
Фи ли по вић, ди рек тор ка Кул тур ног цен
тра, из ра зи ла је за до вољ ство што су 
до бре пред ста ве, а по го то во ве ли ка 
име на чла но ва жи ри ја у Ру ми, по себ но 
Зо ран Пре дин, ко ји је пр ви пут у жи ри ју. 

– Ви зна те да су Град ско по зо ри ште 
Ру ма и ова уста но ва на ис тој адре си, а 
го ди не иза нас ни су би ле ла ке. Кул ту ра 
је увек на иви ци ег зи стен ци је, Град ско 
по зо ри ште је би ло че сто пу та не за до
вољ но, че сто ни је би ло до вољ но сред
ста ва, али кад ка же те да је не што 25 
го ди на оп ста ло, зна чи да је, упр кос 

све му, ипак би ло до вољ но и сред ста ва, 
енер ги је и ен ту зи ја зма – ука за ла је 
ди рек тор ка Фи ли по вић.

По сле зва нич ног отва ра ња 25. Арт 
Тре ма фе ста из ве де на је пред ста ва „Ко 
је убио Џе нис Џо плин“ но во сад ског 
Срп ског на род ног по зо ри шта. 

Пу бли ка је то ком фе сти ва ла има ла 
при ли ке да по гле да пред ста ве „Мој 
са пут ник страх“ Ша бач ког по зо ри шта и 

Сце не ма ска Ша бац, „По што гво жђе?“ 
Факултета драмских уметности Бе о
град и Културног центра Града Бе о
града, „Вој цек“ Уни вер зи те та Еу ро па 
При ма, кла са проф. Де ја на Прој ков ског 
из Ско пља, „По ја ча ло и ги та ра“ Српског 
народног позоришта и Градске управе 
Но вог Са да, „Оба ве за“ ЦИРК по зо ри
ште За греб и „I WОN ! / По бе ди ла сам! 
СПАМ сту дио из Со фи је, као и „Lux in 
Te ne bris“ Факултета драмских 
уметности Бе о град, кла са професорке 
Ива не Ву јић.

Тог по след њег фе сти вал ског су про
гла ше ни нај бо љи ко ји ма су уру че не и 
на гра де, а по том је из ве де на му зич ка 
пред ста ва „Од ле пио сам скроз“ чла но
ва Гим на зиј ске сце не Ру ма.

Се лек тор и из вр шни про ду цент Арт 
Тре ме Фе ста је Зол тан Фрид ман. Ор га
ни за то ри 25. Арт Тре ма фе ста и ове 
го ди не су Град ско по зо ри ште Ру ма као 
но си лац про јек та, за тим Културни цен
тар „Бра на Црн че вић“, Град ска би бли о
те ка „Ата на си је Стој ко вић“, За ви чај ни 
му зеј Ру ма, По зо ри шни му зеј Вој во ди
не, као и рум ске сред ње шко ле.

Сав при ход од ула зни ца и до на ци ја 
би ће на ме њен за по др шку и ре а ли за
ци ју про је ка та де чи је и омла дин ске 
сце не Град ског по зо ри шта Ру ма. 

По кро ви те љи Фе сти ва ла су Оп шти на 
Ру ма, По кра јин ски се кре та ри јат за кул
ту ру, ин фор ми са ње и од но се са вер
ским за јед ни ца ма и Ми ни старство кул
ту ре Ре пу бли ке Ср би је.

Смиља Џакула

Струч ни жи ри у са ста ву Та ња 
Бо шко вић, Зи јах Со ко ло вић и Зо ран 
Пре дин је про гла сио за нај бо љу у 
це ли ни пред ста ву „По што гво жђе“, док 
је Злат ну пла ке ту за нај бо љу ре жи ју 
до био Рас ти слав Ћо пић за пред ста ву 
„По што гво жђе“. На гра де за нај бо љу 
глав ну му шку уло гу су до би ли глум ци 
Јо ван Је ли сав чић и Ни ко ла Шир ба но
вић ко ји су игра ли у пред ста ви „По што 
гво жђе“. На гра де за нај бо љу глав ну 
жен ску уло гу су при па ле Мар ти ни 
Пе не вој у пред ста ви „По бе ди ла сам“ и 
Бо ја ни Ми ла но вић у пред ста ви „Kо је 

убио Џе нис Џо плин“. На гра ду за нај
бо љу епи зод ну му шку уло гу је до био 
Ми ро слав Фа бри у пред ста ви „По ја ча
ло и ги та ра“, а нај бо ља епи зод на жен
ска уло га је Са ње Ми ки ти шин, та ко ђе, 
у пред ста ви „По ја ча ло и ги та ра“. Нај
бо љу сце но гра фи ју пот пи су је Жељ ко 
Пи шко тић за пред ста ву „Kо је убио 
Џе нис Џо плин“, док је на гра ду за нај
бо љу сцен ску му зи ку до би ла Пе тра 
Пе ро вић за пред ста ву „По што гво
жђе“. Спе ци јал на на гра да за ко лек
тив ну игру при па ла је ан сам блу пред
ста ве „Вој цек“.

Рум ска пу бли ка је мо гла да при су
ству је и про мо ци ји књи ге „Гла вом 
кроз зид“ и ал бу ма „Га стар бај тер тру
ба дур“ по зна тог кан та у то ра и му зи ча
ра Зо ра на Пре ди на из Ма ри бо ра. 
По ред пре зен та ци је књи ге Пре дин је 

из вео и две сво је пе сме са овог ал бу
ма. О Пре ди ну и „Лач ном Фран цу“ је 
крат ко го во рио и по зна ти рок кри ти
чар Пе тар Ја ња то вић, а про мо ци ји је 
при су ство вао и При мож Кри жај, кон
зул Сло ве ни је.

На гра де струч ног жи ри ја 

Промоција књиге Зорана Предина

Жи ри 25.Тре ма фе ста: Зијах Соколовић, Тања Бошковић и Зоран Предин

Пе тар Ја ња то вић и Зо ран Пре дин
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МИ ТРОВ ЧАН КА ТА МА РА ВЛА ДИ СА ВЉЕ ВИЋ

Пра ви кре ме и са пу не
од ма га ре ћег мле ка

Ми тров чан ка Та ма ра 
Вла ди са вље вић, ин же
њер ка пре ра де др ве та, 
успе шно пра ви лук су зне 
кре ме и са пу не од мле ка 
ма га ри це из Спе ци јал ног 
ре зер ва та при ро де „Ба
ра За са ви ца“, упа ко ва не у 
ори ги нал ну ам ба ла жу од 
ли по вог др ве та.

– По че ла сам пре де се
так го ди на са  пра вље њем 
биљ них са пу на по ста рим 
ре цеп ту ра ма, ко је сам про
на ла зи ла у књи га ма, на 
ин тер не ту, али и чу ла од 
ис ку сних апо те кар ки и про
фе со ра хе ми је. Са ма сам 
учи ла, вре ме ном ме ња ла 
и до пу ња ва ла фор му ле да 
би се кроз са рад њу са Сло
бо да ном Си ми ћем, управ
ни ком „Ба ре За са ви це“и 
де фи ни тив но опре де ли ла 
ис кљу чи во за ко зме тич ку 
ли ни ју на ба зи ле ко ви тог 
мле ка ма га ри це, при ча Та
ма ра Вла ди са вље вић.

Ис тра жу ју ћи, от кри ла је 
да је још Кон стан тин Ји ре
чек у 14. ве ку спо ми њао ле
ко ви тост ма га ре ћег мле ка, 
ко је се на овим про сто ри ма 
ко ри сти ло за за це љи ва ње 
ра на. О ње го вој бла го твор
но сти зна ли су још ста ри 
Егип ћа ни, а по зна то је да 
се Кле о па тра ку па ла у ње
му због ме ко ће ко же.

– По свом са ста ву, ма га
ре ће мле ко је нај слич ни је 
мај чи ном, са др жи 60 пу та 
ви ше ви та ми на Ц од кра
вљег и не иза зи ва ни ка кве 
алер гиј ске ре ак ци је, на по
ми ње Та ма ра, ко ја од мле
ка ма га ри це пра ви са пу не 
и днев не и ноћ не кре ме за 
по је ди не ти по ве ко же.

Ње не лук су зне кре ме са
др же ви та мин А, би тан за 
об на вља ње ће лиј ске мем
бра не, омо гу ћа ва ју ћи ко жи 
да се ре ге не ри ше и сма њу
ју ћи ти ме ефек те ста ре ња 
ко же. 

Ви та мин Б12 и ви та мин 
Ц има ју ан ти ок си да тив ну 
уло гу и убр за ва ју ме ха ни
зме оздра вље ња ко же, док 
ми не рал не со ли из мле ка 
ма га ри це омо гу ћа ва ју ко жи 
да бу де чи ста без из у мр лих 

ће ли ја, об ја шња ва Та ма ра.
Са пу ни од ма га ре ћег 

мле ка спе ци фич ни су не 
са мо по по себ ном ми ри су, 
већ и спе ци јал ној тех но ло
ги ји из ра де. Та ма ра их не 
ку ва, не го на ста ју хлад ним 
по ступ ком, чу ва ју ћи на тај 
на чин хран љи ве са стој ке 
мле ка и шест вр ста уља.

Кре ме про из во ди у ма
лим се ри ја ма и пла си ра 
биљ ним апо те ка ма и пре ко 
ин тер не та, а куп ци их мо гу 
ис про ба ти и по при ча ти са 
Та ма ром на број ним ту ри
стич ким ма ни фе ста ци ја ма 
ко је се одр жа ва ју на „Ба ри 
За са ви ци“.

– Кре ме и са пу не па ку јем 
у спе ци јал ну ам ба ла жу, нај
пре у ста кло, па у ку ти ји це 
од ли по вог др ве та, по што 
је ли па је ди но др во ко је не 
са др жи та нин и има свој
ство да про из вод шти ти од 
тем пе ра тур них про ме на и 
штет них зра че ња, твр ди 
Та ма ра.

Нар ци са Бо жић

Фар ма са сто ти нак му зних 
ма га ри ца ра се „Бал ка нац“ 
осно ва на је 2008. го ди не у 
Спе ци јал ном ре зер ва ту 
при ро де „Ба ра За са ви ца“. 
Ина че, ма га ри ца но си мла
дун че чак го ди ну и 15 да на, 

а пр ва два ме се ца ње но 
мле ко ко ри сти са мо пу ле. 
Због из у зет ног ква ли те та, 
ли тра мле ка ко шта 40 евра, 
што од ре ђу је и ви со ку це ну 
про из во да од ма га ре ћег 
мле ка.

Ли тар ма га ре ћег
мле ка 40 евра

Тамара Владисављевић
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ДР ЖАВ НО ПР ВЕН СТВО СРЕД ЊИХ ШКО ЛА У ОД БОЈ ЦИ 

Пазовачке гим на зи јал ке
нај бо ље у др жа ви

Још је дан злат ни пе хар на по ли це 
Гим на зи је „Бран ко Ра ди че вић“ у Ста рој 
Па зо ви, до не ле су од бој ка ши це, ко је су 
осво ји ле пр во ме сто на др жав ном пр
вен ству у од бој ци за уче ни це сред њих 
шко ла. Пр вен ство је одр жа но у Ка ра та
шу од 14. до 18. мар та. У Ка ра та шу је 
уче ство ва ло осам еки па из свих ре ги о
на Ср би је, а оне су у фи на лу  са вла да
ле вр шња ки ње из ча чан ске гим на зи је 
ре зул та том 2:1.

– На рав но да смо у Ка ра таш кре ну ле 
са нај ви шим ци љем да осво ји мо пр во 
ме сто и да обез бе ди мо пут у Бра зил и 
да на ста ви мо тра ди ци ју на ше шко ле, 
да већ пе ти пут бу де мо пр ве на овом 
так ми че њу, ка же Уна Ва ја гић

Иво на Ла зо вић је до да ла да је утак
ми ца би ла те шка.

– Би ла је при сут на тре ма, да ли ће мо 
по бе ди ти,  да ли ће мо оправ да ти оче ки
ва ња свих, ка ко на ших дру га ра, та ко и 
про фе со ра, ди рек то ра.., ка за ла је Иво
на.

Циљ сва ког ко се ба ви спор том је по
бе да, ка же Ива на Мар ко вић, на став ни
ца фи зич ког, ко ја је при пре ма ла де вој ке 
за ово так ми че ње.

– Сва ка ко да смо сви ја ко по но сни на 
њих јер су да ле свој мак си мум, бо ри ле 
су се ка ко са мо оне зна ју, а ове го ди не 
је био до дат ни мо тив и то што се ор га
ни зу је свет ско школ ско пр вен ство у од
бој ци у Бра зи лу, што је про шле го ди не 
би ло од ло же но због пан де ми је ко ро на 
– ви ру са. На да мо се да се ове ни шта 

не ће про ме ни ти, да ће би ти ре а ли зо ва
но, ре кла је Ива на Мар ко вић.

По бе де на др жав ним так ми че њи ма 
у од бој ци по ста ју по ла ко тра ди ци ја у 
ста ро па зо вач кој гим на зи ји. Сви пам те  
свет ско пр вен ство  у Че шкој  2018. го ди
не, ка да су гим на зи јал ке по не ле ти ту лу 
нај бо љих, што је био исто риј ски успех. 
Та да их је во дио на став ник фи зич ког 
Ми ро слав Мар ко вић, са да шњи ди рек
тор. Ра ду је га  овај успех по стиг нут до
бром игром де во ја ка,  али и за хва љу
ју ћи од лич ној са рад њи са клу бо ви ма 
из оп шти не у ко ји ма де вој ке тре ни ра ју 

– „Је дин ству“ из Ста ре Па зо ве, „Омла
дин цу“ из Но вих Ба но ва ца и клу бу из 
Ин ђи је.

– Клу бо ви су има ли мно го раз у ме ва
ња, јер су не по сред но пред њи хо ве так
ми чар ске утак ми це пу сти ли ве ћи ну де
во ја ка да игра ју за шко лу, због че га сам 
им не из мер но за хва лан, и ето оства ри
ле су успех, ко ји их во ди до Бра зи ла, из
ја вио је Ми ро слав Мар ко вић.

Свет ско так ми че ње у Бра зи лу ће би ти 
одр жа но од 19. до 27. ју на. 

Зден ка Ко жик
фо то гра фи је: ар хив Гим на зи је

Гим на зи јал ке на кон по бе де

ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО ВА ЗДУ ШНИМ ОРУЖ ЈЕМ

Две европ ске ме да ље за стрел ки њу 
Александру Ха вран

У нор ве шком гра ди ћу Ха ма
ру од 20. до 22. мар та одр жа
но је 51. Европ ско пр вен ство 
ва зду шним оруж јем. Де вет 
срп ских ју ни о ра на сту пи ло је 
на овом так ми че њу. Ста ро па
зов чан ка Алек сан дра Ха вран 
осво ји ла је две ме да ље.

Ју ни ор ска ре пре зен та ци
ја Ср би је по сти гла је сјај не 
ре зул та те на Европ ском пр
вен ству ва зду шним оруж јем 
у омла дин ској кон ку рен ци ји 
одр жа ном у нор ве шком Ха ма
ру. То ком тро днев ног так ми
че ња, од 20. до 22 мар та , де
вет мла дих срп ских стре ла ца 
осво ји ло је  че ти ри ме да ље. 
Низ су отво ри ли ју ни о ри Мар
ко Ива но вић, ко ји је  осво јио 
сре бро, а Пе тар Ер деи брон зу 
ва зду шном пу шком. Две ме
да ље,  сре бр ну и брон за ну,  у 
Ста ру Па зо ву је до не ла Алек

сан дра Ха вран, ре пре зен та
тив ка Ср би је и чла ни ца Стре
љач ке дру жи не Је дин ство из 
Ста ре Па зо ве. 

По сле брон зе у так ми че њу 
ме шо ви тих па ро ва пу шком са 

Мар ком Ива но ви ћем, стрел
цем кра гу је вач ког „Чи ка Ма те” 
Ха вра но ва је са жен ским ју
ни ор ским са ста вом, у ко ме су  
би ле и Ања Kнежевић, чла ни
ца „Но вог Бе о гра да – Ушће“ и 

Ања По по вић из  „Пар ти за на“, 
осво ји ла сре бро.  На ше ре
пре зен та тив ке су у ме чу за 
зла то из гу би ле од Ма ђар ске.

Уз стрел це је био и члан 
Струч ног шта ба Стре љач ког 
са ве за Ср би је  Са ша Икер, 
ина че тре нер Стре љач ке дру
жи не „Је дин ство“ из Ста ре 
Па зо ве, ко ји на че ти ри ју ни ор
ске ме да ље  гле да као на је
дан од нај у спе шни јих на сту па 
ју ни о ра на европ ском пр вен
ству.

Алек сан дру као мла ђу ју ни
ор ку оче ку је Фи на ле Kупа у 
Сме де ре ву и др жав но пр вен
ство у „Цр ве ној зве зди“. Два 
ве ли ка так ми че ња сле де у ав
гу сту и сеп тем бру, Пр вен ство 
Евро пе, ко је је тре ба ло да бу
де одр жа но у Мо скви  и Свет
ско пр вен ство у Kаиру.

Да ни је ла Гор чић
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СУПЕР Б ЖЕН СКА РУКО МЕТ НА ЛИГА

Митров чан ке без побе де
у Про ку пљу

ЖРК „Топли ча нин“ – ЖРК „Срем“ 24:20 (13:10)

ЖРК „Топли ча нин“: Дра шко вић, Ста
но је вић, Гро зда но ва, Нико лић, Ата на
ско вић, Шеић, Ђор ђе вић, Мило ше вић, 
Мило ва но вић, Петро вић, Кли чак, Фили
по вић, Лалић, Јотић, Цекић. Тре нер: 
Бојан Про ло вић.

ЖРК „Срем“: Раду ло вић, Васи ље вић, 
Мија и ло вић, Бла жић, Д. Петро вић, Сте
вић, Клен ков ски, Ћет ко вић, Була то вић, 
Шер фе зи, Гуте ша, Кне жев, Ђули нац.

Тре нер: Саша Којо вић.
Суди је: Нена дић, Сте фа но вић
У 16. колу Супер Б жен ске руко мет не 

лиге руко ме та ши це „Сре ма“ госто ва ле 
су у Про ку пљу где су у субо ту 26. мар та 
дожи ве ле непри ја тан пораз од дома ће, 
тре нут но осмо пла си ра не еки пе. Иску сна 
еки па из Про ку пља сигур ни је је поче ла 

утак ми цу и после почет ног вод ства од 
3:0 током првог полу вре ме на одр жа ва ла 
је раз ли ку од три до чети ри погот ка. Еки
па „Сре ма“ успе ва ла је током дру гог дела 
игре да изјед на чи резул тат у три навра
та, али су после 17:17 и неис ко ри шће ног 
кон тра на па да „Сре ма” дома ће игра чи це 
вра ти ле на побед нич ки коло сек и посте
пе но уве ћа ва ле пред ност до конач них 
24:20. У еки пи из Срем ске Митро ви це 
нај ви ше пого да ка  укуп но 9, пости гла је 
Ната ша Ћет ко вић, док је Оља Нико лић 
са 7 голо ва била нај е фи ка сни ја у дома
ћем саста ву. 

Пораз митро вач ких руко ме та ши ца и 
еки пе „Кикин де“ још више је заком пли
ко вао ситу а ци ју на дру го ли га шкој табе
ли, где сада чети ри еки пе има ју по десет 

побе да и рав но прав но кон ку ри шу за нај
ви ши пла сман. Један од тре не ра „Сре
ма“ Душан Дрча каже да је еки па „Топли
ча ни на“ заслу же но побе ди ла и да је реч 
о мно го ква ли тет ни јој еки пи него што 
пока зу је место на табе ли.

– Дозво ли ли смо да уђе мо у ритам 
иску сне дома ће еки пе. Током утак ми
це смо про ма ши ли  два пена ла и нисмо 
иско ри сти ли кон тра на пад код изјед на
че ног резул та та. Поку ша ли смо да са 
нашим мла дим игра чи ца ма „пре тр чи мо“ 
про тив нич ку еки пу али оне су нас успо
ри ле и на кра ју три јум фо ва ле. Иде мо 
даље и већ у неде љу у 17 часо ва доче
ку је мо еки пу „Халас Јоже фа“ у бор би 
за побе ду и нове првен стве не бодо ве, 
рекао је тре нер Дрча. Д. М. 

ДРУ ГА РЕПУ БЛИЧ КА ОДБОЈ КА ШКА ЛИГА  СЕВЕР 

Десе та побе да
митро вач ких одбој ка ша

ОК „Хај дук“ Кула  ГОК „Срем Итон“ Срем ска Митро ви ца 1:3
(25:18, 23:25, 21:25,19:25)

ОК „Хај дук“: Нов ко вић, Бигић, Лико, 
Хорн, Крај но вић, Мили са вље вић, Госто
вић, Ера ко вић, Марић, Мале ни ца. Тре
нер: Мило рад Лазић.

ГОК „Срем Итон“: Кова чић, Три вун
чић, Пет ко вић, Љуби шић, Рољић, Кузма
но вић, Алек сић, Мико вић. Тре нер: Зоран 
Кова чић.

Еки па „Срем Ито на“ госто ва ла је у 

неде љу 27. мар та у Кули где се у 20. колу 
дру го ли га шког одбој ка шког так ми че
ња саста ла са тимом „Хај ду ка“. Дома ћи 
одбој ка ши добро су поче ли меч и побе
ди ли у првом сету, али је тре нер Кова чић 
про ме ном пози ци ја одре ђе них игра ча 
„тргао“ еки пу која је успе ла да изјед на
чи резул тат. У настав ку је еки па „Сре ма“ 
заи гра ла зре ли је и иску сни је тако да је 

веза ла дру гу побе ду за редом, укуп но 
десе ту у доса да шњем првен ству. Тре нут
но су Срем ци на осмој пози ци ји на табе
ли. У још увек про мен љи вој и неу ста ље
ној поста ви митро вач ких одбој ка ша није 
било боле сних Маће ши ћа и Ћори ћа.

У сле де ћем колу у субо ту 2. апри ла у 
19 часо ва еки па „Срем Ито на“ доче ку је 
одбој ка ше „Пар ти за на“ из Бача. Д. М. 

ПО ЧЕ ТАК СЕ ЗО НЕ АМЕ РИЧ КОГ ФУД БА ЛА

Аме рич ки фуд бал у Че ре ви ћу
По че ла је но ва се зо на Спорт 

Клуб Пр ве ли ге Ср би је у ко јој 
ће се так ми чи ти и Клуб аме
рич ког фуд ба ла „Wild dogs“. 
Они су при мље ни у члан ство 
Спорт ског са ве за Бе о чин про
шле го ди не. Јед на су од две 
еки пе ко ја се осла ња на до
ма ће игра че и стру ку, без ино
стра ног по ја ча ња. Од ове се зо
не ће све сво је утак ми це, као 
до ма ћи ни, игра ти на фуд бал
ском те ре ну у Че ре ви ћу. 

Фо то: ФБ „Wild dogs“
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Ја вор Ма тис – Бу дућ ност 2:1; 
Ин ђи ја – Мла дост НС 2:1; 
Ма чва – Ти мок 1919 0:0; ОФК 
Жар ко во – ИМТ 2:2; Рад – 
Же ле зни чар 0:1; Гра фи чар – 
Зла ти бор (су би ли од и гра ли у 
по не де љак); Рад нич ки СМ – 
ОФК Бач ка (су би ли од и гра ли у 
по не де љак); Ло зни ца – Ка бел 
1:0.

Ста ра Па зо ва: Фе никс 1995 
– Бе чеј 1918 0:0; Сом бор: Рад
нич ки 1912 – Рад нич ки (З) 2:1; 
Но ви Ба нов ци: Омла ди нац – 
Ди на мо 1945 1:1; Ку ла: Хај дук 
1912 – Ста ри Град 5:0; Ки кин
да: ОФК Ки кин да – Бо рац (Ш) 
0:0; Са ку ле: Бо рац (Са) – 
Је дин ство 3:0; Ру ма: Пр ви Мај 
– Ти са (сре да); Оџа ци: Тек сти
лац – ОФК Вр шац (од ло же но).

01. ОФК Вр шац 18 12 5 1 37:14 41
02. Фе никс 18 10 5 3 26:11 35
03. Бе чеј 1918 19 10 5 4 34:25 35
04. Тек сти лац 17 10 3 4 35:16 33
05. Рад нич ки 19 10 3 6 27:22 33
06. Омла ди нац 19 10 2 7 33:21 32
07. Бо рац (Ш) 19 9 5 5 18:20 32
08. Бо рац (Са) 19 7 6 6 37:26 27
09. Ти са 18 7 4 7 30:31 25
10. Пр ви Мај 18 6 4 8 15:20 22
11. Ди на мо 19 6 3 10 19:27 21
12. Ста ри Град 19 6 1 12 24:34 19
13. Хај дук 19 5 2 12 25:40 17
14. Радн. (З) 19 5 2 12 18:35 17
15. ОФК Ки кин. 19 5 2 12 15:32 17
16. Је дин ство 19 4 2 13 21:40 14

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. РФК Н.С. 19 12 5 2 32:13 41
02. Хај дук 19 10 7 2 42:18 37
03. До њи Срем 19 11 4 4 30:18 37
04. Сло га (Е) 19 10 4 5 30:17 34
05. Радн. (Ш) 19 9 4 6 30:20 31
06. Сло га (Т) 19 9 4 6 26:23 31
07. По ду на вац 19 9 4 6 19:16 31
08. Сло бо да 19 9 3 7 30:23 30
09. Ин декс 19 7 3 9 28:30 24
10. Ве тер ник 19 6 5 8 25:33 23
11. Радн. (НП) 19 5 6 8 15:19 21
12. Је дин ство 19 6 3 10 16:22 21
13. Це мент 19 4 6 9 19:23 18
14. Бу дућ ност 19 4 3 12 22:38 15
15. Мла дост 19 3 5 11 16:39 14
16. Ду нав 19 4 2 13 12:40 14

01. Ин ђи ја 28 16 7 5 46:26 55
02. Мла дост НС 28 15 8 5 33:17 53
03. Же ле знич. 28 14 7 7 38:27 49
04. Ј. Ма тис 27 12 11 4 38:21 47
05. ИМТ 27 11 10 6 39:26 43
06. ОФК Жарк. 28 12 5 11 34:29 41
07. Радн. (СМ) 27 11 6 10 35:27 39
08. Ло зни ца 27 10 8 9 26:22 38
09. Ма чва 28 10 8 10 25:31 38
10. Бу дућ ност 28 9 7 12 29:39 34
11. Зла ти бор 26 8 9 9 27:28 33
12. Гра фи чар 26 9 4 13 38:38 31
13. ОФК Бач ка 26 6 12 8 21:28 30
14. Рад 28 7 8 13 24:34 29
15. Ти мок 28 7 6 15 27:35 27
16. Ка бел 28 1 6 21 12:64 9

Ба чин ци: ОФК Ба чин ци – 
Је дин ство 1:2; Ру ма: Фру шка 
Го ра – Гра ни чар (А) 4:1; Рав ње: 
Зе ка Бу љу ба ша – Гра ни чар (К) 
1:1; Но ћај: Змај – БСК 4:1; 
Ку ку јев ци: Оби лић 1993 – ОФК 
Би кић 1:0; Ер де вик: Ер де вик 
2017 – Хај дук 0:2; Ла ћа рак: 
ЛСК – Срем 2:0.

01. Хај дук 16 14 1 1 61:7 43
02. Је дин ство 16 14 0 2 36:10 42
03. Оби лић 16 10 6 0 31:11 36
04. Гра нич. (К) 16 11 2 3 34:16 35
05. Зе ка Буљ. 16 9 2 5 31:16 29
06. ОФК Би кић 16 8 3 5 32:20 27
07. ЛСК 16 6 0 10 22:29 18
08. Гра нич. (А) 16 6 0 10 24:34 18
09. Змај 16 6 0 10 30:42 18
10. ОФК Ба чин. 16 6 0 10 26:41 18
11. БСК 16 5 2 9 31:50 17
12. Ер де вик 16 4 2 10 19:46 14
13. Срем 16 3 0 13 11:30 9
14. Ф. Го ра 16 1 0 15 14:50 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Пу тин ци: ПСК – Хај дук 1932 
1:2; Жар ко вац: На пре дак – 
Шу мар 0:1; Кр че дин: Фру шко
го рац – Мла дост 2:2; Пла ти че
во: Је дин ство – Срем 0:0; 
Обреж: Гра ни чар (О) – По лет 
0:2; Кру ше дол: Кру ше дол – 
Ру дар 6:0; ЧСК је био сло бо дан.

01. Срем 15 14 1 0 46:4 43
02. Шу мар 14 11 1 2 41:10 34
03. По лет 15 9 2 4 41:23 29
04. Кру ше дол 15 9 0 6 46:25 27
05. На пре дак 15 8 1 6 34:23 25
06. ЧСК 14 6 4 4 23:25 22
07. Мла дост 15 6 3 6 40:29 21
08. Гра нич. (О) 15 6 1 8 25:30 19
09. Фру шко гор. 15 5 2 8 22:29 17
10. Ру дар 15 5 1 9 19:44 16
11. Је дин ство 15 4 2 9 8:29 14
12. Хај дук 14 3 2 9 14:28 11
13. ПСК 15 0 0 15 11:71 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ин ђи ја: Же ле зни чар – 
Ја дран 1:0; Ви то јев ци: Пар ти
зан – Бо рац (М) 4:1; Деч: Сре
мац (Дч) – Сре мац (До) 2:1; 
Вој ка: Сре мац (В) – Хај дук 2:1; 
По пин ци: На пре дак – Бо рац (К) 
2:0; Во гањ: Сло га (В) – Под ри
ње 1:0; Ириг: Рад нич ки (И) – 
Љу ко во 2:1; Ман ђе лос: Фру
шко го рац – Сло вен 1:1.

01. Сло вен 19 15 4 0 52:8 49
02. Же ле знич. 19 15 2 2 50:14 47
03. Ја дран 19 10 4 5 41:25 34
04. Хај дук 19 10 4 5 36:22 34
05. Срем. (Дч) 19 10 1 8 32:26 31
06. Сло га (В) 19 8 4 7 27:26 28
07. Срем. (В) 19 9 1 9 33:41 28
08. Пар ти зан 19 8 3 8 33:31 27
09. Под ри ње 19 7 5 7 32:28 26
10. Бо рац (М) 19 7 3 9 29:37 24
11. Фру шко гор. 19 6 5 8 29:33 23
12. На пре дак 19 6 3 10 32:36 21
13. Радн. (И) 19 6 3 10 24:37 21
14. Љу ко во 19 3 6 10 20:36 15
15. Срем.(До) 19 3 2 14 22:45 11
16. Бо рац (К) 19 3 2 14 25:72 11

Група Б:Срем ска Ми тро ви
ца: Тр го вач ки – На пре дак 2021 
8:0; Ле жи мир: Пла ни нац – Сло
бо да 4:1; Чал ма: Сло га (Ч) – 
Срем 1:1; Спар та је би ла сло
бод на.

1. Срем 7 6 1 0 37:6 19
2. Тр го вач ки 7 4 1 2 32:11 13
3. Сло га (Ч) 7 4 1 2 25:12 13
4. Пла ни нац 7 4 1 2 13:14 13
5. Спар та 6 2 1 3 6:19 7
6. На пре дак 7 1 0 6 4:31 3
7. Сло бо да 7 0 1 6 6:30 1

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Но ви Сад: РФК Н.С. 1921 – 
Бу дућ ност 1:1; Ве тер ник: 
Ве тер ник – Це мент 2:0; Те ме
рин: Сло га (Т) – Мла дост 1:1; 
Шид: Рад нич ки (Ш) – Хај дук 2:2; 
Но ви Сад: Ин декс – Рад нич ки 
(НП) 1:2; Пе ћин ци: До њи Срем 
2015 – Сло га (Е) 0:1; Ста ри 
Ба нов ци: Ду нав – Је дин ство 
1:0; Бе ле гиш: По ду на вац – 
Сло бо да 2:1.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Не ра дин: Вој во ди на – Пла
ни нац 4:0; Јар ков ци: Бо рац – 
Ду нав 2:2; Ја зак: Цар Урош – 
Сло га (М) 3:1; Ша трин ци: 
27.Ок то бар – Сло га (К) 3:0.

1. Цар Урош 12 8 2 2 25:14 26
2. Ду нав 12 7 3 2 34:17 24
3. Вој во ди на 12 7 1 4 37:23 22
4. Пла ни нац 12 5 4 3 30:21 19
5. 27.Ок то бар 12 6 0 6 19:20 18
6. Сло га (М) 12 3 2 7 14:21 11
7. Сло га (К) 12 2 3 7 21:48 9
8. Бо рац 12 1 3 8 17:33 6

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Ма ли Ра дин ци: Фру шко го
рац – Је дин ство 2:1; Хрт ков ци: 
Хрт ков ци – До њи Пе тров ци 2:0; 
Ни кин ци: По лет – Бо рац (С) 2:0 
(пре кид 14′).

ОФЛ РУМА 
1. По лет 11 10 0 1 38:10 30
2. Хрт ков ци 11 7 1 3 30:19 22
3. Фру шко гор. 11 6 1 4 34:28 19
4. Д. Пе тров ци 11 5 1 5 27:26 16
5. Бо рац (С) 11 2 0 9 17:38 6
6. Је дин ство 11 1 1 9 17:42 4

АТЛЕ ТИ КА

Успе шан викенд 
за атле ти ча ре 
„Сре ма“

Из Атлет ског клу ба “Срем” 
сазна је мо да су неки од њихо
вих атле ти ча ра били актив ни 
и осво ји ли меда ље на так
ми че њи ма про те клог викен
да. Нај пре је у Аме ри ци, на 
атлет ском митингu Al Schmidt 
Bull dog у Миси си пи ју „Сре мов“ 
атле ти чар који на сту ди ја ма у 
САД Слав ко Сте вић побе дио 
у ско ку у вис резул та том 2,14 
мета ра. Потом је на отва ра
њу нове нај ду же трим ста зе у 
Срби ји која се нала зи на Фру
шкој Гори, у крос трци „Ири
шки венац“ на 5500 мета ра 

побе ди ла Митров чан ка Алек
сан дра Коста ди но вић. Јова на 
Шуба тли ја била је дру го пла
си ра на. На 40. јуби лар ном 
Отво ре ном кро су Сре ма који 
је одр жан у Инђи ји брон за ну 
меда љу осво јио је Стра хи
ња Дрма но вић у трци деча ка 
тре ћег и четвр тог раз ре да на 
500 мета ра. Вања Вла о вић је 
побед ни ца про шло не дељ ног 
Ново сад ског полу ма ра то на у 
жен ској кон ку рен ци ји. Она је 
ста зу дугу 21,1 кило ме тар пре
тр ча ла за 1 час 36 мину та и 35 
секун ди.



38 30. MART 2022.  M NOVINE СПОРТ

У ПРЕТ ПО СЛЕД ЊЕМ КОЛУ МИНИБАСКЕТ ЛИГЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Нај мла ђе кошар ка ши це „Сремa“ 
шам пи он ке Вој во ди не

ЖКК „Срем“  ЖКК „Ста ра Пазо ва“ 57:8 (17:4, 16:0, 8:4,16:0)

У утак ми ци 6. кола кошар ка шког првен
ства Вој во ди не које се игра под окри љем 
Кошар ка шког саве за Вој во ди не у нај мла
ђој кате го ри ји мини ба ске та у коме насту па
ју девој чи це рође не 2011. годи не и касни је, 
Жен ски кошар ка шки клуб „Срем“ побе дио 
је у Новом Саду еки пу ЖКК „Ста ра Пазо ва“ 
убе дљи вим резул та том 57:8 и коло пре кра
ја првен ства обез бе дио титу лу прва ка Вој
во ди не са укуп но пет побе да и само јед ним 
пора зом. 

У утак ми ци се виде ла еви дент на раз ли
ка у ква ли те ту с обзи ром да су Митров чан
ке доми ни ра ле током целог меча, а гошће у 
две четвр ти не нису успе ва ле да забе ле же 
ни један поен. Нај е фи ка сни је у редо ви ма 
„Сре ма“ биле су Ана Рас по по вић са 15 пое
на и Еми ли ја Мир че та која је пости гла поен 
мање. Вели ко при зна ње за еки пу „Сре ма“ 
јесте избор Еми ли је Мир че те за нај бо љу 
игра чи цу Вој во ди не, док су тре не ри Татја на 
Узе лац, Татја на и Нико ла Мило ше вић тако ђе 
про гла ше ни за нај бо ље у покра ји ни.

У прет по след њој утак ми ци првен ства за 
ЖКК „Срем“ игра ле су: Ана Рас по по вић, 

Еми ли ја Мир че та, Дуња Игња тов, Дуња Ива
но вић, Нико ли на Зави шић, Неве на Кова че
вић, Лена Попо вић, Дуња Михај ло вић, Јања 
Сали тре жић, Неве на Аџић, Дуња Међе до
вић, Маша Орма но вић, Вален ти на Кесић и 
Каро ли на Фалу ши.

У изја ви за „Митро вач ке нови не“ Нико ла 
Будо шан, пред сед ник ЖКК „Срем“ изра зио је 
задо вољ ство постиг ну тим резул та том нагла
сив ши да је реч о исто риј ски нај ве ћем успе
ху митро вач ке жен ске кошар ке у нај мла ђој 
кате го ри ји, што је и потвр ђе но доби ја њем 
при зна ња кошар ка шког саве за Вој во ди не.

–Игра ли смо одлич но целу сезо ну и беле
жи ли побе де у кон ти ну и те ту, изу зев јед ног 
мањег кик са и пока за ли смо да смо нај бо љи 
у раду са мла ђим кате го ри ја ма. Томе у при
лог иде и пода так да има мо нај бо љу игра
чи цу и тре не ре у Вој во ди ни на шта смо изу
зет но поно сни, рекао је Будо шан и под се тио 
да „Сре мо ве“ пио нир ке и мла ђе пио нир ке 
без забе ле же ног пора за чека ју крај првен
стве ног над ме та ња у коме ће бити нај бо ље 
у сво јој кон ку рен ци ји. Наред не так ми чар ске 
годи не у мла ђи пио нир ски састав пре ћи ће 

само чети ри игра чи це сада шње мини ба скет 
еки пе, па се оче ку је наста вак добрих резул
та та са јед ном од нај мла ђих и нај та лен то ва
ни јих еки па у Вој во ди ни.

 Д. Мостар лић

ЖКК „Срем“, прва ки ње Вој во ди не у мини баске ту

Еми ли ја Мир че та и Ната ша Анђе лић

КОШАР КА ШКИ ПЛЕЈ  ОФ ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА МЛА ЂЕ ПИО НИР КЕ

Пио нир ке „Сре ма“ још увек непо бе ди ве
ЖКК „Срем“  ЖКК „Тамиш“  53:23

У утак ми ци 6. кола Плеј  оф так ми че ња  
Вој во ди не за мла ђе пио нир ке ЖКК „Срем“ 
из Срем ске Митро ви це је побе дио еки пу 
ЖКК „Тамиш“ из Пан че ва резул та том 53:23.

Побед ник је био решен већ у првом полу
вре ме ну после којег је „Срем“ имао висо ку 
пред ност од 31:7. У дру гом полу вре ме ну 
шан су су доби ле и мла ђе игра чи це. „Срем“ 
је на кра ју заслу же но сла вио и коло пре 

кра ја већ обез бе дио дирек тан пла сман у 
полу фи на ле Вој во ди не.

За ЖКК „Срем“ игра ле су: Тео до ра Мило
ше вић (кап) 15 пое на, Хана Бале но вић 8 
пое на, Тија на Биу ко вић 8 пое на, Нико ли на 
Попо вић (бр. дре са 10) 4 пое на,  Еми ли ја 
Мир че та 3 пое на, Нико ли на Попо вић (бр. 
дре са 2) 3 пое на, Луна Бале но вић 4 пое на, 
Мила Родић 2 пое на, Лана Вуче тић 2 пое

на, Маша Ђукић 2 пое на, Лена Раи че вић 
2 пое на,  Бра ни сла ва Павло вић, Тео до ра 
Кузми нац. Еки пу „Сре ма“ до нове побе де 
водио је тре нер Нико ла Мило ше вић. У еки
пи „Тами ша“ Маша Дави нић уба ци ла је 13 
пое на.

ЖКК „Срем“ тре нут но зау зи ма прво 
место на табе ли без пора за. 

 Извор ЖКК „Срем“
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ПЛЕЈ  АУТ ПРВЕ МУШКЕ РЕГИ О НАЛ НЕ КОШАР КА ШКЕ ЛИГЕ  СЕВЕР

Поло ви чан учи нак ком шиј ских клу бо ва
КК „Срем“ Срем ска Митро ви ца  КК „Нова Пазо ва“ 80:61 (20:13, 23:9, 16:25, 21:14)

КК „Једин ство“ Нови Бечеј  КК „Под ри ње“ Мачван ска Митро ви ца
75:60 (20:11, 12:14, 24:17, 19:18)

У 5. колу плеј  аута Прве мушке реги о нал не кошар ка шке лиге 
 Север кошар ка ши „Сре ма“ забе ле жи ли су дру гу у сусре ту са 
еки пом из Нове Пазо ве. Митро вач ки састав је у дру гој четвр ти ни 
оства рио солид ну резул тат ску зали ху коју је у настав ку утак ми це 
успе шно задр жао и про тив исте еки пе дошао до дру ге побе де у 
доса да шњих пет кола плеј  аута.

Еки па „Под ри ња“ није успе ла да дође до четвр те побе де у плеј 
 аут фaази так ми че ња јер им се на госто ва њу у Новом Бече ју 
„Једин ство“ реван ши ра ло за мини ма лан пораз у првом колу.

У наред ном, шестом колу плеј  аута игра се нови град ски дер би 
у коме ће еки па из Мачван ске Митро ви це у субо ту 2. апри ла уго
сти ти митро вач ки „Срем“. Д. М.

ОДИ ГРАН ЈЕ МАЧВАН СКО  СРЕМ СКИ ДЕР БИ ВОЈ ВО ЂАН СКЕ А СТО НО ТЕ НИ СКЕ ЛИГЕ 

Три јумф Мачва на
СТК „Под ри ње“ Мачван ска Митро ви ца – СТК „Срем  спин“ Срем ска Митро ви ца 4:0

У окви ру 14. кола Вој во ђан ске А сто но
те ни ске лиге у субо ту 26. мар та оди гран 
је локал ни дер би меч изме ђу еки па „Под
ри ња“ из Мачван ске Митро ви це и еки пе 
„Срем  спи на“ из Срем ске Митро ви це 
у којој је дома ћа еки па мак си мал ним 
резул та том била боља од ком ши ја из 
Срем ске Митро ви це. Ова ко висо ким, за 
мно ге нео че ки ва ним три јум фом Мачва
ни су се реван ши ра ли гости ма за пораз 
од 4:2 у ква ли тет ном и при лич но неиз ве
сном мечу јесе њег дела сезо не. У првом 
субот њем сусре ту у Мачван ској Митро
ви ци дома ћи сто но те ни сер Зоран Ђокић 
био је бољи од Мла де на Недељ ко ви ћа 

резул та том 3:0. Милан Шарић је у дру гом 
мечу истим резул та том побе дио иску сног 
Радо ји цу Гла мо ча, да би  Вла да Чупић у 
тре ћем мечу савла дао Хами да Токи ћа. 
Дома ћи дубл у саста ву Ђокић  Чупић 
сла вио је резул та том 3:1 и поста вио 
кона чан резул тат 4:0.Пред сед ник СТК 
„Под ри ње“ Радо ван Кова че вић у изја ви 
за „Митро вач ке нови не“ оце нио је овај 
сусрет сле де ћим речи ма:

–У овом сусре ту са ком ши ја ма и при
ја те љи ма из „Срем  спи на“ оства ри
ли смо  висо ку побе ду која је и за нас 
доне кле била изне на ђе ње. Дра го ми је 
због три јум фа јер смо ове сезо не мно ге 

сусре те губи ли резул та том 4:3, што нас 
је веро ват но моти ви са ло да се добро 
при пре ми мо и да се уз одго ва ра ју ћу 
так ти ку и рас по ред игра ча  реван ши ра
мо нашим гости ма за пораз у про те клом 
делу првен ства. Вра ти ло нам се за мно
ге несрећ не пора зе па се нада мо се да 
ћемо у пре о ста ла чети ри првен стве на 
кола забе ле жи ти још побе да и кре ну ти ка 
гор њем делу табе ле где нам је и место, 
рекао је Кова че вић.

У наред ном првен стве ном колу „Срем 
 спин“ доче ку је еки пу СТК „Ћурић“ док ће 
„Под ри ње“ госто ва ти у Апа ти ну.
 Д. М. 

Побед нич ка еки па „Под ри ња“ из Мачван ске Митро вице
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40. ЈУБИ ЛАР НИ ОТВО РЕ НИ КРОС СРЕ МА У ИНЂИ ЈИ

Тео до ра Симо вић и
Нико ла Раи че вић побед ни ци

Тео до ра Симо вић, атле ти чар ка Новог 
Паза ра, и Нико ла Раи че вић, члан бео град
ског „Пар ти за на“, побед ни ци су 40. Отво
ре ног кро са Сре ма у Инђи ји у сени ор ској 
кате го ри ји који је одр жан у субо ту, 26. мар
та у Спорт ском цен тру „Леје“. Симо ви ће ва 
је сла ви ла на део ни ци од 2.200, а Раи че
вић на 3.600 мета ра, док је Сај ма Мурић 
из Новог Паза ра осво ји ла дру гу пози ци ју 
у кате го ри ји сени ор ки. Сре бро код сени о
ра при па ло је Уро шу Гути ћу из Бања лу ке. 
Више од хиља ду так ми ча ра је узе ло уче
шће у девет трка на јуби лар ном кро су.

– Задо вољ на сам, пре све га, што смо 
након две годи не пау зе доби ли при ли ку 
да уче ству је мо на јед ном вели ком и добро 
орга ни зо ва ном так ми че њу са дугом тра
ди ци јом какав је Крос Сре ма у Инђи ји. 
Тако ђе сам срећ на што сам наста ви ла са 
тра ди ци јом побе да атле ти чар ки из нашег 
клу ба. Дра го ми је да сам наста ви ла сто
па ма Аме ле Тер зић и Соње Сто лић, које су 
више пута побе ђи ва ле у Инђи ји  иста кла 
је Тео до ра Симо вић, атле ти чар ка АК „Нови 
Пазар“.

Отво ре ни Крос Сре ма први пут је одр жан 
1981. годи не и један је од мало број них ква

ли тет них кро се ва, који је опстао на овим 
про сто ри ма. Нала зи се у зва нич ном кален
да ру Срп ског атлет ског саве за и на њему 
је до сада уче шће узе ло пре ко 22 хиља де 
так ми ча ра и пре ко 30 хиља да гле да ла ца. 
И ове годи не, на Кро су Сре ма уче ство ва ли 
су так ми ча ри узра ста од девет до 80 годи
на из целе Срби је и ино стран ства, уче ни
ци основ них и сред њих шко ла, атле ти ча ри 
(сени о ри/ке, јуни о ри/ке), рекре а тив ци/ке и 
вете ра ни/ке.

Јуби лар ни, 40. Отво ре ни Крос Сре ма 
отво рио је пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, који је под се тио да је одлу
ком Скуп шти не општи не Инђи ја Крос Сре
ма про гла шен за мани фе ста ци ју од зна ча ја 
за ту локал ну само у пра ву.

– Спорт нам је под је да ко важан као и 
раз вој при вре де. Вео ма смо срећ ни што 
има мо мани фе ста ци ју са изу зет но дугом 
тра ди ци јом у којој су уче шће узе ла нај по
зна ти ја име на срп ске атле ти ке иста као је 
Гак на отва ра њу так ми че ња.

Општи на Инђи ја била је гене рал ни 
покро ви тељ 40. Отво ре ног кро са Сре ма, 
а тех нич ки орга ни за тор Савез спор то ва 
општи не Инђи ја.

– Две годи не смо мора ли да напра ви
мо пау зу због пан де ми је коро на – виру са и 
сада су се ство ри ли усло ви да одр жи мо 40. 
јуби лар ни Крос иста као је Љубо мир Кова
че вић, секре тар Саве за спор то ва општи не 
Инђи ја.

Он је додао да би без подр шке локал
не само у пра ве било тешко орга ни зо ва ти 
поме ну ту спорт ску мани фе ста ци ју.

– Још јед ном смо пока за ли да Општи на 
Инђи ја није само лидер у при вре ди, већ и 
лидер у спор ту јер су и ове годи не из буџе
та издво је на рекорд на сред ства за ула га ње 
у спорт и спорт ску инфра струк ту ру, иста као 
је Кова че вић.

Савез спор то ва општи не Инђи ја и ове 
годи не је обез бе дио меда ље и дипло ме за 
тро је прво пла си ра них у свим трка ма као 
и пеха ре и нов ча не награ де за побед ни
ке у сени ор ској и јуни ор ској кон ку рен ци ји. 
Ина че, побед ни ци сени ор ских трка рани јих 
годи на били су нај по зна ти ји срп ски атле ти
ча ри: Дра ган Здрав ко вић, Рифат Зиљ кић, 
Дра го слав Прпа, Мир ко Петро вић, Оли ве
ра Јеф тић, Суза на Ћирић, Соња Сто лић и 
Аме ла Тер зић.

 М.Ђ.

40. Отво ре ни крос Сре ма

АР КУС РУ КО МЕТ НА ЛИ ГА 

По раз ру ко ме та ши ца „Же ле зни ча ра“
ЖРК „Же ле зни чар“: Жак, Чин ку, Ва

сиљ ко вић, Жа ку ла, Јо ва но вић, Та бак, 
Па у нић, Шин дић, Жив ков, Бак ша, Ко ва
чић, Иг ња то вић, Си мић, Чо чај, Но ва ко
вић и Те шић.

Тре нер: Вла да Ши ми чић
ЖРК „Ја го ди на“: Ко стић, Пет ков ска, Ка

до вић, Аџић, Сто ја но вић, Гој ко вић,Ћо ро
вић, Ја њић, Ни ша вић, Ми тро вић, Мај кић, 
Гу гач, Бо ји чић, Ло врић, Су кур и Пе јо вић.

Тре нер: Дра ган Мар ков
Пред око 200 гле да ла ца у Спорт ској 

ха ли у Ин ђи ји у не де љу, 27. мар та од и
гра на је утак ми ца 18. ко ла АР КУС ру ко
мет не ли ге Ср би је из ме ђу ЖРК „Же ле
зни чар“ и ЖРК „Ја го ди на “. Обе еки пе 
ушле су са до ста ела на у су срет и то ком 
пр вог де ла утак ми це је ви ђе но мно штво 
го ло ва, али је ре зул тат на се ма фо ру 
ишао у ко рист до ма ћих ру ко ме та ши ца, 

15:12. 
У дру гом де лу утак ми це, ру ко ме та ши

це „Ја го ди не“ би ле су ви ше пу та егал са 
до ма ћом еки пом, и на кра ју су сре та би ло 
је 26:27. Ру ко ме та ши це „Ја го ди не“ на тај 
на чин су до шле до ве о ма бит них бо до
ва.

На кон 18. ко ла, ЖРК „Же ле зни чар“ на
ла зи се на тре ћем ме сту на та бе ли са 28 
бо до ва. М.Ђ.

ЖРК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја – ЖРК  „Ја го ди на“ Ја го ди на 26: 27 (15: 12)
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ФК „ИН ЂИ ЈА“

По бе да у дер би ју Пр ве ли ге Ср би је
ФК „Ин ђи ја“ ФК „Мла дост ГАТ“ 2:1 (1:1)

ФК „Ин ђи ја“: Чу пић, Ву кај ло вић, Ђу рић 
Ни ко ла, Жа ку ла, Сто ја но вић, Де сан чић, 
Бо јо вић, Иг ња то вић, Ђу рић Сте фан, Не
дељ ко вић Ни ко ла и Ми ло са вљев. Игра ли 
су још: Koвачевић, Јо ва но вић, Ба ђи и Ср
би ја нац.

Тре нер: Ми лан Ку љић
ФК „Мла дост ГАТ“ Но ви Сад: Ми ло је вић, 

Илић, Ми ло ва но вић, Са ва но вић, Ди ми тров, 
Со у са, Ви да ков, Ми јић, Се ку лић, Јо чић и 
Сав ко вић. Игра ли су још: По по вић, Се вић, 
Гој ков и Ка раћ.

Тре нер: Љу бо мир Ри стов ски
Фуд ба ле ри „Ин ђи је“ су до шли до зна чај

на три бо да у дер би утак ми ци 28. ко ла Пр ве 
ли ге Ср би је, ко ја је од и гра на на „То јо Та јерс 
Аре ни“ у Ин ђи ји у не де љу, 27. мар та пред 
око хи ља ду гле да ла ца. 

Пр ва при ли ка за вођ ство до ма ћих ви
ђе на је у 13. ми ну ту ме ча ка да је ка пи тен 

Ми ло са вљев шу ти рао са не ких 16 ме та ра 
у гол ма на го сти ју Ми ло је ви ћа. Ипак, го сти 
до ла зе до вођ ства у 19. ми ну ту ме ча. По сле 
шу та Ви да ко ва, Чу пић крат ко од би ја лоп ту, 
а она до ла зи до Ди ми тро ва, ко ји ла ко по
сти же гол. 

Са мо се дам ми ну та ка сни је до ла зи до 
из јед на че ња. Лоп та по га ђа Јо чи ћа у ру ку, а 
су ди ја Ђор ђе вић по ка зу је на бе лу тач ку. Си
гу ран је био Ми ло са вљев за 1:1. У 32. ми ну
ту ви ђе на је сјај на шан са за до ма ћи на ка да 
је Сте фан Ђу рић од лич но про шао по де сној 
стра ни, од и грао лоп ту до Сто ја но ви ћа, али 
од си гур ног го ла го сте је спа сио Ми ло ва но
вић. Од лич на ак ци ја Де сан чи ћа и Сте фа
на Ђу ри ћа у 36. ми ну ту су сре та. Ђу рић је 
про шао два игра ча фин том, али Ми ло је вић 
до бро бра ни и скре ће лоп ту у кор нер. Три 
ми ну та пред од ла зак на од мор по но во сјај
на ак ци ја до ма ћих. Де сан чић до да је лоп ту 

Ми ло са вље ву, ко ји је да ље ша ље Ђу ри ћу, 
али он ло ше шу ти ра са не ких два на ест ме
та ра и лоп та од ла зи пре ко го ла. 

У пр вим ми ну ти ма дру гог де ла су сре та 
ви ђен је до бар шут Сав ко ви ћа, али гол ман 
„зе ле но – бе лих“ Чу пић од лич но ин тер ве
ни ше. Ко на чан ре зул тат по ста вљен је у 
57. ми ну ту ме ча. Шут Иг ња то ви ћа са пре ко 
два де сет ме та ра био је нео д бра њив, те је 
гол ман „Мла до сти“ са вла дан по дру ги пут 
на овој утак ми ци. На кра ју су сре та, би ло је 
2:1 и „зе ле но – бе ли“ по сле утак ми це 28. ко
ла Пр ве ли ге Ср би је по но во се на ла зе на 
пр вом ме сту на та бе ли Пр ве ли ге Ср би је са 
55 бо до ва, док је ФК „Мла дост ГАТ“ са да на 
дру гој по зи ци ји са 53 осво је на бо да.

 Фуд бал ски клуб „Ин ђи ја“ у 29. ко лу Пр ве 
ли ге Ср би је го сту је ФК „Бу дућ ност“ из До ба
но ва ца у су бо ту, 2. апри ла.

 М.Ђ.

По бе да ФК Ин ђи ја у дер би ју

КАРА ТИ СТИ „СРЕ МА“ НА ШКОЛ СКОМ ПРВЕН СТВУ СРБИ ЈЕ

Доне ле пет меда ља
Школ ско првен ство Срби је 

у кара теу за основ не и сред
ње шко ле у ката ма и бор ба ма 
у орга ни за ци ји Саве за за школ
ски спо рт и Кара те феде ра ци је 
Срби је одр жа но је у неде љу 27. 
мар та у спорт ској сали Шко ле 
за основ но и сред ње обра зо ва
ње „1. Новем бар“ у Чач ку. Шко
ле са под руч ја Срем ске Митр о
ви це пред ста ви ли су так ми ча ри 
Кара те клу ба „Срем“ који су се 
под мен тор ством тре не ра Иве 
Вин ко вић над ме та ли у ката ма. 
Девет так ми чар ки овог клу ба у 
изу зет но јакој кон ку рен ци ји су 
осво ји ле пет меда ља и то јед но 
зла то, три сре бра и јед ну брон зу.

Злат ну меда љу осво ји ла је 
Анђе ла Перо вић из О. Ш. „Јован 
Јова но вић Змај“ у кон ку рен ци ји 
ката за девој чи це петог и шестог 

раз ре да. Сре бро је при па ло 
Ире ни Гру ја нић из О. Ш. „Јован 
Јова но вић Змај“ у кон ку рен ци
ји девој чи ца тре ћег и четвр тог 
раз ре да, Мио ни Мурић из исте 
шко ле у кон ку рен ци ји девој чи ца 
петог и шестог раз ре да и Еле
ни Мило ше вић из О. Ш. „Јован 
Попо вић“ у кон ку рен ци ји уче ни
ца сед мог и осмог раз ре да. Брон
за но одлич је при па ло је Дуњи 
Бере жни уче ни ци О.Ш. „Јован 
Попо вић“ у кон ку рен ци ји так ми
ча р ки првог и дру гог раз ре да. До 
брон за не меда ље нису успе ли 
да дођу Хеле на Мал ба ши ћиз О. 
Ш. „Сло бо дан Бајић Паја“ у Ман
ђе ло су, Бра ни слав Лаза ре вић 
из О. Ш. „Све ти Сава“, Јова на 
Бенак из О. Ш. „Јован Јова но вић 
Змај“ и Сара Стар че вић из О. Ш. 
„Јован Попо вић“. Д. М.

Осва ја чи це меда ља на школ ском кара те првен ству у Чач ку
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ЧЛА НО ВИ ЗБО РА АТЛЕТ СКИХ СУДИ ЈА ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ ПОСЛЕ ОДЛИЧ НО 
ОДРА ЂЕ НОГ ПОСЛА НА СВЕТ СКОМ АТЛЕТ СКОМ ПРВЕН СТВУ У БЕО ГРА ДУ

Митро вач ке суди је
у свет ској атлет ској ели ти

По оце на ма орга ни за то ра свет ског атлет ског првен ства и људи из Свет ске атлет ске 
феде ра ци је судиј ски посао одра ђен је на пер фек тан начин а вели ка заслу га за то 
при па да и чла но ви ма Збо ра атлет ских суди ја из Срем ске Митро ви це. Међу 149 атлет
ских арби та ра на првен ству нашло се укуп но 39 митро вач ких суди ја а пред сед ник 
овог збо ра Зоран Мак си мо вић био је руко во ди лац судиј ске слу жбе. Мно ги Митров ча
ни нису зна ли да има ју нај број ни ји и дефи ни тив но нај у спе шни ји судиј ски збор је на 
про сто ри ма целе Срби је који тре нут но бро ји осам де се так чла но ва

Недав но одр жа но Свет ско атлет ско 
дво ран ско првен ство у Бео гра ду од 18. 
до 20. мар та, по општим оце на ма јед на 
од нај бо ље орга ни зо ва них свет ских 
атлет ских мани фе ста ци ја, поме ри ло је 
мно ге гра ни це у „кра љи ци спор то ва“. 
Изме ђу оста лог, оства ре на су три свет
ска рекор да, седам рекор да шам пи о на
та и 72 наци о нал на рекор да. Срп ска 
атле ти чар ка Ива на Вуле та (Шпа но вић) 
одбра ни ла је титу лу нај бо ље свет ске 
ска ка чи це у даљ. Трка на 60 мета ра која 
је дала нај бр жег чове ка на све ту била је 
нај гле да ни ји атлет ски дога ђај у исто ри ји 
теле ви зиј ских пре но са а мину ли шам пи
о нат донео је и нову тех но ло шку рево
лу ци ју у елек трон ском мере њу так ми
чар ских резул та та. По оце на ма орга ни
за то ра првен ства и људи из Свет ске 
атлет ске феде ра ци је судиј ски посао 
одра ђен је на пер фек тан начин а вели
ка заслу га за то при па да и чла но ви ма 
Збо ра атлет ских суди ја из Срем ске 
Митро ви це. Међу 149 атлет ских арби та
ра на овом првен ству нашло се 37 
митро вач ких суди ја и два лица са судиј

ским зва њем заду же на за тех нич ку при
пре му бори ли шта, што је убе дљи во 
нај ве ћи број од свих наци о нал них судиј
ских збо ро ва. Зора ну Мак си мо ви ћу, 
пред сед ни ку Збо ра атлет ских суди ја у 
Срем ској Митро ви ци при па ла је част и 
одго вор ност да буде руко во ди лац судиј
ске слу жбе и да као такав орга ни зу је 
рад свих суди ја на мину лом свет ском 
првен ству.

– При пре ме за ова ко важно так ми че
ње интен зи ви ра ле су се од јану а ра ове 
годи не, јер смо се као судиј ски тим на 
свим дво ран ским првен стви ма у Бео
гра ду уигра ва ли, вежба ли и при пре ма
ли. На овим при пре ма ма било је увек 
при сут но два де се так митро вач ких 
суди ја. Захва љу ју ћи нашем иску ству и 
репу та ци ји са прет ход них так ми че ња, 
на свет ском првен ству су нам при па ле 
неке од нај ва жни јих шефов ских и пози
ци ја глав них суди ја у мно гим атлет ским 
дисци пли на ма. Наши чла но ви и коле ге 
Злат ко Ште фа но вић и Ђока Нико лић 
били су шефо ви коми си ја у кугла шким 
дисци пли на ма. Вла ди мир Бан до је као Зоран Мак си мо вић

Успомена са борилишта у Београдској арени
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шеф судио фина ле тро ско ка. У ско ку у 
вис суди ја је био наш Иван Вргоч а има
ли смо и неко ли ко запи сни чар ских 
пози ци ја. Мла да чла ни ца митро вач ког 
збо ра суди ја Дани ца Радо ва но вић као 
запи сни чар пот пи са ла је свет ски рекорд 
Арман да Дуплан ти са у ско ку с мот ком. 
За њу је овај исто риј ски скок несум њи
во био зна ча јан и нарав но да је била 
срећ на због пози ци је у којој се нашла. 
Атмос фе ра на так ми че њу била је изу
зет на, јер се међу нама ство ри ло зајед
ни штво и пове ре ње. Морам да нагла
сим да је наш судиј ски жири на врло 
бит ној пози ци ји као што је ста за, изгле
дао импо зант но. Било је лепо виде ти 
жен ски судиј ски жири кога су пре те жно 
чини ле Митров чан ке. Пет суди ја овог 
жири ја син хро но зо ва ним кора ком иза
шле су на ста зу и поста ви ле се на уве
жбан начин, да би по завр шет ку над ме
та ња истим таквим, ујед на че ним кора
ком напу сти ле терен и сво је судиј ске 

пози ци је, каже Зоран Мак си мо вић, 
први човек срем ско ми тро вач ке судиј
ске орга ни за ци је. 

Про те кле годи не све ча но је обе ле же
но пола века рада ове орга ни за ци је која 
посто ји од дав не 1970. годи не. Мно ги 
Митров ча ни нису зна ли да има ју нај
број ни ји и дефи ни тив но нај у спе шни ји 
судиј ски збор је на про сто ри ма целе 
Срби је. Тре нут но бро ји осам де се так 
чла но ва, док при ме ра ради, оба атлет
ска судиј ска збо ра из Бео гра да зајед но 
има ју 62 чла на. Срем ци су зва нич но 
2014. годи не доби ли при зна ње наци о
нал ног атлет ског саве за као нај бо ље 
судиј ско удру же ње а сви су изгле ди да 
би се истим при зна њем могли похва ли
ти и ове годи не. У бога тој исто ри ји 
срем ско ми тро вач ког судиј ског збо ра 
про те кло Свет ско првен ство био је нај
зна чај ни ји атлет ски дога ђај, прем да су 
митро вач ке суди је арби три ра ле на Уни
вер зи ја ди 2009. годи не, Европ ском 

атлет ском првен ству у Бео гра ду 2017. 
годи не, мно гим Бал ка ни ја да ма и дру гим 
атлет ским над ме та њи ма. Само у 
послед њих три на ест годи на, од Уни вер
зи ја де, Митров ча ни су суди ли на више 
од 500 так ми че ња на свим ниво и ма. 
Срем ска Митро ви ца је град атле ти ке а 
њен атлет ски ста ди он место је одр жа
ва ња нај ве ћег бро ја так ми че ња у Срби
ји. Један од раз ло га је и чиње ни ца да 
овај град има нај бо љу судиј ску орга ни
за ци ју. У овом момен ту међу иску сни јим 
доа је ни ма овог удру же ња издва ја ју се 
Ђор ђе Ивко вић, Сава Гру ји чић и Иван 
Вргоч. 

Зоран Мак си мо вић је 15 годи на 
атлет ски суди ја. Иако се бавио руко ме
том и дру гим спор то ви ма као први 
дирек тор Атлет ског ста ди о на заво лео 
је „кра љи цу спор то ва“ и „бацио“ се на 
уче ње атлет ских пра ви ла. Пре ма њего
вим речи ма, сва ко ко је заин те ре со ван 

Пред сед ник и чла но ви Управ ног и 
Над зор ног одбо ра Збо ра атлет ских 
суди ја из Срем ске Митро ви це пово дом 
успе шног завр шет ка Свет ског атлет
ског првен ства у Бео гра ду одр жа ли су 
у сво јим про сто ри ја ма про шлог пет ка 
кон фе рен ци ју за нови на ре. Пред сед
ник Зоран Мак си мо вић изнео је детаљ
не подат ке о раду митро вач ких суди ја а 
ути ске са так ми че ња пре нео је један од 
атлет ских суди ја Вла ди мир Бан до који 
је био заду жен за видео даљин ском 

мере ње ско ко ва у даљ и као такав лич
но је мерио и побед нич ки скок наше 
атле ти чар ке Ива не Вуле те (Шпа но вић).

– Био сам поча ство ван да првог дана 
првен ства као судиј ски шеф судим 
фина ле тро ско ка на самом тере ну. 
Нео пи си ва је част и задо вољ ство суди
ти тако јед но вели ко так ми че ње, пого
то во са овим бро јем суди ја. Мислим да 
смо ово так ми че ње одсу ди ли на врло 
висо ком нивоу. Одмах по завр шет
ку так ми че ња доби ли смо похва ле од 

свих зна чај ни јих свет ских зва нич ни ка. 
Сам дога ђај био је изу зет но напор но 
так ми че ње које нам је додат но оте жа
но оба ве зом да цео дан носи мо маске 
јер је тако зах те ва ла Свет ска атлет ска 
феде ра ци ја. Цело куп но вре ме од јутра 
до вече ри буквал но смо про во ди ли 
у Аре ни, али смо наше задат ке одра
ди ли на нај бо љи могу ћи начин. Задо
вољ ство је заи ста вели ко и оста ће ми 
у трај ном сећа њу, рекао је Вла ди мир 
Бан до.

Суди ли смо на врло висо ком нивоу

Мла да чла ни ца митро вач ког збо ра суди ја Дани ца Радо ва но вић као запи сни чар 
пот пи са ла је свет ски рекорд Арман да Дуплан ти са у ско ку с мот ком. За њу је овај 
исто риј ски скок несум њи во био зна ча јан и нарав но да је била срећ на због пози ци је 
у којој се нашла

Владимир Бандо на својој судијској позицији (Фото: САС)
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Так ми че ње пред шко ла ца
на ве се лим по ли го ни ма

Спорстски са вез и Са вез 
за пред школ ски спорт гра да 
Срем ска Ми тро ви ца,  у са
рад њи са Са ве зом за пред
школ ски спорт и фи зич ко вас
пи та ње Ср би је,  ор га ни зо ва ли 
су про мо ци ју но вог ло кал ног 
Са ве за за пред школ ски спорт, 
у вр ти ћу „Зве зди ца“. Реч је о 
про мо тив ном так ми че њу де
це на ве се лим и ша ре ним 
по ли го ни ма спрет но сти. Но
ви са вез, ко ји ће се ба ви ти 
спор том за нај мла ђе уз ра сте, 
чи не же не, на чи јем ће се че
лу на ла зи ти Зо ра на Ја ко вље
вић, про фе сор фи зич ког вас
пи та ња и струч ни са рад ник у 
Спорт ском са ве зу Гра да.

– Основ ни циљ Са ве за је 
про мо ци ја фи зич ких ак тив но
сти код нај мла ђе по пу ла ци је 
и по ди за ње све сти о зна ча ју 
спор та. Же ли мо да де ци од 
нај ра ни јег де тињ ства при

бли жи мо усва ја ње здра вих 
на ви ка. Бла го де ти фи зич ке 
ак тив но сти се огле да ју у по
зи тив ном ути ца ју на мо то
рич ки, мен тал ни и би о ло шки 
раз вој сва ког де те та. Осно ва 
иде ја је сте да сва ко де те рав
но прав но уче ству је у ак тив но
сти ма, ко је ће им пле мен ти ра
ти у сва ко днев ни жи вот, ре кла 
је Зо ра на Ја ко вље вић.

Го сти из ре пу блич ког Са ве
за су се обра ти ли при сут ни ма 
и том при ли ком го во ри ли о 
то ме ко ли ко је ва жно на пра
ви на чин при сту пи ти де ци и 
ода бра ти пра ве ак тив но сти 
за њих.

– Ве о ма је ва жно да де ца 
од нај ра ни јег уз ра ста кре ну са 
ба вље њем спор том због њи
хо вог здра вља. Има мо при ли
ку да ви ди мо де цу ко ја се так
ми че кроз ве се ле и ша ре не 
по ли го не, где ће мо по ка за ти 

шта све де ца мо гу и ка ко се 
са њи ма ра ди од ма лих но гу, 
об ја снио је Го ран Вје шти ца 
пред сед ник Са ве за за пред
школ ски спорт и фи зич ко вас
пи та ње Ср би је.

При ли ком одр жа ва ња про
мо ци је, пред ста вље не су и 
чла ни це управ ног од бо ра 
град ског Са ве за за пред школ
ски спорт. То су Сен ка Јос, 
Бран ки ца Сла до је вић, Ми ле
на Ро дић и Иво на Ту ма рић.

– Циљ са ве за је раз ви ја ње 
спорт ских ак тив но сти у пред
школ ским уста но ва ма и ме ђу 
де цом да би се она у бу дућ но
сти укљу чи ла у си стем Спорт
ског са ве за и по ста ла јед ног 
да на по нос овог гра да, ис та
као је Не ма ња Цр нић, се кре
тар Спорт ског са ве за Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. 

А. П.
Фо то: Б. Т.

Зо ра на Ја ко вље вић Го ран Вје шти ца Не ма ња Цр нић

Так ми че ње пред шко ла ца на по ли го ни ма

за сти ца ње атлет ских судиј
ских зна ња добро до шао је 
да кроз про грам тео рет ске и 
прак тич не обу ке и пола га ња 
одго ва ра ју ћег испи та стек не 
зва ње атлет ског суди је. У 
том сми слу, изу зев позна ва
ња так ми чар ских пра ви ла, 
не посто је дру га огра ни че
ња. У послед њем циклу су 
збор је добио 12 нових атлет
ских суди ја. Током ове годи
не пла ни ра се обу ка нових 
заин те ре со ва них кан ди да та. 
Поред редов них так ми чар
ских оба ве за, у при год но 
опре мље ним слу жбе ним 
про сто ри ја ма на Атлет ском 
ста ди о ну нађе се вре ме за 
опу ште но дру же ње и раз ме
ну иску ста ва.

За оне који воле атле ти ку 
ово је лепа, али у сушти ни и 
врло одго вор на оба ве за. Пре 
него што буде „бачен у ватру“ 
атлет ских аре на суди ја ће 
посте пе но напре до ва ти и 
сти ца ти рути ну кроз рад са 
иску сни јим коле га ма.

– На сва ком почет ку има 
тре ме и то је нешто нор мал
но, наро чи то код мла дих и 
неис ку сних суди ја. На при
мер и ја сам поред више го ди
шњег иску ства осе тио изве
сну тре му на спек та ку лар ном 
про мо тив ном митин гу у сеп
тем бра 2020. годи не када 
смо коле га Ђока Нико лић и ја 
као глав ни суди ја суди ли 
бацач ки спек такл на Тргу 
Репу бли ке у Бео гра ду. Уче
ство ва ла су дво ји ца свет ских 
и олим пиј ских прва ка  два 
аме рич ка баца ча и сва ка ко 
није све јед но таквим асо ви
ма ста ти „на црту“. Добро 
сам се пре так ми че ња при
пре мио, ана ли зи рао њихо ве 
тре нин ге и поступ ке на бори
ли шту тако да није било 
ника квих про бле ма и тре ма 
је брзо неста ла.Сва ка судиј
ска гре шка могла би да ути че 
на кари је ру спор ти сте и због 
тога се мора води ти рачу на 
да суђе ње увек буде струч но, 
пра вич но и поште но, без 
обзи ра о коме се ради. Баш 
зато сам задо во љан што је 
наше суђе ње на про те клом 
првен ству висо ко оце ње но, 
рекао је Зоран Мак си мо вић 
који је поме нуо све већу уло
гу савре ме них видео и 
инфор ма тич ких тех но ло ги ја 
у атлет ском спор ту, уз напо
ме ну да ове тех но ло ги је не 
могу одме ни ти суди је али 
могу помо ћи у поу зда ни јем и 
бржем вред но ва њу резул та
та и већем ком фо ру самих 
так ми ча ра, јер допри но се 
сма ње њу бро ја лица на 
самом бори ли шту.

Дејан Мостар лић
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Ход по тан ком ле ду

Мом чи на
Обич но ка да је те ма раз го во ра 

род на рав но прав ност, сек су ал но 
опре де ље ње или не ка за је бан ци ја 
око пра ва оних ко ји се осе ћа ју угро
же но, му дро др жим је зик за зу би ма, 
јер сам све стан да хо дам по тан ком 
ле ду упу шта ју ћи се у та кву вр сту рас
пра ве. 

Ско ра шња вест да је из ве сна Лиа 
То мас, пли ва чи ца Уни вер зи те та Пен 
у Аме ри ци обо ри ла не ке сил не ре кор
де, при ву кла ми је па жњу. Лиа та ма ни 
ре дом сво ју кон ку рен ци ју, оста вља их 
за со бом до брих де се так се кун ди и 
ре кло би се, до ми ни ра пли вач ким 
спор том ме ђу сво јим вр шња ци ма. 
Има 20 ле та, а до пре пар го ди на 
би ла је му шка рац.

У му шкој кон ку рен ци ји ни је бе ле жи
ла бит не ре зул та те, иа ко се пли ва
њем ба ви од сво је пе те го ди не. Са да 
је сав труд до шао на на пла ту, до ду
ше, то ни је те шко ка да си ду пло ве ћи 
и ја чи од сво јих ко ле ги ни ца.

Сли ка Лие То мас ко ја сто ји на по ди
ју му по ред још две пли ва чи це об и
шла је свет. Од јед ном су се сви на шли 
у чу ду, а ма ло ко се др знуо да не што 
ка же. Јер, као што ре кох, хо да се по 
тан ком ле ду. И ствар но, по ста вља се 
пи та ње ку да све то во ди. До бро, 
по сто је не ка пра ви ла ве за на са так
ми ча ре ко ји су про ме ни ли пол, ме ри 
се ни во хор мо на, па ако за до во ља ва
ју кри те ри ју ме, мо гу да се так ми че. 
Али по бо гу, ово је та ко очи глед но и 
та ко по гре шно. Мо гу са мо да за ми
слим ка ко се осе ћа ју оста ле де вој ке 

док им фа мо зна Лиа не ста је ис пред 
но са у ви ду ла сти ног ре па. Ни је фер. 
Па нека про пад нем кроз лед.

И да ље нај бо љи
Так ми че ње у аме рич кој НБА ли ги 

по ста је све за ни мљи ви је. При бли жа
ва се мо ме нат ка да ће ко нач но 
ко шар ка ко ја се игра до би ти сми сао, 
а еки пе обра ти ти ви ше па жњу на так
тич ка ре ше ња. Бли жи се плејоф.

На ша ве де та у дре су Ден ве ра 
на ста вља да га зи. Ни ко ла Јо кић је и 
ове се зо не нај бо љи по је ди нац у ли ги. 
Је ди но што му фа ли, је сте при зна ње.

Не ко би ре као да му је до ста то што 
је већ јед ном био МВП ли ге, али Сом
бо рац ствар но до ми ни ра аме рич ким 
пар ке ти ма. Те шко је, ипак, за ми сли ти 
да ће му Аме ри пру жи ти то за до вољ
ство и по дру ги пут за ре дом уру чи ти 
пре сти жну на гра ду. А за слу жио је и 
те ка ко.

Као глав ни Јо ки ћев кон ку рент, ис ти
че се Џо ел Ем бид из Фи ла дел фи је. 
Овај го ро стас под обру чи ма за и ста 
уме да игра ко шар ку. Број ке су му 
сјај не, али му не до ста је ха ри зма. Ако 
ме не пи та те.

У сва ком слу ча ју, сле ди фи нал на 
фа за нај ја че ко шар ка шке ли ге на све
ту. Уз ма ло сре ће, гле да ће мо Бог да
но ви ћа са Атлан том, уко ли ко се пла
си ра ју у до и гра ва ње. Ту је и Бје ли ца 
ко ји се ушу шкао у Гол ден Стејт. 
Си гур но ће ви де ти за вр шни цу, а оста
је да се ви ди у ко јој уло зи на те ре ну. 
За са да је сла бо при ме тан. Бо би 
Мар ја но вић не игра већ ду же вре ме. 

Здрав је, спре ман је, али је јед но
став но пре спор. Та ко ба рем ка же 
ње гов тре нер. Чи ни се да се наш 
до бри џин баш не је ди пре ви ше, с 
об зи ром на то да му је оста ла још јед
на го ди на уго во ра у Да ла су. И пар 
ми ли о на зе ле них нов ча ни ца ви ше на 
свом ра чу ну. Мла ди По ку шев ски је са 
сво јом Окла хо мом при дну та бе ле 
за пад не кон фе рен ци је. Ма ли има 
не ке лу де број ке, али про блем је што 
игра у клу бу ко ји ап со лут но не ма 
ам би ци ју да у до глед но вре ме игра 
сми сле ну ко шар ку. 

Ма ке дон ски сце на рио
Бра ћа Ма ке дон ци су про шле не де

ље уне ли ра дост у ср ца ве ћи не фуд
бал ских за лу ђе ни ка са ових про сто
ра. Опи зди ли су Ита ли ја не у ква ли
фи ка ци ја ма за Свет ско пр вен ство у 
Ка та ру. У вре ме док се бу де штам пао 
овај број, иза ћи ће на мег дан Пор ту
гал ци ма у по ку ша ју да на пра ве још 
јед но чу до.

Шта год ура ди ли, ја сно је да су 
ис пи са ли исто ри ју. Ус пе ли су да из ба
це ак ту ел ног европ ског пр ва ка, и то у 
го сти ма. О са мој утак ми ци не тре ба 
пу но тро ши ти ре чи. Кла сич на по ги би
ја жабара ко ји су до ми ни ра ли то ком 
чи та вог ме ча, али лоп та ни је хте ла у 
гол. Ка ко то обич но би ва, ка зна је 
усле ди ла у на док на ди вре ме на, а 
Ма ке дон ци ни кри ви ни ду жни одо ше 
ку ћи са це лим пле ном. Бес крај но би 
ми би ло дра го да их ви дим на Свет
ском. Али о то ме од лу чу је Ро нал до и 
дру жи на.
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ОВАН: Раз ми сли те о 
про ме ни од ре ђе них 
кри те ри ју ма  и усло ва 
у до го во ру са са рад

ни ци ма ка ко би сте по бољ ша ли 
сво ју по слов ну по зи ци ју. Сло бод
но мо же те да ин си сти ра те на 
сво јим иде ја ма, јер има те вр ло 
по у зда не по ка за те ље о успе ху. У 
свом емо тив ном за но су спрем ни 
сте да учи ни те не што по себ но 
ка ко би сте им пре си о ни ра ли свог 
парт не ра. 

БИК: Не ко вам да је 
ко ри сне су ге сти је 
ко је ла ко мо же те да 
при ме ни те при ли ком 

ре ша ва ња озбиљ них пи та ња. 
По тру ди те се да пра вил но до зи
ра те свој ства ра лач ки им пулс са 
за јед нич ким ин те ре си ма, ка ко 
би сте на нај бо љи на чин ускла ди
ли раз ли ке ко је по сто је у ми шље
њу или ис ку ству.  Пре и спи ту је те 
свој од нос са бли ском осо бом у 
же љи да се што бо ље раз у ме те.

БЛИ ЗАН ЦИ: Са ве сно 
ис пу ња ва те свој део 
оба ве за и де лу је те 
вр ло ажур но при ли

ком ис пу ња ва ња ра зних до го во
ра ко је има те са са рад ни ци ма. 
Ре ал но за сни ва те сво је од лу ке и 
не ма раз ло га да не ко ути че на 
ва шу про фе си о нал ну не си гур
ност. У од но су са парт не ром, 
не ма по тре бе да упор но по на
вља те си ту а ци је ко је не до но се 
же ље ни ефе кат. 

РАК: Има те до бар 
пред о се ћај и успех 
вам се на ла зи на 
до хват ру ке. Нај ви ше 

ће вас об ра до ва ти фи нан сиј ско 
по бољ ша ње и бо љи ма те ри јал
ни стан дард. Не са мо да има те 
до бре по слов не про це не већ 
до би ја те и но ви број при ста ли ца. 
Осе ћа те да се на ла зи те на емо
тив ној пре крет ни ци и ра до при
хва та те раз не иза зо ве.

ЛАВ: У до го во ру са 
са рад ни ци ма са да на 
успе шан на чин мо же
те да ре ши те низ 

ва жних пи та ња. На ста ви те да 
под сти че те за јед нич ке до го во ре и 
удру жи ва ње по ра зним осо ба ма. 
По тру ди те се да не ко озбиљ но 
схва ти ва ше иде је око фи нан сиј
ских зах те ва ко је има те. У од но су 
са љу бав ним парт не ром про ла зи
те  кроз про мен љи ву фа зу, али не 
тре ба да се пре да је те. 

ДЕ ВИ ЦА: Све ко ри
сне ин фор ма ци је 
мо гу да вам олак ша ју 
успе шно ре ша ва ње 

не ких по слов них пи та ња ко је 
има те. Обра ти те па жњу на су ге
сти је ко је вам да је јед на ис ку сна 
осо ба, не ма раз ло га да од ба цу је
те не ке иде је са мо за то што вам 
зву че су ви ше ап стракт но. Ако 
вам је ста ло да по бољ ша те свој 
од нос са во ље ном осо бом он да 
по ка жи те раз у ме ва ње за кри те
ри ју ме ко је ко ри сти дру га стра на.  

ВА ГА: Де лу је те као 
осо ба, ко ја не ма вре
ме на за не ке по вр шне 
су сре те или за до га ђа

је ко ји се не укла па ју у ва шу сфе
ру ин те ре со ва ња. Бо ље је да се 
по на ша те што уме ре ни је јер сво
јим енер гич ним по на ша њем код 
не ких са рад ни ка под сти че те раз
ли чи те ре ак ци је и не го до ва ње. 
Ста ло вам је да сво јој по ро ди ци и 
во ље ној осо би при у шти те ви ше 
ра до сти у за јед нич ком жи во ту.

ШКОР ПИ ЈА: Де лу је те 
по зи тив но и ан га жо
ва ни сте на раз ли чи
тим стра на ма. Уме те 

да пре не се те ства ра лач ки 
им пулс и кре а тив ну енер ги ју на 
сво ју око ли ну што вам олак ша ва 
оства ре ње мно гих пла но ва ко је 
има те. Не ма по тре бе да се упу
шта те у не ке нов ча не ри зи ке. 
Па жљи ви је ослу шкуј те по ру ке 
ко је до би ја те од бли ских осо ба. 
Бо ље је да по ка же те ви ше скром
но сти у по на ша њу.

СТРЕ ЛАЦ: Не ко од 
са рад ни ка не ма 
до вољ но ин те ре со ва
ња да ис по шту је 

за јед нич ки по слов ни до го вор, 
што не ми нов но усло вља ва од ре
ђе ни гу би так. Упор но по ку ша ва те 
у нај кра ћем ро ку да ре ши те не ке 
ве ли ке про бле ме. Скло ни сте 
че стим про ме на ма рас по ло же
ња, као и дру штва ко је при вла чи 
ва шу емо тив ну па жњу.

ЈА РАЦ: По слов ни 
про бле ми са ко ји ма 
се тре нут но су о ча ва
те зах те ва ју до дат ни 

на пор или до бру кон цен тра ци ју. 
Не ма по тре бе да ре а гу је те ис хи
тре но и да пре це њу је те сво је 
мо гућ но сти пред око ли ном. 
До бра љу бав на стра те ги ја под
ра зу ме ва и спрем ност да се 
не пре кид но пре ва зи ла зе огра ни
че ња кроз ко ја про ла зи те са сво
јим парт не ром.

ВО ДО ЛИ ЈА: По не кад 
тре ба при хва ти ти оне 
нај те же окол но сти, 
ка ко би сте се би и 

дру ги ма до ка за ли да сте до вољ
но до ра сли пред нај ра зли чи ти
јим иза зо ви ма. Осло ни те се на 
сво ју ин ту и ци ју. Уз бли ску осо бу 
све мо же те да пре ва зи ђе те на 
до бар на чин, не ка вас пра вил но 
до зи ра ње му дро сти, емо ци ја и 
стра сти на ве ду на за јед нич ка 
љу бав на ре ше ња.

РИ БЕ: Не ко вам да је 
ко ри сне ин фор ма ци
је и на та кав на чин 
вам по ма же да пра

вил ни је про це њу је те раз ли чи те 
по слов не мо гућ но сти ко је има те 
на рас по ла га њу. Сло бод но 
из ра зи те не ка сво ја по ти сну та 
осе ћа ња или на ме ре. Учи ни те 
не ки по се бан гест па жње пре ма 
свом парт не ру у при лог за јед
нич кој сре ћи ко ју тре ба не го ва
ти.    

VREMEPLOV
30. март

1746. Ро ђен је Фран ци ско Го ја, 
шпан ски сли кар и гра вер. 
1853. Ро ђен је Вин сент ван Гог, 
хо ланд ски и фран цу ски сли
кар, је дан од нај о ри ги нал ни јих 
и нај тем пе ра мент ни јих мо дер
них европ ских сли ка ра. 

31. март
1889. 320 ме та ра ви со ка Ај фе
ло ва ку ла, че лич не кон струк
ци је, зва нич но је отво ре на за 
свет ску из ло жбу, у знак се ћа ња 
на Фран цу ску ре во лу ци ју. 
1921. Ал берт Ајн штајн одр жао 
је пре да ва ња у Њу јор ку пред
ста вив ши при том сво ју но ву 
те о ри ју  те о ри ју ре ла ти ви те та. 

1. април
1946. У пр вој ве ли кој рад ној 
ак ци ји омла ди не Ју го сла ви је 
по сле осло бо ђе ња зе мље од 
на ци стич ке оку па ци је у Дру гом 
свет ском ра ту, по че ла је 
из град ња пру ге Брч коБа но ви
ћи. Пру гу ду гу 90 ки ло ме та ра 
из гра ди ло је 60.000 мла дих из 
свих кра је ва зе мље 7. но вем
бра 1946.

2. април
1917. У Со лу ну је Срп ски вој ни 
суд по кре нуо про цес про тив 
гру пе офи ци ра, укљу чу ју ћи 
ге не рал штаб ног пу ков ни ка 
Дра гу ти на Ди ми три је ви ћа Апи
са. Оп ту жбе за при пре ма ње 
по бу не у вој сци, за пре врат и 
уби ство ре ген та и срп ског пре
ми је ра Ни ко ле Па ши ћа ни су 
до ка за не, али је Суд де вет 
оп ту же них осу дио на смрт и 
дво ји цу на 15 го ди на ро би је. 

3. април
1807. У Вог њу по че ла је Ти ца
но ва бу на, на зва на та ко пре ма 
ње ном во ђи Те о до ру Авра мо
ви ћу Ти ца ну. Под стак ну ти 
по бе да ма срп ских уста ни ка 
над Тур ци ма и не за до вољ ни 
те шким на ме ти ма, се ља ци с 
вла сте лин ства гро фа Кар ла 
Пе ја че ви ћа по ди гли су бу ну. 
Ау стриј ска вој ска, ја ка го то во 
као јед на ар ми ја, за де сет да на 
је угу ши ла бу ну у ко јој је уче
ство ва ло око 15.000 се ља ка из 
45 се ла рум ског и илоч ког вла
сте лин ства. Ти цан је ухва ћен и 
по гу бљен кра јем 1807. 

4. април
1860. Ро ђен је срп ски пи сац 
Во ји слав Илић.
1932. К. К. Кинг изо ло вао је 
ви та мин Ц на уни вер зи те ту у 
Пит сбур гу. 
1968. Из вр шен је атен тат на 
Мар ти на Лу те ра Кин га у Мем
фи су. 

5. април
1887. Краљ Ми лан Об ре но вић 
је на и ме но вао пр вих 16 чла но
ва Срб ске кра љев ске ака де ми
је, по том Срп ске кра љев ске 
ака де ми је, прет ход ни це Срп
ске ака де ми је на у ка и умет но
сти. Од 1888. ака де ми ци су 
са ми би ра ли стал не и до пи сне 
чла но ве. 

HOROSKOP

Сре да,  30. (17)  март 
Пре по доб ни Алек си је Чо ва ек 
Бож ји

Че твр так,  31. (18)  март 
Све ти Ки ри ло, Епи скоп је ру са
лим ски

Пе так, 1. април (19.  март) 
Св. му че ни ци Хри зант, Да ри ја и 
дру ги; Преп. Си ме он Диј бап ски

Су бо та, 2. април (20.  март) 
Пре по доб ни Оци уби је ни у 
ма на сти ру Све тог Са ве Осве ће
ног
Не де ља, 3. април (21.  март) 

Пре по доб ни Ја ков Ис по вед ник, 
Епи скоп ка тан ски
По не де љак, 4. април (22.  март) 
Све ти све ште но му че ник Ва си
ли је Ан кир ски (Пр во бде ни је)

Уто рак, 5. април (23.  март) 
Све ти све ште но му че ник Ни кон 
и дру ги

Crkveni
kalendar

• На ша на ме ра је би ла да 
усре ћи мо на род, али је 
на род од био да са ра ђу је.
• Ни сам ја пре вр тљив, 
не го ве тар ду ва час на 
јед ну, час на дру гу стра
ну.
• Мо же ли се жи ве ти од 
пи са ња? Мо же, али не 
сва ки дан!

Баклава
Са стој ци: тан ке ко ре за пи ту 

600 гр, мле ве ни ора си  200 гр, 
ше ћер 150 гр, ва ни лин ше ћер 1 
ке си ца, пре зле 1 ка ши ка, уље 1 дл. 
За пре лив: во да 4 дл, ше ћер 400 
гр, ва ни лин ше ћер 2 ке си це, по ла 
ли му на.

При пре ма: Из ме шај те ора хе, 
ше ћер, ва ни лин ше ћер и пре зле. У 
под ма зан ду бљи плех ста ви те 
ко ру, са виј те кра је ве, по пр скај те 
уљем и рав но мер но по спи те ора
си ма. По сту пак по на вљај те док не 
утро ши те сав ма те ри јал, али та ко 
да од о зго бу де ко ра. Пи ту исе ци те 
на коц ке, по пр скај те пре о ста лим 
уљем и пе ци те у рер ни на 200 сте
пе ни док не по ру ме ни. Из ва ди те из 
рер не и вру ћу пре лиј те пре ли вом. 
За пре лив на ти хој ва три у во ди 
ку вај те пет на е стак ми ну та ше ћер и 
ва ни лин ше ћер. Ски ни те са шпо ре
та и у пре лив ста ви те 1/2 ли му на, 
очи шће ног од ко ре и исец ка ног на 
ко лу то ве, и вру ће пре лиј те пре ко 
пи те. 


