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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Spomen – bista 
Milenku Bo`i}u
heroju sa Ko{ara

LA]ARAK:

Svim vernicima koji Uskrs slave
po gregorijanskom kalendaru ~estitamo praznik

U Sremskoj Mitrovici odr`ana „Domijada“



ЛАЋАРАК

Спомен–биста
МиленкуБожићу
херојусaКошара

Након 23 годи не од поги
би је Милен ка Божи ћа, херо
ја са Коша ра, откри ве на је 
спо мен – биста, њему у част 
у цен тру Лаћар ка, у неде
љу 10. апри ла. Спо ме ник 
су откри ли гра до на чел ни ца 
Срем ске Митро ви це Све тла
на Мило ва но вић и Дра гу тин 
Дим чев ски, пен зи о ни са ни 
пот пу ков ник и нека да шњи 
заме ник коман дан та 53. 
гра нич ног бата љо на. Том 
при ли ком је одр жан и при го
дан све ча ни про грам ком су 
при су ство ва ли Бра ни слав 
Неди мо вић, пот пред сед ник 
Вла де Репу бли ке Срби је, 
пред став ни ци Мини стар
ства за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, 
пред став ни ци Гра да Срем
ска Митро ви ца, Месне зајед

ни це Лаћа рак, број не деле
га ци је и удру же ња гра ђа на, 
као и мешта ни. 

– Месна зајед ни ца „Лаћа
рак” је у сеп тем бру про шле 
годи не под не ла ини ци ја ти
ву за изград њу спо ме ни ка 
Милен ку Божи ћу. Тиме су 
мешта ни Лаћар ка желе ли да 
дају допри нос да се његов 
лик и дело и њего ва хра
брост ника да не забо ра ве. 
Овај спо ме ник ће нас под
се ћа ти на њего ву неу стра
ши вост. Хва ла му за све што 
је ура дио, рекла је Весна 
Ска кун, пред сед ни ца Месне 
зајед ни це Лаћа рак.

Милен ко Божић поги нуо 
је током извр ше ња бор бе
ног задат ка, на Опља жу код 
Муси не куће на Вас крс 11. 
апри ла 1999. годи не. Имао 

је само 20 годи на.
– Про шло је 23 годи не 

од како је 108 херо ја сво је 
живо те поло жи ло на бра ни ку 
сво је отаџ би не. Из 53. гра
нич ног бата љо на, 12 бора
ца је поло жи ло свој живот 
на рејо ну кара у ле Коша ре 
где су вође не нај те же бит
ке. Кара у ла Коша ре узе ла 
је нај ви ше мла дих живо та. 
Нај те жи дан је био 11. април 
1999. годи не, Вас крс, када 
је у бор би про тив шип тар
ско – теро ри стич ких сна га, 
НАТО агре со ра, регу лар не 
арми је Репу бли ке Алба ни
је поги ну ло осам бора ца, 
а међу тим херо ји ма је и 
Милен ко  Божић из Лаћар
ка. Вео ма сам поно сан што 
су Месна зајед ни ца Лаћа рак 
и Град Срем ска Митро ви

ца пред у зе ли ова кав гест и 
ура ди ли све да овом херо ју 
подиг ну спо мен – обе леж
је. Овде сам дола зио 21. 
авгу ста 1999. годи не. После 
повла че ња са Косо ва сам 
посе тио све поро ди це мојих 
поги ну лих и тешко рање них 
бора ца и знам како је било, 
изја вио је Дра гу тин Дим чев
ски, пен зи о ни са ни пот пу ков
ник и заме ник коман дан та 
53. гра нич ног бата љо на у 
Ђако ви ци током бит ке на 
Коша ра ма.

Током свог обра ћа ња, 
гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић је рекла да 
неће бити забо ра вље ни ни 
јуна ци са Паштри ка, који ће 
уско ро доби ти сво је спо мен 
– обе леж је.

– Поста вља њем овог спо
ме ни ка, жели мо да сачу ва
мо од забо ра ва живот, дело 
и жртву које је под нео наш 
сугра ђа нин Милен ко Божић. 
Град Срем ска Митро ви ца 
негу је кул ту ру сећа ња тако 
да неће мо сигур но забо ра
ви ти нијед ног бор ца, нијед
ног добро вољ ца, нити вој
ни ка који се борио да очу ва 
гра ни це наше земље без 
обзи ра и у ком рату. Посеб но 
бих се захва ли ла мешта ни
ма Лаћар ка и Месној зајед
ни ци, који су ини ци ра ли 
поста вља ње бисте Милен
ку Божи ћу, а посеб но ми је 
дра го што видим да су овде 
са нама њего ви сабор ци, да 
зајед но оде мо почаст овом 
нашем вели ком херо ју, пору
чи ла је гра до на чел ни ца Све
тла на Мило ва но вић.

АлександраПлавшић

Постављањемовогспоменика,жели
мо да сачувамо од заборава живот,
делоижртвукојејеподнеонашсугра
ђанинМиленко Божић. Захвалила бих
семештанимаЛаћаркаиМеснојзајед
ници, који су иницирали постављање
бисте Миленку Божићу, а посебно ми
једрагоштовидимдасуовдесанама
његови саборци, да заједно одамо
почастнашемвеликомхероју,поручи
ла је градоначелница Светлана Мило
вановић ОткривањеспоменбистеМиленкуБожићу

КУЛТУРНИЦЕНТАРРУМА

Пролећнасезона„Чајау8“

Рум ска пу бли ка је по но во у при ли ци 
да ужи ва у јед ном ау тен тич ном про гра
му Кул тур ног цен тра, а то је про грам 
„Чај у 8“, чи ја је про лећ на се зо на за по
че ла 6. апри ла кон цер том квар те та Де
ја на Кр сма но ви ћа. 

Пред љу би те љи ма му зи ке то ком про
лећ не се зо не у ве ли ком хо лу Кул тур ног 
цен тра би ће ор га ни зо ва но се дам, жан
ров ски раз ли чи тих, кон це ра та, а улаз за 
све је бес пла тан, као и чај ко ји се при
пре ма за пу бли ку.

Пр ви је био кон церт Де ја на Кр сма

но ви ћа, ком по зи то ра и ги та ри сте, ко ји 
је до са да из дао че ти ри ал бу ма – пр ви 
2012. го ди не. Де јан је са сво јим квар
те том на сту пао на број ним џез и свет
ским му зич ким фе сти ва ли ма у зе мљи и 
окру же њу. Имао је успе шну са рад њу са 
по зна тим ги та ри стом и про ду цен том Јо
ном Лар се ном из Нор ве шке, за ко га из
да је јед ну од сво јих ну ме ра под на зи вом 
„Ма ро, Ма ро” на са да већ ан то ло гиј ској 
ком пи ла ци ји по све ће ној Ђан гу Рај нхар
ту, на ко јој су се на шла и број на свет ски 
по зна та име на ове вр сте му зи ке. 

У ја ну а ру ове го ди не, као пред став
ник кул ту ре Ср би је, одр жао је кон церт 
на „World Ex po 2020“ у Ду ба и ју. Рум ска 
пу бли ка је на пр вом „Ча ју у 8“ мо гла да 
чу је ау тор ску му зи ку Де ја на Кр сма но
ви ћа, у сти лу Бал кан, џип си џе за, као и 
џез стан дар де.

У сре ду, 13. апри ла сле ди кон церт 
„Кван тум дуо ги тар“, не де љу да на ка
сни је „Трио Си ри ус“, а по след ње сре де 
у апри лу рум ској пу бли ци се пред ста
вља „Но во сад ски тан го квин тет“.

С.Џ.

ДејанКрсмановићквартет
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Послу шне слу ге
про па ган де

Руска вој ска у Укра ји ни откри ла 
је, за онај део свет ске јав но сти 
који хоће да је чује, да су про

фа ши стич ке пара вој не укра јин ске 
фор ма ци је почи ни ле стра шне зло
чи не у доњец ком и луган ском под
руч ју, рав не гено ци ду. Док Запад ни 
свет јед но ста во игно ри ше ове вести, 
„истра жи ва чи” сре бре нич ког мемо
ри јал ног цен тра обја вљу ју да су 
непо бит но про на шли дока зе да се у 
доњец кој и луган ској обла сти нису 
дого ди ли зло чи ни о који ма Руси 
јавља ју.

Овај под виг сре бре нич ких „истра
жи ва ча” Запад ни меди ји при хва ти ли 
су као врло поу здан налаз, јер дола
зи од поу зда них „струч ња ка”, већ 
дока за них у слу ча ју тзв. сре бре нич
ког гено ци да. 

Укра јин ска власт је, са сво је стра
не, у сва ком гра ду који су Руси напу
сти ли, јер им се не укла па у рат не 
циље ве, зате кла ни мање ни више 
него гено ци де.  Да би пари ра ла 
вести ма о зло чи ни ма у доњец кој и 
луган ској обла сти, пону ди ла свет ској 
јав но сти сним ке стра шног руског 
зло чи на у Бучи. Сним ци су, међу тим, 
ста вље ни на интер нет  у сиро вом 
ста њу, па се неки леше ви на ули ци 
Буче, сни ма ни из вози ла, поме ра ју 
из стра ха да не буду пре га же ни, а у 
ретро ви зо ру јед ног ауто мо би ла види 
се како један „леш” уста је са асфал
та по про ла ску каме ре. То је резул
ти ра ло зах те вом неких шефо ва ЕУ 
да укра јин ско руко вод ство дока же 
да зло чин у Бучи није инсце ни ран.    

Јед ном ће се то тра жи ти и од 
бошњач ких исто ри ча ра  који за сада 
ћуте и тако ами ну ју нара тив да је у 
Сре бре ни ци поби је но пре ко 8.000 
људи. Чак осу ђу ју међу на род ну 
коми си ју са Гиде о ном Грај фом у 
саста ву и струч ња ци ма за поу зда но 
бро ја ње и изра чу ва ва ње бро ја жрта

ва, која је уста но ви ла да у Сре бре
ни ци није било више од 3.714 жрта
ва. Сам Гиде он Грајф, исто ри чар са 
нео бо ри вим међу на род ним кре ди
би ли те том, каже да „тај број тре ба 
бити запи сан у исто ри ји, ни мање ни 
више, па се дакле, не ради о гено ци
ду, и то ћу поно ви ти сто ти ну хиља да 
пута”.

Шта је постиг ну то нео д го вор ном 
при чом о „пре ко 8.000 сре бре нич ких 
дје ча ка и мушка ра ца уби је них у 
гено ци ду у јулу 1995. годи не”? 
Постиг ну то је да се на стра шан зло
чин од 3.714 уби је них  наву че магла 
само зато да би се одр жа вао нара
тив о гено ци ду.

Где ли смо то већ виде ли? Сва ке 
годи не, наи ме, за вре ме соци ја ли
стич ке Југо сла ви је на срем ско ми
тро вач ком спо мен – гро бљу говор
ни ци су под се ћа ли да су „овде 
фаши сти од 1941. до 1944. годи не 

уби ли 7.950 људи и жена, родо љу ба 
и кому ни ста”.  Исто ри ча ри су и тада 
били сагла сни, али се нису чули, да 
су хрват ске уста ше на пра во слав
ном гро бљу у Срем ској Митро ви ци 
поби ле око 3.000 Срба, међу који ма 
је био и слав ни сли кар Сава Шума
но вић. 

Број од 7.950 сам по себи није 
лажан, толи ко је Сре ма ца поги ну ло 
у Дру гом свет ском рату, али је ста
вљен у нара тив који је слу жио поли
тич кој свр си зама гљи ва ња хрват
ских зло чи на уве ћа ва њем фаши
стич ких. Сре бре нич ки број од 8.000 
стра да лих тако ђе није лажан сам по 
себи, али се одно си на стра да ле на 
широ ком под руч ју у вре ме ну од пет 
годи на.  

Након Дру гог свет ског рата, вла да
ло је мишље ње да је у кра гу је вач ким 
Шума ри ца ма поби је но 7.000 циви ла. 
Пре ма исто риј ским пода ци ма, овде 
је стре ља но 2.796 лица, међу који ма 
и цео раз ред гим на зи ја ла ца.

Још у вре ме соци ја ли стич ке Југо
сла ви је, шушка ло се у непар тиј
ским кру го ви ма да је кра гу је вач

ки нара тив о 7.000 стра да лих у 
Шума ри ца ма под ста као пар тиј ске 
мозго ве у Вој во ди ни на још кре а тив
ни ју мемо ри јал ну кон струк ци ју у 
Срем ској Митро ви ци, која је пре ма
ши ла кра гу је вач ку за без ма ло хиља
ду уби је них. 

Опти ми сти кажу да је исти на 
попут воде, пре пре ке ће је задр жа
ти, али ће она сва ка ко наћи пут. Јед
ном ће и неки бошњач ки исто ри чар 
поже ле ти да пише реал ну исто ри ју 
и да не буде послу шни слу га про па
ган де, јед ном када му егзистнци ја 
не буде зави си ла од лажи. Сре ћом, 
срп ским исто ри ча ри ма то се већ 
дого ди ло, а зло чи ни у Срем ској 
Митро ви ци и Кра гу јев цу нису тиме 
поста ли мањи. 
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Још у вре ме соци ја
ли стич ке Југо сла ви је 
шушка ло се у непар тиј
ским кру го ви ма да је 
кра гу је вач ки нара тив о 
7.000 стра да лих у 
Шума ри ца ма под ста
као пар тиј ске мозго ве у 
Вој во ди ни на још кре а
тив ни ју мемо ри јал ну 
кон струк ци ју у Срем
ској Митро ви ци, која је 
пре ма ши ла кра гу је вач
ку за без ма ло хиља ду 
уби је них

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ГРАД БЕЗ ОТ ПА ДА

Отва ра ње пр вог ре ци кла жног 
дво ри шта у Ср би ји

У че твр так, 7. апри ла Срем ска Ми тро
ви ца је до би ла сво је пр во ре ци кла жно 
дво ри ште, ко је је ујед но и пр во та кво дво
ри ште у чи та вој Ср би ји, а на ла зи се на 
Бу ле ва ру Кон стан ти на Ве ли ког бб. По во
дом све ча ног отва ра ња, ор га ни зо ван је 
при го дан про грам, ком су при су ство ва ли 
пред став ни ци Гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
Јав но ко му нал ног пред у зе ћа „Ко му на ли
је“ као но си о ци про јек та, са рад ни ци и 
до на то ри, НА ЛЕД и „Bri tish Ame ri can 
To bac co“, за тим број ни го сти и гра ђа ни. 

Ре ци кла жно дво ри ште на ста ло је као 
ре ше ње ду го го ди шњег про бле ма не а де
кват ног од ла га ња ка ба стог от па да на 
те ри то ри ји гра да. На овом ме сту ће од 
са да гра ђа ни бес плат но мо ћи да од ло же 
от пад у осам спе ци јал них кон теј не ра. 
За хва љу ју ћи овом про јек ту, ко ји пред ста
вља зна ча јан ис ко рак у бор би за очу ва ње 
жи вот не сре ди не, циљ је сма њи ти број 
ди вљих де по ни ја у гра ду, а гра ђа ни ма 
омо гу ћи ти сма ње ње ра чу на за ко му нал не 
услу ге.

– Ово је дан ка да смо ко рак бли же 
ци љу, да наш град бу де „град са ну ла 

от па да“. До са да је ка ба сти от пад за вр
ша вао на ма лим ди вљим де по ни ја ма, 
по ред кон теј не ра у стам бе ним на се љи ма, 
или су су гра ђа ни мо ра ли да пла те ви со ку 
це ну ка ко би тај от пад био од не сен на 
ре ги о нал ну де по ни ју. Свој ста ри на ме
штај, зе ле ни от пад, елек трон ски и елек
трич ни от пад, као и гра ђе вин ски, ов де 
мо гу раз вр ста ти по кон теј не ри ма, а на кон 
то га пре ма уго во ри ма са се кун дар ним 
са ку пља чи ма, от пад ће би ти усме рен на 
ре ци кла жу. Зе ле ни от пад ће се ко ри сти ти 
на ре ги о нал ној де по ни ји за про из вод њу 
бри ке та, као што и ра ди мо са свим зе ле
ним от па дом ко ји на ста је одр жа ва њем 
град ског зе ле ни ла, из ја ви ла је Та ма ра 
Мил ко вић, порт па рол ЈКП „Ко му на ли је“.

По ме ну та ини ци ја ти ва ми тро вач ких 
„Ко му на ли ја“ је про шле го ди не по бе ди ла 
на кон кур су у окви ру про јек та „Ал тер на
тив но фи нан си ра ње и до на ци је за ло кал
не за јед ни це у Ср би ји“, на плат фор ми 
НА ЛЕД – а за до на ци је. Ком па ни ја „Bri tish 
Ame ri can To bac co“ је по мо гла из два ја њем 
зна чај них сред ста ва за ре а ли за ци ју про
јек та. 

– Пре по зна ли смо сјај ну иде ју ЈКП 
„Ко му на ли је“ и кроз на шу плат фор му за 
до на ци је, у са рад њи са не мач ком раз вој
ном са рад њом и ком па ни јом „Bri tish Ame
ri can To bac co“, по др жа ли смо из град њу 
ре ци кла жног дво ри шта. Зна чај је ве ли ки, 
ка ко у еду ка тив ном сми слу, та ко и кроз 
пру жа ње мо гућ но сти гра ђа ни ма да свој 
от пад, ко ји има вред ност и не би тре ба ло 
да за вр ши на ко му нал ној де по ни ји, упра
во на ђе сво је ме сто у ре ци кла жном дво
ри шту. На тај на чин сма њу је мо при ти сак 
на де по ни је, олак ша ће се по сао ко му нал
ном пред у зе ћу и до при не ти да се ре ци
кла жни ма те ри ја ли мо гу по но во упо тре
би ти и та ко да ти при мер дру гим ло кал ним 
са мо у пра ва ма да сле де Срем ску Ми тро
ви цу, ре као је Сло бо дан Кр сто вић, ди рек
тор Оде ље ња за одр жи ви раз вој НА ЛЕД 
– а. 

У про гра му све ча ног отва ра ња ре ци
кла жног дво ри шта су уче ство ва ла де ца 
Пред школ ске уста но ве „Пче ли ца“, за тим 
хор Му зич ке шко ле „Пе тар Кран че вић“ и 
„За ни мал ци“.

Алек сан дра Плав шић

Отва ра ње ре ци кла жног дво ри шта

Кон теј не ри за од ла га ње от па даСло бо дан Кр сто вић Та ма ра Мил ко вић



513. APRIL 2022.  M NOVINE

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ПО СТА ВЉЕ НА СПО МЕН – ПЛО ЧА
ПО ВО ДОМ 80. ГО ДИ ШЊИ ЦЕ МИ НИ РА ЊА СИ НА ГО ГЕ

Да се не за бо ра ви...

От кри ве на је спо мен – пло ча на ме сту 
где се пре 80 го ди на на ла зи ла си на го га 
срем ско ми тро вач ке је вреј ске за јед ни це, 
ко ја је 1942. го ди не ми ни ра на и сру ше
на. У по не де љак, 5. апри ла одр жа на је 
при год на све ча ност от кри ва ња спо мен 
– пло че на углу До си те је ве и Ули це Све
тог Са ве. До га ђа ју су при су ство ва ли 
пред став ни ци Гра да Срем ска  Ми тро ви
ца на че лу са гра до на чел ни цом Све тла
ном Ми ло ва но вић, за ме ни ца изра ел ског 
ам ба са до ра у Ср би ји Ма јан Бен Ту ра, 
пред став ни ци је вреј ских оп шти на у 
Ср би ји, као и број ни Ми тров ча ни. Ини
ци ја тор по ста вља ња спо мен – пло че је 
Не над Рад ма но вић, ку стос Му зе ја Сре
ма.

– Ини ци ја ти ва по сто ји го ди на ма ме ђу 
Ми тров ча ни ма. Не ка ко се ство ри ла 
мо гућ ност да на кон 80 го ди на по сле 
ми ни ра ња си на го ге, Град Срем ска 
Ми тро ви ца по др жи ту ини ци ја ти ву, да се 
по ста ви спо мен – обе леж је. На ово 
ме сто је је вреј ска за јед ни ца до ла зи ла 
сва ко днев но, не го ва ла сво ју тра ди ци ју и 
жи ве ла ду ги низ го ди на са сво јим су гра
ђа ни ма, из ја вио је Не над Рад ма но вић.

Све ча но сти су при су ство ва ли пред
став ни ци Ам ба са де Изра е ла у Ср би ји, 
ко ји су из ра зи ли ве ли ку за хвал ност 
Срем ској Ми тро ви ци и ис та кли да су 
Је вре ји и Ср би то ком хо ло ка у ста пре тр
пе ли ве ли ка стра да ња.

– Кул ту ра се ћа ња је ве о ма ва жна у 
из град њи дру штва. Ми тров ча ни се се ћа
ју да је је вреј ска за јед ни ца не ка да би ла 
ма ла, али ве о ма ак тив на у овом гра ду. 

Да нас је ви ше не ма и то су гре шке на 
ко ји ма мо ра мо учи ти. Са дру ге стра не, 
кул ту ра се ћа ња је ва жна и за из град њу 
бо љег све та и то ле рант ни је бу дућ но сти, 
по ру чи ла је за ме ни ца ам ба са до ра Изра
е ла у Ср би ји Ма јан Бен Ту ра.

Гра до на чел ни ца Срем ске Ми тро ви це 
Све тла на Ми ло ва но вић је ис та кла зна
чај Је вре ја кроз исто ри ју гра да.

– Је вре ји ко ји су жи ве ли ов де, кроз 
исто ри ју су до при не ли сво јим де ло ва
њем да са ма Срем ска Ми тро ви ца по ста
не бо љи и бо га ти ји град. За јед но са 
Ср би ма су стра да ли то ком Дру гог свет
ског ра та и за то смо и по др жа ли ову 
ини ци ја ти ву Не на да Рад ма но ви ћа за 
от кри ва ње спо мен – пло че на ме сту 
си на го ге, ко ја је, на жа лост, сру ше ња до 
те ме ља 1942. го ди не. Ми пам ти мо, не 
сме мо да за бо ра ви мо, на ро чи то исто
риј ске лич но сти ко је су сво јим жи во том 
до при не ли да се Срем ска Ми тро ви ца 
из гра ди у ова кав град ка кав је да нас, 
ис та кла је гра до на чел ни ца Све тла на 
Ми ло ва но вић.

У Срем ску Ми тро ви цу, Је вре ји су се 
до се ља ва ли у 19. ве ку. То су би ли тр гов
ци, за на тли је, чи нов ни ци и чи ни ли су 
обра зо ва ни слој ста нов ни штва. Јо сип 
Флајш ман је 1904. го ди не по кре нуо 
из град њу си на го ге, на ме сту где су са да 
за јед нич ки от кри ле спо мен – пло чу гра
до на чел ни ца Све тла на Ми ло ва но вић и 
за ме ни ца ам ба са до ра Изра е ла у Ср би ји 
Ма јан Бен Ту ра.

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

От кри ва ње спо мен – пло че

ИЗ БОР НА КО МИ СИ ЈА
ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Саопштење
за јавност

Из бор на ко ми си ја гра да Срем ска 
Ми тро ви ца је на сед ни ци одр жа ној да на 
07. апри ла 2022. го ди не јед но гла сно 
усво ји ла ре зул та те гла са ња за из бор 
на род них по сла ни ка и ре зул та те за 
из бор пред сед ни ка Ре пу бли ке.

Као пред сед ник Из бор не ко ми си је 
гра да Срем ска Ми тро ви ца, у име 
Из бор не ко ми си је гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, за хва лио бих се свим уче
сни ци ма из бо ра на фер и ко рект ном 
по на ша њу ка ко у пред из бор ним ак тив
но сти ма та ко и на дан гла са ња. 

Рад Из бор не ко ми си је гра да Срем ска 
Ми тро ви ца и би рач ких од бо ра про те као 
је без ин ци де на та и не ре гу лар но сти 
што по ка зу је ви сок сте пен све сти свих 
уче сни ка у из бор ном про це су и ве ли ку 
од го вор ност чла но ва би рач ких од бо ра 
на свих 57 би рач ких ме ста и чла но ва 
Из бор не ко ми си је гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

Та ко ђе на по ми њем да ни је би ло при
го во ра на ре зул та те гла са ња што ука зу
је на ап со лут ну ре гу лар ност из бо ра.

Хва ла свим уче сни ци ма из бо ра и гра
ђа ни ма на до сто јан стве ном др жа њу 
то ком из бо ра.

ПРЕД СЕД НИК 
Вла ди мир Са на дер

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пре ду скр шња
из ло жба

У пе так 8. апри ла у хо лу Град ске ку ће 
у Срем ској Ми тро ви ци одр жа на про дај
на из ло жба „У су срет ус кр шњим пра
зни ци ма“. Из ло жбу је ор га ни зо ва ла 
Град ска упра ва за со ци јал ну, здрав
стве ну и за шти ту жи вот не сре ди не уз 
по др шку ГИЗа, у ци љу по др шке свим 
удру же њи ма ко ја се ба ве кре а тив ним 
ра дом и са ра ђу ју с ре сор ном Град ском 
упра вом. У ак ци ју се укљу чи ла и Основ
на шко ла „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ 
са сво јим уче ни ци ма. 

А. П.
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МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН РО МА

По др шка ром ској 
по пу ла ци ји

Ме ђу на род ни дан Ро ма, 8. април, 
дан је про сла ве ром ске кул ту ре и 
по ди за ња све сти о про бле ми ма с 
ко ји ма се Ро ми су о ча ва ју. Град Срем
ска Ми тро ви ца по себ ну па жњу по све
ћу је ром ској по пу ла ци ји, углав ном 
кроз са рад њу са ци вил ним сек то ром, 
ко ји за сту па ин те ре се ове ра њи ве 
ка те го ри је ста нов ни штва. Сто га се у 
Ми тро ви ци ре а ли зу је не ко ли ко про
гра ма по др шке Ро ми ма, од ко јих је 
нај зна чај ни ји про је кат „Кре и ра мо 
мо гућ но сти за кро је ње но вог жи во та“. 
Про је кат се им пле мен ти ра кроз про
грам „Ин клу зи ја Ро ма и дру гих мар ги
на ли зо ва них гру па у Ср би ји“, а спро
во ди у окви ру Не мач ке раз вој не 
са рад ње.

Ци љ про јек та је обез бе ђи ва ње 
по др шке зе ле ном за по шља ва њу и 
са мо за по шља ва њу Ро ма и дру гих 
ра њи вих гру па кроз при ме ну одр жи
вих ино ва тив них мо де ла со ци јал ног 
пред у зет ни штва и цир ку лар не еко но
ми је. Нај ва жни је ак тив но сти про јек та 
се огле да ју кроз спро во ђе ње обу ка за 
Ро ме и дру ге ра њи ве гру пе у обла сти 
зе ле не и цир ку лар не еко но ми је, 
по себ но ре ци кла же тек сти ла, и ства
ра ње усло ва за за по чи ња ње и одр
жа ва ња по сло ва ња, за по чи ња ње и 
одр жа ва ње по сло ва ња, са ку пља ње, 
сор ти ра ње и об ра ду тек сти ла на спе
ци фич ним и ино ва тив ним про из вод
ним ли ни ја ма, кон фек циј ског ши ве ња 
и пра вље ња про из во да од тек сти ла и 
слич но. 

На ни воу про јек та, обу ке ће у скла
ду са ма пи ра ним по тре ба ма и мо гућ
но сти ма по ха ђа ти ви ше од 50 ко ри
сни ка док ће од тог бро ја 15 осо ба 
би ти за по сле но код по зна тог по сло
дав ца. Пет нај бо љих по слов них иде ја 
би ће по др жа но фи нан сиј ским сред
стви ма, а 10 осо ба ће би ти по др жа но 
за сти ца ње при хо да кроз опре ма ње 
ми ни кон фек циј ским по стро је њи ма. 
Пе тар Са мар џић, за ме ник гра до на
чел ни це, и Вла ди мир Па вло вић, 
пред сед ник МЗ„Са ва”, по се ти ли су 
при пад ни ке ром ске за јед ни це из те 
ме сне за јед ни це, ста нов ни ке нај ве
ћег ми тро вач ког ром ског на се ља 
„Ја ли ја“ и че сти та ли им пра зник. Том 
при ли ком, об и шли су и про сто ри је 
но вог бокс клу ба у овом на се љу, чи је 
се зва нич но отва ра ње уско ро оче ку је.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Одр жа на „Доми ја да“

У Срем ској Митро ви ци је у субо ту, 9. 
апри ла одр жа на „Доми ја да“. Митро вач ки 
Дом уче ни ка је био дома ћин XXV Сусре та 
омла ди не домо ва уче ни ка сред њих шко ла 
са тери то ри је Вој во ди не. Све ча но отва
ра ње је одр жа но у Послов но – спорт ском 
цен тру „Пин ки“, а након тога су поче ла над
ме та ња у кошар ци, одбој ци, малом фуд
ба лу, сто ном тени су, стре ља штву и шаху. 
Осим у спорт ској хали, так ми че ња су одр
жа ва на исто вре ме но на више лока ци ја, у 
Пре храм бе но – шумар ској и хемиј ској шко
ли, Митро вач кој гим на зи ји, на стре ли шту и 
у шах клу бу. 

– Након две годи не од почет ка епи де
ми је коро на – виру са смо успе ли, напо кон, 
да буде мо дома ћи ни јуби лар них Сусре та 
домо ва уче ни ка сред њих шко ла у спорт
ским над ме та њи ма. Кул тур но – умет нич ка 
„Доми ја да“ је прет ход но одр жа на у Апа
ти ну. Има мо укуп но 350 уче сни ка из 11 
домо ва. Ово је вало ри за ци ја њихо вог рада 
током годи не, а ина че смо тако орга ни зо

ва ни у домо ви ма уче ни ка да деца има ју, 
поред оба ве зног уче ња, и сло бод не актив
но сти и спорт ске актив но сти. Изне на ђен 
сам бро јем уче сни ка, након пау зе. Деца су 
се вео ма уже ле ла ова квих мани фе ста ци ја, 
рекао је Милен ко Тодић, дирек тор митро
вач ког Дома уче ни ка сред њих шко ла.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Милен ко Тодић

Детаљ са спорт ске „Доми ја де“

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пове ћа ње про фе си о нал них 
капа ци те та

У току је реа ли за ци ја обу ке за 
буду ће сер ти фи ко ва не педи ки ре, 
мани ки ре и шмин ке ре у Срем ској 
Митро ви ци у орга ни за ци ји Кан це
ла ри је за мла де. Реч је о про јек ту, 
чији је крај њи циљ пове ћа ва ње 
про фе си о нал них капа ци те та у 
Срем ској Митро ви ци и лак шег 
запо шља ва ња лица из осе тљи вих 
гру па. У току ове годи не ће десет 
неза по сле них лица, након еду ка ци
је, доби ти паке те са опре мом  и 
нео п ход ним мате ри ја ли ма за запо
чи ња ње соп стве ног бизни са, у 
вред но сти од око 250 евра. Пола
зни ци ма обу ке обез бе ђен је пре воз 
и оброк. Про је кат спро во ди Ресурс 
цен тар за одр жи ви раз вој, уз подр
шку ГИЗ – а.



713. APRIL 2022.  M NOVINE

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ
СИ ТУ А ЦИ ЈЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА

Ста бил на
епи де миј ска
си ту а ци ја

Дру га сед ни ца Шта ба за ван ред не си
ту а ци је Оп шти не Ру ма одр жа на је 11. 
апри ла, а на њој је усво јен из ве штај о 
ра ду у про те клој го ди ни, план ра да за 
ову, као и опе ра тив ни план од бра не од 
по пла ва и ле да на во да ма дру гог ре да 
у рум ској оп шти ни. Из ве штај о ра ду за 
про шлу го ди ну се у нај ве ћој ме ри од но
сио на  бор бу про тив ко ро на – ви ру са и 
ак тив но сти ма  Шта ба у тој си ту а ци ји, као 
и ме ра ма ко је су тим по во дом пред у зи
ма не.

 – Под се ти ла бих да смо по де ли ли 15 
ми ли о на ди на ра по мо ћи при вред ним су
бјек ти ма, чи ја је де лат ност би ла огра
ни че на или угро же на због епи де миј ске 
си ту а ци је. Та ко ђе, до не ли смо и ме ре 
од бра не од евен ту ал них по пла ва на те
ри о три ји рум ске оп шти не по у че ни ло шим 
ис ку ством ка да су би ле ве ли ке по пла ве 
2014. го ди не. Кроз Ру му про ла зе три ка
на ла и има мо два ве ли ка аку му ла ци о
на је зе ра, па да не би по но во до шли у 
не згод ну си ту а ци ју ка ква је би ла та да, 
из оп штин ског бу џе та смо из дво ји ли 15 
ми ли о на ди на ра за чи шће ње ка на ла. То 
ће ра ди ти два во до при вред на пред у зе
ћа „Во де Вој во ди не“ и Во до при вред но 
пред у зе ће „Га ло ви ца“ ка ко би ка нал ска 
мре жа увек би ла у функ ци ји – ис та кла је 
Алек сан дра Ћи рић, ко ман дант Шта ба за 
ван ред не си ту а ци је.

Раз ма тра на је  и од бра на од по жа ра, 
а  то се пре све га од но си на про бле ме 
ве за не за па ље ње же тве них оста та ка у 
ата ри ма рум ске оп шти не. У тој обла сти 
је ус по ста вље на  до бра са рад ња са по
ли ци јом – њи хо вим Сек то ром за ван ред
не си ту а ци је, ка ко би се пра во вре ме но 
ре а го ва ло.

– Ва жно је на по ме ну ти да је на ша епи
де миј ска си ту а ци ја  ве о ма ста бил на и на 
8. апри ла смо има ли има мо 67 ак тив них 
слу ча је ва. То го во ри о те не ден ци ји опа
да ња ак тив но сти ви ру са у на шој оп шти
ни и да има мо до бар од зив за иму ни за
ци ју, чак и за че твр том до зом вак ци не.

Оче ку је мо да ће мо у на ред ном пе ри
о ду, уз ову тен де ци ју опа да ња, до ћи и 
до то га да уки не мо ван ред ну си ту а ци ју 
у рум ској оп шти ни – за кљу чи ла је Алек
сан дра Ћи рић. С. Џа ку ла

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД 

Но ва ка пи тал на 
ула га ња

Од бор ни ци ло кал ног пар ла мен та су 
у че вр так, 7. апри ла на сед ни ци, ко ја је 
одр жа на у са ли Кул тур но – обра зов ног 
цен тра, усво ји ли од лу ку о из ме на ма и 
до пу на ма од лу ке о бу џе ту оп шти не Шид 
за 2022. го ди ну. Ово је пр ви ре ба ланс 
бу џе та у овој го ди ни, а из ве сти лац по 
овој тал ки днев ног ре да је би ла на чел
ни ца Оп штин ског бу џе та Ја дран ка Не
дић.

– У пи та њу је ка пи тал ни про је кат из
во ђе ња ра до ва на де лу гре бен ског пу
та до ма на стир ског ком плек са Ђип ша. 
Сред ства су обез бе ђе на од дру гих ни
воа вла сти, од но сно, на осно ву уго во ра 
из ме ђу Оп шти не Шид и Упра ве за ка
пи тал на ула га ња АП Вој во ди не. Упра
ва из два ја ве ћи део сред ста ва, а то је 
из нос од 170 ми и о на ди на ра. Уче шће 
Оп шти не Шид је пре ко 31 ми ли он ди на
ра, ка ко би се ра до ви за по че ли и за вр
ши ли у овој бу џет ској го ди ни.За  по тре бе 
фи нан си ра ња, би ло је по треб но до не ти 

ову од лу ку јер се ра ди о ви ше го ди шњем 
про јек ту , што зна чи да се на ста вља до 
314 ми ли о на, фи нан си ра њем у сле де
ћој го ди ни у из но су од 112 ми ли о на, ре
кла је Ја дран ка Не дић.

Зо ран Се ме но вић, пред сед ник Оп
шти не Шид, укљу чио се у рас пра ву о 
oвoј тач ки днев ног ре да ко ја је ујед но 
би ла и је ди на.

– На да на шњој сед ни ци смо до пу ни
ли наш бу џет, а пре не ко ли ко не де ља 
у Но вом Са ду смо пот пи са ли уго вор о 
фи нан си ра њу још јед ног ка пи тал ног 
про јек та за на шу Оп шти ну, али ни смо 
оба ве шта ва ли ши ру јав ност о то ме из 
јед ног про стог раз ло га јер је би ла из
бор на кам па ња, по ја снио је пред сед ник 
Оп шти не Шид Зо ран Се ме но вић.

Он се овом при ли ком за хва лио гра ђа
ни ма што су у ве ли ком бро ју иза шли на 
би ра ли шта и да ли свој глас за Срп ску 
на пред ну стран ку и Александрa Вучићa.
 Д. По пов

Зо ран Се ме но вић Ја дран ка Не дић

СТЕ ЈА НОВ ЦИ
Решен про блем дивље депо ни је

У  сарад њи са Водо при
вред ним пред у зе ћем „Гало
ви ца“ решен је про блем 
дивље депо ни је. Ова дивља 
депо ни ја је наста ла нема ром 
при ват ног пољо при вред ног 
пред у зе ћа, које је пре 15 
годи на било реше но да про
из во ди био ма су од жетве них 
оста та ка. 

– Од цело куп ног посла је остао само 
кому нал ни про блем, који је мучио наше 
сугра ђа не, а слу ха за реша ва ње није 
било. Дра го ми је што је Општи на Рума 
увек ту за сво је гра ђа не и што може мо 
да помог не мо – обја ви ла је на свом 

Инста грам нало гу пред сед ни ца рум ске 
Општи не Алек сан дра Ћирић. 

Она је позва ла гра ђа не да при ја ве 
све кому нал не про бле ме са који ма се у 
сво јој сре ди ни суо ча ва ју.

С. Џ.

Фото: инста грам пред сед ни к Оп шти не
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ
ЦР ВЕ НОГ КР СТА

До бар рад
у ми ну лој го ди ни

Сед ни ца Скуп шти не Цр ве ног кр ста 
Ру ма одр жа на је 5. апри ла у про сто ри
ја ма те ор га ни за ци је, а на њој су чла
но ви Скуп шти не усво ји ли из ве штај о 
ра ду у про шлој го ди ни, као и план 
ра да за те ку ћу го ди ну. Из ве штај о ра ду 
је под нео се кре тар Цр ве ног кр ста у 
Ру ми Са ша Ра ди во је вић.

Др Ми ро слав Ми ло ше вић, пред сед
ник Управ ног од бо ра и Скуп шти не 
Цр ве ног кр ста, ис та као је да је сед ни
ца би ла при ли ка да се из не су све нај
ва жни је ак тив но сти то ком 2021. го ди
не, ко је су у ве ли кој ме ри би ле обе ле
же не пан де ми јом ко ро на – ви ру са. 

– Цр ве ни крст  и ње го ви број ни 
во лон те ри су и про шле го ди не по ка за
ли ве ли ко уче шће у ак тив но сти ма ко је 
су би ле пред у зе те за су зби ја ње ове 
епи де ми је, а нај ви ше су би ли ан га жо
ва ни у До му здра вља. Ла не су во лон
те ри ре а ли зо ва ли око 12.000 рад них 
са ти свог ан га жо ва ња. За ове ак тив но
сти је ло кал на са мо у пра ва пе то ри ци 
на ших во лон те ра до де ли ла и при зна
ње за Дан оп шти не, што по ка зу је ко ли
ко се це ни њи хов рад – ре као је др 
Ми ло ше вић. 

Ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста Ру ма 
има и низ дру гих ак тив но сти, као што 
је већ ви ше де це ниј ски рад На род не 
ку хи ње. Услу ге На род не ку хи ње ко ри
сти ви ше од 650 ко ри сни ка, а за њих се 
сва ког да на обез бе ђу је бар је дан то пли 
оброк. Исто та ко, обез бе ђу ју се и па ке
ти су вог обро ка, та мо где се не до пре
ма ју ку ва ни обро ци. 

– Све то зах те ва је дан ве ли ки ан га
жман свих ко ји ов де ра де, ка ко за по
сле них,  та ко и по себ но во лон те ра. 
Још јед ном им ода јем ве ли ко при зна
ње за њи хов рад и си гу ран сам да ће 
та ко да на ста ве и убу ду ће. Во лон те ри 
су нам не са мо еду ко ва ни, не го и сво је 
зна ње пре но се на мла ђе ге не ра ци је, 
та ко да  ства ра мо све ве ћи број ак ти
ви ста ко ји су ов де нео п ход ни и мла ди 
то схва та ју – ис ти че др Ми ро слав 
Ми ло ше вић.

На рав но, до бро вољ но да ва ла штво 
је јед на од нај зна чај них ак тив но сти 
Цр ве ног кр ста  Ру ма, ко је се ре а ли зу је 
у са рад њи са По кра јин ским за во дом за 
тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не. 

Цр ве ни крст на сто ји да се број да ва
ла ца по ве ћа ва, па је и про шле го ди не, 
и по ред пан де ми је, по ве ћан број да ва
ла ца у рум ској оп шти ни.

 – Има ју ћи у ви ду усло ве у ко ји ма 
смо ра ди ли про шле го ди не, ми слим да 
су оства ре ни ре зул та ти  ко јим мо же мо 
би ти за до вољ ни. На ше ре дов не ак тив
но сти ће се на ста ви ти и у овој го ди ни: 
На род на ку хи ња, ди фу зи ја, рад са 
во лон те ри ма, пр ва по моћ, ор га ни за ци
ја обу ке пр ве по мо ћи – за кљу чио је др 
Ми ло ше вић и до дао и да су чла но ви 
Скуп шти не рад Цр ве ног кр ста у про
шлој го ди ни оце ни ли као до бар.

С. Џ.

ОД ЛУ КЕ ВЕ ЗА НЕ ЗА ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ

Пре воз у функ ци ји 
гра ђа на и за шти те
жи вот не сре ди не

На скуп штин ској сед ни ци одр жа ној 
кра јем мар та, од бор ни ци су усво ји ли 
од лу ку  о по кре та њу по ступ ка јав но – 
при ват ног парт нер ства са еле мен ти ма 
кон це си је за оба вља ње де лат но сти јав
ног пре во за пут ни ка на те ри то ри ји 
оп шти не Ру ма, али су име но ва ли и 
Струч ни тим за ре а ли за ци ју про јек та јав
но – при ват ног парт нер ства са еле мен
ти ма кон це си је за оба вља ње де лат но
сти јав ног пре во за пут ни ка на те ри то ри ји 
рум ске оп шти не.

На чел ник Оп штин ске упра ве Ду шан 
Љу би шић је по ја снио да је са ма про це
ду ра у овој обла сти до ста ком пли ко ва на 
и да ће од бор ни ци у ви ше на вра та би ти 
у си ту а ци ји да о то ме од лу чу ју. Та ко ђе, 
би ће по треб на и са гла сност по себ не 
ко ми си је Вла де Ср би је на ела бо рат чи јој 
из ра ди се при сту па по до но ше њу ове 
ове од лу ке.

 – Про јект ни за да так је да  уна пре ди мо 
јав ни пре воз на те ри то ри ји оп шти не. 
Наш зах тев ће би ти да се у гра ду из ме
сти тран зит ни са о бра ћај, што ће би ти 
прак тич но мо гу ће по сле пу шта ња  у рад 
но ве ау то бу ске ста ни це по ло ви ном го ди
не. Наш зах тев  ће би ти да у град ски 
ау то бу ски са о бра ћај бу де уве де но још 
не ко ли ко ли ни ја, да об у хва ти мо и де ло
ве гра да ко ји мо мен тал но ни су по кри ве
ни. Тру ди ће мо се да ела бо рат бу де ура
ђен та ко да бу де у ин те ре су ефи ка сног 
јав ног пре во за, у ин те ре су гра ђа на и 
еко ло шки при хва тљив – ис та као је 
Љу би шић. 

По про це ду ри, сле ди да ва ње са гла

сно сти вла ди не ко ми си је, а по том ела
бо рат иде и пред од бор ни ке Скуп шти не 
оп шти не Ру ма. Реч је о ду жој про це ду ри 
ко ја тра је од шест ме се ци до го ди ну 
да на.

Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник СО 
Ру ма, ка же да се у ову про це ду ру кре ну
ло ра ни је с об зи ром на то да кра јем 
го ди не ис ти че по сто је ћи уго вор са до са
да шњим јав ним пре во зни ком.

 – Јав ни пре воз је је дан од зна чај них 
сег ме на та жи во та гра ђа на у на шој 
ло кал ној за јед ни ци, а зна чај но је да 
ће мо овим ела бо ра том ство ри ти усло ве 
да ве ли ки део ау то бу ског са о бра ћа ја 
из ме сти мо и усме ри мо ка ау то бу ској 
ста ни ци, ко ја ће би ти пу ште на у рад 
по ло ви ном ове го ди не. Бит но је и да за 
пут ни ке ко ји ће ко ри сти ти услу ге ау то бу
ске ста ни це обез бе ди мо ква ли те тан и 
чест град ски пре воз,  као и да јав ним 
град ским пре во зом об у хва ти мо и оне 
де ло ве гра да ко ји до са да ни су би ли 
об у хва ће ни. У ела бо ра ту ће мо ин си сти
ра ти да по ну ђач од но сно вр ши лац тих 
услу га, бу де оспо со бљен да јав ни град
ски пре воз оба вља во зи ли ма ко ја ће 
би ти или на ме тан или на елек трич ни 
по гон, та ко да на тај на чин  до при не се мо 
сма ње њу за га ђе но сти ва зду ха у са мом 
гра ду – ка же Сте ван Ко ва че вић.

У ела бо ра ту ће  се де фи ни са ти и број 
ли ни ја пре ма на се ље ним ме сти ма у 
рум ској оп шти ни. Оп шти на Ру ма је јед на 
од пр вих оп шти на ко ја је ушла у ова кав 
на чин ре ша ва ња пи та ња јав ног пре во за. 

С. Џа ку ла

Ду шан Љу би шић Сте ван Ко ва че вић
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Ре зул та ти
из бо ра у Ру ми

На из бо ри ма 3. апри ла, од упи са них 
45.772 би ра ча, на пар ла мен тар не из бо
ре је  иза шло њих 29.733, док је број 
ва же ћих ли сти ћа био 28.702.

На пар ла мен тар ним из бо ри ма нај ви
ше гла со ва је осво јио  „Алек сан дар 
Ву чић – За јед но мо же мо све“ и то 15.091 
глас. За тим, ли ста „Иви ца Да чић – Пре
ми јер Ср би је“ је осво ји ла 3.324 гла со ва, 
Ма ри ни ка Те пић – „Ује ди ње ни за по бе ду 
Ср би је“ 2.816 гла со ва, Др Ми лош Јо ва
но вић „На да за Ср би ју“ 1.202 гла са, док 
је Ми ли ца Ђур ђе вић Ста мен ков ски – 
Срп ска стран ка За вет ни ци осво ји ла 
1.131 глас, Бо шко Об ра до вић – Срп ски 
по крет Две ри – ПОKС 1.042 гла са.  Оста
ле стран ке и ко а ли ци је су би ле ис под 
1.000 осво је них гла со ва.

Ка да је реч о пред сед нич ким из бо ри
ма, гла са ло је 29.730 би ра ча, а ва же ћих 
ли сти ћа је би ло 29.012.  

Алек сан дар Ву чић је осво јио 19.411 
гла со ва, Здрав ко По нош 3.812, др 
Ми лош Јо ва но вић 1.432 гла са, Ми ли ца 
Ђур ђе вић Ста мен ков ски 1.424  и Бо шко 
Об ра до вић 1.308 гла со ва. С. Џ.

БАЗИ ЛИ КА СВЕ ТОГ ДИМИ ТРИ ЈА 
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ НА 
МЕТИ ВАН ДА ЛА

Обје кат при вре ме но 
обез бе ђен

Архе о ло шки лока ли тет Базиликe Све
тог Дими три ја у Срем ској Митро ви ци, 
који се недав но нашао на мети ван да ла, 
при вре ме но је обез бе ђен. Наи ме, раз
бијенa су два ста кле на пане ла, а како 
нам је потвр ђе но у Заво ду за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, на осно ву сачи ње не 
про це не, ште та је око 250 хиља да дина
ра. Међу тим, како је у пита њу спе ци јал
но ста кло из уво за, врло је тешко про на
ћи исто такво, те би за евен ту ал ну ком
плет ну заме ну било потреб но обез бе ди
ти мно го више нов ца. Под се ћа мо, ово 
није први пут да се лока ли тет нашао на 
мети ван да ла, а Поли циј ска упра ва у 
Срем ској Митро ви ци је, пре ма незва нич
ним инфор ма ци ја ма, иден ти фи ко ва ла 
почи ни о ца. 

А. П.

УП ВО „ПО ЛЕ ТА РАЦ“

У то ку упис де це у
сле де ћу школ ску го ди ну

При ја ве на кон курс за упис де це у 
УП ВО „По ле та рац“ Ру ма  за школ ску 
2022/23. го ди ну су по че ле 1. апри ла и 
тра ју до кра ја ма ја, а оба вља ће се 
ис кљу чи во елек трон ским пу тем. Кон
курс об у хва та сле де ће уз ра сне гру пе 
де це: це ло днев ни бо ра вак, вр тић ке 
ја сле не гру пе де це ста ро сти од јед не 
до три го ди не, као и вр тић ке гру пе 
де це ста ро сти од три  до шест ипо 
го ди на, те вр тић ке гру пе у го ди ни пред 
по ла зак у шко лу – по лу днев ни про грам 
у тра ја њу од че ти ри са та и то де це ста
ро сти од пет и по до шест и по го ди на.

Кон такт осо бе за ду же не за упис и 
кон такт са ро ди те љи ма и то сва ког 
рад ног да на од 8 до 15 ча со ва су На де

жда Мир ко вић, број те ле фо на: 069/75 
– 01 – 12 и Ми ли ца Јо ва но вић, број 
те ле фо на 069/75 – 18 – 61. Мејл адре
са је po le ta rac ru ma@g mail.co m

Ро ди те љи или за кон ски за ступ ни ци 
де це из осе тљи вих гру па при ла жу 
до ку мен та на мејл адре су  po le ta rac ru
ma@g mail.co m или лич но до но се 
по треб на до ку мен та као што су ле кар
ска до ку мен та ци ја или по твр де...

На сај ту УП ВО „По ле та рац“ по ста
вље но је и де таљ но упут ство о ко ра ци
ма ко је је по треб но пред у зе ти за елек
трон ски упис де це у вр тић. Та ко ђе, 
ин фор ма ци је се мо гу до би ти и на те ле
фон  022/479 – 137.

 С. Џ.

Обим ни радо ви
на уре ђе њу 

Један од при о ри те та лоаклне само у
пра ве ће бити у уре ђе ње самог језе ра, 
али и целог Бор ков ца, који је оми ље но 
изле ти ште не само Румља на. Ово уре
ђе ње је пла ни ра но у неко ли ко фаза, а 
прва обу хва та пошу мља ва ње и уре ђе
ње про сто ра око ста рог базе на. То под
ра зу ме ва сад њу 1.700 сад ни ца, а реч је 
сад ни ца ма ста ро сти од шест до осам 
годи на. Мини стар ство зашти те живот не 
сре ди не за ту наме ну опре де ли ло је 7,5 
мили о на дина ра, а рум ска општи на  два 
мили о на дина ра. Сад ња ће поче ти на  
јесен. 

– Уре ђе ње про сто ра око ста рог базе
на под ра зу ме ва и поста вља ње моби ли
ја ра, мул ти функ ци о нал них спра ва за 
децу, куле за пења ње, љуља шке, тобо
га не, клу пе, врте шке, сто ло ве, осве тље
ње и слич но. Вред ност набав ке је 18 
мили о на дина ра, а тре ба ло би да се 
рас пи ше у наред них месец дана – иста

кла је пред сед ни ца Општи не Алек сан
дра Ћирић.

Дру га фаза уре ђе ња „Бор ков ца“ под
ра зу ме ва  изра ду  пла на детаљ не регу
ла ци је, који ће се реа ли зо ва ти зајед но 
са Општи ном Ириг како би се јасно 
дефи ни сао буду ћи изглед језе ра и при о
ба ља. У тој фази  ће поче ти и уре ђе ње 
шета ли шта и ста за кроз шуму, као и при
прем ни радо ви за шета ли ште уз Бор ко
вач ки канал до ули це 15. август. То зна
чи да ће шета чи моћи и из Ули це 15. 
август, уз канал да дођу до изле ти шта 
„Бор ко вац“.

 – У тре ћој фази, по избо ру изво ђа ча 
радо ва, поче ће уре ђе ње самог језе ра, 
пла же, шета ли шта, дечи јих игра ли шта и 
трим ста зе око језе ра – иста кла је пред
сед ни ца Алек сан дра Ћирић, која је 
позва ла гра ђа не да се и сами укљу че у 
ове актив но сти сво јим пред ло зи ма.

С. Џаку ла

ИЗЛЕ ТИ ШТЕ „БОР КО ВАЦ“
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МИНИ СТАР КА ТРГО ВИ НЕ, ТУРИ ЗМА И ТЕЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ ИНЂИ ЈА

Раз вој нау тич ког тури зма уз 
подр шку ресор ног мини стар ства

Мини стар ка трго ви не, тури
зма и теле ко му ни ка ци ја Репу
бли ке Срби је Татја на Матић 
посе ти ла је у сре ду, 6. апри ла 
општи ну Инђи ја где се саста
ла са пред сед ни ком Вла ди
ми ром Гаком и дирек то ром 
Тури стич ке орга ни за ци је 
Мила ном Бого је ви ћем. На 
састан ку је било речи о зајед
нич кој сарад њи Општи не и 
ресор ног Мини стар ства на 
реа ли за ци ји капи тал ног про
јек та изград ње шета ли шта 
изнад Дуна ва у Ста ром Слан
ка ме ну. Тако ђе, мини стар ка 
је има ла при ли ку да се упо
зна и са оста лим про јек ти ма 
који су реа ли зо ва ни али и са 
даљим пла но ви ма који за 
циљ има ју раз вој тури зма у 
тој срем ској општи ни. 

У обра ћа њу меди ји ма, 
пред сед ник Гак је још јед ном 
под се тио на пода так да је 
Општи на Инђи ја 2016. годи не 
за тури зам издво ји ла тек 11 
мили о на дина ра, а да је за 
ову годи ну опре де ље но 70 
мили о на дина ра.

– Инђи ја има вели ки тури
стич ки потен ци јал, јер када 
има те 27 кило ме та ра дунав
ске оба ле то вас свр ста ва 
међу локал не само у пра ве са 
озбиљ ним тури стич ким 
потен ци ја лом. У наред ном 
пери о ду, ради ће мо више на 
раз во ју нау тич ког тури зма 
али, са дру ге, стра не нисмо 
запо ста ви ли ни део који нази
ва мо днев ним тури змом. 
Захва љу јем се Мини стар ству 
за тури зам, које нам је помо
гло да након реа ли за ци је три 
зајед нич ка про јек та оспо со

би мо „Келт ско село“ које је 
недав но отво ре но. Већ сада 
има мо неко ли ко хиља да 
резер ва ци ја за пред сто је ћу 
сезо ну. Све се може када се 
хоће, али и када се обез бе де 
сред ства. Да није било при
вре де и 14 нових пот пи са них 
инве сти ци ја не би могли гово
ри ти о раз во ју у тури зма 
иста као је Гак 

Милан Бого је вић, дирек тор 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја, изја вио је да 
су за само девет месе ци 
отво ре на два важна тури
стич ка лока ли те та – „Келт ско 
село“ и музеј „Адли гат“.

– За нас је вели ки успех све 
што смо пости гли до сада и 
што смо као мала Тури стич ка 
орга ни за ци ја свр ста ни међу 

три нај у спе шни је у нашој 
земљи. Поред „Келт ског 
села“, које је већ поста ло 
бренд за себе, ове годи не 
пла ни ра мо још шест инфра
струк тур них про је ка та захва
љу ју ћи виси ни сред ста ва које 
је локал на само у пра ва издво
ји ла из буџе та за ову годи ну 
рекао је Бого је вић.

Мини стар ство трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја 
Репу бли ке Срби је у прет ход
них пет годи на уло жи ло је 55 
мили о на дина ра у више 
инфра струк тур них про је ка та 
у обла сти тури зма на тери то
ри ји општи не Инђи ја, иста кла 
је мини стар ка Татја на Матић.

– Све до ци смо рекорд ног 
бро ја дола ска тури ста у 
општи ну Инђи ја. Током про

шле годи не којих је било пре
ко 37 хиља да. Иако је про
шла годи на била обе ле же на 
кови дом, јасно ми је због чега 
је тако вели ки број посе та 
иста кла је мини стар ка Матић. 

Она је дода ла да ће ресор
но Мини стар ство наста ви ти 
да буде поу здан парт нер 
Општи ни Инђи ја, посеб но у 
нау тич ком тури зму.

– Пого то во када је реч о 
Дуна ву и оба ли ове див не 
реке, која у тури стич ке свр хе 
није била довољ но иско ри
шће на иста кла је мини стар
ка.

Након састан ка у Општи ни, 
мини стар ка Матић је посе ти
ла тури стич ки ком плекс Келт
ско село и музеј „Адли гат“.

М. Ђ.

Подр шка мини стар ства нау тич ком тури зму у Инђи ји

ПЕЋИН ЦИ

„Сре ми це” обе ле жи ле 22 годи не рада
Више од две деце ни је посто ја ња и 

рада Удру же ња жена „Сре ми ца” из 
Пећи на ца обе ле жи ле су број не изло
жбе и мани фе ста ци је, али и дру же ња 
са при ја тељ ским удру же њи ма жена 
како из пећи нач ке општи не, тако и из 
општи на широм Срби је и шире. Него
ва ње кул ту ре и тра ди ци је доњег Сре
ма је од самог осни ва ња био глав ни 
зада так чла ни ца овог удру же ња, а по 
речи ма њихо ве пред сед ни це Маре 
Мило ва но вић, оку пља ња пово дом 
обе ле жа ва ња дату ма осни ва ња увек 

су добра при ли ка да се раз ме не иску
ства и учвр сте при ја тељ ства.

– Са малим зака шњем обе ле жи ле 
смо 22 годи не посто ја ња зајед но са 15 
удру же ња жена. Пан де ми ја нас је 
мало поре ме ти ла у сми слу обе ле жа
ва ња овог дату ма, али смо успе ле да 
1. апри ла оку пи мо наше при ја те ље, 
спон зо ре и све оне који нам пру жа ју 
подр шку и финан си ра ју наш рад. Тру
ди мо се да се наша тра ди ци ја не 
забо ра ви, па тако орга ни зу је мо и 
мани фе ста ци ју „Кола чи наших бака” у 

Пећин ци ма, а ове годи не смо по 15. 
пут уче ство ва ле на мани фе ста ци ји 
„Злат не нити” у Врњач кој Бањи. Иде
мо и ван гра ни ца наше земље у Сло
ве ни ју и то у Веле ње где смо изла га ле 
сво је радо ве на међу на род ној мани
фе ста ци ји веза, а посе ћу је мо и мани
фе ста ци је у Лапљем селу на Косо ву и 
Мето хи ји, и у Дво ро ви ма у Репу бли ци 
Срп ској. Наш циљ је да где год да оде
мо на нај бо љи начин пред ста ви мо 
наш рад и нашу општи ну” – рекла нам 
је Мара.
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СТА РА ПА ЗО ВА – У ТО КУ ПРО ЈЕ КАТ „ЗА БО ЉЕ СУ ТРА“

За осна жи ва ње
ром ске по пу ла ци је

У Цен тру за со ци јал ни рад Ста ра 
Па зо ва у то ку је ре а ли за ци ја про јек та 
„За бо ље су тра“, ко ји је по чео 1. фе бру
а ра. Циљ про јек та је уна пре ђе ње ква ли
те та жи во та ром ске по пу ла ци је са  те ри
то ри је оп шти не Ста ра Па зо ва и из ра да 
ана ли зе ко ја ће по слу жи ти  као основ за 
пла ни ра ње и раз вој услу га за ром ску 
по пу ла ци ју у овој ло кал ној са мо у пра ви. 
Пред ста вља на ста вак ак ти во сти из 
2021. го ди не у окви ру исто и ме ног про
јек та, ка да  је тра јао три,  а ове го ди не 
шест ме се ци и по но во га је по др жа ла 
Оп шти на Ста ра Па зо ва.

Про шле го ди не су би ле укљу че не 
са мо же не, а са да  је про ши рен и на 
при пад ни ке му шког по ла, али и на све 
дру ге, ко ји же ле да на од ре ђе не те ме 
стек ну но ва зна ња и раз ви ја ју сво је  
ве шти не ка ко би уна пре ди ли ква ли тет 
свог жи во та:

– На ста вља мо ак тив но сти ма, ко је су 
за по че те, а то су со цио – еду ка тив не 
ра ди о ни це на раз не, зна чај не те ме за 
сва ко днев ни жи вот, али за оне ства ри о 

ко ји ма до са да ни ти по је дин ци, ни ти 
по ро ди це  ни су мно го во ди ли ра чу на. 
На при мер, на чин ко му ни ка ци је, осе ћа
ња, по тре бе, пре по зна на ва ње по тре ба. 
Ове го ди не ће са рад ни ци на про јек ту 
би ти и ле ка ри До ма здра вља, са рад ни
ци из Слу жбе за по моћ у ку ћи, ко ји ра де 
рад но – оку па ци о не те ра пи је, где ће мо 
по ку ша ти да при бли жи мо од ре ђе не 
ве шти не као што су де ку паж тех ни ка и 
ра зни руч ни ра до ви, ка ко би за пра во 
ове же не не што мо гле да на у че, да се 
уса вр ша ва ју у не ким по сло ви ма и 
мо жда упра во на тај на чин ство ре пред
у сло ве да не што и са ме ра де и за ра де, 
ка же  Да ја на Ко стић,  ру ко во ди лац про
јек та.  

Ба ви ће се и естет ском шмин ком, јер 
сма тра ју да је ле по та ва жна ка ко спољ
на, та ко и из ну тра, а све те ве шти не 
тре ба да зна сва ка же на. Упо ре до се   
на ста вља  ис тра жи ва ње по тре ба при
пад ни ка ром ске по пу ла ци је, а уве де на 
је и но ва услу га – Отво ре на вра та, при 
че му део про јект ног ти ма од ла зи у 

Ме сне за јед ни це, ка ко би би ли до ступ
ни ји гра ђа ни ма. До са да су ре а ли зо ва на 
два су сре та: у Вој ки и Ста рим Ба нов ци
ма а нај че шћа пи та ња се од но се на ста
ту сне и стам бе не про бле ме, за ко је 
ве ру ју да ће за хва љу ју ћи ан га жо ва њу 
ве ли ког ти ма, ус пе ти да их ре ше.  

Да ја на Ко стић,  ру ко во ди лац про јек та, 
по зи ва све да се при дру же, јер је у пи та
њу ре а лан про је кат и на со цио – еду ка
тив не ра ди о ни це, ко је се одр жа ва ју на 
сва ких 15 да на и сви су до бро до шли.  
Про је кат је по др жа ла Оп шти на а тра ја
ће до кра ја ју ла. 

Зден ка Ко жик

Да ја на Ко стић

Улаз у позо ри шну салу у Ста рој Пазо ви 
добио је нови изглед. Ста ра бра ва ри ја, 
која је дати ра ла још из 1974. годи не када 
је сала изгра ђе на, заме ње на је новом  
алу ми ни јум ском, и ово је наста вак кон ти
ну и ра ног одр жа ва ња цен трал ног објек та 
кул ту ре у општи ни послед њих годи на, 
каже Вла ди мир Кер кез, дирек тор Цен тра 
за кул ту ру Ста ра Пазо ва.  Пре ма њего
вим речи ма, све се ради у циљу ства ра
ња  бољих усло ва за бора вак умет ни ка,  
публи ке и свих који дола зе и кори сте тај 
про стор. Годи шњим  пла ном рада, води 
се рачу на о свим домо ви ма кул ту ре и 
про сто ри ма, и у дру гим мести ма општи не 
које су у њихо вој над ле жно сти, при чему 
има ју вели ку подр шку осни ва ча – Општи
не Ста ра Пазо ва. Пред ност се даје 
ургент ним про бле ми ма, сход но рас по ло
жи вим финан си ја ма. Завр ше ни су и радо
ви на уну тра шњем уре ђе њу био скоп ско 
– позо ри шне сале у Новој Пазо ви. Тамо је 
у прет ход ном пери о ду сани ран кров, који 
је про ки шња вао и  сре ђен мокри чвор.  
Сада је и овде на целом објек ту поста
вље на нова алу ми ни јум ска сто ла ри ја, у 
сали, која је окре че на, поста вље не су 
нове ста зе, заме ње не дотра ја ле сто ли це, 
ком плет но су  сре ђе не гар де ро бе, а у 
пред њем холу  је поста вље на кли ма ти за
ци ја.  Због дра стич ног поску пље ња гра
ђе вин ског мате ри ја ла,  пла ни ра на је ком
плет на заме на елек тро мре же и пла фо на. 
Вред ност акту ел них инве сти ци ја у позо
ри шним сала ма у Ста рој  и Новој Пазо ви 
изно си чети ри мили о на дина ра.  З. К. 

УЛА ГА ЊА У КУЛ ТУР НЕ ОБЈЕК ТЕ

Рено ви ра на
позо ри шна сала
у Новој Пазо ви

УСКР ШЊИ БАЗАР У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

У сусрет пра зни ци ма

Од пет ка 8. апри ла до неде ље 10. 
апри ла у Ста рој Пазо ви је одр жан тра ди
ци о нал ни Ускр шњи базар у про сто ри ја
ма Сло вач ког народ ног дома у Ста рој 
Пазо ви.  Базар  је оби ло вао ускр шњим 
јаји ма, меде ња ци ма, суве ни ри ма, руч
ним радо вим и укра сним пред ме ти ма,  
не само жена из Удру же ња пазо вач ких 
жена при СКУД – у „Херој Јан ко Чме лик“, 
које су дома ћин већ и кре а тив них жена 
из свих удру же ња ста ро па зо вач ке 
општи не. Базар је отво ри ла Љибу шка 
Лака тош, пред сед ни ца СКУД – „Херој 

Јан ко Чме лик“. Пред ста вље ни су  и неки 
од спе ци ја ли те та  сло вач ких тра ди ци о
нал них јела, а по оби ча ју, Ускр шњи базар 
је иза звао вели ко инте ре со ва ње посе ти
ла ца. Послед њег дана база ра, на Цвет ну 
неде љу по Гре го ри јан ском кален да ру, 
посе ти ле су га и „пањич ке“, деца обу че
на у сло вач ку ношњу, која пева ју ћи при
год ну песму, наго ве шта ва ју дола зак 
Ускр са и новог живо та, за шта у сво је 
коша ре доби ја ју покло не, нај че шће јаја, 
слат ки ше и новац.

З. К.

Ускр шњи базар
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ОШ „МИ ЛИ ЦА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ СРП КИ ЊА“ ВРД НИК

Знат но бо љи усло ви
за уче ње и рад у шко ли

У врд нич кој Основ ној шко ли 
„Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки
ња“ ре а ли зу ју се обим ни ра
до ви на по бољ ша њу усло ва 
за уче ње и бо ра вак уче ни ка, 
али и рад за по сле них – од то
га не ки ра до ви су за вр ше ни, 
не ки још тра ју. 

Ову шко лу су об и шли пред
сед ник Оп шти не Ти хо мир Сто
ја ко вић и за ме ник Ми о драг 
Бе бић, ко ји су раз го ва ра ли са 
ди рек то ром Са шом Ма те ши
ћем и уве ри ли се у ква ли тет 
за вр ше них ра до ва: пр вен
стве но ком плет но ре кон стру
и са них са ни тар них чво ро ва, 
по ста вље ном ЛЕД ра све том 
али и но вим на ме шта јем у 
учи о ни ца ма.

– Као што смо обе ћа ли при
ли ком прет ход не по се те,  све 
учи о ни це су опре мље не пот
пу но но вим на ме шта јем, клу
па ма, сто ли ца ма и ор ма ри ма. 
Та ко ђе, ве ли ко ми је за до вољ
ство ис та ћи да је фи нан сиј ска 
си ту а ци ја Оп шти не ста бил на 
и да да нас мо же мо да се ба
ви мо ле пим ства ри ма као што 
су ин фра струк тур на ула га ња, 
из град ња и опре ма ње, а све 
у ци љу уна пре ђе ња жи во та 
на ших су гра ђа на, по себ но нај
мла ђих. Та ко ђе ће мо и сле де
ће го ди не опре де ли ти зна чај
на сред ства за ула га ње у ову 
и све дру ге шко ле на на шој 
те ри то ри ји – ре као је том при

ли ком Ти хо мир Сто ја ко вић.
За до вољ ство ура ђе ним је 

из ра зио и Ми о драг Бе бић, јер 
су ство ре ни усло ви да се за
вр ше ра до ви ко ји ће зна чај но 
до при не ти ква ли те ту на ста
ве и усло ва ра да у врд нич кој 
шко ли.

– На кон но ве ра све те, за ме
ње не су и клу пе и сто ли це, а 
све у ци љу да би на ша де ца 
има ла што бо ље и ква ли тет
ни је усло ве за бо ра вак и уче
ње  ис та као је Ми о драг Бе бић

Под се ти мо, ло кал на са мо у

пра ва  је обез бе ди ла сред ства 
и за прет ход не ра до ве на спу
шта њу пла фо на у ход ни ци ма, 
а до дат них че ти ри ми ли о на 
ди на ра је обез бе ђе но из те
ку ће бу џет ске ре зер ве за на
ста вак ра до ва на уре ђе њу по
до ва и опре ме у учи о ни ца ма. 
Већ је ре а ли зо ва но спу шта ње 
пла фо на, из ме шта ње кан це
ла ри је пе да го га, кре че ње и 
уград ња ке ра ми ке у збор ни
ци, што је ко шта ло по ла ми ли
о на ди на ра.Угра ђе на је ЛЕД 
ра све та у ход ни ци ма шко ле и 

фи скул тур ној са ли, као и ЛЕД 
ра све та у учи о ни ца ма и оста
лим про сто ри ја ма шко ле, што 
су ра до ви чи ја је вред ност 2,7 
ми ли о на ди на ра. 

Вред ност ра до ва на ре но
ви ра њу са ни тар них чво ро ва 
у шко ли из но си 1,5 ми ли о на 
ди на ра, док је ло кал на са мо
у пра ва у са рад њи са ро ди
те љи ма уче ство ва ла не што 
ра ни је на уре ђе њу фа са де 
шко ле, ка да је обез бе ди ла по
тре бан ма те ри јал.

С. Џа ку ла

Обилазак основ не шко ле у Врд ни ку

ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“ ИРИГ

Еко ло шки про је кат дру ги у Вој во ди ни
Основ на шко ла „До си теј 

Об ра до вић“ из Ири га је уче
сник пи лот – про јек та под 
на зи вом „Уло га уче ни ка у 
за шти ти жи вот не сре ди не“, 
ко ји се ре а ли зу је под по кро
ви тељ ством Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло
шког раз во ја и Ми ни стар ства 
за шти те жи вот не сре ди не. 

У Основ ној шко ли „Жар ко 
Зре ња нин“ у Но вом Са ду 18. 
мар та су пред ста вље ни еко
ло шки про јек ти школ,  ко је су 
уче сни це про јек та.

– На ша шко ла је пред ста
ви ла свој про је кат „За шти
та и очу ва ње при ро де“, а и 
по ред ве ли ке кон ку рен ци је 
шко ла из Ку ле, Но вог Са да, 
Су бо ти це, Апа ти на, Оџа ка, 

Ко це ље ве, Ва ље ва, План ди
шта и Зре ња ни на, наш тим је 
осво јио дру го ме сто – ис ти че 
ди рек тор ка ири шке шко ле 
Гор да на Фо дог. 

У ка те го ри ји уче сни ка из 
це ле Ср би је „До си те је ва“ 
шко ла  је на 13. ме сту у овом 
пи лот – про јек ту.

– Уче ни ци ће на ста ви ти и 
да ље да сво ја зна ња уна пре
ђу ју и про ши ру ју у окви ру ове 
те ме. За хва љу је мо се ло кал
ној са мо у пра ви, ро ди те љи
ма, уче ни ци ма и ко ле га ма, 
ко ји су уче ство ва ли у овом 
про јек ту и по мо гли нам да 
за јед но по стиг не мо овај зна
ча јан ре зул тат за на шу шко
лу – ка же ди рек тор ка Гор да
на Фо дог. С. Џ.

Еколошки тим „Доситејеве“ школе
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ДУ „ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ“ ИРИГ

За за ме ну кро ва на вр ти ћу у 
Врд ни ку 3,5 ми ли о на ди на ра

Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор 
Ми ро вић је уру чио 5. апри ла уго во ре о 
фи нан си ра њу и су фи нан си ра њу ре кон
струк ци је, адап та ци је, са на ци је и ин ве
сти ци о ног одр жа ва ња 61 објек та пред
школ ских уста но ва, основ них и сред њих 
шко ла, као  и до мо ва уче ни ка.  За ово  је 
из по кра јин ског бу џе та опре де ље но 175 
ми ли о на ди на ра.

На ни воу основ ног обра зо ва ња сред
ства у ви си ни од 121 ми ли он ди на ра до
де ље на су за 41 уста но ву, 37 ми ли о на 
ди на ра је опре де ље но за де сет сред њих 
шко ла, за три уче нич ка до ма 5,5 ми ли о
на, док је за се дам пред школ ских уста но
ва из дво је но 11,5 ми ли о на ди на ра.

Сред ства ће се ко ри сти ти  за за ме ну 

сто ла ри је, са на ци ју са ни тар них чво ро ва 
и кров не кон струк ци је, енер гет ску са на
ци ју обје ка та, ре кон струк ци ју елек тро е
нер гет ских ин ста ла ци ја и ин ста ла ци ја за 
за гре ва ње обје ка та, као и за дру ге ра до
ве у ци љу по бољ ша ња усло ва за њи хо во 
ко ри шће ње.

Ме ђу ло кал ним са мо у пра ва ма ко је су 
до би ле сред ства се на ла зи и ири шка Оп
шти на, а пот пис на овај уго вор је ста вио 
Ти хо мир Сто ја ко вић, пред сед ник ири шке 
оп шти не. На и ме, По кра јин ски се кре та ри
јат за обра зо ва ње је одо брио сред ства у 
из но су од 3,5 ми ли о на ди на ра Оп шти ни 
Ириг за ре кон струк ци ју кро ва на вр ти ћу 
,,Ви ла” у Врд ни ку.

– Уз фи нан сиј ску по моћ По кра јин ског 

се кре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву, на ци о нал не ма њи не – на ци о нал
не за јед ни це и за хва љу ју ћи  до број са
рад њи са осни ва чем, од но сно Оп шти ном 
Ириг, из вр ши ће се ре кон струк ци ја кро ва 
и за ме на азбест них пло ча на објек ту на
ше уста но ве у Врд ни ку. Са ни ра ће мо све 
де ло ве ис под кро ва ко ји су оште ће ни 
услед про ки шња ва ња, а азбест не пло
че ће би ти за ме ње не, док се спо ља шњи 
из глед објек та не ће ме ња ти. Ова ре кон
струк ци ја је од из у зет ног зна ча ја за деч
ју уста но ву, а од по себ не ва жно сти је за 
без бе дан бо ра вак де це и за по сле них у 
овом на шем објек ту – ис та кла је Је ле на 
Ви да но вић, ди рек тор ка ДУ „Де чи ја ра
дост“ Ириг. С. Џа ку ла

Игор Ми ро вић и Ти хо мир Сто ја ко вић Кров вр ти ћа у Врд ни ку

Обу ка, чији је фокус била инклу зи ја, 
као сред ство за општи успех у шко ли, а 
посеб но за ром ске уче ни ке реа ли зо ва на 
је од 28. мар та до 1.апри ла на Тар су су у 
Тур ској, а на њој су уче ство ва ли и 
настав ни ци из Срби је, међу њима и уче
сни ци про јек та из Руме. Настав ни ци су  
раз ме њи ва ли добре прак се и успе шне 
при ме ре мето да, које су дока за ле сво ју 
кори сност у обра зо ва њу ром ских уче ни
ка. 

Обу ка је има ла  за циљ да боље опре
ми про фе си о нал це који раде са Роми ма 
да иду ка обра зов ној инклу зи ји у шко ли и 
да спре че рано напу шта ње шко ло ва ња 
што је карак те ри стич но за ром ске уче ни
ке. У овој обу ци из Срби је су уче ство ва
ли настав ни ци основ них и сред њих шко

ла, осо бе које раде са Роми ма као школ
ски посред ни ци, адми ни стра тив но осо
бље и осо бе које су одго вор не за ван на
став не актив но сти. Међу њима су били и 
настав ни ца Весна Јури шић из ОШ „Иво 
Лола Рибар“ из Руме, као и чла но ви рум
ског Удру же ња „Стил мла дих“.

Сво је сте че но зна ње на обу ци при ме
ни ће у свом даљем раду, с обзи ром на то 
да је ОШ „Иво Лола Рибар“ град ска шко
ла са нај ви ше ром ске деце. Циље ви тре
нин га су били да се  под стак не  истра жи
ва ње пре пре ка и огра ни че ња са који ма 
се ром ска зајед ни ца суо ча ва у окви ру 
обра зов ног систе ма, да се  пред ста ве 
ефи ка сне прак се рада са ром ским уче
ни ци ма, као  и да се пре по зна потен ци
јал интер кул ту рал ног суко ба и пре го во ра 

за успо ста вља ње одно са. 
Уче сни ци су се упо зна ли са  обра зо ва

њем у ром ским зајед ни ца ма, како укло
ни ти јаз изме ђу шко ла и поро ди ца и  
про це ном потре ба ром ских уче ни ка. 
Потом, посеб но о шко ло ва њу Ром ки ња, 
а затим се гово ри ло о ресур си ма за 
обра зо ва ње Рома. Јед на од тема је била 
и „Зна чај ром ских меди ја то ра у шко ла
ма”.

Овај тре нинг се вре мен ски укло пио и 
са Међу на род ним даном Рома, који се 
обе ле жа ва 8. апри ла. То је дан про сла ве 
ром ске кул ту ре и поди за ња све сти о про
бле ми ма с који ма се Роми суо ча ва ју, а 
дан је слу жбе но про гла шен 1990. годи не 
у месту Сероцк у Пољ ској.

С. Џаку ла

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ РУМЕ НА ОБУ ЦИ У ТУР СКОЈ

Боља инклу зи ја ром ских уче ни ка
у школ ски систем
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ДО ДЕ ЛА УГО ВО РА У ПО КРА ЈИН СКОЈ ВЛА ДИ

3,5 ми ли о на за пе ћи нач ку
Тех нич ку шко лу

Пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић уру чио је 
5. апри ла уго во ре о фи нан си
ра њу и су фи нан си ра њу ре кон
струк ци је, адап та ци је, са на ци
је и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња 
61 објек та пред школ ских уста
но ва, основ них и сред њих 
шко ла и до мо ва уче ни ка, ме ђу 
ко ји ма и Тех нич кој шко ли „Ми
лен ко Вер кић Не ша” Пе ћин ци 
за те ку ће одр жа ва ње са ни тар
них чво ро ва.

Уго вор вре дан 3.580.000,00 
ди на ра при ми ла је в.д. ди
рек то ра пе ћи нач ке Тех нич ке 
шко ле Са ња Ду јић, по чи јим 
ре чи ма ће до би је на нов ча на 
сред ства би ти ис ко ри шће на 
за ре но ви ра ње пре о ста лих 
уче нич ких и про фе сор ских то
а ле та.

– По ред по мо ћи пе ћи нач ке 
ло кал не са мо у пра ве, ре дов но 
апли ци ра мо и на кон кур се По
кра јин ске и Ре пу блич ке вла де, 
јер нам је сва ка по моћ до бро
до шла. Са овим до би је ним 
нов ча ним сред стви ма по бољ
ша ће мо хи ги јен ске усло ве, и 
уоп ште усло ве бо рав ка у на
шој шко ли, ка ко за уче ни ке та
ко и за за по сле не – ре кла нам 
је Ду јић.

По кра јин ска вла да је за ово 
фи нан си ра ње из бу џе та опре
де ли ла 175 ми ли о на ди на ра. 
На ни воу основ ног обра зо ва
ња сред ства у ви си ни од 121 
ми ли он ди на ра до де ље на су 
за 41 уста но ву, 37 ми ли о на ди

на ра је опре де ље но за де сет 
сред њих шко ла, за три уче нич
ка до ма 5,5 ми ли о на, док је за 
се дам пред школ ских уста но ва 
из дво је но 11,5 ми ли о на ди на
ра.

– За јед но са овим ула га
њи ма, од 2017. го ди не за ове 
на ме не По кра јин ска вла да је 
опре де ли ла го то во ми ли јар ду 
ди на ра. Ра ди ли смо план ски, 

ште де ли но вац на дру гим по
љи ма и из два ја ли за про јек те 
и ин ве сти ци је у нај зна чај ни
јим обла сти ма жи во та, ме ђу 
ко ји ма је и обра зо ва ње. Вла
да Ср би је је упо ре до с тим 
ра ди ла и на по бољ ша њу по
ло жа ја про свет них рад ни ка и 
свих ко ји ра де у овој обла сти 
 из ја вио је пред сед ник Ми ро
вић.

Сред ства ће, из ме ђу оста
лог, би ти из дво је на за за ме
ну сто ла ри је, са на ци ју са
ни тар них чво ро ва и кров не 
кон струк ци је, енер гет ску са на
ци ју обје ка та, ре кон струк ци ју 
елек тро е нер гет ских ин ста ла
ци ја и ин ста ла ци ја за за гре
ва ње обје ка та, као и за дру ге 
ра до ве у ци љу по бољ ша ња 
усло ва за њи хо во ко ри шће ње.

Са потписивања уговора у Покрајинској влади

Пе ћи нач ка Пред школ ска уста но ва „Вла да 
Об ра до вић Ка ме ни“ обе ле жи ла је 7. апри ла 
кр сну сла ву Бла го ве сти, а ујед но је и осве
штан но ви обје кат ове вас пит но – обра зов не 
уста но ве у Ши ма нов ци ма. Пред сед ник 
Оп шти не Пе ћин ци Си ни ша Ђо кић је у при су
ству за по сле них и де це био на об ре ду се че
ња слав ског ко ла ча у Пе ћин ци ма, ко ји је 
оба вио ар хи је реј ски на ме сник пе ћи нач ки 
је реј Бо јан Ми ја но вић. Ка сни је то ком да на, у 
при су ству за по сле них, број них го сти ју, чла
но ва Са ве та ме сне за јед ни це Ши ма нов ци и 
пред став ни ка пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра
ве, пред сед ник Ђо кић је при су ство вао и 
осве шта њу но вог вр ти ћа у Ши ма нов ци ма.

Ка ко нам је ре кла Ани та Вол чев ски, ди рек
тор ка ПУ Ка ме ни, у свих 15 обје ка та ове 
уста но ве је обе ле же на кр сна сла ва Бла го ве
сти у при су ству ме сних па ро ха, а де ца су 
за јед но са сво јим вас пи та чи ма ра зним 
ак тив но сти ма да ла по се бан пе чат све ча ном 
да ну њи хо ве уста но ве.

ШИ МА НОВ ЦИ

На кр сну сла ву осве штан но ви вр тић

Ломљење славског колача
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У пре пу ној Спорт ској ха ли у 
До њем То вар ни ку, 2. апри ла, 
Фол клор но дру штво „Из вор 
До њи То вар ник“ одр жа ло је 
свој ве ли ки со ли стич ки кон
церт, ко ји је пу бли ци пру жио 
пре ко два са та ужи ва ња у 
игра ма и пе сма ма ко је су 
на ста ле и жи ве ле, али се и 
раз ви ја ле на на шим про сто
ри ма, а ко је, као та кве, чи не 
иден ти тет на шег на ро да. 
Пред сед ни ца дру штва Да ни
је ла Бар нак на по чет ку про
гра ма уру чи ла је за хвал ни це 
сви ма ко ји су да ли свој до при
нос у ра ду Из во ра за се дам 
го ди на по сто ја ња, из ме ђу 
оста лих и Оп шти ни Пе ћин ци.

За хвал ни цу је при мио пред
сед ник Оп шти не Пе ћин ци 
Си ни ша Ђо кић, ко ји је том 
при ли ком на гла сио да су ова
кви кон цер ти, ме ђу соб на 
по др шка и број на пу бли ка 
при мер успе шне са рад ње 
Оп шти не и ло кал не за јед ни
це, а на сме ја на и раз и гра на 
де ца на пар ке ту Спорт ске 
ха ле ре зул тат све га то га.

На го ди шњем кон цер ту 
„Из во ра“ на сту пи ла су сва три 
ан сам бла овог дру штва, а 
ка ко нам је ре кла Да ни је ла 
Бар нак, дру штво тре нут но 
бро ји око 80 чла но ва. Она 
до да је, да је овај кон церт од 
ве ли ког зна ча ја за сву де цу, 
јер то ком пан де ми је ни су 
ор га ни зо ва ли це ло ве чер ње 
кон цер те.

– Ве о ма сам за до вољ на 
оним што су на ша де ца при
ка за ла то ком 120 ми ну та 
игре, по себ но на прет ком ко ји 
су оства ри ли за све ове го ди
не, јер јед но дру штво ко је је 

по че ло од ну ле прак тич но, за 
ових се дам го ди на у но га ма 
има 12 ко ре о гра фи ја – де вет 
ко ре о гра фи ја ко је мо гу да се 
обу ку и ко је мо гу да но се про
грам. За до вољ на сам и на чи
ном на ко ји су они из не ли овај 
кон церт, њи хо вом про фе си о
нал но шћу, бр зи ном и енер ги
јом ко ју су пре не ли пу бли ци. 
Та ко ђе, дра го ми је да је ха ла 
би ла пу на, да је та ко ве ли ки 
број љу ди до шао да их ви ди и 
по др жи, а опет све то не би 
би ло без огром не по др шке 
пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра
ве ко ји ма ду гу је мо огром ну 
за хвал ност, као и ро ди те љи
ма на по жр тво ва но сти и ве ро
ва њу да ће мо све ово за ових 

се дам го ди на ура ди ти – ре кла 
нам је Бар нак.

Из во ђач ки ан самбл „Из вор“ 
је ви ше сат ни про грам отво
рио Игра ма из Шу ма ди је, да 
би се ка сни је пу бли ци пред
ста ви ли кроз још пет ко ре о
гра фи ја, ме ђу ко ји ма су би ле 
и две но ве ко ре о гра фи је  
Игре из Вра ња и Игре из 
Бо си ле град ског кра ји шта, док 
су нај мла ђи чла но ви Из во ра 
из ве ли чак пет ко ре о гра фи ја. 
Го ди шњи кон церт „Из во ра“ 
пу бли ка је на гра ди ла број ним 
апла у зи ма, као и њи хо ве спе
ци јал не го сте чла но ве КУД – а 
„Па ја За рић“ из Но вих Кар ло
ва ца.

По ред Оп шти не Пе ћин ци, 

„Из вор“ је уру чио за хвал ни це 
за по др шку и успе шну са рад
њу и Кул тур ном цен тру 
Пе ћин ци, Јан вој уста но ви 
„Спорт ски цен тар“, пред у зе ћу 
„Лу ки ко мерц“ Пе ћин ци, Ту ри
стич кој ор га ни за ци ји оп шти не 
Пе ћин ци, Са ве ту ме сне за јед
ни це До њи То вар ник, Ло вач
ком дру штву „До њи То вар
ник“, Удру же њу же на „Сун чев 
цвет“ из До њег То вар ни ка, 
Са ве ту ме сне за јед ни це Бре
стач и Ло вач ком дру штву Бре
стач, као и го сти ма из Но вих 
Кар ло ва ца.

Кон церт је ре а ли зо ван под 
по кро ви тељ ством Оп шти не 
Пе ћин ци и уз по др шку Кул тур
ног цен тра Пе ћин ци.

КОНЦЕРТ ФОЛ КЛОР НОГ ДРУ ШТВА „ИЗ ВОР ДО ЊИ ТО ВАР НИК“ 

Пре ко два са та игре и пе сме

Концерт фол клор ног дру штва „Из вор До њи То вар ник“

ОШ „ДУШАН ВУКА СО ВИЋ ДИО ГЕН“

Март про те као у зна ку еко ло ги је
Уче ни ци Основ не шко ле „Душан 

Вука со вић Дио ген“ у Купи но ву, Обре
жу и Аша њи, током про те клог месе ца 
били су вео ма актив ни на очу ва њу 
живот не сре ди не. Како су нам рекли у 
овој шко ли, број ним актив но сти ма, 
које су има ле за циљ поди за ње све сти 
о ефи ка сном кори шће њу енер ги је, 
зна ча ју реци кла же, важно сти очу ва ња 
воде них ресур са, као и очу ва њу фло
ре и фау не, деца су обе ле жи ла важне 
дату ме из ових обла сти.

Током обе ле жа ва ња Свет ског дана 
енер гет ске ефи ка сно сти, уче ни ци 
нижих и виших раз ре да су кроз пре
зен та ци је, еду ка тив не фил мо ве, 
интер ак тив не ради о ни це и кви зо ве 

зна ња поно ви ли сте че на зна ња о 
енер ги ји и важно сти њене уште де, док 
су на дан „Заса ди те цвет“, у шаре не 
сак си је поса ди ли сим бо лич но упра во 
цвет. „Дани ласта ви ца“ се увек посеб
но обе ле жа ва ју у овој обра зов ној уста
но ви, те су тако уче ни ци еко ло шке и 
етно – сек ци је упо зна ли сво је дру га ре 
са основ ним карак те ри сти ка ма ових 
малих и хра брих пти ца, које наја вљу ју 
про ле ће, док су током да на вра ба ца 
изме ђу оста лог изра ђи ва ли и хра ни
ли це и кола чи ће за врап це у обли
жњем пар ку.

Свет ски дан реци кла же обе ле жен је 
сусре том пред шко ла ца и уче ни ка тре
ћег раз ре да, који су се бави ли изра ђи

ва њем игра ча ка од пред ме та за реци
кла жу, а на Међу на род ни дан река 
про гла ше ни су побед ни ци лите рар ног 
кон кур са на тему „Река Сава“. О 
важно сти и зна ча ју вода учи ли су 
током обе ле жа ва ња Свет ског дана 
вода, а Свет ски дан шума обе ле жен је 
под сло га ном „Шуме – плу ћа наше 
пла не те“, док су током изле та на 
Обед ској бари раз гле да ли и учи ли о 
биљ ним врста ма и важно сти очу ва ња 
еко си сте ма. Актив но сти ма током 
Свет ског дана мете о ро ло ги је уче ни ци 
су се упо зна ли са народ ном мете о ро
ло ги јим и како зна ко ви из при ро де 
могу послу жи ти у прог но зи ра њу вре
ме на.
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СремскаМитровица

Срећ не пра зни ке же лимо
свима ко ји Ускрс славе

по гре го ри јан ском ка лен да ру

ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ 
Сремска Митровица

Мађар ска ком па ни ја „Кон ти нен тал 
Тоба ко“ (Con ti nen tal Tobac co), која тек 
почи ње да послу је на тери то ри ји општи не 
Пећин ци у инду стриј ској зони у Шима нов
ци ма, дони ра ла је 8. апри ла десет интер
ак тив них табли, десет лап то по ва и десет 
про јек то ра Општи ни Пећин ци наме ње них 
обра зов ним уста но ва ма на тери то ри ји 
општи не.

Дона ци ју вред ну пре ко 20 хиља да евра, 
коју је уру чио дирек тор ком па ни ја „Кон ти
нен тал Тоба ко доо“ Мар ко Девр ња, у име 
пећи нач ке локал не само у пра ве при мио је 
пред сед ник Општи не Сини ша Ђокић, који 
је том при ли ком нагла сио да је зна чај дру
штве но – одго вор них ком па ни ја више
струк за локал ну зајед ни цу, као и да је 
зајед нич ки инте рес Општи не Пећин ци и 
ова квих ком па ни ја упра во обра зо ва ње 
деце, како би она сутра оста ла да живе и 
раде у овој општи ни.

– Дра го ми је да је у нашу општи ну сти
гла јед на таква ком па ни ја каква је ком па
ни ја „Кон ти нен тал Тоба ко“, посеб но, јер је 
прва ком па ни ја из наше сусед не и при ја
тељ ске земље Мађар ске, која је одлу чи
ла да инве сти ра у нашу општи ну. На пра
ви начин су се пред ста ви ли локал ној 
зајед ни ци тако што су дали вели ки допри
нос за уна пре ђе ње обра зо ва ња наше 
деце, и тиме пока за ли висо ку дру штве ну 
одго вор ност – рекао нам је пред сед ник 
Ђокић.

Дирек тор ком па ни је Мар ко Девр ња 
изја вио је да су вео ма задо вољ ни при је
мом у Општи ни, брзи ном адми ни стра ци је 
и раз ви је ном инфра струк ту ром у шима но
вач кој инду стриј ској зони, као и да је он 
лич но сре ћан што су обез бе ди ли ову 
вред ну дона ци ју за пећи нач ке шко ле.

– Као што сам са пред сед ни ком Општи
не раз го ва рао, то је један залог за будућ
ност, за децу која овде уче, раде и која ће, 
надам се зна ти да цене ову тех но ло ги ју и 
њихо во обра зо ва ње. Да оста ну пре све га 
у Шима нов ци ма и у Срби ји, и да помог ну 

сво јим зна њем фир ма ма које овде дола зе 
и тиме помог ну раз вој и наше држа ве и 
овог реги о на – изја вио је Девр ња.

Мађар ска ком па ни ја ком па ни ја „Кон ти
нен тал Тоба ко“ први пут послу је у Срби ји, 
у Шима нов ци ма, где гра де обје кат вели
чи не 12 хиља да мета ра ква драт них, а по 
речи ма дирек то ра Девр ње, обје кат ће 
бити енер гет ски ефи ка сан са солар ним 
пане ли ма, са модер ном про из вод њом пре 
све га здра ве хра не, али и са доста про
сто ра за логи стич ко – дистри бу тив но 
изнајм љи ва ње. 

Марко Деврња и Синиша Ђокић

ДОНАЦИЈА ОПШТИНИ ПЕЋИН ЦИ

20.000 евра за школе
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ПРО ЛЕЋ НО ЗА ХУК ТА ВА ЊЕ У ВОЋ ЊА ЦИ МА

Ње но ве ли чан ство, ја бу ка
Ја бу ка је пред цве та њем. Она би до са да већ про цве та ла да је би ло то пли је. Са да 

че ка мо да пче ле иза ђу, опра ше и по сле не ко ли ко да на цве та ња по чи њу се ши ри ти про
тив град не мре же. То је он да већ тр ка са вре ме ном. Не сме мо ни пре ра но ши ри ти мре
жу, да би пче ле мо гле да ура де свој по сао, а он да на вре ме мо ра мо и по ста ви ти за шти
ту, јер је та кав пе ри од го ди не – град мо же па сти вр ло ла ко, ка же Ду шан Ста ни шић 

Ја бу ке су по себ но во ће. 
Рај ско. Во ли мо их због уку са 
и слат ка стог ми ри са, а има и 
оних ко ји их во ле због ди је те. 
Ка жу „ја бу ка ди је та“ до во ди 
ли ни ју до са вр шен ства. 
Ле ка ри ка жу да ја бу ка 
по бољ ша ва рад кар ди о ва
ску лар ног си сте ма, ре гу ли
ше крв ни при ти сак, шти ти 
здра вље зу ба и убла жа ва 
упал не про це се у те лу. 

А, за са ди ја бу ке са мо што 
ни су про цве та ли у воћ ња ку 
по ро ди це Ста ни шић. За вр
ше на је ре зид ба, ску пља ње 
гра ња, а по че ле су пр ве 
за шти тар ске ак тив но сти. 
Ста ни ши ћи су тре ти ра ли 
за сад пре ки ше, те су по но
ви ли на кон па да ви на, а у 
трен ту ку раз го во ра, оба
вљен је трет ман ин сек ти ци
дом у ци љу спре ча ва ња 
бо ле сти, бла го вре ме но. На и
ме, бо ле сти се спре ча ва ју, 
јер је ка сни је ле че ње, уко ли
ко би се оне и по ја ви ле, 
да ле ко ком пли ко ва ни је.

– Ко ри сти ли смо бла гу 
хе ми ју, ка ко пе сти цид не би 
ушао у плод. Због то га је 
ова ква про из вод ња ску па. 
Ра до ви су уве ли ко у то ку, а 
ста ја ња не ма до кра ја се зо
не, ка же Ду шан Ста ни шић. 

Ста ни ши ћи су по че ли 
по сао са два хек та ра под 
ја бу ком, а до да нас је за сад 
про ши рен на ско ро се дам 
хек та ра.

– По след њих не ко ли ко 
го ди на смо об на вља ли за са
де због про ме не кли ме. Има
ли смо вр сту ко ја ни је мо гла 
у ова квим усло ви ма оп ста ти 
па смо је из ва ди ли и за са ди
ли дру ге. Де ша ва ло се да 
по не ке вр сте ни су да ле 
ре зул та те ка кве смо оче ки ва
ли, па смо и то про ме ни ли да 
би смо до шли на са да шњих 
60 од сто за са да ја бу ке га ле, 
а 40 од сто ја бу ке ај да ред, 
гре ни смит, злат ни де ли шес 
и ред чиф, об ја шња ва Ста
ни шић.

Ни ске тем пе ра ту ре ко је су 
би ле ак ту ел не то ком мар та и 
по чет ком апри ла, на сву сре
ћу, ни су мо гле ути ца ти на 
за сад у тој фа зи. Ме ђу тим, 
во ћа ри се на да ју да ће се 
за др жа ти ле по вре ме ко је је 

по треб но цве та њу. 
– Ја бу ка је пред цве та њем. 

Она би до са да већ про цве
та ла да је би ло то пли је. 
Са да че ка мо да пче ле иза ђу, 
опра ше и по сле не ко ли ко 
да на цве та ња, по чи њу се 
ши ри ти про тив град не мре
же. То је он да већ тр ка са 
вре ме ном. Не сме мо ни пре
ра но ши ри ти мре жу, да би 
пче ле мо гле да ура де свој 
по сао, а он да на вре ме мо ра
мо и по ста ви ти за шти ту, јер 
је та кав пе ри од го ди не – град 
мо же па сти вр ло ла ко, до дао 
је Ста ни шић.

Као и мно ги ко ји се ба ве 
по љо при вре дом и во ћа ри су 
не из ве сно сти шта ће се до га
ђа ти то ком го ди не. На и ме, 
ви со ка це на про из вод ње, 
ко ју дик ти ра ју свет ске при ли
ке, сва ка ко ће се од ра зи ти и 
на срп ске во ћа ре. 

– Ка ко ће се од ви ја ти про
да ја и из воз, то не мо же мо 
зна ти. Сви во ћа ри су у стра
ху. Ми има мо уго вор са „Ато

сом“ из Ма ле Ре ме те, та ко 
да, све што бе ре мо, во зи мо 
њи ма. За до вољ ни смо ду го
го ди шњом са рад њом и на да
мо се да ће та ко оста ти у 
бу дућ но сти. Не ће би ти ла ка 
го ди на ни ко ме, мно ги од у ста
ју, а они ко ји на ста вља ју 
мо ра ју да се при др жа ва ју 
свих про пи са ква ли тет не 
про из вод ње, ка ко би оп ста
ли. Јер, већ уко ли ко про из
вод пре ђе у дру гу кла су, не ма 
до бит ка, ис при чао је Ду шан 
Ста ни шић.

У се зо ни, би ће по треб на и 
до дат на рад на сна га, као и 
сва ке го ди не. На пи та ње, 
ка ко ће во ћа ри да се из бо ре 
са мањ ком рад не сна ге, ко ји 
је већ не ко ли ко го ди на при
су тан, Ста ни шић ка же да је 
до са да успе вао да на ђе 
ре ше ње.

– На ма је по треб но за ову 
по вр ши ну до 15 љу ди. Ме ђу
тим, ми то ра ди мо по ро дич
но и у са рад њи са при ја те
љи ма, по зна ни ци ма... Рад ни 

сат за се зон ске рад ни ке 
ко штао је до са да 250 ди на
ра, са да се го во ри о то ме да 
ће би ти 300 ди на ра. Мно ги 
љу ди из окол них се ла су 
на шли за по сле ње у фа бри
ка ма у гра ду, где то ком чи та
ве го ди не мо гу да ра де и 
има ју при хо де, а не са мо 
ка да је се зо на у по љи ма. 
Углав ном је оста ла ста ри ја 
по пу ла ци ја, ко јој је фи зич ки 
по сао те жак и он да то ути че 
на бр зи ну оба вље ног по сла. 
Во ћа ри се сна ла зе, до ла зе 
гру пе из ра зних дру гих кра је
ва, из ја вио је Ду шан Ста ни
шић.

Тре нут но је не за хвал но 
го во ри ти о це на ма ко је се 
мо гу оче ки ва ти, с об зи ром на 
тре нут но ак ту ел но свет ско 
тр жи ште и це не про из вод ње. 
Ме ђу тим, оно че му се са да 
во ћа ри на да ју је су по вољ ни 
вре мен ски усло ви, ква ли те
тан род и при нос. 

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Ду шан Ста ни шић
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КВА ЛИ ТЕТ ПОЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕМЉИ ШТА

Нео п ход не лабо ра то риј ске ана ли зе
Нај ве ћи непри ја тељ ква ли те ту 

земљи шта је неко ри шће ње стај ња ка, 
кажу пољо при вред ни струч ња ци. Упра
во због тога у перт ход ном пери о ду су 
у раз го во ру са пољо при вред ни ци ма 
ука зи ва ли на зна чај ана ли зе земљи
шта како би се ситу а ци ја побољ ша ла 
и како би про из вод ни резул та ти били 
бољи. Пре по ру ка, али и став стру ке је 
да се пољо при вред на про из вод ња мора 
ради ти план ски, како би крај њи резул тат 
био пово љан.

Ква ли тет пољо при вред ног  земљи шта 
ниг де није исти и зави си од под не бља 
и реги о на где се нала зи. На ква ли тет, 
сва ка ко, ути че и при ме на агро тех нич ких 
мера, посеб но унос мине рал них ђубри
ва. Као нај ве ћи про блем, пољо при верд
ни струч ња ци исти чу недо во љан унос 
стај ња ка, па је оту да лабо ра то рисјка 
ана ли за земљи шта нео п ход на. Она 
се кон ти ну и ра но спро во ди послед њих 
годи на, тако да су пао ри вео ма упу ће ни 
у тај сег мент пољо при вред не про из вод
ње.

– Пољо при вред ник нај бо ље позна је 
сво је земљи ште. Као струч ња ци може
мо да ука же мо да се на осно ву ана ли
зе земљи шта доби ја ју тач не пре по ру ке 
за раци о нал но кори шће ње мине рал них 
ђубри ва, посеб но у ово вре ме када су 
цене ђубри ва неси гур не, висо ке и када 
је мно ги ма оно недо ступ но, каже Јор да
на Нин ков из Лабо ра то ри је за земљи ште 
и агро е ко но ми ју Ново сад ског инсти ту та.

Има ју ћи у виду чиње ни цу да су „инпу
ти“ у пољо при вред ној про из вод њи све 
ску пљи,  све се мора ура ди ти план ски. 
То се посеб но одно си на при мер код 
поди за ња више го ди шњих заса да где и 
нај ма ња гре шка у почет ку може да буде 
ката стро фал на.

– Нај ва жни је је да пре не се мо пољо
при вред ни ци ма план ски при ступ засни
ва њу про из вод ње, пого то во код засни
ва ња више го ди шњих заса да. Ту се 
мора при сту пи ти уре ђе њу земљи шта по 
пла ну, на осно ву лабо ра то риј ске ана ли

зе земљи шта и пре по ру ка за ђубре ње. 
Углав ном све мора да буде, што би се 
рекло, уна пред сми шље но, а не да буде 
нешто хао тич но и без пла на, дода је  
Јор да на Нин ков.

Ових дана се у мно гим акре ди то ва
ним лабо ра то ри ја ма ради основ на ана
ли за плод но сти земљи шта након које 
пао ри доби ја ју тач не пре по ру ке за унос 
мине рал них ђубри ва. Пре по ру ке се 
мора ју пошто ва ти, јер је добро позна то 
да вишак, али и мањак азот них ђбри ва 
нега тив но ути че на гаје ни усев.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Мањак рад не сна ге вели ки про блем
Са почет ком сва ке про из вод не годи

не, пољо при вред ни ци су у стра ху због 
недо стат ка рад не сна ге, посеб но они 
који се баве поврат ском про из вод њом. 
Овај про блем је из годи не у годи ну све 
ира же ни ји па мно ги од такве врсте про
из вод ње оду ста ју. Иако се дају добре 
днев ни це, пољо при вред ни ци кажу да 
нико неће у њиву, па се уме сто повр тар
ских кул ту ра на њихо вим њива ма нала
зе кукурз, соја или пше ни ца.

Нека да су срем ски пољо при вред ни

ци лако дола зи ли до рад не сна ге. Увек 
је било оних који су рас по ло же ни за 
рад на њиви за добру днев ни цу на којој 
дома ћи ни нису ште де ли. Сада је сасвим 
дру го вре ме. Мно ги пољо при вред ни ци 
су због недо стат ка рад не сна ге пре ста
ли да се баве повр тар ством у пот пу но
сти или су се опре де ли ли само за јед ну 
биљ ну врсту, која не тра жи додат ну рад
ну сна гу.

– Морао сам да напу стим про из вод њу 
пара дај за и папри ке у пла сте ни ци ма, јер 

је недо статк рад не сна ге све евиднтни
ји. Иако пла ћа мо добре днев ни це, све 
је мање оних који хоће да раде или на 
њиви или у пал сте ни ку. Сада радим 
само оно што могу са поро ди цом, а то 
је про из вод ња зеле не сала те иако је ту 
зара да мања него, на при мер, код пара
дај за, али мање се ради, каже Антун 
Мар кић, повр тар из Руме.

Нека да нај по зна ти ји бостан џи ја из 
Вог ња који је лубе ни це више од 20 годи
на про да вао на Зла ти бо ру, више их нема 
на сво јим њива ма. Јова Матић каже да 
око боста на има пре ви ше посла, а рад
не сна ге ниг де.

– Око боста на има пуно посла, а нема 
ко да ради. Нека да нас је била пуна 
кућа и сви смо ишли на њиву. Ситу а ци
ја је сада дру га чи ја и нема ко да иде у 
њиву. Уме сто боста на, сеја ћу куку руз, 
соју и пше ни цу. Мања је зара да, али се 
и мање ради, каже, Јова Матић пољо
при вред ник из Вог ња.

Нека да шње повр ши не под повр ћем 
код мно гих пао ра сада зау зи ма ју ратар
ске кул ту ре  код којих има мањих ула га
ња, али се лак ше обра ђу ју. Упра во због 
тога на срем ским њива ма све чешће 
може да се види модер на и јака меха ни
за ци ја са којом се радо ви у њиви лак ше, 
брже и ква ли тет ни је оба вља ју.

Јордана Нинков

Антун Маркић
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ЖУП НИК РИМО КА ТО ЛИЧ КЕ ЦРКВЕ СВЕ ТОГ ДИМИ ТРИ ЈА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ 
ЕУДАРД ШПА НО ВИЋ ПОВО ДОМ УСКР СА

Живе ти истин ском
пору ком Ускр са

Ускрс врло брзо 
забо ра ви мо, одно
сно њего ву пору ку. 

Већ дру гог дана 
Ускр са наста ви мо 

живе ти сво јим ста
рим живо том где 

има мно го тога што 
се про ти ви Ускр су, 

а то је међу соб на 
завист, љубо мо ра, 

нетр пе љи вост... 
Хри шћан ство 

насто ји дубо ко 
хума ни зо ва ти дру

штво, одно се, а 
пуно тога што је 

увре да Ускр су, ми 
већ за неко ли ко 

дана поно во поч не
мо живе ти. Како 

оста ти на путу 
Ускр са у овом про

сто ру и вре ме ну 
које одвла чи од 

тога? Могу ће је. И 
като ли ци и пра во

слав ци има ју све ту 
литур ги ју, све те 

тај не, испо вест и 
при чест, рекао је 

жуп ник Еду ард 
Шпа но вић

Вер ни ци који про сла вља ју 
Ускрс пре ма гре го ри јан ском 
кален да ру, ове годи не обе ле
жа ва ју нај ве ћи хри шћан ски 
пра зник у неде љу 17. апри ла. 
Пра зну ју га като ли ци, про те
стан ти, англи кан ци, поје ди не 
пра во слав не и неке мање 
цркве. Пово дом Ускр са жуп
ник римо ка то лич ке цркве Све
тог Дими три ја у Срем ској 
Митро ви ци, Еду ард Шпа но вић 
је чести тао свим вер ни ци ма 
Ускрс. Он је поже лео да и вер
ни ци као и све ште ни ци успе ју 
у сво јим насто ја њи ма да про
дру у суштин ску пору ку пра
зни ка, како они који пра зну ју 
по новом, тако и они који пра
зну ју по ста ром кален да ру. 

– Допу сти мо да нас пору ка 
Ускр са тако захва ти, како 
бисмо исту пре ли ли на лич ни, 
поро дич ни и дру штве ни живот, 
хума ни зу ју ћи наше дру штво, 
како је сам Исус желео од нас. 
Да бисмо дали допри нос 
миру, мора мо нај пре бити у 
миру са самим собом, сво јим 
бли жњи ма и Богом, рекао је 

жуп ник Еду ард Шпа но вић. 
Како је у сре ди шту хри

шћан ства крст Ису са Хри ста и 
њего во ускр сну ће, пред нама 
је про сла ва кључ ног тре нут ка 
за хри шћан ску рели ги ју. 

– Да се Ускрс није дого дио 
све би било забо ра вље но. И 
Вели ки петак и Ису со ва мука, 
смрт и про по ве ди. Не би било 
све тих ота ца. У сре ди ште хри
шћан ства мора мо ста вља ти 
пору ку Ускр са. Хри шћа нин 
који није вођен и надах нут том 
пору ком, није истин ски хри
шћа нин. У при пре ми за про
сла ву Ускр са запа жа мо вели ки 
труд да се обез бе ди све оно 
што под ра зу ме ва Ускр шња 
трпе за. То јесте добро, јер на 
тај начин се одр жа ва ју лепи, 
ста ри и кори сни оби ча ји, које 
црква ите ка ко подр жа ва, али 
ако оста не мо само на оби ча ји
ма, фол кло ру, ми запра во сла
ве ћи Ускрс, вре ђа мо Ускрс. 
Пору ка Ускр са је нешто мно го 
шире, са чиме би тре ба ло да 
живи мо, а да нам буде око сни
ца при ват ног, дру штве ног, 

поли тич ког и сва ког дру гог 
дела живо та. Човек који је раз
у мео пору ку Ускр са има потре
бу да њу и живи, а она каже да 
је живот јачи од смр ти, да је 
љубав боља од мржње, да 
све тло увек побе ђу је таму, а 
нада очај. При ста ја ти на смрт, 
неправ ду, љубо мо ру и завист, 
зна чи не живе ти хри шћан ски, 
пору чио је жуп ник.

Жуп ник је навео да у Јеван
ђе љу Исус уче ни ци ма гово ри 
да ће их свет одвла чи ти од 
исти не, садр жа ја, сушти не. 
Сва ко вре ме носи сво је бре
ме, па тако и дана шње. Пита
ли смо, како бити добар хри
шћа нин у модер ном вре ме ну?

– У хри шћан ству посто је 
апсо лут не кате го ри је, Бог и 
љубав која је прва и темељ на 
Хри сто ва запо вест. Хри шћан
ска љубав није тре нут на емо
ци ја, већ начин живо та. На 
кључ не поте шко ће савре ме
ног чове ка, одго во ри ћу цита
том јед ног духов ни ка: „Дик та
ту ра рела ти ви зма“. Дакле, ту 
је поте шко ћа. Све је рела тив

Жуп ник Еду ард Шпа но вић
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но и могу ће дру га чи је. Сада 
се рела ти ви зу је све оно што 
су вред но сти хри шћан ства и у 
таквом дру штве ном амби јен ту 
тешко је истра ја ти и бити 
истин ски вер ник. Сви они који 
желе живе ти пору ку хри шћан
ства и Ускр са, сма тра ју се 
чуда ци ма и поста ју непри хва
ће ни од дру штва. Јер, истин
ски вер ник диже свој глас про
тив мржње, дис кри ми на ци је, 
про тив смр ти, која се дога ђа 
на раз ли чи те начи не и то не 
само физич ке, јер се толи ко 
људи данас уби ја у духу, 
лошим сти лом живо та и 
лошим пору ка ма. Тешко јесте, 
али је Христ то пред ви део. Он 
је рекао след бе ни ци ма „Ви 
ћете бити све тлост све та“. 
Зашто је хри шћан ство у оном 
амби јен ту ста рог Рима било 
тако при јем чи во? Исти на је да 
су их царе ви про го ни ли, а 
про ли ве на крв тада шњих хри
шћа на је била семе за нове. 
Они који су веро ва ли, све до
чи ли су и шири ли су те пору ке 
око себе. Често слу ша мо на 
миса ма посла ни це Све тог 
апо сто ла Павла Корин ћа ни
ма. Он је рекао да нема поде
ле на мушко и жен ско, дакле 
још пре две хиља де годи на се 
гово ри ло о рав но прав но сти. 
Затим, нема поде ле на роба и 
сло бод ног чове ка, што зна чи 
хри шћан ство руши робо вла
снич ки систем. Ми данас не 

живи мо аутен тич но свој хри
шћан ски иден ти тет, који је 
иден ти тет Ускр са. Сви ти све
ци које ми данас сла ви мо, 
упра во су били том пору ком 
надах ну ти и ту радост су 
шири ли око себе. Међу њима 
је и наш заштит ник гра да Све
ти Дими три је. Он је 304. годи
не, деве тог апри ла, на Ускрс 
поло жио свој живот, а три 
дана пре тога и Све ти Ири неј, 
епи скоп гра да. Зато би тре ба
ло афир ми са ти у овом гра ду 
тај датум. Ми има мо такво 
богат ство, јер заштит ник 
нашег гра да је ускр сни све
тац, обја снио је жуп ник Еду
ард Шпа но вић. 

Људ ском роду је без сум ње, 
врло лако након вер ског пра
зни ка да се вра ти ста рим 
нави ка ма. Међу тим, важно је 
истра ја ти и хри шћан ске пору
ке живе ти и након тога.

– Ускрс врло брзо забо ра ви
мо, одно сно њего ву пору ку. 
Већ дру гог дана Ускр са наста
ви мо живе ти сво јим ста рим 
живо том где има мно го тога 
што се про ти ви Ускр су, а то је 
међу соб на завист, љубо мо ра, 
нетр пе љи вост... Хри шћан ство 
насто ји дубо ко хума ни зо ва ти 
дру штво, одно се, а пуно тога 
што је увре да Ускр су, ми већ 
за неко ли ко дана поно во поч
не мо живе ти. Како оста ти на 
путу Ускр са у овом про сто ру и 
вре ме ну које одвла чи од тога? 

Могу ће је. И като ли ци и пра
во слав ци има ју све ту литур ги
ју, све те тај не, испо вест и при
чест. При чест је срце хри
шћан ског живо та. Сви ће сла
ви ти Ускрс, али коли ко ће се 
људи при че сти ти? Без при че
сти, без тог живо твор ног дара, 
живог Хри ста који нам се 
дару је, нема ни сна ге. Пре ма 
Јеван ђе љу, Ису су је при шао 
један мла дић који му је поста
вио пита ње шта би тре ба ло 
да учи ни да би башти нио веч
ни живот. Исус му је рекао 
„Љуби Госпо да Бога сво га 
свим срцем сво јим и свом 
душом сво јом и свим умом 
сво јим и свом сна гом сво јом и 
Љуби бли жње га сво га као 
само га себе“. Хри шћан ска 
љубав је увек видљи ва, опи
пљи ва и пре по зна тљи ва, уко
ли ко није тако, то је лице мер
је. Човек ће рећи: „Да, то је 
лако“. Јесте, лако је воле ти 
дру гог чове ка који нам није 
бли зу и рет ко га виђа мо, а хај
де да про ба мо воле ти сво ју 
око ли ну, сво га ком ши ју... 
Поже лео бих сви ма да се 
истин ска про сла ва Ускр са 
пре ли је и на дане након 
литур гиј ске про сла ве, запра
во, цели наш живот мора бити 
про сла ва Ускр са, ка којем и 
сами иде мо, закљу чио је жуп
ник Еду ард Шпа но вић. 

Алек сан дра Плав шић
Фото: Б. Туцаковић

У при пре ми за про
сла ву Ускр са запа
жа мо вели ки труд 
да се обез бе ди све 
оно што под ра зу
ме ва Ускр шња 
трпе за. То јесте 
добро, јер на тај 
начин се одр жа ва ју 
лепи, ста ри и кори
сни оби ча ји, које 
црква ите ка ко 
подр жа ва, али ако 
оста не мо само на 
оби ча ји ма, фол кло
ру, ми запра во сла
ве ћи Ускрс, вре ђа
мо Ускрс. Пору ка 
Ускр са је нешто 
мно го шире, са 
чиме би тре ба ло да 
живи мо, а да нам 
буде око сни ца при
ват ног, дру штве ног, 
поли тич ког и сва
ког дру гог дела 
живо та. Човек који 
је раз у мео пору ку 
Ускр са има потре бу 
да њу и живи, а 
она каже да је 
живот јачи од смр
ти, да је љубав 
боља од мржње, да 
све тло увек побе
ђу је таму, а нада 
очај. При ста ја ти на 
смрт, неправ ду, 
љубо мо ру и 
завист, зна чи не 
живе ти хри шћан
ски, пору чио је 
жуп ник

ЂОТО: Оплакивање Христа из 1305. године, фреска у капели Скровењи у Падови
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Огле да ла су
сву да око нас

Мно ги ма који су ишли у Митро вач
ку гим на зи ју познат је нара тив 
елит не шко ле, и ако си гим на зи

ја лац, ти си заи ста неко и нешто у том 
пери о ду живо та. Хај де што мно ги роди
те љи жуде да им деца буду некад гов
на зи јал ци, пар дон гим на зи јал ци, јер су 
можда и они били нека да поно сни уче
ни ци ове шко ле, него се и сред њо школ
ци диче што, побо гу, иду у, пре ма мно
ги ма, нај бо љу шко лу у Срем ској Митро
ви ци. 

Чак су и неки про фе со ри дик ти ра ли 
да тре ба да буде мо поно сни што смо 
гим на зи јал ци, пум па ли нам его и раз ви
ја ли кри тич ко мишље ње, које је било 
посеб но кри тич ки настро је но пре ма 
сви ма који су упи са ли оста ле ‘зана те’. 
Сећам се, један про фе сор је пре да вао 
и у еко ном ској шко ли и стал но је пра
вио поре ђе ња изме ђу ђака, одно сно, 
одра стао човек је пра вио раз ли ку изме
ђу деце, те обја шња вао како њима даје 
мно го лак ше тесто ве јер су њихо ви 
капа ци те ти мањи, а ми смо про све тље
ни гим на зи јал ци који ће да про ме не 
свет и заслу жу је мо да пред нас ста вља 
вели ке и тешке иза зо ве…

По завр шет ку сред ње шко ле сам упи
са ла факул тет под јед на ко ели ти стич ког 
карак те ра, опет, не зна ју ћи ни ко тамо 
иде, ни о чему се ради, јер сам ја као 
пала с Мар са, али сећам се изра за 
лица раз ли чи тих људи када кажем да 
сам на чуве ном Факул те ту поли тич ких 
нау ка. Про фе со ри су се дичи ли што су 
исти факул тет завр ши ли и на њему 
данас пре да ју. Нипо да шта ва ли оста ле 
про фе со ре који нису, а на нама је опет 
било да мења мо свет. Неки су исти ца
ли важност нашег посто ја ња у овој 
земљи, те нас обли ко ва ли и обу ча ва ли 
како да буде мо бољи од свих и не тро
ши мо вре ме на „ниже од нас“. Лоше су 
тре ти ра ли жене на шал те ру, запо сле не 
у сту дент ској слу жби, зва ли чиста чи це 
и вика ли када год би нешто про на шли у 
слу ша о ни ца ма да није под конац  и 
тако нам дава ли свој при мер. 

Неко ли ко годи на касни је, моја прва 
шефи ца била је гро зна пре ма сви ма 

који су „ста ту сно“ испод ње. Гово ри ла 
ми је с ким у живо ту тре ба да будем 
добра, нагла ша ва ла важност кокет ног 
осме ха људи ма на пози ци ји, исти ца ла 
како жене, од којих ти нешто тре ба, 
увек тре ба похва ли ти и дати им ком
пли мент. Није јој био про блем да вра ти 
капу ћи но јер је пена одврат на, с тим да 
то коно ба ру нељу ба зно и каже, нити да 
мар ши ра тек ори ба ним подом док је 
чиста чи ца гле да рав но у очи и то још из 
речи: „Па шта хоћеш, да идем око ло?“ 

Па да, не би ти пала кру на с гла ве ни 
да одеш око ло. 

Тре нут на уред ни ца је слич на. Осмех 
само оно ме од кога јој нешто тре ба, 
сто ји поред кафе – кува ри це и дик ти ра 
како да јој ску ва кафу – ско ро сва ко 
јутро, чува ру на пар кин гу не каже ни 
добар дан и нер во зно тру би пеша ци ма 
који спо ро пре ла зе пре ко ули це. Њено 
вре ме је нај ва жни је, у сво јој гла ви је 
себи јако бит на, а сви оста ли? Сви 
оста ли је не под но се. 

А, мени како изгле да ју? Мени су сви 
они били огле да ла у живо ту, и дан 
данас јесу. Поглед у будућ ност каква 
бих била у слу ча ју да пра тим њихо ве 
кора ке и њих схва тим као мен то ре. По 
неком свом ста ту су и зва њу, они мени и 
јесу учи те љи живо та, али не како тре ба 
– него како не тре ба. 

Про чи та ла сам ско ро сва ку лек ти
ру током свог шко ло ва ња, али 
рет ке су рече ни це које су ми 

оста ле у гла ви као ова, за коју сма трам 
да је пот пу но при клад на ово ме о чему 
данас пишем.

„Нико миран, а нико спо ко јан, све се 
човјек бру ка са човје ком, гле да мај мун 
себе у зрца ло...”, речи су Њего ше ве.

Кад год осе тим да се мало „узве
здим“, јер некад имам те нале те нео бја
шњи вог само по у зда ња, под се ћам себе 
да ми је запра во важни је у живо ту да 
будем и мир на и спо кој на. Да се бру кам 
– не желим пред собом. А, у огле да лу 
мај му не гле дам, и срећ на сам што ми 
та огле да ла не при па да ју и што у њима 
није мој лик.

ЛА Луна

Неки су исти ца ли важност нашег 
посто ја ња у овој земљи, те нас обли
ко ва ли и обу ча ва ли како да буде мо 
бољи од свих и не тро ши мо вре ме 
на „ниже од нас“. Лоше су тре ти ра ли 
жене на шал те ру, запо сле не у сту
дент ској слу жби, зва ли чиста чи це и 
вика ли када год би нешто про на шли 
у слу ша о ни ца ма да није под конац  
и тако нам дава ли свој при мер

СТАРА ПАЗОВА

Вели ка подр шка 
обра зо ва њу Рома

Општи на Ста ра Пазо ва послед њих 
годи на ради у вели кој мери на инклу
зи ји ром ске зајед ни це, а пово дом 
Свет ког дана Рома, гра ђа ни ма ове 
наци о нал но сти честит ку је упу тио 
Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник Општи
не. Помоћ Роми ма се годи на на уна зад  
огле да кроз раз не про јек те и видо ве 
подр шке, од мате ри јал ног збри ња ва
ња до уна пре ђе ња обра зо ва ња.  Стам
бе ни про бле ми се убр за но реша ва ју, 
тако да су, захва љу ју ћи овој локал ној 
само у пра ви изгра ђе ни ста но ви, обез
бе ђе на сред ства за купо ви не кућа са 
окућ ни цом, а вели ка пажња је усме ре
на на обра зо ва ње Рома. И ове годи не 
пово дом Свет ског дана Рома, локал на 
само у пра ва ће нај бо љим ђаци ма са 
тери то ри је ста ро па зо вач ке општи не 
поде ли ти таблет – рачу на ре. У наред
ном пери о ду, наста ви ће са при ме ри ма 
добре прак се као мул ти ет нич ка и мул
ти кон фе си о нал на сре ди на, уз подр шку 
и сарад ње са свим наци о на нал ним 
мањи на ма, а тако и ром ском.

ОКУД „СВЕ ТИ СА ВА“
ИЗ НО ВЕ ПА ЗО ВЕ

Ср це као во ди ља
ОКУД „Све ти Са ва“ из Но ве Па зо ве 

осно ва ла је гру па око два де де сет 
мла дих љу ди пре два де сет го ди на са 
же љом да се дру же и чу ва ју од за бо
ра ва на род ну тра ди ци ју, чу ло се на 
све ча ној ака де ми ји одр жа ној у не де
љу, 10. апри ла по во дом овог ју би ле ја. 
Био је то  сво је вр сни вре ме плов, у 
ко ме је Мар ко Кам џи јаш, умет нич ки 
ру ко во ди лац и је дан од осни ва ча, под
се тио на нај зна чај ни је до га ђа је ко ји су 
обе ле жи ли овај пе ри од, те је то био 
омаж сви ма, ко ји су гра ди ли ово дру
штво. Од апри ла 2002. го ди не, ка да су 
ре ги стро ва ни, по сте пе но су се раз ви
ја ли. Уз из во ђач ки ан самбл, оформ
ље не су деч је гру пе, за тим ре ци та тор
ска сек ци ја, на род ни ор ке стар и 
пе вач ке гру пе, сви су уче сни ци број
них так ми че ња и но си о ци ме да ља са 
по кра јин ских и ре пу блич ких так ми че
ња. На ре пер то а ру има ју око 20 ко ре
о гра фи ја, а ка ко ко ре о граф и умет нич
ки ру ко во ди лац свих ових го ди на уз 
Мар ка је био ње гов брат Ни ко ла Кам
џи јаш. На функ ци ји пред сед ни ка са да 
је Ми ли вој Ки пић, шеф ор ке стра Бо јан 
Јеф тић. Сва ка се сек ци ја пред ста ви ла 
са јед ном ре пре зен та тив ном тач ком, а 
про грам је за вр шен Игра ма из Сту де
ни це. У то ку ве че ри, при ка зан је кра
так до ку мен тар ни филм, а за слу жним 
по је дин ци ма и ко лек ти ви ма су при па
ле за хвал ни це. Уз за хвал ни цу, Све то
сав ски вез је уру чен и Оп шти ни Ста ра 
Па зо ва, а пре у зе ла је На та ша Ми ћић, 
пред сед ни ца Скуп шти не оп шти не. 
Сви про гра ми ове го ди не би ће у зна ку 
ју би ле ја, а сле де ћи у ни зу би ће кон
церт пе вач ких гру па. З. К.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ка ко се из бо ри ти
с про лећ ним алер ги ја ма

Не при јат но сти ко је ре ме те сва ко дне ви цу, па ци јен ти 
мо гу зна чај но убла жи ти и чак не у тра ли са ти пра во вре
ме ном ре ак ци јом. По сто је те ра пи је ко је успе шно олак
ша ва ју те го бе

До ла ском про ле ћа и сун ча них да на, 
гра ђа ни про во де ви ше вре ме на на по љу, 
те су че шћи и про бле ми са по ја вом алер
гиј ских ре ак ци ја. То ни је не у о би ча је на 
по ја ва, ка жу ле ка ри, и да па ци јен ти не 
би тре ба ло да бри ну, јер по сто ји ре ше
ње.

– У ово до ба го ди не до ла зи до цве та
ња по је ди них ко ров ских би ља ка и др ве
ћа, та ко да се осло ба ђа ве ли ка ко ли чи на 
по ле на. Он ни је ште тан за ве ћи ну љу ди, 
али код по је ди на ца иму но ло шки си стем 
пре по зна је по лен као стра но те ло, од но
сно, алер ген. У том тре нут ку до ла зи до 
алер гиј ске ре ак ци је, а глав ни про дукт је 
осло ба ђа ње хи ста ми на и мно гих дру гих 
хе миј ских ме ди ја то ра, ко ји до во де до 
про ме не на слу зни ци но са, ока, но сних 
шу пљи на, брон хи ја, а по не кад и до про
ме на на ко жи. Нај че шће је у пи та њу 
алер гиј ски ри ни тис. Симп то ми су свраб 
и пец ка ње очи ју, за пу шен нос, оп струк
ци ја но са, би стра се кре ци ја из но са, 
за тим се ја вља ки ја ви ца. Ве ћи на тих 
симп то ма се ја вља и код обич них, акут
них, ре спи ра тор них ви ру сних ин фек ци ја, 
што пред ста вља глав ни ди јаг но стич ки 
про блем, об ја сни ла је др Ма ри ца Ђу кић 
Сте кић, ле кар ми тро вач ког До ма здра
вља. 

Па ци јен ти ко ји има ју та кве те го бе, а 
прет ход но ни су има ли про бле ма са 
алер ги ја ма, уко ли ко до би ју до дат не 
бо ло ве у ми ши ћи ма и по ви ше ну тем пе
ра ту ру, ле ка ри са ве ту ју да се та да ипак 
ја ве у ко вид ам бу лан те. Ме ђу тим, ово је 
и пе ри од го ди не ка да се по ве ћа ва мо гућ
ност за ја вља ње про бле ма код па ци је на
та са аст мом. За то је по треб но да ре дов
но узи ма ју сво ју про пи са ну те ра пи ју, а 
сва ку про ме ну да при ја ве иза бра ном 
ле ка ру. 

– Не би тре ба ло да за бо ра ви мо ни 
по ја ву оси па по ко жи, као је дан вид кон
такт ног алер гиј ског дер ма ти ти са или 

пе ча та по ко жи, то је још је дан сиг нал да 
се оде на пре глед, до да ла је др Ма ри ца 
Ђу кић Сте кић. 

Не при јат но сти ко је ре ме те сва ко днев
ни цу, па ци јен ти мо гу зна чај но убла жи ти 
и чак не у тра ли са ти, пра во вре ме ном 
ре ак ци јом. По сто је те ра пи је ко је успе
шно олак ша ва ју те го бе.

– Фи зи кал ним пре гле дом, узи ма њем 
анам не зе, кли нич ким пре гле дом, а по не
кад је по треб но и ла бо ра то риј ским на ла
зи ма, по ста вља мо аде кват ну ди јаг но зу. 
Са да по сто је моћ ни пре па ра ти, но ви је 
ге не ра ци је и те ра пи је ко ји ма мо же мо 
по мо ћи на шим па ци јен ти ма, на гла си ла 
је др Ма ри ца Ђу кић Сте кић.

Алер ги је по га ђа ју чак 30 од сто свет
ског ста нов ни штва. Бу ја ње ве ге та ци је и 
њен ути цај је не мо гу ће спре чи ти, али 
мо гу ће је за шти ти се на о ча ри ма за сун
це, ше ши ри ма и ме ња њем оде ће по ула
ску у ку ћу, на ко јој се за др жао по лен. 

А. Плав шић
Фо то: Б.Ту ца ко вић

др Ма ри ца Ђу кић Сте кић

Цве та ње узрок алер гиј ских ре ак ци ја

СТАРА ПАЗОВА

Упис у вр ти ће
Ово го ди шњи кон курс за упис де це у 

пред школ ске уста но ве на те ри то ри ји 
оп шти не Ста ра Па зо ва рас пи сан је 4. 
и тра ја ће до 22. апри ла од но сно 4.
ма ја, док ће пре ли ми нар не ли сте би ти 
об ја вље не у ма ју и ју ну, у за ви сно сти 
од пред школ ске уста но ве. Ро ди те љи и 
ста ра те љи нај мла ђих ста нов ни ка ста
ро па зо вач ке оп шти не има ју до вољ но 
вре ме на да кон ку ри шу за ме сто свог 
де те та у вр ти ћу у на ред ној 2022/2023.
го ди ни.

Зах те ви за упис под но се се ис кљу
чи во елек трон ски, пу тем услу ге еВр
тић на пор та лу еУ пра ве као и прет ход
них не ко ли ко го ди на. У „По ле тар цу», 
ко ји рас по ла же са 13 вр тић ких обје ка
та у Ста рој и Но вој Па зо ви, Го лу бин
ци ма, Вој ки и Kрњешевцима сва ког 
упи са се тра жи ме сто ви ше. Kонкурсом 
је пред ви ђе но 390 сло бод них ме ста за 
де цу од ја сле ног, пре ко вр тић ког до 
при прем ног пред школ ског уз ра ста.

У пред школ ској уста но ви „Ра дост“ у 
По ду на вљу бо ра ви пре ко 800 де це у 
де вет обје ка та. У овом вр ти ћу не ма 
ли сте че ка ња, јер де цу упи су ју то ком 
це ле го ди не. Ре зул та ти ак ту ел ног кон
кур са, ко ји тра је до 22. апри ла би ће 
об ја вље ни 9. ма ја на цен трал ном 
објек ту у Но вим Ба нов ци ма и на зва
нич ном сај ту. При о ри тет за упис у 
пред школ ску уста но ву има ју де ца из 
дру штве но осе тљи вих гру па, као и 
де ца за по сле них ро ди те ља и ре дов
них сту де на та, тре ће и на ред но де те, 
де те чи је су бра ћа и се стре већ упи са
на у вр тић. Д. Г.

ХО Р „ПО ЛИ ФО НИ КА“

Ве че хор ске му зи ке

Удру же ње „Бин го“ ор га ни зу је Ве че 
хор ске му зи ке у Му зе ју Сре ма, у 
че твр так у 19 ча со ва. Кон церт се ре а
ли зу је с ци љем пре зен то ва ња ра да 
хо ра „По ли Фо ни ка“ то ком про те клих 
го ди ну да на и на ја ве ак тив но сти пла
ни ра них за 2022. го ди ну. На кон цер ту 
ће, по ред хо ра до ма ћи на, на сту пи ти и 
хор Удру же ње ле пих умет но сти „Аро
ди си“, ан самбл „Кран че вић“ као и хор 
сред ње му зич ке шко ле, во кал ни сек
стет „Кран че вић“, Трио „Сла ву ји“ у 
са ста ву Леа Не ди мо вић, Ива на Си со
је вић и Алек сан дар Цун дра, као и 
пи ја нист ки ња Иси до ра Гро зда но вић. 
Улаз на кон церт је сло бо дан.
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БЕ О ЧИН: 45. СМО ТРА АМА ТЕР СКИХ ПО ЗО РИ ШТА СРЕ МА

Светковина аматерског 
позоришног стваралаштва

У пе так, 8. апри ла у Бе о чи ну по че ла 
је ви ше днев на ма ни фе ста ци ја – 45. 
Смо тра ама тер ских по зо ри шта Сре
ма, на кон пе то го ди шње па у зе. По се
ти о ци су у Кул тур ном цен тру има ли 
при ли ку да по гле да ју и из ло жбу пла
ка та и на ја ва по зо ри шних пред ста ва 
ама те ра, на ста лих то ком про шлих 
го ди на. Смотра траје до 16. априла.

– Ово је јед на сво је вр сна свет ко ви на 
ама те ра Сре ма. До са да су одр жа не 
44 смо тре, а пр ва је би ла у Бе о чи ну и 
још 17 на кон то га. Ми се ра ду је мо што 
је ове го ди не Бе о чин по но во до ма ћин, 
на ро чи то што се одр жа ва по сле пет 
го ди на па у зе. У ода би ру се лек то ра 
Зол та на Фрид ма на, ко ји је од гле дао 
це ло куп ну про дук ци ју у Сре му, гле да
ће мо осам пред ста ва. Смо тру отва ра
мо пред ста вом „Цу на ми“ Сло вач ког 
кул тур но – про свет ног дру штва из 
Ер де ви ка, ре као је Се ку ла Пе тро вић, 
пред сед ник Кул тур но – умет нич ког  
дру штва „Бри ле“ из Бе о чи на.

И ово га пу та ула зни ца се ни је пла ћа
ла, што је ду го го ди шња прак са на 
свим кул тур ним до га ђа ји ма у Бе о чи ну. 

– У чи та вом гра ду вла да по себ на 
амос фе ра ка да се одр жа ва по зо ри шна 
смо тра. Пам тим, ка да сам пр ви пут 
би ла на смо три још 1988. го ди не у 
Пе ћин ци ма, ка ко смо пра ти ли на шу 
пред ста ву „Це мен та ши“ и тај осе ћај 

ко ји смо до жи ве ли та да ме још увек 
пра ти. Смо тра је од у век цен тар кул
тур них де ша ва ња на ше сре ди не. Ми 
смо чак наш ка лен дар до га ђа ја ускла
ђи ва ли пре ма смо три. На дам се да 
ће мо ус пе ти да оправ да мо то по ве ре
ње, јер смо го ди на ма би ли за и ста 
до бри до ма ћи ни. Ми ће мо под јед на ко 
на ви ја ти за све и на да мо се да ће смо
тра оста ти у на шем гра ду, јер је то 

за и ста сми сао по сто ја ња на шег цен
тра, ре кла је Ивана Бран ков, ди рек тор 
Цен тра за кул ту ру у Бе о чи ну.

Од 14 пред ста ва, се лек тор Зол тан 
Фрид ман је ода брао осам за ову смо
тру. То су, по ред пред ста ве „Цу на ми“ 
ко ја је из ве де на пр ве ве че ри, пред ста
ва „All sho ok up“ Гим на зи је „Сте ван 
Пу зић“ из Ру ме, „Пу ту ју ће по зо ри ште 
Шо па ло вић“ ама тер ског по зо ри шта 

Се ку ла Пе тро вић Ива на Бран ков

Пред ста ва „All sho ok up“ Гим на зи је „Сте ван Пу зић“ из Ру ме
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„Мир ко Та та ло вић Ћи ра“ из Но ве Па зо
ве, „Лек ци ја“ пе ћи нач ког кул тур ног цен
тра, „Крај ви кен да“ бе о чин ског КУДа 
„Бри ле“, „Ро ђе не“ ама тер ског по зо ри
шта „Бра ни слав Ну шић“ из Ши да, „Да
нас ја, су тра ти“ ста ро па зо вач ке гим на
зи је и пред ста ва „Не ка бу де ано ним но 
(ово је мо ја при ча)“ ин ђиј ског Кре а тив
ног цен тра „Ар те ље“.

– Ода брао сам осам пред ста ва, ко је 
ће мо по сле овог фе сти ва ла оце ни ти и 
усме ри ти пре ма фе сти ва ли ма ко ји их 
оче ку ју на сле де ћем ни воу. То је леп 
по сао, од го во ран и вр ло спе ци фич но је 
оце њи ва ти сво је ко ле ге, ме ђу тим, то је 
и ра дост исто вре ме но. Све су то ква
ли тет ни и по све ће ни љу ди. Оно што је 
спе ци фич но и до бро, ис ку сни ји се ле по 
дру же са мла ди ма, ко ји да ју сво је нај
бо ље ре зул та те. Кри те ри ју ми су ви ше
стру ки и ви ше знач ни. Пред ста ве су 

на ста ле из ра ди о ни чар ског при сту па 
ра ду, за тим из кла снич ног тре ти ра ња 
тек ста и кул тур не ба шти не, а та ко ђе и 
ко ри шће њем не ких но вих жа нр о ва, 
мју зи кла... Има ју ћи на уму да сам 
ви део 14 пред ста ва и да сам имао при
ли ке да ви дим пред ста ве ко је су тек 
на ста ја ле, раз у ме ва ње у овим те шким 
си ту а ци ја ма је мо ра ло да по сто ји, због 
епи де ми је ко ро на – ви ру са. Мно ги су 
има ли про блем, јер ни су мо гли да ра де 
у нор мал ним усло ви ма. До ла зио сам 
чак и на њи хо ве про бе. Пред ста ве, ко је 
ни су пла си ра не на смо тру, до би ле су 
су ге сти је ка ко да се из бо ре са не да ћа
ма. Ме ни ни је био про блем ни да за ми
слим сце но гра фи ју ко ја још увек ни је 
до вр ше на. То је иза зов и за ме не и за 
њих, да ви ди мо ко ли ко су ус пе ли да 
усво је су ге сти је за от кла ња ње не ких 
гре ша ка ко је су би ле еви дент не, из ја

вио је Зол тан Фрид ман.
То ком све ча ног отва ра ња, при сут ни

ма се обра ти ла пред сед ни ца Оп шти не 
Бе о чин, ко ја је ис та кла да су се бо ри ли 
и да је обе ћа ла да ће се смо тра вра ти 
у њи хо ву оп шти ну, што је и учи ње но.

– Бе о чин је јед на од оп шти на где је 
по зо ри шни ама те ри зам ве о ма ва жан и 
има сво ју ду гу тра ди ци ју. По но сна сам 
кад се ова кве ства ри де ша ва ју у на шој 
оп шти ни, из ја ви ла је пред сед ни ца 
Оп шти не Бе о чин Мир ја на Ма ле ше вић 
Мил кић.

Ге не рал ни по кро ви тељ смо тре је 
Оп шти на Бе о чин, а за ор га ни за ци ју су 
за ду же ни Цен тар за кул ту ру, спорт и 
ту ри зам Оп шти не Бе о чин, КУД „Бри ле“ 
и Са вез умет нич ког ства ра ла штва ама
те ра Вој во ди не.

Алек сан дра Плав шић
Фо то: Исмет Аде мов ски

Бе о чин је јед на од оп шти
на где је по зо ри шни ама
те ри зам ве о ма ва жан и 
има сво ју ду гу тра ди ци ју. 
По но сна сам кад се ова
кве ства ри де ша ва ју у 
на шој оп шти ни, из ја ви ла 
је пред сед ни ца Оп шти не 
Бе о чин Мир ја на Ма ле ше
вић Мил кић

Зол тан Фрид ман

„Пу ту ју ће по зо ри ште Шо па ло вић“ ама тер ског по зо ри шта „Мир ко Та та ло вић Ћи ра“ из Но ве Па зо ве

Мир ја на Ма ле ше вић Мил кић
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ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН 
ЗДРА ВЉА, 7. АПРИЛ 

Наша пла не та – наше здра вље

Уз пошто ва ње свих пре вен
тив них мера које се одно се на 
спре ча ва ње шире ња зара зне 
боле сти COVID19 иза зва не 
виру сом SARSCoV2, Завод 
за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца, у сарад њи са 
Домом здра вља Срем ска 
Митро ви ца обе ле жио је овај 
зна ча јан датум. У про сто ри
ја ма месне зајед ни це „Цен
тар“ у Срем ској Митро ви ци 
одр жан је Базар здра вља са 
циљем ука зи ва ња на важност 
очу ва ња живот не сре ди не 
а самим тим и пре вен ци је и 
очу ва ња здра вља. Уче сни ци/

наши сугра ђа ни има ли су при
ли ку да пре кон тро ли шу сво је 
основ не пара ме тре (холе сте
рол, три гли це ри де, шећер у 
крви, крв ни при ти сак) као и 
да у раз го во ру са здрав стве
ним рад ни ци ма и сарад ни
ци ма сазна ју како то живот на 
сре ди на ути че на наше здра
вље и на који начин ми сами 
може мо да наше окру же ње 
учи ни мо здра ви је, леп ше и 
чисти је. Нашим поступ ци ма 
може мо мно го тога да учи ни
мо за бољу живот ну сре ди
ну а самим тим и соп стве но 
здра вље. 

Циљ свих актив но сти јесте 
да пра вил ним пона ша њем, 
физич ком актив но шћу, аде
кват ном исхра ном и ели ми
на ци јом већег бро ја фак то ра 
ризи ка може се уна пре ди
ти здра вље свих нас, као и 
спре чи ти наста нак тешких 
обо ље ња. 

Свет ски дан здра вља, 7. 
април, ове годи не посве ћен 
је очу ва њу здра ве живот
не сре ди не и обе ле жа ва се 
под сло га ном „Наша пла не
та, наше здра вље”. Ваздух, 
вода и хра на нео п ход ни су за 
опста нак свих живих бића, а 

добро здра вље нерас ки ди
во је пове за но са здра вом 
живот ном сре ди ном. Упра
во зато Свет ска здрав стве на 
орга ни за ци ја овај зна ча јан 
датум у Кален да ру здра вља 
посве ћу је здра вљу наше пла
не те. 

Ово го ди шња кам па ња обе
ле жа ва се са циљем поди за
ња све сти о ути ца ју зага ђе
ња вазду ха, воде и хра не на 
здра вље и могу ћим после ди
ца ма, као и у циљу под сти
ца ња на актив но сти и мере 
које тре ба пред у зе ти како би 
се очу ва ла живот на сре ди

Потро шња воде се удво
стру чи ла у послед њих 50 
годи на – ште ди мо воду јер 
су њене коли чи не на 
Земљи огра ни че не.

Обра ти те пажњу на то 
коли ко и како кори сти те воду. 
Само 2,5% од укуп не коли чи
не воде на Земљи је слат ко
вод но. Већи на је зале ђе на 
или дубо ко испод повр ши не. 
Мали део који пре о ста је 
нала зи се у река ма и језе ри
ма и упра во ту воду кори сти 
за про из вод њу хра не, при
вре ду и све живот не потре бе 
више од седам мили јар ди 
људи. Раци о нал но кори сти те 
доступ ну воду поправ ком 
сла ви на које цуре, укљу чи ва
њем маши на за пра ње судо
ва и веша тек када се напу не, 

повре ме ним затва ра њем 
сла ви не при ли ком пра ња 
зуба, туши ра ња и пра ња 
косе, зали ва ње баште или 
дво ри шта у раним јутар њим 
сати ма (ако има могућ но сти 
водом из буна ра или при ку
пље ном кишни цом).

Реци кла жом ште ди мо 
при род не ресур се и енер
ги ју и шти ти мо живот ну 
сре ди ну. 

Сва ке годи не се реци кла
жом уште ди 700.000.000 тона 
у еми си ји угљендиок си да, а 
реци кла жа јед не тоне ста кла 
сма њу је зага ђе ње вазду ха за 
20 про це на та.

Реци кли рај те. При ли ком 
купо ви не обра ти те пажњу на 
озна ку на амба ла жи да ли 
може да се реци кли ра. Кори

сти те ста кле ну уме сто пла
стич не амба ла же и плат не не 
тор бе уме сто пла стич них 
кеса. 

Сао бра ћај пред ста вља 
зна ча јан извор зага ђе ња 
вазду ха. 

Када би сва ко од нас само 
два пута недељ но оста вио 
ауто мо бил код куће, еми си ја 
гасо ва ста кле не баште у све
ту би се сма њи ла у про се ку 
за 720 kg на годи шњем нивоу.

Уме сто ауто мо би ла кори
сти те бицикл или јав ни пре
воз или про ше тај те до посла 
или шко ле ако уда ље ност 
није пре ве ли ка. Сма њи ће те 
зага ђе ност вазду ха, као и 
коли чи ну буке, саго ре ти 
кало ри је и побољ ша ти сво је 
здра вље.

Саго ре ва њем фосил них 
гори ва наста ју раз ли чи та 
хемиј ска једи ње ња која 
више стру ко зага ђу ју живот
ну сре ди ну и ути чу на кли
му и здра вље. 

Очи сти те фил те ре кли ма 
уре ђа ја, искљу чи те сија ли цу 
када вам није нео п ход на, 
ура ди те изо ла ци ју ради 
побољ ша ња енер гет ске ефи
ка сно сти.

Сва ке годи не се посе че 
600 мили о на ста ба ла како 
би се про из ве ло шест три
ли о на цига ре та

Уко ли ко пуши те, пре ста ни
те са овом лошом нави ком. 
Реци те НЕ дува ну у свом 
окру же њу – не посто ји без бе
дан ниво изло же но сти дуван
ском диму из око ли не. 

Шта сва ко од нас може да ура ди
да се сачу ва здра ва живот на сре ди на?

Др Бран ка Мал ба шић Зече вић Акци ја у Месној зајед ни ци „Цен тар“ у Срем ској Митро ви ци
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Кли мат ске про ме не у виду 
пора ста тем пе ра ту ре вазду
ха, екс трем них пада ви на и 
попла ва су све при сут не и 
мани фе сту ју ути цај на биљ
ни и живо тињ ски свет, као и 
на здра вље људи. Рас ту ће 
тем пе ра ту ре и попла ве иза
зва не кли мат ским про ме на
ма ће додат них две мили јар
де људи изло жи ти ризи ку од 
инфек ци је ден га гро зни цом. 
Девет од десет људи на пла
не ти уди ше зага ђен ваздух. 
Зага ђе ње вазду ха узро ко ва
но људ ским фак то ром, на 
при мер саго ре ва ње фосил
них гори ва попут наф те, 
угља и при род ног гаса, 
допри но си дегра да ци ји 
живот не сре ди не. Од после
ди ца зага ђе ња вазду ха на 
пла не ти сва ког мину та 13 
људи умре од рака плу ћа, 
срча них боле сти и можда ног 
уда ра. Зага ђе ње азот  диок
си дом може погор ша ти 
респи ра тор не боле сти, а ово 
се посеб но одно си на аст му. 

Широм све та 3,6 мили јар
ди људи нема без бед не 
сани тар не усло ве. Нетре ти
ра ни људ ски отпад уни шта ва 
како еко си сте ме тако и здра
вље људи, а повре де иза зва
не убо дом игле од одба че них 
шпри це ва могу иза зва ти 
хепа ти тис Б, Ц и дру ге зара
зне боле сти.

Широм све та две мили јар
де људи нема без бед ну пија
ћу воду. Сва ке годи не 829.000 
људи умре од дија ре је узро
ко ва не зага ђе ном водом и 
лошим сани тар ним усло ви
ма.

Од после ди ца упо тре бе 
дува на сва ке годи не умре 
више од осам мили о на људи. 
Упо тре ба дува на је глав ни 
фак тор обо ле ва ња од рака, 
боле сти срца, плу ћа. 

Зага ђе ње 
живот не
сре ди не
у број ка ма

на, а тиме и здра вље људи. 
У скла ду са при сту пом „Јед
но здра вље” који нагла ша
ва међу за ви сност здра вља 
живо ти ња, људи и живот не 
сре ди не, ово го ди шња кам
па ња про мо ви ше пору ке и 
актив но сти које илу стру ју 
ути цај на око ли ну како пона
ша ња поје ди на ца тако и дру
штва у цели ни:

Др Бран ка
Мал ба шић Зече вић

спец. соци јал не меди ци не

ОСКО РУ ША СТА РА ДВА ВЕ КА КОД МА НА СТИ РА НО ВО ХО ПО ВО

Ко ров гу ши спо ме ник 
при ро де

Оско ру ша рет ко и за бо ра
вље но во ће, ко је по ла ко из у
ми ре, јер се у при ро ди те шко 
раз мно жа ва, још мо же да се 
ви ди не где у Сре му. Јед но 
та кво др во на ла зи се у бли
зи ни ма на сти ра Но во Хо по во 
код Ири га и оно се код За во
да за за шти ту при ро де Ср би
је на ла зи на ли сти спо ме ни ка 
при ро де. Ово ду го веч но ста
бло, пре по зна тљи во по опо
рим пло до ви ма, про гла ше но 
је за спо ме ник при ро де 1976. 
го ди не, а оста ло је са чу ва но 
ду же од два ве ка и спа да у 
нај ста ри ја у Вој во ди ни.

Да ово др во има то ли ки 
зна чај, сва ко од про ла зни ка 
то ни ка да не би по ми слио, 
јер до оско ру ше не са мо да 
не мо же да се до ђе од ко ро
ва и ши бља, већ јој се и 
од ва ли ла гра на, ко ја је за кр
чи ла при ла зак са ње не дру ге 
стра не.

Пре не ко ли ко го ди на, би ло 
је ре че но да ће би ти по ста
вље на та бла са свим ка рак
те ри сти ка ма ово га др ве та, 
али то још ни је учи ње но. 

– Она је већ де сет го ди на у 
ко ро ву. Пре две го ди не су 
до ла зи ли из По кра јин ског 
за во да за за шти ту при ро де и 
ре кли да ће по ста ви ти та блу, 
али још ни су – ка же Иви ца 
Ру шпај, ин спек тор за за шти

ту жи вот не сре ди не у Оп шти
ни Ириг и до да је да ће оба ве
сти ти еко ло ге.

Ис под оско ру ше, ко ја је 
ви си не око 15 ме та ра и чи ји 
је обим био око два ме тра, 
док се ни је пре це пи ла, за по
че та је из град ња трим – ста
зе, али ни она ни је за вр ше на 
и сва је об ра сла ши бљем. 

Ви кен да ши ко ји у не по
сред ној бли зи ни има ју ви кен
ди це, ни не зна ју да је оско
ру ша про гла ше на као при
род но до бро, а ка ко и не би 
ка да ни ко не одр жа ва про
стор око овог спо ме ни ка при
ро де.

Од овог ве о ма рет ког др ве
та про из во де се кун да ци за 

пу шке, клом пе, док је у Фран
цу ској и Не мач кој оско ру ша 
ве о ма тра же на у пре храм бе
ној ин ду стри ји, а Шве ђа ни од 
ње из ра ђу ју ску по це ни на ме
штај. С. Ко стић

За вре ме вла да ви не ау у
стро у гар ске ца ри це Ма ри је 
Те ре зи је, ње ном на ред бом, 
сва ко се о ско дво ри ште у Вој
во ди ни мо ра ло је да има ста
бло оско ру ше. Вла дар ка је 
зах те ва ла да се она са ди 
ка ко би спре чи ла глад али и 
због здра вља ис хра не де це и 
на ро да на овим про сто ри ма.

На ред ба

СМОТРА РЕЦИТАТОРА

Ло ра и Пе тар
на ре пу блич ком 
так ми че њу

Ло ра Мер шак из Ста ре Па зо ве 
је уз злат ну ди пло му на по кра јин
ској смо три ре ци та то ри из бо ри ла 
и пла сман на ре пу блич ки ни во 
так ми че ња. Злат не ди пло ме у 
ка те го ри ји од ра слих, на смо три у 
Сеч њу, одр жа ној од 8. до 10. 
апри ла,  из ста ро па зо вач ке 
оп шти не при па ле су и Мии 
Ве реш, Ани Мил те но вић, Сер ге ју 
Са ви ћу, Ни ко ли Мар ко ви ћу и 
Ан дре ју Си мен ди ћу.У ка те го ри ји 
нај мла ђих злат но од лич је је при
па ло Ду њи Аба џи ја и Пе тру Ба би
ћу, ко ји се пла си рао и на ре пу
блич ки ни во. Ме ђу ре ци та то ри ма 
сред њег уз ра ста зла то су осво ји
ли Ан ђе ла Ада мо вић, Леа Пе трић 
и Да вид Си мен дић. Ре пу блич ка 
смо тра у Ва ље ву ће би ти одр жа
на 14. и 15. ма ја. З. К.

Ори ла са по зо ри шна са ла 
у Но вој Па зо ви у су бо ту уве
че, ка да су на це ло ве чер
њем кон цер ту у ор га ни за ци
ји КУД Мла дост, на сту пи ли 
го сти из Бра тун ца, Звор ни ка 
и Брч ког, Ре пу бли ке Срп ске 
од но сно Бо сне и Хер це го ви
не. Но во па зо вач ко дру штво 
Мла дост је у  но вем бру про
шле го ди не пот пи са ло Спо
ра зум о бра ти мље њу са 
КУД Мост из Бра тун ца при
ли ком го сто ва ња у том 
ме сту а ово је са да би ла 
уз врат на по се та, та ко да је 
до га ђа ју при су ство вао и 
пред сед ник Оп шти не Бра ту
нац Ср ђан Ран кић. Кон церт 
је на зван по мо сту из ме ђу 
Љу бо ви је и Бра тун ца, ко ји 

спа ја ова два ме ста, од но
сно Ср би ју са Ре пу бли ком 
Срп ском а мо сто ви слу же 
упра во спа ја њу љу ди. Исто 
та ко је овај кон церт пе смом 
спо јио из во ђа че и пу бли ку, 
ко ја је бу ром апла у за пра ти
ла сва ки ко рак. Го сти су 
из ве ли ко ре о гра фи је из 
Са ра јев ског по ља, Под ри
ње, Бо си ле град ског кра ји
шта, те при ка за ли бо гат ство 
и ле по ту на род них оби ча ја и 
но шњи из тих кра је ва а 
до ма ћи ни су са три уз ра сне 
гру пе при ка за ли део свог 
ре пер то а ра, док је при прем
ни ан сабл пре ми јер но из вео 
Игре из Ле сков ца. Ве ћи на 
ига ра је на зах тев пу бли ке 
игра на на бис. З. К.

ПЕ СМА НАС ПО ВЕ ЗУ ЈЕ

Кон церт
„Бра то љуб“
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НА ВЕСТ О СМР ТИ ДЕЈА НА МИЈА ЧА 

Основ на сцен ска даска
позо ри шне пое ти ке

Свет ска исто ри ја позо ри шта је дуга, 
јер позо ри ште се пам ти коли ко и циви ли
за ци ја. Исто ри ја позо ри шта у Срби ји је 
доста кра ћа, и озбиљ ни је запо чи ње тек 
са Јоа ки мом Вуји ћем, те може мо гово ри
ти о све га две сто ти не педе сет годи на. 
Зато је осам де сет осам годи на у том 
окви ру при лич но вели ки комад, кома ди
на. Зато живот поје ди них позо ри шних 
људи јесте неиз о ста ван део исто ри је 
срп ског и југо сло вен ског позо ри шта и 
дра ме. Када је обја вље но да је Дејан 
Мијач пре ми нуо, све се наста ви ло. Глум
ци са који ма је радио су дали при клад не 
изја ве о покој ном, нови не су писа ле 
њего ву дужу и кра ћу био гра фи ју. Ништа 
није ста ло, зато што то тако бива када 
пре ми не позо ри шни рад ник, а позо ри
ште је веће од све га и сва ко га и не ста је 
и када оду нај ве ћи. Тако се то ради, тако 
се то ради ло. Био је све при сут на мудр
ост из мра ка позо ри шне сале, ода кле је 
на про ба ма сти за ла стро га реч сми ре
ним гла сом и ода кле је на пре ми је ра ма 
стро го око пра вед но одме ра ва ло. 

Дејан Мијач је знао сво је гра ни це, сто
га је реди тељ ску пали цу одло жио о клин, 
али сва ка њего ва изго во ре на реч и поја
ва били су барем ома њи кул тур ни дога
ђај. Сва ка њего ва режи ја била је озби
љан педа го шки рад са глум ци ма. Глум ци 
су кочо пе р на бића од пла сте ли на, који 
само рет ки чароб ња ци могу нео сет но да 
пре о бли ку ју у нео п ход но фор му и облик, 
он је то ура дио са чита вом нашом сце

ном. Моде ли ра њем тог кочо пер ног пла
сте ли на фор ми рао је све оп шти позо ри
шни израз и било који реди тељ да се 
данас поја ви са било каквом пое ти ком, 
иза шао је из Мија че ве шко ле. Зато може
мо да каже мо да је Дејан Мијач био први 
мај стор есна фа, од којег се занат учи и 
пажљи во кра де. Фор мал но, Мијач је био 
про фе сор глум це на Ака де ми ји умет но
сти, и обли ко вао је нај бо ље дана шње 
глум це, али нефор мал но, Мијач је обли
ко вао целу нашу драм ску и позо ри шну 
сце ну. Срп ско народ но позо ри ште је 
2017. годи не обја ви ло моно гра фи ју Деја
на Мија ча коју је при ре ди ла Дарин ка 
Нико лић, где о Мија чу гово ре савре ме ни
ци, прет ход ни ци, след бе ни ци. Зато ћемо 
при чу о Деја ну Мија чу испри ча ти кроз 
неко ли ко кази ва ња која су се нашла у тој 
моно гра фи ји.

Јован Ћири лов: Кла сик модер ног 
чула

„Ми смо све вре ме ишли у истом сме
ру, бра не ћи основ не вред но сти позо ри
шта. Обо ји ца смо се бори ли про тив шун
да, комер ци ја ли зма, буле ва ра, наци о
нал не пате ти ке. Мијач је све стан чиње
ни це да је циник, и изгле да да кат ка да у 
томе ужи ва, али се накрат ко каје када 
пре те ра. А онда поч не испо чет ка. Кри ти
чар ски поглед на свет цини ка, постао је 
део њего ве умет нич ке при ро де и чак 
његов одли чан инстру мент. Није нима ло 
слу чај но што су њего ве нај бо ље пред
ста ве оне у који ма је могао да се раз мах

не његов орган ски цини зам. Као и мно ги 
умет ни ци, Мијач је самот њак, што сти ца
јем живот них окол но сти, што сво јом при
ро дом. Два самот ња ка, један отво ре ни 
циник, дру ги крип то ци ник као што сам ја, 
добро су се у позо ри шту укло пи ли и деј
ство ва ли.“

Воја Бра јо вић: Поглед на глум ца
„Само поглед на глум ца Деја на Мија ча 

непро це њи во је дра го цен. А тек рад са 
њим! Мијач има, назо ви мо то, спо соб
ност да види, осе ти, про зре, ске ни ра, 
пре по зна све што глу мац има у себи, а 
да то не зна. На нај чу де сни је и нај не о бја
шње ни је начи не то обо га ћу је, уна пре ђу је 
глум чев дар. Кад доде ли и нај ма њу уло
гу, то је огром на шан са глум цу да се 
оства ри, да се уна пре ди. Рад са Мија чем 
је радост игре. Не дозво ља ва, пре све га 
себи, да било ко од глу ма ца оста не нео
б у хва ћен том радо шћу Рекао бих да је то 
вели ки поклон сва ком позо ри шту у којем 
је радио. Дејан Мијач уса вр ша ва глу мач
ки тале нат! Нарав но, он је мно го више од 
тога. Читав космос... Без пре те ри ва ња. 
Вео ма мудар човек. Лич но сам му немер
љи во захва лан.“

Када је обја вље но да 
је Дејан Мијач пре ми
нуо, све се наста ви ло. 
Глум ци са који ма је 
радио су дали при клад
не изја ве о покој ном, 
нови не су писа ле њего
ву дужу и кра ћу био
гра фи ју. Ништа није 
ста ло, зато што то тако 
бива када пре ми не 
позо ри шни рад ник, а 
позо ри ште је веће од 
све га и сва ко га и не 
ста је и када оду нај ве
ћи. Тако се то ради, 
тако се то ради ло. Био 
је све при сут на мудр
ост из мра ка позо ри
шне сале, ода кле је на 
про ба ма сти за ла стро
га реч сми ре ним гла
сом и ода кле је на пре
ми је ра ма стро го око 
пра вед но одме ра ва ло

Дејан Мијач (Фото: Medi ja cen tar Beo grad – Wiki pe dia)



3113. APRIL 2022.  M NOVINE

Бран ко Цве јић: Он је кате
го ри ја, мера ства ри

„Гово ри ти о Деја ну Мија чу! 
То има одли ке немо гу ће 
миси је. Зашто је тешко гово
ри ти о Деја ну Мија чу? Јед но
став но, он је кате го ри ја. Као 
кад кажеш, Моцар то ва музи
ка. То је то! Нема се шта 
дода ти. Тако је и са Мија чем 
– он је мера ства ри. Чуве ни 
свет ски мисли о ци, посеб но 
источ њач ки, гово ри ли су о 
поје ди нач ном у којем се се 
огле да уни вер зал но. Е то је 
код Мија ча гото во сва ко дне
ви ца. У разним њего вим сит
ни ца ма, у позо ри шном раду 
на при мер, не само што се 
огле да ју те уни вер зал но сти, 
него су то запра во отво ри 
кроз које се публи ци и нама 
који смо са њим ради ли отва
ра ју види ци ка том уни ве зал
ном, вечи том, савре ме ном, а 
исто вре ме но днев но нео п ход
ном. Дејан гени јал но сагле да
ва ства ри. Не либи се да то и 
каже. Може те зами сли ти 
глум це који ма реди тељ пред 
пре ми је ру каже „Ја сам то 
гро зно изре жи рао“, жив сам 
се исе као, памп тим то, бога
ми. Нема потре бу да себе 
пред ста вља дру га чи јим него 
што јесте, што ина че није 
редак слу чај, пого то во у позо
ри шту. Гени јал ност је јед но
став на и исто вре ме но нео бја
шњи ва.“

Јасна Ђури ћић: Ти овде 
кре чиш!

„Чини ми се да је Деја но ва 
спе ци фич ност то што инси
сти ра на говор ној рад њи, он 
је увек знао куд иде и зашто 
нешто тра жи, а исто вре ме не 
глу мац у таквом поступ ку 
доби је мно го више про сто ра. 
Испри ча ћу јед ну анег до ту. 
Када смо ради ли Сумњиво
лице, моја кће р ка је има ла 
годи ну дана, били смо под
ста на ри и реши ли да окре чи
мо тај стан чић. Јед ног дана 
замо лим Деја на да про пу стим 
про бу због кре че ња. Он је 
рекао: „Сјај но! Јеси ти луда? 
Ти овде кре чиш. Је л’ теби то 
јасно, Јацо? Ти једи но овде 
кре чиш и ниг де више“, сутра
дан сам дошла на про бу, није 
ми било пра во, али сам чула 
шта ми је рекао, то се уре же 
до кра ја живо та. Дакле, ми 
овде кре чи мо!“

Нека за крај оста не тако – 
ми овде кре чи мо! Нај јед но
став ни ја и нај сли ко ви ти ја 
реди тељ ска инди ка ци ја, којој 
је Дејан Мијач обја снио 
сушти ну позо ри шта, а био је 
довољ но вели ки да он то 
може и сме да ура ди. Дејан 
Мијач је у занат ском и поет
ском сми слу, у реди тељ ском 
изра зу, окре чио наше позо ри
ште.  Читан ка

У АТА РУ ВИШЊИ ЋЕ ВА ПРО НА ЂЕ НИ ОСТА ЦИ
СРЕД ЊО ВЕ КОВ НЕ ЦРКВЕ

Бого мо ља о којој
има мало пода та ка

У ата ру Вишњи ће ва, на про сто ру пре ма 
реци Босут, током радо ва за изград њи буду
ћег дела ауто – пута Кузмин – Срем ска Рача, 
откри вен је архе о ло шки лока ли тет. Реч је о 
оста ци ма сред њо ве ков не цркве. Лока ли тет је 
архе о ло шки обра ђен, а про на ђе ни су ком плет
ни теме љи цркве, која је неста ла и не поми ње 
се након 16. века, одно сно, од пери о да након 
тур ских осва ја ња ових про сто ра.

– Вео ма је мало изво ра у који ма се поми
ње та црква, тако да инфор ма ци је гото во и не 
посто је. Посто ја ла су оче ки ва ња да је ту неки 
антич ки обје кат, али се испо ста ви ло да је то 
сред њо ве ков на црква. Про на ђен је ком пле
тан темељ, оста ци бро да цркве, као и оста ци 
олтар ског и зво нич ког дела. У том пери о ду се 
сахра њи ва ло у бли зи ни цркве, тако да је остао 
и вели ки број гро бо ва. Још увек је рано дава
ти кона чан изве штај, јер ана ли зе свих про на
ђе них арте фа ка та тек пред сто је. Након обра
де ће архе о ло зи доне ти закључ ке, на осно ву 
истра же ног. Једи ни траг који смо про на шли се 
поми ње у мађар ским изво ри ма у 12. и 13. веку, 
који потвр ђу ју посто ја ње грч ке цркве, тач но 
лоци ра не на месту где смо откри ли овај лока
ли тет. Поми ње се као мана стир Све те Ана ста
си је. То је сада налаз који буди вели ко инте
ре со ва ње. Ина че је сред њи век ока рак те ри сан 
као мра чан, с обзи ром на то да сам по себи 
има мало сачу ва них писа них тра го ва, јер су се 
тада деша ва ла број на осва ја ња, мења ња вла
да ра и држа ва које су вла да ле овим про сто
ри ма. Да ли је то заи ста Мана стир Све те Ана
ста си је, не може се рећи поу зда но, обја снио је 
в.д. дирек то ра Заво да за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре, Љуби ша Шула ја.

Како нам је још у Заво ду рече но, посто је 
тра го ви паље ња на поме ну том лока ли те ту, те 
је могу ће да је након тур ских осва ја ња про сто

ра дошло до зати ра ња тра го ва. Овај лока ли
тет би могао дати одго вор на мно га пита ња, 
али у овом тре нут ку је важно нагла си ти да је 
тре нут но реч о пре ли ми нар ним тврд ња ма.

А. Плав шић
Фото: Микица Илић

„ВОР КИ ТИМ“ И КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Тур не ја „Сло бод на зона“
Филм ски фести вал „Сло бод на зона“ кре ће 

на сво ју 16. Тур не ју у више од 50 гра до ва и 
општи на широм Срби је, а у Руми ће сво је про
гра ме има ти у апри лу, мају и јуну. Тур не ја ове 
годи не доно си нај но ви је доку мен тар не и игра
не фил мо ве, који су били изу зет но запа же ни 
на гло бал ној анга жо ва ној филм ској сце ни. 
При ка за ће се фил мо ви који су осва ја ли нај ве
ће награ де, али и подр шку публи ке и кри ти ке 
од Бер ли на до Kана и дру гих вели ких свет ских 
филм ских мани фе ста ци ја.

Девет фил мо ва са 17. Филм ског фести ва ла 
„Сло бод на зона“, који је одр жан у новем бру 
про шле годи не у Бео гра ду, Новом Саду и 
Нишу, по избо ру публи ке и селек то ра фести
ва ла, биће при ка за но и у оста лим гра до ви ма 
Срби је, у сарад њи са локал ним орга ни за ци ја
ма и кул тур ним цен три ма. 

Локал ни парт нер у Руми је „Вор ки тим“ 
Рума, уз тех нич ку подр шку Kултурног цен тра 
„Бра на Црн че вић“. Као и прет ход них годи на, 

за све љуби те ље фил ма, улаз је бес пла тан. 
Шесна е ста тур не ја „Сло бод не зоне“ у Руми је 
реа ли зо ва на у делу пла ни ра ном за  април, а 
сле де и по три фил ма у мају и јуну.

У апри лу су при ка за ни  игра ни филм „Без 
каја ња“ који доно си при чу о холанд ским вој ни
ци ма, потом  доку мен тар ни филм „Нај леп ши 
дечак на све ту“ о Бјор ну Андре се ну, кога је 
Луки но Вискон ти иза брао за уло гу Тађа у 
њего вом фил му „Смрт у Вене ци ји“ и који га 
про гла ша ва пер со ни фи ка ци јом лепо те. Тре ћи 
је био про шло го ди шњи побед ник „Сло бод не 
зоне“ филм „Про фе сор Бах ман и њего ви часо
ви“. 

– Про јек ци је су биле добро посе ће не, сем 
код послед њег фил ма, можда и због чиње ни
це да тра је три и по сата. Април ски део тур не
је је завр шен и нове фил мо ве рум ска публи ка 
ће гле да ти у мају и јуну – каже Дра ган Цакић, 
пред сед ник „Вор ки Тима“.

С. Џаку ла
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Две про те кле годи не биле 
су због пан де ми је вео ма иза
зов не и за уста но ве кул ту ре, 
чији се про гра ми реа ли зу ју 
у кон так ту са публи ком. То 
важи и за рум ски Кул тур ни 
цен тар „Бра на Црн че вић“ 
који је током годи не на сво
јим број ним про гра ми ма 
имао изме ђу 50.000 и 60.000 
посе ти ла ца, да би се тај број 
про шле годи не пре по ло вио.

Ипак, у овој уста но ви кул
ту ре су се тру ди ли и да у 
огра ни че ним усло ви ма, када 
је број публи ке у пита њу, 
пону де ква ли тет не садр жа је.  

– Ако две годи не у кон ти
ну и те ту губи те публи ку, не 
може те одјед ном да је вра
ти те. Ми сад то поку ша ва
мо тако што наста вља мо са 
нашим редов ним про гра ми
ма, ква ли тет ним пред ста ва
ма на које је наша публи ка 
нави кла, поче ла је про лећ на 
сезо на музич ког про гра ма 
„Чај у 8“, уве ли смо и нови ну, 
а то су деч је пред ста ве. Уста
но ви ли смо да је то нешто 
чега је публи ка била жељ на, 
роди те љи су једва доче ка ли 
да дођу са децом на пред
ста ве за које је вла да ло изу
зет но вели ко инте ре со ва ње 
– каже Ката ри на Фили по вић, 
дирек тор ка Кул тур ног цен тра 
и дода је да је мала сала у 
којој се игра ју деч је пред ста
ве пуна. 

Нај мла ђа публи ка ће има
ти при ли ку да у пред ста ва ма 
ужи ва током апри ла, а онда 
ће се одлу чи ва ти да ли ће 
пред ста ва бити у мају, јер 
током лепог вре ме на деца 

не воле да буду у затво ре ном 
про сто ру.

Осим тога, руко вод ство 
Кул тур ног цен тра пла ни ра 
и нове про гра ме за ста ри је 
сугра ђа не, а реч је о про гра
му „К`о некад у 8“ у чијој реа
ли за ци ји рачу на ју на помоћ 
АНИП „Бран ко Ради че вић“. 

– Осми сли смо већ неки 
кон цепт са кости ми ра ним 
пле сним паро ви ма  и публи
ком. Ово је иде ја да задо во
љи мо потре бе ста ри је попу
ла ци је, али и оних који воле 
да пле шу. Струч ни људи из 
Ансам бла ће бити ту да их 
ани ми ра ју и да испри ча ју 
нешто о игра ма које ће пока
зи ва ти. Оче ку је мо вели ко 
инте ре со ва ње за овај про
грам,  јер ништа слич но до 
сада нисмо има ли, а про грам 
би тре ба ло да поч не у мају – 
каже Ката ри на Фили по вић.

Про шле годи не је фор ми
ран и КЦ бенд који је одр жао 
два вео ма посе ће на кон цер
та – Ново го ди шњи и за Дан 

заљу бље них.
 – Задо вољ ни смо како је 

публи ка реа го ва ла на ове 
кон цер те. Има мо  спре ман и 
наш КЦ бенд, који ће орга ни
зо ва ти и мју зи кле, то је тако
ђе, нешто ново, а про и за шло 
је из те тешке годи не – исти
че дирек тор ка Фили по вић.

С обзи ром на то да је било 
мање про гра ма, било је више 
нов ца па су про шле годи не 
реа ли зо ва ни изу зет но ква
ли тет ни про гра ми. Рум ска 
публи ка, доду ше у мањем 
бро ју, има ла је при ли ку да 
погле да пред ста ву „Читач“, 
али и моно дра му „Књи га о 
Милу ти ну“ Зве зда ра теа тра 
са Нена дом Језди ћем. Рума 
је била први град после Бео
гра да, где је игра на ова пред
ста ва.

У ову годи ну Кул тур ни 
цен тар је ушао са вели ким 
пла но ви ма и када је уре ђе
ње самог објек та у пита њу. 
Под се ти мо, овај обје кат је 
изу зет но вели ки, има 3.600 

ква драт них мета ра, а пуни 
36 годи на посто ја ња. 

– Ако доби је мо  пози ти ван 
одго вор од Мини стар ства 
кул ту ре за седи шта и подо
ве, а мислим да хоће мо, јер 
је мини стар ка Маја Гој ко вић 
рекла да ће нас подр жа ти, 
као и Зави чај ни музеј за стал
ну постав ку, биће то изу зет
но важо за нас. За тај посао 
потреб но нам је осам мили о
на дина ра, то је вели ка сума 
коју ми нема мо. Све се то 
ради по стро гим стан дар ди
ма и зато нас чека озби љан 
посао. Оче ку је мо и резул та
те  кон кур са Тур ске раз вој не 
аген ци је ТИКА. Ако доби је мо 
сред ства онда ћемо ради ти 
и адап та ци ју кро ва који про
ки шња ва – исти че Ката ри на 
Фили по вић.

Дода је да посто је и обе
ћа ња да ће се доби ти сред
ства за уре ђе ње спо ља шњег 
изгле да Кул тур ног цен тра: 
за пра ње вели ких ста ка ла 
и уре ђе ње фаса де, поста
вља ње све тле ћег нат пи са  и 
поста вља ње ЛЕД пла ка та, 
али и сре ђи ва ње мер мер них 
пла тоа који су дотра ја ли. 

– Туди ће мо се да узме мо 
што више сред ста ва кроз 
про јек те са дру гих нивоа 
вла сти. Тако смо доби ли 
и диги тал ни про јек тор од  
Филм ског цен тра Срби је, уз 
помоћ локал не само у пра ве, 
и то је један од нај мо дер ни
јих у Срби ји – каже Ката ри на 
Фили по вић, дирек тор ка Кул
тур ног цен тра „Бра на Црн че
вић“ у Руми.

С. Џаку ла

Ква ли тет ни и нови про гра ми 
за рум ску публи ку

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР „БРА НА ЦРН ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Ката ри на Фили по вић
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Ста ра Па зо ва је  у су бо ту и не де љу, 9. и 10. апри ла  
би ла до ма ћин ре пу блич ког так ми че ња за основ це  у 
ша ху.   У сред њо школ ском цен тру се  оку пи ло око 800 
де це основ но школ ског уз ра ста. У пи та њу су де во ји чи це 
и де ча ци од пр вог до осмог раз ре да из це ле Ср би је, ко ји 
су на прет ход ним ни во и ма так ми че ња по ка за ли за вид не 
ре зул та те у по те зи ма цр но   бе лих фи гу ра. У по след ње 
вре ме ве ли ка је по пу лар ност ша ха у све ту, а та ко и у 
на шој зе мљи, а и са мој оп шти ни Ста ра Па зо ва, ко ја је по 
пр ви пут до ма ћин ре пу блич ког пр вен ства осно вих шко ла 
у ша ху. Овај зна ча јан спорт ски до га ђај ор га ни зо ва ли су 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз вој и 
Ша хов ски са вез Ср би је уз по др шку оп шти не Ста ра Па зо
ва, ко ја је за све уче сни ке обез бе ди ла и по кло не. Так ми
че ње су отво ри ли  Ма ри јан Стри че вић,  са вет ник пред
сед ни ка Ша хов ског са ве за Ср би је и Ђор ђе Ра ди но вић, 
пред сед ник Оп шти не. Пр ви дан так ми че ња су  игра не 
по је ди нач не пар ти је, се дам ко ла по 15 ми ну та а у не де
љу је би ло екип но пр вен ство.  З. К

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Диплом ска изло жба
Сте фа на Кова чи ћа

Митро вач ка публи ка је има ла при ли
ке да се упо зна са опу сом мла дог умет
ни ка Сте фа на Кова чи ћа, на диплом ској 
изло жби која је, у петак 8. апри ла отво
ре на, у Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“. 
Прва само стал на изло жба Сте фа на 
Кова чи ћа пока зу је да аутор, већ на 
почет ку свог ства ра ла штва пока зу је 
сна жну умет нич ку инди ви ду ал ност. 
Изла га њем око 40 дела, у дисци пли ни 
сли ке, црте жа и скулп ту ре пред ста вио 
се цело куп ним ства ра ла штвом, на 
осно ву кога се може сте ћи сли ка о 
тема ма, које га зао ку пља ју. Диплом ска 
и прва само стал на изло жба Сте фа на 
Кова чи ћа пру жа при ли ку публи ци да се 
упо зна са дели ма дру га чи јег сен зи би
ли те та него што су обич но нави кли до 

сада да виде у гале риј ским постав ка
ма.

– Сте фан је умет ник спе ци фич не 
пое ти ке бли ске дана шњем чове ку, сли
ка циви ли за циј ски хаос у коме су људи 
и ства ри, енти те ти  испре пле та ни у јед
ном вртло гу, као све до ци неза пам ће не 
умре же но сти све та. Сли ков ни језик 
одго ва ра све ту суб кул ту ре и неа ка дем
ских сти ло ва, као што су гра фи ти, поп 
арт, дечи ји црте жи или ани ма ци ја. Ово 
модер но насле ђа 20 века у Кова чи ће
вом раду буди раз ли чи те асо ци ја ци је 
на савре ме ни свет и њего ве иза зо ве. У 
том кон тек сту сли кар ски и скулп тор ски 
радо ви мла дог ауто ра  пред ста вља ју 
све до чан ство о том све ту, али и њего ву 
кри ти ку – рекла је Мари ја Вукај ло вић, 

кустос гале ри је „Лазар Воза ре вић“. 
Сте фан Кова чић је рођен 1998. годи

не, у Срем ској Митро ви ци. Завр шио је 
Ака де ми ју умет но сти у Новом Саду 
2021. годи не, у кла си Мир ја не Бла го јев, 
сту диј ски про грам  „Ваја ње“. Уче ство
вао је на груп ним изло жба ма Мала гра
фи ка Нови Сад 2019. и 2021. и на пет
на е стом бије на лу мини ја ту ре у Мај дан
пе ку 2020. госи не. Добит ник је награ де 
умет нич ке лив ни це „Ста ни шић“ за нај у
спе шни ји умет нич ки рад из струч но 
умет нич ке дисци пли не „Ваја ње“ 2021. 
Тре нут но је на мастер ака дем ским сту
ди ја ма сту диј ског про гра ма Црта ње, 
код мен тор ке Биља не Јев тић, Ака де
ми је умет но сти у Новом Саду. 

М. Н. 

Са отва ра ња изло жбе

СТАРА ПАЗОВА

Ре пу блич ко так ми че ње основаца у ша ху
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ЏИ ЈУ – ЏИ ЦУ И ММА КЛУБ „БЕЗ БЕД НОСТ“ – МЕ СТО ГДЕ СТА НУ ЈУ ШАМ ПИ О НИ
СРП СКЕ БО РИ ЛАЧ КЕ СЦЕ НЕ

„Ду шан Сил ни“ и бор ци
из ми тро вач ког „Атом ца“

По сле успе шних бор би у џиу – џи цу ди сци пли ни, три на е сто го ди шњи Ду шан Же ра
вић је у ав гу сту про шле го ди не, во ђен струч ним ра дом тре не ра Бра ни сла ва Сто ја ко
ви ћа пре шао на кик – бокс, срод ну бо ри лач ку ве шти ну у ко јој већ оства ру је из у зет не 
ре зул та те. На осам до са да шњих так ми че ња, од се дам на ест ме че ва за бе ле жио је 
исто то ли ко по бе да. Џиу – џи цу и ММА клуб „Без бед ност“ по сво јим спорт ским са др
жа ји ма, али и на чи ну ра да, је дин ствен је у Срем ској Ми тро ви ци, а сво јим ква ли те том 
и по бе да ма већ је „за пао за око“ бо ри лач кој спо рт ској јав но сти и дру гим клу бо ви ма

На не дав но одржанoм Европ ском ку пу 
у кик – бок су у Кра ље ву так ми чар џи ју – 
џи цу и ММА клу ба „Без бед ност“ из Срем
ске Ми тро ви це Ду шан Же ра вић у кон ку
рен ци ји 250 так ми ча ра из зе мље и ино
стран ства у ди сци пли ни кик – лај та, 
ка те го ри ји до 52 ки ло гра ма у кла си ста
ри јих ка де та, осво јио је пр во ме сто и 
злат ну ме да љу, оства рив ши две убе
дљи ве по бе де. Оно што овој спорт ској 
ве сти да је по себ ну ва жност је су кон ти ни
у ра ни ре зул та ти овог  три на е сто го ди
шњег де ча ка ко ји по ка зу ју да Ми тро ви ца 
има јед ног од нај ве ћих та ле на та мо дер
них бо ри лач ких спор то ва у Ср би ји. 
По сле успе шног ба вље ња џи ју – џи цу 
ди сци пли ном, Ду ле је у ав гу сту про шле 
го ди не, во ђен струч ним ра дом тре не ра 
Бра ни сла ва Сто ја ко ви ћа пре шао на кик 
– бокс, срод ну ве шти ну у ко јој већ оства
ру је го то во не ве ро ват не ре зул та те. На 
осам до са да шњих так ми че ња, од се дам
на ест ме че ва за бе ле жио је исто то ли ко 
по бе да. Мно ги од тих три јум фа, за вр ше
ни су ап со лут ном до ми на цо јом ми тро
вач ког бор ца, што зна чи да су бор бе 
су диј ским од лу ка ма пре ки да не пре уо би

ча је ног бро ја так ми чар ских рун ди. Ду шан 
Же ра вић за слу жио је спорт ско при зна ње 
Гра да Срем ске Ми тро ви це као је дан од 
нај у спе шни јих ка де та у про те клој го ди ни. 
У струч ном шта бу бо ри лач ког клу ба ни су 
из не на ђе ни чи ње ни цом да мно ги так ми
ча ри кон ку рент ских клу бо ва већ са да 
не ра до из ла зе Ду ша ну на мег дан. На 
ка лен да ру Ду ле то вих успе ха и ра да 
ње го вих тре не ра у про те клој го ди ни упи
са ни су три јум фи на Пр вен ству Ср би је у 
кик – лај ту ка те го ри ји до 47 ки ло гра ма, 
Пр вен ству Бе о гра да у кик – лај ту, где је 
био нај бо љи пи о нир у сво јој ка те го ри ји, 
као и на Бал кан ском пр вен ству у ис тој 
ди сци пли ни. Био је нај бо љи на ово го ди
шњем шам пи о на ту  Ср би је у ди сци пли ни 
К1, „Гран – при“ тур ни ру Бо сне и Хер це
го ви не у Са ра је ву и тур ни ру „Ја хо ри на 
опен 2022“ на Па ла ма. Низ нај вред ни јих 
тро фе ја у кик – бок су са мо се на до ве зао 
на кон ти ну и тет прет ход них  по бе да на 
мно гим џи ју – џи цу так ми че њи ма, где је 
та ко ђе био пр вак Ср би је и Вој во ди не. 

Џи ју – џи цу и ММА клуб „Без бед ност“ 
у Цен тру бо ри лач ких спор то ва „Ато мац“ 
у срем ско ми тро вач ком „Ор ло вом“ на се

љу функ ци о ни ше од 2015. го ди не. Под 
струч ним вод ством џи ју – џи цу мај сто ра 
Сте фа на Га ври ћа и мај сто ра ка ра теа 
Бра ни сла ва Сто ја ко ви ћа у клу бу је тре
нут но че тр де се так уче ни ка рас по ре ђе
них у три бо ри лач ке ди сци пли не. Нај ви
ше ме да ља клуп ски так ми ча ри осво ји ли 
су у џи ју – џи цу, по том кик – бок су и нај
зад у ММА ди сци пли ни. Ове ве шти не 
има ју не што за јед нич ко, али и ства ри у 
ко ји ма се раз ли ку ју. Jiu Jit su бор бе ра де 
се у ки мо ну, ко ји у ММА не по сто ји, али 
су ов де до зво ље не не ке дру ге вр сте 
уда ра ца. Кик – бокс је по зна та бо ри лач
ка ве шти на у ко јој се ко ри сте ру ке и 
но ге. У кик – лај ту, ко ји се из во ди на 
та та ми ју удар ци се кон тро ли шу и до зво
ље ни су удар ци ис под по ја са и руч не 
тех ни ке, док је К1 „твр ђа“ ди сци пли на у 
ко јој је до зво ље но но ка у ти ра ње про тив
ни ка, а ко ри сте се ко ле на и удар ци из 
окре та ру ком. Лоу – кик је, та ко ђе, „твр
да“ ди сци пли на у ко јој се не ко ри сте 
ко ле на и уда рац ру ком из окре та. Ка те
го ри ји „твр дих“ ди си пли на при па да и 
фул – кон такт као ва ри јан та кик – бок са, 
где се не ко ри сте удар ци но гом ис под 

СВИ ЗА ТИМ: Кикбокс и ММА екипа митровачког клуба „Безбедност“
са тренерима Браниславом Стојаковићем и Стефаном Гаврићем
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по ја са и уда рац ру ком из окре та. 
Џи ју – џи цу и ММА клуб „Без бед ност“ 

по сво јим спорт ским са др жа ји ма, али и 
на чи ну ра да је дин ствен је у Срем ској 
Ми тро ви ци. За спорт ске уку се  по је ди них 
по сма тра ча ове ди сци пли не пре ви ше су 
“же сто ке“, али чи ње ни ца је да пу бли ка, 
иа ко у су шти ни сла бо по зна је пра ви ла 
ових ве шти на, ра до  по пу ња ва ха ле са 
бо ри лач ким спек та кли ма до по след њег 
ме ста. Ми тро вач ки мом ци, ко ји да ју ћи 
све од се бе, три пу та не дељ но же сто ко 
ра де на стру ња ча ма „Атом ца“, при хва ти
ли су ове ве шти не као и сва ки дру ги 
спорт у ко ме се тра же пра ви ла по ште ног 
фер – плеј над ме та ња и спорт ског ви те
штва. Тре нер Бра ни слав Сто ја ко вић, 
бив ши ка ра ти ста и но си лац мај стор ског 
зва ња, ко ји је по за ни ма њу по ли циј ски 
слу жбе ник, у клу бу је од 2018. го ди не. 
Тре нер ски рад по чео је са клин ци ма у 
џи ју – џи цу ди сци пли ни. За ово вре ме, у 
све три ди сци пли не ње го ви так ми ча ри 
осво ји ли су пре ко 200 ме да ља. Тај на 
Бра ни сла во вог успе ха мо жда је у то ме 
што  ње го ви тре нин зи под ра зу ме ва ју 
спе ци фи чан при ступ, уве жба ва ње и ком
би на ци ју раз ли чи тих тех ни ка и по те за, 
ко ји се ме ња ју и при ла го ђа ва ју сва ком 
про тив ни ку. Он ин си сти ра да по те зи 
ње го вих уче ни ка на так ми че њи ма бу ду 
про ми шље ни, не пред ви ди ви, а до вољ но 
ефи ка сни да на вре ме „раз о ру жа ју“ про
тив ни ка. „Ни је су шти на ових ди сци пли на 
у сна зи и фи зич кој ма си, већ у на чи ну 
раз ми шља ња и тех ни ци“, ре као је у јед
ном мо мен ту тре нин га сво јим уче ни ци ма 
Бра ни слав Сто ја ко вић. У раз го во ру за 
наш лист се тио се  ми сли јед ног од сво
јих  тре не ра  „Тех ни ка је ствар ве ка, а 
так ти ка је из бор тре нут ка“.

У мла дом бор цу Ду ша ну Же ра ви ћу 
тре нер „Без бед но сти“  про на шао је „би
сер“ ко ји ва ља „из бру си ти“ до са мог вр ха 
спорт ске ка ри је ре. Од по чет ка њи хо ве 
са рад ње  ус по ста вље ни су не ка по себ на 
ве за, уза јам но по ве ре ње и раз у ме ва ње. 
Сво јим ре зул та ти ма и по на ша њем на 
бо ри ли шту и ван ње га Ду ле је ре као све.

– Ду шан је сва ка ко из у зет но та лен то
ван и пер спек ти ван так ми чар, у то ме се 
сви сла жу. У овом тре нут ку мо гу да 
ка жем да смо за па ли за око сви ма јер 
смо на свим так ми че њи ма из у зет но 
до ми нант ни за хва љу ју ћи то ме што 
ди сци пли но ва но при ме њу је мо и ком би

ну је мо по те зе ко је смо на тре нин гу уве
жба ли. Так ми чар мо ра би ти у ста њу да 
од про тив ни ка са кри је свој по тез и при
ме ни до бру так ти ку. Ово су бо ри лач ке 
ве шти не у ко ји ма су ја ко бит ни окрет
ност, флек си бил ност, на рав но, и чвр сти
на, али пр вен стве но мен тал на ста бил
ност и кон цен тра ци ја так ми ча ра. Ве ћи ну 
про тив ни ка ни смо до би ли на „ту чу“ и 
сна гу, већ на из у зет ну так тич ку про ми
шље ност. У овом спор ту, по треб ни су 

упор ност, али и ре до ван тре нинг и по све
ће ност ре зул та ту. Са мо на та кав на чин 
до ла зи се до успе ха. Циљ нам је да сле
де ће го ди не Ду шан по ста не ре пре зен та
ти вац Ср би је у кик – бок су, каже тре нер 
Бра ни слав Сто ја ко вић. 

Ње гов тре нер ски рад са овим мом ци
ма не за ми слив је без до дат ног, пе да го
шког аспек та.

– При ступ тре нин гу мо ра би ти та кав да 
си кад ра диш у са ли тре нер, а по сле тре
нин га мо раш да се по на шаш као дру гар 
и ро ди тељ. Сви на ши чла но ви и так ми
ча ри зна ју да сва ки про блем мо гу да 
по де ле са на ма а да ће мо ми на сто ја ти 
да им по мог не мо ко ли ко год мо же мо, 
ка же наш са го вор ник из клу ба „Без бед
ност“, не про пу шта ју ћи  при ли ку да по ме
не и дру ге та лен то ва не мом ке из свог 
клу ба по пут из у зет ног мла дог џи ју – џи цу 
бор ца Алек сан дра Чан ча ре ви ћа, про
шло го ди шњег осва ја ча се дам злат них 
ме да ља, ко ји је и ове го ди не по стао 
пр вак Ср би је. Про шле го ди не је до био 
при зна ње спор ти сте Гра да у пи о нир ској 
кон ку рен ци ји.

Послед ње так ми че ње на ко ме су чла
но ви клу ба „Без бед ност“ де мон стри ра ли 
сво је бо ри лач ко зна ње било је Пр вен
ство Ср би је у фул – кон так ту 9. и 10. 
апри ла, након чега сле ди Пр вен ство 
цен трал не Ср би је у лоу – ки ку.

Д. Мостарлић

На кон што је гру па од де се так мо ма
ка по сле дво ча сов ног кикбокс  тре нин
га у „Атом цу“ до бро озно ја ла сво је 
ма ји це, за по чи ње мо кра так раз го вор са 
Ду шан ом Же ра ви ћем, скром ним и 
ле по вас пи та ним де ча ком ко ји не ве ро
ват ним так ми чар ским ско ром до ми ни
ра сво јом бо ри лач ком ка те го ри јом. 
Је дан од по след њих до ка за то ме је и 
не дав ни три јумф на тур ни ру у Са ра је ву 
где је са вла дао тре ћег игра ча све та са 
„Ва ко“ ки к  бок сер ске ранг ли сте у сво
јој ка те го ри ји. Чак и ла и ку за кикбокс 
ди сци пли ну би ће до вољ на са мо јед на 
рун да да на стру ња чи ви ди ка ко овај, 
не та ко кор пу лен тан али при лич но „жи
лав“ и окре тан де чак пи то мог из ра за 

ли ца уме да се „раз го ро па ди“, упу ћу ју
ћи пре ци зне удар це ко ји ће углав ном 
оне мо гу ћи ти про тив ни ка да му пру жи 
озбиљ ни ји от пор. Ду шан је ина че уче
ник ми тро вач ке „Зма је ве“ основ не шко
ле а бо ри лач ким ве шти на ма ко је је 
за во лео још као де чак, у овом клу бу 
ба ви се од 2017. го ди не. Мла ди ми тро
вач ки шам пи он одав но је са зрео у 
же љи, од луч но сти је у спрем но сти на 
да ље од ри ца ње и рад.  Ка же да има 
раз у ме ва ње и по др шку ро ди те ља, као 
и на став ни ка, од но сно дру га ра у шко
ли. По ред пла ни ра ног остан ка  у овом 
бо ри лач ком спор ту Ду ле то ва же ља је 
да по ста не ђак спорт ског сме ра Ми тро
вач ке гим на зи је. 

Тријумф на турниру у Сарајеву

ТРИЈУМФ И ЗЛАТНА МЕДАЉА НА ГРАНПРИ ТАКМИЧЕЊУ У САРАЈЕВУ: 
Душан Жеравић са тренером Браниславом Стојаковићем

МУШКА БОРБА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ: Детаљ са тренинга
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ФК „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“

„Петар да“ на дома ћем тере ну
ФК „Желе зни чар“ Инђи ја  ФК „Под ри ње“ Мачван ска Митро ви ца 5:0 (1:0)

ФК „Желе зни чар“ Инђи ја: Бла го је вић, 
Бран ко вић (од 76. Соко ло вић), Боснић, 
Нинић, Пећа нац, Вуч ко вић (од 61. Караћ), 
Јер ко вић (од 76. Љубин ко вић), Трбо вић, 
Кау рин (од 68. Лукач), Суџум, Дими три је
вић.

ФК „Под ри ње“ Мачван ска Митро ви ца 
: Релић, Тео до вић, Павло вић, Ђур ђе вић 
(од 79. Савић), Мија и ло вић, Вуко лић, Сто

ја но вић (од 59. Мари ја но вић), Арсе но вић, 
Сими кић, Ивић, Туца ко вић (од 59. Ера ко
вић).

Пра ва голе а да виђе на је у субо ту, 9. 
апри ла на тере ну Спорт ског цен тра „Леје“ 
у Инђи ји. Инђиј ски „Желе зни чар“ у сусре ту 
21. кола Срем ске лиге пока зао је сво ју над
моћ, јер су гости из Мачван ске Митро ви це 
само на момен те били рав но пра ван ривал. 

Дома ћи до вођ ства дола зе у 22. мину ту 
меча, када је Јер ко вић про и грао Кау ри на, 
који је вео ма лако савла дао гол ма на Рели
ћа, 1:0. Дру ги гол Инђин ча на виђен је у 47. 
мину ту, када Вуч ко вић одлич ним шутем, из 
окре та тре се мре жу гости ју. До кра ја утак
ми це голо ве су пости гли још Кау рин, Јер
ко вић и Караћ и  само потвр ди ли над моћ 
иза бра ни ка Деа на Ката ри ћа. М.Ђ.

СЛАВ КО СТЕ ВИЋ, СКА КАЧ У ВИС АТЛЕТ СКОГ КЛУ БА „СРЕМ“,  РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ 
СРБИ ЈЕ И СТУ ДЕНТ АМЕ РИЧ КОГ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА ЈУГО И СТОЧ НЕ ЛУИ ЗИ ЈА НЕ  

Успон фор ме Митров ча ни на 
одлич на вест за срп ску атле ти ку

У послед ња два месе ца пре ко дале ког 
Атлан ти ка сти за ле су добре вести за срп ску 
атле ти ку јер је ска кач у вис и репре зен та
ти вац Срби је Слав ко Сте вић, члан  Атлет
ског клу ба „Срем“ из Срем ске Митро ви це, 
који се нала зи на сту ди ја ма у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Држа ва ма, оства рио нови лич
ни и клуп ски рекорд пре ско чив ши почет ком 
апри ла на атлет ском митин гу Field at Sout
hern Miss Invi ta ti o nal у Миси си пи ју виси ну од 
2,17 мета ра, чиме је потвр дио добру фор
му која је у успо ну пред нај ва жни ја атлет
ска над ме та ња ове сезо не. Так ми че њу у 
Миси си пи ју на коме је у конач ном порет
ку Слав ко зау зео дру гу пози ци ју у одно су 
на прво пла си ра ног так ми ча ра који је исту 
виси ну пре ско чио са поку ша јем мање, прет
хо дио је атлет ски митинг Al Schmidt Bull dog 
26. мар та 2022. годи не у Миси си пи ју где је 
„Сре мов“ атле ти чар побе дио ско ком од 2,14 
мета ра.

Слав ко Сте вић је сту дент про гра мер
ског инфор ма тич ког сме ра на Sout he a e
stern Lou i si a na Uni ver sity и поред насту па 
за атлет ски тим свог коле џа, по окон ча њу 
школ ске годи не под струч ним над зо ром 
свог тре не ра Миро сла ва Ера ка так ми чи се 
у дре су АК „Срем“. У репре зен та ци ји насту
па као акту ел ни држав ни првак у ско ку у 
вис.

–На так ми че њу које је орга ни зо ва но на 
факул те ту Sout hern Miss у Миси си пи ју била 
је нај ја ча кон ку рен ци ја у доса да шњем делу 
сезо не, што је било добро јер кад имам сла
би ју кон ку рен ци ју морам дуго да чекам на 
моју почет ну виси ну или да поч нем са ско
ко ви ма рани је, што није баш добро. Овде 
је било десет тимо ва из неко ли ко држа ва 
окру га Миси си пи ја. Над ме тао сам се са три 
добра так ми ча ра која су са мном ишла до 
кра ја, што ме је под ста кло да ска чем још 
боље, рекао је у изја ви за „Митро вач ке 
нови не“ Слав ко Сте вић. 

Замо ли ли смо пер спек тив ног срп ског 
атле ти ча ра да у крат ким црта ма оце ни сво
ју тре нут ну фор му, наро чи то пред дола зак 
у Срби ју и наста вак наци о нал них и међу на
род них так ми че ња.

–Тре нут но ради мо на тех ни ци и тре ба нам 
што више так ми че ња како би смо се нави
кли на веће виси не. Пре овог митин га ја сам 

два пута поку ша вао скок на виси ни 2,18, да 
би на тре ћем так ми че њу поку шај од 2,17 
мета ра врло лако пре ско чио, али нисам био 
пот пу но задо во љан јер сам циљао и већу 
виси ну па нисам имао довољ но сре ће. Оче
ку јем да се после неких буду ћих так ми че ња 
оства ри и већа виси на од сада шњих 2,17 
мета ра, каже Слав ко Сте вић и наја вљу
је уче шће на још два митин га у Аме ри ци 
и нај ва жни јем атлет ском так ми че њу Sout
hland сту дент ској кон фе рен ци ји која се одр
жа ва у Тек са шком гра ду Хам блу од 6. до 8. 
маја 2022. годи не. После тога ће усле ди ти 
дво не дељ не при пре ме за вели ко реги о нал
но так ми че ње које ће оку пи ти нај бо љих 48 
ска ка ча са цело куп ног исто ка Сје ди ње них 

Аме рич ких Држа ва. Нај бо љих 12 ска ка ча у 
вис са овог митин га у наци о нал ном фина лу 
укр шта ју се са побед ни ци ма запад не кон
фе рен ци је. Дома ћин наци о нал ног аме рич
ког так ми че ња биће Оре гон од 9. до 11. јуна 
ове годи не. Ако све буде по пла ну, Слав ко 
би после овог так ми че ња дошао у Срби ју 
где би насту пио на Бал калн ском и наци
о нал ном сени ор ском Првен ству Срби је. 
Слав ко је обе ћао, а његов тре нер у „Сре му“ 
Миро слав Ерак сло жио се са њего вом наја
вом, да ће у наред ном пери о ду ићи на оба
ра ње веће виси не како би до 2024. годи не 
и наред не Олим пи ја де дости гао што бољи 
резул тат и жеље ну так ми чар ску нор му.

Д. Мостар лић

Слав ко Сте вић (Фото: При ват на архи ва Слав ка Сте ви ћа)
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Гра фи чар – ИМТ 1:3; Ма чва 
– Мла дост НС 0:0; ОФК Бач ка 
– Ти мок 1919 0:1; ОФК Жар ко во 
– Бу дућ ност 1:1; Рад – Ло зни ца 
1:0; Рад нич ки СМ – Зла ти бор 
1:0; Ја вор Ма тис – Ка бел 4:0; 
Ин ђи ја – Же ле зни чар 1:3.

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

01. ОФК Вр шац 20 13 5 2 38:17 44
02. Тек сти лац 21 11 5 5 40:20 38
03. Бе чеј 1918 20 11 5 4 35:25 38
04. Фе никс 21 10 6 5 27:14 36
05. Рад нич ки 21 11 3 7 30:24 36
06. Бо рац (Ш) 21 10 5 6 22:25 35
07. Омла ди нац 21 10 3 8 35:26 33
08. Бо рац (Са) 21 8 6 7 39:27 30
09. Ти са 21 8 5 8 33:33 29
10. Пр ви Мај 21 8 5 8 19:22 29
11. Радн. (З) 21 7 2 12 21:35 23
12. Ди на мо 21 6 4 11 21:32 22
13. Хај дук 21 6 3 12 32:43 21
14. Ста ри Град 21 6 2 13 26:37 20
15. Је дин ство 21 5 3 13 25:42 18
16. ОФК Ки кин . 21 5 2 14 15:36 17

Чу ка рич ки – Пар ти зан 0:0; 
ТСЦ – Во ждо вац 2:1; Цр ве на 
Зве зда – Рад нич ки 1923 4:1; 
На пре дак – Ме та лац (су би ли 
од и гра ли у по не де љак); Рад ник 
– Но ви Па зар (су би ли од и гра ли 
у по не де љак); Вој во ди на – Про
ле тер (су би ли од и гра ли у по не
де љак); Спар так ЖК – Ко лу ба
ра 4:3; Мла дост – Рад нич ки 
Ниш 2:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01. РФК Н.С. 21 12 7 2 34:15 43
02. До њи Срем 21 12 4 5 32:19 40
03. Хај дук 21 10 8 3 42:19 38
04. Сло га (Е) 21 10 6 5 31:18 36
05. Сло бо да 21 10 4 7 37:24 34
06. Радн. (Ш) 21 9 6 6 30:20 33
07. По ду на вац 21 9 6 6 19:16 33
08. Сло га (Т) 21 9 4 8 26:30 31
09. Ин декс 21 8 3 10 31:32 27
10. Је дин ство 21 8 3 10 19:22 27
11. Ве тер ник 21 7 5 9 26:35 26
12. Радн. (НП) 21 6 7 8 18:21 25
13. Це мент 21 5 6 10 20:25 21
14. Ду нав 21 5 3 13 14:41 18
15. Бу дућ ност 21 4 5 12 23:39 17
16. Мла дост 21 3 5 13 17:43 14

01. Ин ђи ја 30 17 7 6 48:29 58
02. Мла дост НС 30 16 9 5 35:17 57
03. Ј. Ма тис 29 15 11 4 46:22 56
04. Же ле знич. 30 15 7 8 42:31 52
05. ИМТ 30 13 10 7 49:30 49
06. Радн. (СМ) 30 13 7 10 39:29 46
07. ОФК Жарк. 30 12 6 12 35:32 42
08. Ло зни ца 30 11 8 11 29:26 41
09. Ма чва 30 10 9 11 26:37 39
10. Гра фи чар 30 10 5 15 44:43 35
11. Рад 30 9 8 13 28:34 35
12. Бу дућ ност 30 9 8 13 30:41 35
13. Зла ти бор 30 8 10 12 28:35 34
14. Ти мок 1919 30 9 6 15 29:35 33
15. ОФК Бач ка 30 6 15 9 22:30 33
16. Ка бел 29 1 6 23 12:71 9

01. Ц. Зве зда 30 26 3 1 79:17 81
02. Пар ти зан 30 25 4 1 68:10 79
03. Чу ка рич ки 30 14 12 4 48:27 54
04. ТСЦ 30 11 8 11 44:41 41
05. Во ждо вац 30 11 7 12 41:37 40
06. Рад нич ки 30 9 13 8 32:33 40
07. Вој во ди на 29 10 6 13 36:39 36
08. Мла дост 30 10 6 14 38:44 36
09. На пре дак 29 9 7 13 30:36 34
10. Спар так 30 9 7 14 35:49 34
11. Ко лу ба ра 30 10 4 16 32:56 34
12. Рад ник 29 7 12 10 22:31 33
13. Рад нич ки 30 8 6 16 27:50 30
14. Про ле тер 29 8 5 16 22:47 29
15. Ме та лац 29 7 6 16 36:51 27
16. Н. Па зар 29 5 10 14 25:47 25

Ба чин ци: ОФК Ба чин ци – 
Гра ни чар (К) 0:6; Ру ма: Фру шка 
Го ра – ОФК Би кић 0:3; Ру ма: 
Је дин ство – Гра ни чар (А) 2:2; 
Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша – БСК 
5:0; Но ћај: Змај – Хај дук 0:3; 
Ку ку јев ци: Оби лић 1993 – 
Срем 2:0; Ер де вик: Ер де вик 
2017 – ЛСК 0:0.

01. Хај дук 18 16 1 1 68:7 49
02. Је дин ство 18 14 2 2 38:12 44
03. Гра нич. (К) 18 12 3 3 40:16 39
04. Оби лић 18 11 6 1 33:15 39
05. Зе ка Буљ. 18 11 2 5 40:16 35
06. ОФК Би кић 18 10 3 5 37:20 33
07. ЛСК 18 7 1 10 23:29 22
08. БСК 18 6 2 10 36:55 20
09. Гра нич. (А) 18 6 1 11 26:40 19
10. Змај 18 6 0 12 30:47 18
11. ОФК Ба чин. 18 6 0 12 26:48 18
12. Ер де вик 18 5 3 10 21:47 18
13. Срем 18 3 0 15 12:34 9
14. Ф. Го ра 18 1 0 17 14:58 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Пу тин ци: ПСК – Шу мар (нео
ди гра но); Ши ма нов ци: Хај дук 
1932 – ЧСК 1:0; Жар ко вац: 
На пре дак – Мла дост 2:0; Кр че
дин: Фру шко го рац – По лет 3:1; 
Пла ти че во: Је дин ство – Ру дар 
4:1; Обреж: Гра ни чар (О) – Кру
ше дол 1:0; Срем је био сло бо
дан.

01. Срем 16 15 1 0 48:4 46
02. Шу мар 15 12 1 2 43:10 37
03. По лет 17 10 2 5 45:27 32
04. Кру ше дол 17 10 0 7 50:26 30
05. На пре дак 17 9 1 7 36:24 28
06. ЧСК 16 7 4 5 24:26 25
07. Гра нич. (О) 17 7 1 9 26:31 22
08. Мла дост 16 6 3 7 40:31 21
09. Фру шко гор. 17 6 2 9 25:32 20
10. Ру дар 17 6 1 10 21:48 19
11. Је дин ство 17 5 2 10 13:33 17
12. Хај дук 16 4 2 10 15:30 14
13. ПСК 16 0 0 16 11:75 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ин ђи ја: Же ле зни чар – Под
ри ње 5:0; Бе шка: Хај дук – Сре
мац (До) 6:0; Деч: Сре мац (Дч) 
– Ја дран 0:0; Вој ка: Сре мац (В) 
– Бо рац (К) 4:2; По пин ци: 
На пре дак – Љу ко во 3:0; Во гањ: 
Сло га (В) – Сло вен 0:0; Ириг: 
Рад нич ки (И) – Бо рац (М) 3:0; 
Ман ђе лос: Фру шко го рац – Пар
ти зан 1:0.

01. Сло вен 21 16 5 0 60:8 53
02. Же ле знич. 21 17 2 2 61:14 53
03. Хај дук 21 12 4 5 45:24 40
04. Ја дран 21 10 5 6 41:26 35
05. Сре мац (В) 21 11 1 9 38:43 34
06. Срем. (Дч) 21 10 2 9 34:29 32
07. Сло га (В) 21 9 5 7 30:27 32
08. Под ри ње 21 8 5 8 35:33 29
09. Пар ти зан 21 8 4 9 33:32 28
10. Бо рац (М) 21 8 3 10 32:41 27
11. Фру шко гор. 21 7 5 9 31:36 26
12. На пре дак 21 7 3 11 35:39 24
13. Радн. (И) 21 7 3 11 27:45 24
14. Љу ко во 21 3 6 12 21:42 15
15. Срем. (До) 21 3 3 15 22:51 12
16. Бо рац (К) 21 3 2 16 27:82 11

Гру па А:
Ра ден ко вић: Бо рац (Р) – 

Сре мац (Ј) 4:1; За са ви ца: Сло
га (З) – Бо рац (ВР) 1:8; Бо сут: 
ОФК Бо сут – Ми трос 1:2.

1. Бо рац (ВР) 7 5 2 0 23:7 17
2. Бо рац (Р) 7 4 2 1 15:8 14
3. ОФК Бо сут 7 3 1 3 10:5 10
4. Ми трос 7 2 3 2 19:16 9
5. Сло га (З) 7 1 2 4 7:19 5
6. Срем. (Ј) 7 0 2 5 5:24 2

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ер де вик: Сло га (Е) – Бу дућ
ност 1:1; Но ви Сад: РФК Н.С. 
1921 – Рад нич ки (НП) 2:2; 
Ве тер ник: Ве тер ник – Је дин
ство 0:2; Те ме рин: Сло га (Т) – 
Сло бо да 0:6; Но ви Сад: Ин декс 
– Мла дост 3:1; Пе ћин ци: До њи 
Срем 2015 – Це мент 2:0; Ста ри 
Ба нов ци: Ду нав – Хај дук 1:0; 
Бе ле гиш: По ду на вац – Рад нич
ки (Ш) 0:0.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Гру па Б:
Гр гу рев ци: Спар та – Сло бо

да 3:0; Срем ска Ми тро ви ца: 
Тр го вач ки – Срем 1:6; Ле жи
мир: Пла ни нац – Сло га (Ч) 1:0; 
На пре дак 2021 је био сло бо дан.

1. Срем 9 8 1 0 47:10 25
2. Тр го вач ки 9 5 1 3 37:19 16
3. Пла ни нац 9 5 1 3 17:18 16
4. Сло га (Ч) 8 4 1 3 25:13 13
5. Спар та 8 4 1 3 13:21 13
6. На пре дак 8 1 0 7 6:35 3
7. Сло бо да 9 0 1 8 8:37 1

Сот: Брат ство – ОФК Бин гу ла 
4:0; Ја ме на: Гра ни чар – Је дин
ство (Љ) 2:2; Ги ба рац: Син ђе
лић – Бо рац 3:0; Ба тров ци: 
Омла ди нац – Је дин ство (М) 1:2; 
Ва ши ца: На пре дак – Јед но та 
4:0.

01. На пре дак 10 9 1 0 35:4 28
02. Је дин .(М) 10 8 2 0 35:6 26
03. Гра ни чар 10 5 3 2 33:11 18
04. Син ђе лић 10 5 2 3 26:17 17
05. Је дин . (Љ) 10 4 2 4 19:23 14
06. ОФК Бин г. 10 4 1 5 18:22 13
07. Омла ди нац 10 3 2 5 13:24 11
08. Јед но та 10 3 0 7 17:36 9
09. Бо рац 10 1 1 8 11:36 4
10. Брат ство 10 1 0 9 14:42 3

ОФЛ ШИД

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

1. Цар Урош 14 10 2 2 32:15 32
2. Ду нав 14 8 4 2 36:18 28
3. Вој во ди на 14 8 1 5 40:25 25
4. Пла ни нац 14 6 5 3 32:22 23
5. 27.Ок то бар 14 6 0 8 19:24 18
6. Сло га (М) 14 4 2 8 20:23 14
7. Сло га (К) 14 3 3 8 24:54 12
8. Бо рац 14 1 3 10 18:40 6

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Хрт ков ци: Хрт ков ци – Је дин
ство 2:0; Ни кин ци: По лет – 
Фру шко го рац 6:0; Сте ја нов ци: 
Бо рац (С) – До њи Пе тров ци 0:3.

ОФЛ РУМА 

1. По лет 13 12 0 1 47:11 36
2. Хрт ков ци 13 8 2 3 33:20 26
3. Фру шко гор. 13 6 2 5 35:35 20
4. Д. Пе тров ци 13 6 1 6 31:29 19
5. Бо рац (С) 13 3 0 10 20:43 9
6. Је дин ство 13 1 1 11 19:47 4
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КА РА ТЕ КЛУБ „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“

Шест ме да ља са 
тур ни ра у Чач ку

На 51. Ме ђу на род ном тур ни ру 
„Злат ни по јас Чач ка“, јед ном од нај
ста ри јих тур ни ра у Евро пи, ка ра ти сти 
ин ђиј ског Ка ра те клу ба „Же ле зни чар“ 
осво ји ли су шест ме да ља. На тур ни ру 
на ко јем је  уче ство ва ло 800 так ми ча
ра из 14 зе ма ља Ћа кић Еле на из бо
ри ла је пр во ме сто  у бор ба ма у ка те
го ри ји до 37ки ло гра ма, дру га ме ста 
из бо ри ли су Алек сан дар Па јић у бор
ба ма до 40 ки ло гра ма, Мир ја на Ђур
ђе вић у бор ба ма до 45 ки ло гра ма и 
Лу ка Жар ко вић у ка те го ри ји до 40 
ки ло гра ма.  Брон за ним од лич јем оки
ти ли су се Сте фан Бје љац у бор ба ма 
до 45 ки ло гра ма и Јо ван По по вић у 
бор ба ма до 45 ки ло гра ма, док се Лу ка 
Ми трић ово га пу та за до во љио че твр
тим ме стом у ка те го ри ји бор би пре ко 
55 ки ло гра ма. За па жен на ступ има ле 
су Јо ва на Му чи ба бић и На ђа Љу ков
ча нин у ка те го ри ји ка те ап со лут ни 
ни во. М. Ђ.

БОК СЕР НЕ НАД ЈО ВА НО ВИЋ

Брон за
на Бе о град ском 
по бед ни ку

Рум ски бок сер Не над Јо ва но вић, 
ко ји се так ми чи у ка те го ри ји до 63,5 
ки ло гра ма, на ста вља са до брим бор
ба ма и осва ја њем ме да ља. Та ко је на 
не дав но за вр ше ном ве ли ком тур ни ру 
„59. Бе о град ски по бед ник – ме мо ри
јал Бран ко Пе шић“ осво јио брон за ну 
ме да љу.

Не на да  је у по лу фи на лу за у ста вио 
ово го ди шњи  шам пи он Улу Ба зар ба ја, 
бор ца из Ка зах ста на. Због по вре де 
ре бра за до би је не у по лу фи нал ном 
ме чу Јо ва но ви ћу пред сто ји крат ка 
па у за, а за тим број ни ме че ви на до ма
ћој, ре ги о нал ној и ме ђу на род ној сце
ни.

На тур ни ру „Бе о град ски по бед ник“ 
уче ство ва ли су бок се ри из 21 др жа ве 
и овај тур нир има ре пу та ци ју  ма лог  
Европ ског пр вен ства, с об зи ром на 
број уче сни ка. Тим Ср би је је про гла
шен за нај бо љи уз осво је них пет злат
них,  три сре бр не и шест брон за них 
ме да ља. С. Џ. 

Но стал ги ја
Ула зи мо у фи ниш фуд бал ске 

се зо не на Ста ром кон ти нен
ту. На рав но, нај ви ше па жње 

при вла че чу ве не лиге петице у 
ко ји ма се, ка жу, игра нај бо љи 
фуд бал, а и нај ви ше се ло ве тро
ши.

Од пет ли га, три су већ ма ње – 
ви ше од лу че не. Ба рем што се 
ти че бор бе за ти ту лу. Нем ци 
по но во гле да ју до ми на ци ју Ба јер
на, ко ји је, исти на, по ка зао у овој 
се зо ни не ке зна ко ве не си гур но
сти и осци ла ци је. Мо же би ти да 
мла ђа ни Ју ли јан На гелс ман на 
клу пи бавараца има по не кад про
бле ма да за у зда играч ке ве ли чи
не и на мет не свој ау то ри тет. И 
по ред то га, Ба јерн га зи ка ти ту ли 
са де вет бо до ва ви ше од дру го
пла си ра ног Дорт мун да.

Мо жда и нај до сад ни ја од ових 
пет ли га игра се у Фран цу ској. За ку ва се 
и ту с вре ме на на вре ме, али ја сно је ко 
је ше риф. Па риз је из у да рао сво ју кон ку
рен ци ју још дав них да на, те у за вр шни цу 
се зо не ула зи са ко мот ном пред но шћу у 
од но су на ри ва ле. Има ју ка пи тал од 15 
бо до ва, па би па ри ске зве зде и зве зди це 
мо гле до бро да се од мо ре и спре ме за 
на ред ну па кле ну се зо ну усред ко је ће се 
игра ти и Свет ско пр вен ство.

У Шпа ни ји, Ре ал са пр вог ме ста гле да 
на Се ви љу и Бар се ло ну. Сва је при ли ка 
да је тих де се так бо до ва раз ли ке са свим 
до вољ но за Ма дри ђа не. Сва ка ко да је 
Бар са раз о ча ра ла ове се зо не, али с 
об зи ром на то у ка квим је фи нан сиј ским 
про бле ми ма, пла сман у Ли гу шам пи о на 
за ову еки пу де лу је као са свим за до во
ља ва ју ћа ствар. Атле ти ко, Бе тис и Со си
је дад ће до кра ја во ди ти ро вов ску бор бу 
за по след ње ме сто ко је во ди у ели ту.

Пра ва ак ци ја нас оче ку је у Ита ли ји и 
Ен гле ској. У ове две ли ге је си ту а ци ја 
да ле ко ком пли ко ва ни ја и че ка нас па кле
на бор ба за ти ту лу.

Ми лан је, на из не на ђе ње мно гих, 
за по сео пр во ме сто у Се ри ји А. Че ти сте
фа на Пи о ли ја ди ше за врат град ски 
ри вал Ин тер, са са мо бо дом за о стат ка. 
Сво ју шан су вре ба ју и На по ли и Ју ве са 
не што ве ћим бо дов ним за о стат ком.

Тре ба ис та ћи да се фуд бал вра тио у 
Ита ли ју на ве ли ка вра та. По сто је, на рав
но, и они ко ји твр де да ни кад ни је ни 
од ла зио. Али чи ње ни ца је да је ита ли
јан ска Се ри ја А про шла кроз раз не кри зе 
у зад њих де се так – пет на ест го ди на. 
Мно ги се са се том се ћа ју де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка ка да је Ита ли ја 
би ла фуд бал ски цен тар Евро пе. Бер лу
ско ни, Адри а но, Кре спо, Ро нал до, Ба ти
сту та, мул ти пре но си не де љом по под не 
и згод не во ди тељ ке сва ка ко су обе ле жи

ли је дан пе ри од у жи во ту мно гих фуд
бал ских за лу ђе ни ка. Са да опет пр шти на 
све стра не.

Нај ве ћу па жњу, ипак, при вла че лу ди 
Ен гле зи. Про шле не де ље све очи су 
би ле упр те у дер би из ме ђу Си ти ја и 
Ли вер пу ла. Ове две еки пе су, без пре те
ри ва ња, мо жда и тре нут но нај бо ље еки
пе у Евро пи.

По сле не дељ ног дер би ја и ре ми ја од 
2:2, си ту а ци ја на та бе ли је оста ла на тег
ну та. Си ти бе жи са мо бод Ли вер пу лу 
се дам ко ла пред крај. И је дан и дру ги 
тим оче ку је па кле на за вр шни ца и бор ба 
на ви ше фрон то ва.

Ина че, меч је био спек такл за се бе. 
Ја сно је да ова два ти ма тре нут но 
од ска чу од кон ку рен ци је у ли ги. 

Ви де ли смо че ти ри го ла и мно штво шан
си и на јед ној и на дру гој стра ни. Про сто 
је не ве ро ват но са ка квом ла ко ћом су обе 
еки пе ула зи ле у гол шан се. По де ла 
бо до ва де лу је као нај по ште ни је ре ше ње, 
ма да су плавци у по след њим тре ну ци ма 
мо гли до це лог пле на. Ри јад Ма рез је 
без у спе шно по ку шао да ис пад не џек и 
да ло бу је про тив нич ког гол ма на. Глу пост 
ко ја би ње га и са и гра че мо гла ко шта ти 
ти ту ле на кра ју, јер ја сно је да ће ни јан се 
од лу чи ва ти.

Оно што, ипак, не до ста је овом ве ли
ком ри ва ли те ту из ме ђу два клу ба је сте 
без о бра злук. Је би га, не ка ко без ве зе 
де лу је ка да Клоп и Гвар ди о ла хва ле 
је дан дру гог и цма чу се по сле утак ми це. 
Но стал ги ја, ко ја не ка ко про ве ја ва кроз 
овај текст, вра ћа ме у да не ка да су 
ен гле ским фуд ба лом ха ра ли Фер гу сон, 
Вен гер, Му ри њо и еки па. Мно го су се 
ви ше игра ле пси хо ло шке игре, ко је су 
че сто пра ви ле раз ли ку на те ре ну. Не ка
ко је би ло за ни мљи ви је и не ова ко сте
рил но.
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ПРВА ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ 

„Хеснер ци“ испи су ју нову
стра ни цу клуп ске исто ри је

ФК „Рад нич ки“  ФК „Зла ти бор“ 1:0 (1:0)

ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца: 
Бур саћ, Гајић, Јан ко вић (од 66. Мат ко вић ), 
Дими трић, Чара пић (од 56. Новић ), Видић, 
Ракић, Кри жан (од 56. Сила), (од 84. Перо
ше вић), Спа со је вић, Пејо вић, Шко рић. Тре
нер: Дејан Нико лић 

ФК „Зла ти бор“ Чаје ти на: Лучић, Ста нић 
(од 40. Ста ме нић), Башић, Радо са вље вић, 
Јере мић, Цве тић, Мило ра до вић, Мила но
вић (од 40. Раје вац), Радо ман, Спа со је вић, 
Пет ко вић (од 73. Оико но ми кос). Тре нер: 
Пре драг Риста но вић 

Глав ни суди ја: Мар ко Гња то вић, помоћ
ни ци Тубић, Жив ко вић

Жути кар то ни: Перо ше вић („Рад нич ки“), 
Мило ра до вић, Цве тић, Пет ко вић, Радо са
вље вић (“Зла ти бор)

У 30. колу Прве лиге Срби је еки па „Рад
нич ког“ уго сти ла је у неде љу 10. апри ла 
еки пу „Зла ти бо ра“ из Чаје ти не и осво јив
ши нова три бода учвр сти ла се на доброј 
шестој пози ци ји са које ће наста ви ти так ми
че ње у плеј  оф фази прво ли га шког шам
пи о на та. Митро вач ки тим боље је запо
чео утак ми цу да би већ у 9. мину ту након 
цен тар шу та Огње на Дими три ћа са десне 
стра не, играч „Зла ти бо ра“ додир нуо лоп
ту руком па је суди ја пока зао на нај стро
жу казну. Успе шан изво ђач био је упра во 
Дими трић. Воде ћи пого дак донео је додат
ну сигур ност у игру дома ћи на који су током 
првог дела игре углав ном кон тро ли са ли 
игру. У 27. мину ту гол ма ну гости ју озбиљ ни
је је запре тио Алек сан дар Кри жан. Гости су 
поку ша ли из акци ја у послед њих пет мину та 
првог полу вре ме на али нису били пре ци зни 
и кон цен три са ни.

У настав ку игре, по  ветро ви том вре ме
ну уз повре ме ну кишу, Чаје тин ци су заи гра
ли анга жо ва ни је али недо вољ но добро да 
изјед на че резул тат. Прве при ли ке има ли 

су већ у 49 и 50. мину ту пре ко Радо ма на 
и Рајев ца. Ула ском Моха ме да Силе игра 
„Рад нич ког“ доби ла је на агре сив но сти и 
брзи ни, али је исти играч у 83. мину ту због 
повре де напу стио терен. Вре дан поме на 
био је незго дан шут Луке Пејо ви ћа из 59. 
мину та са дис тан це који је поди гао мно го
број ну публи ку на ноге али је дома ћин из 
овог напа да добио само кор нер. Дома ћин 
је успе шно искон тро ли сао утак ми цу до 

послед њег судиј ског зви жду ка и укњи жио 
46. првен стве ни бод. 

– Оче ки вао сам ова кву утак ми цу и рекао 
сам игра чи ма да нам сле ди тешка утак ми ца 
из раз ло га што смо се истро ши ли физич ки, 
емо тив но и на сва ки начин да би ушли у плеј 
 оф. И сами смо били све сни да то неће 
бити лако. Ја сам доне кле све сно поди зао 
тен зи ју и тра жио од игра ча да раз ми шља ју 
да нам плеј  оф доно си миран рад и лепих 
месец и по дана утак ми ца у који ма неће мо 
има ти пре си ју резул та та по сва ку цену. У 
ову утак ми цу ушли смо добро, дали гол и 
после смо пали, али смо успе шно на кра ју 
одра ди ли утак ми цу и оди гра ли на резул тат. 
Зах те вао сам од игра ча на полу вре ме ну да 
уда љи мо еки пу „Зла ти бо ра“ од нашег гола 
и успе ли смо у томе, рекао је после утак ми
це тре нер „Рад нич ког“ Дејан Нико лић, који 
је похва лио игра че за вели ки успех и наго
ве стио добре игре у поку ша ју да се у рас те
ре ће ној атмос фе ри оства ри што је могу ће 
бољи резул тат и афир ма ци ја игра ча.

Нико лић је кон ста то вао да је њего ва еки
па сва ка ко нај ве ће изне на ђе ње Прве лиге 
Срби је.

Капи тен митро вач ких „црве них“ Огњен 
Дими трић тако ђе је задо во љан исто риј ским 
успе хом сво је еки пе. 

– На тере ну који због вре мен ских при ли
ка данас није био у нај бо љем ста њу ушли 
смо добро у утак ми цу у првих десет мину
та. После гола смо мало стаг ни ра ли а за 
про тив ни ка смо зна ли да ће бити опа сан. 
Поку ша ће мо да наста ви мо са побе да ма и 
што боље пред ста ви мо овај клуб, рекао 
је стре лац гола Дими трић који није искљу
чио амби ци је за осва ја ње четвр те пози ци је 
која пру жа при ли ку за ула зак у нашу нај ја чу 
фуд бал ску лигу. 

Д. Мостар лић

Капи тен и стре лац једи ног гола, Акци ја из пре ки да после које је усле дио пенал и воде ћи гол „Рад нич ког“

Огњен Дими трић
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ФУД БАЛ СКИ КЛУБ „РАД НИЧ КИ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ ОВИХ ДАНА ПРО СЛА ВЉА 
ВЕЛИ КИ ЈУБИ ЛЕЈ

Првих сто годи на

У  митро вач ком инду стриј ском насе љу 
„Хесна“ пре тач но 100 годи на, 15. апри ла 
1922. годи не осно ван је Спорт клуб „Рад
нич ки“ као један од нај ста ри јих фуд бал
ских клу бо ва бога те спорт ске тра ди ци је 
на овим про сто ри ма. Клуб у црве ним 
дре со ви ма  у пери о ду изме ђу два свет
ска рата у највећoј мери  оку пљао је при
пад ни ке тада шње немач ке омла ди не, 
пошто је немач ко ста нов ни штво чини ло 
већи ну овог дела гра да наста лог почет
ком XIX века. Ста нов ни ци „Хесне“ углав
ном су ради ли у чуве ној град ској фабри
ци за пре ра ду дрве та „Митро шпер“. 

Међу осни ва чи ма овог  митро вач ког 
клу ба нај ва жни ју уло гу има ли су Иван 
Кон рад, Јозеф Кле и нин гер, Јохан Мике, 
Иви ца Микул чић и Чеда Обра до вић. 
Фуд бал ски клуб који је данас на пра гу 
срп ске фуд бал ске ели те од првих годи на 
свог осни ва ња важио је за добро орга
ни зо ван и ква ли те тан спорт ски колек
тив. У вре ме Кра ље ви не Југо сла ви је 
„Рад нич ки“ је у два навра та био првак 
митро вач ке гру пе дру гог раз ре да ново
сад ског ного мет ног под са ве за 1931/32. 
и 1933/34. годи не. Клуб  из митро вач
ке „Хесне“ био је и побед ник Купа рад
нич ких спорт ских клу бо ва Кра ље ви не 
Југо сла ви је за 1936. годи ну. Кра јем три

де се тих годи на про шлог века на ста ди
о ну „Рад нич ког“ изгра ђе на је савре ме на 
клуп ска инфра струк ту ра која је под
ра зу ме ва ла ново огра ђе но игра ли ште 
са свла чи о ни цом снаб де ве ном водом 
и стру јом. Забе ле же но је да су у клуп
ској упра ви тог вре ме на ради ла по два 
секре та ра и бла гај ни ка, еко ном, чувар 
игра ли шта и дру га слу жбе на лица. Инте
ре сан тан је пода так да је у фуд бал ском 
првен ству 1938/39. годи не успе шан и 
сло жан тим „Рад нич ког“ чини ло девет 
Нема ца и дво је Мађа ра, уз пред сед ни
ка клу ба, Срби на Вељ ка Мошо рин ца. 
Клуб из митро вач ког рад нич ког насе ља 
и њего ви нави ја чи у међу рат ном пери о
ду често су бива ли у неми ло сти зва нич
них вла сти Кра ље ви не Југо сла ви је, па је 
рад клу ба у више навра та забра њи ван.

После Дру гог свет ског рата „Рад нич
ки“ поно во поста је оми ље но место оку
пља ња „Хесне ра ца“ и дру гих љуби те ља 
фуд ба ла у гра ду на Сави, тако да су 
сви так ми чар ски пого ни овог клу ба кон
стант но оку пља ли вели ки број чла но ва. 
Педе се тих и шезде се тих годи на сада 
већ про шлог века ФК „Рад нич ки“ био је 
ста би лан уче сник срем ске, међу оп штин
ске и општин ске фуд бал ске лиге. Често 
огра ни че них и неа де кват них изво ра 

Данас је „Рад нич ки“ про фе си о нал ни фуд бал ски клуб који је сво јом орга ни за ци јом 
и амби ци ја ма пре ва зи шао локал не окви ре. Њего ве клуп ске боје бра ни селек ци ја ква
ли тет них игра ча са под руч ја Срем ске Митро ви це и око ли не, али и про ве ре но добри 
игра чи из целе Срби је и ино стран ства

Утак ми ца у Митро ви ци са субо тич ким САНДом (Фото: При ват на архи ва Јови це Сте ви ћа)
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Упра ва (Фото: При ват на архи ва Јови це Сте ви ћа)

финан си ра ња, клуб је успе вао да оства
ри запа же не резул та те и изне дри мно
штво ква ли тет них игра ча. Срем ска лига 
осва ја на је три пута, 1956/57., 1965/66. 
и 1988/89. годи не. Након што је дру ги 
пут осво јио Срем ску лигу ФК „Рад нич ки“ 
1966/67. годи не поста је првак Вој во ђан
ске лиге и оства ру је пла сман у тада
шњу тре ћу  Срп ску лигу југо сло вен ског 
фуд бал ског првен ства – гру па Север. Т 
оком седам де се тих и осам де се тих годи
на „Рад нич ки“ успе шно насту па у Срем
ској и Ново сад ско  срем ској фуд бал ској 
лиги. У више навра та клуб је три јум фо
вао у општин ским и међу оп штин ским 
лига ма. 

Кра јем деве де се тих годи на мла ђа 
гене ра ци ја митро вач ких „Хесне ра ца“ 
удах ну ла је нови живот оми ље ном клу
бу. Ради ло се на бољој орга ни за ци ји, 
обез бе ђи ва њу ста бил ни јег финан си ра
ња и очу ва њу пре по зна тљи вог фуд бал
ског „шме ка“ у овом делу гра да. Клуб се 
у то вре ме так ми чио нај пре у Вој во ђан
ској лиги – Запад, да би вре ме ном пре
ко Срп ске лиге – гру па Вој во ди на дошао 
до сада шњег дру го ли га шког ста ту са, са 
могућ но шћу да се избо ри за супер ли
га шки так ми чар ски ранг. На фуд бал ској 
мапи Срем ске Митро ви це „Рад нич ки“ 

је послед њих годи на доми нан тан клуб. 
Тре ћи пут у сво јој исто ри ји, 2010. годи
не осво јио је Куп Сре ма. Куп Вој во ди не 
осво јен је 2013. годи не, када је игра
на и шесна е сти на фина ла Купа Срби
је. Данас је „Рад нич ки“ про фе си о нал ни 
фуд бал ски клуб који је сво јом орга ни за
ци јом и амби ци ја ма пре ва зи шао локал
не окви ре. Њего ве клуп ске боје бра ни 
селек ци ја ква ли тет них игра ча са под
руч ја Срем ске Митро ви це и око ли не, 
али и про ве ре но добри игра чи из целе 
Срби је и ино стран ства. Међу истак ну ти
јим поје дин ци ма који су оста ви ли траг на 
трав на том тепи ху ста ди о на на „Хесни“, 
поред осни ва ча клу ба може мо поме ну
ти Фра њу Бар та и чла но ве ове поро ди
це, бра ћу Пер ге, Чај ка, Фра њу Хор нун га, 
Дра га на Огња но ви ћа, Рато ми ра – Брњу 
Коп чи ћа, Јоси па Освал да, Вра ну, Шери
фа, Зор ку и мно ге дру ге чија име на и 
надим ке истин ски „Хеснер ци“ никад 
неће забо ра ви ти. 

У клу бу је оду век важи ло пра ви ло да 
су капи је „Рад нич ког“ увек биле широм 
отво ре не за све игра че, чла но ве клу
ба, нави ја че и добро на мер не људе које 
пове зу је љубав пре ма спор ту и фуд бал
ској маги ји овог клу ба. 

 Дејан Мостар лић

Међу истак ну ти јим поје дин ци ма који су оста ви ли траг 
на трав на том тепи ху ста ди о на на „Хесни“, поред осни
ва ча клу ба може мо поме ну ти Фра њу Бар та и чла но ве 
ове поро ди це, бра ћу Пер ге, Чај ка, Фра њу Хор нун га, 
Дра га на Огња но ви ћа, Рато ми ра – Брњу Коп чи ћа, Јоси
па Освал да, Вра ну, Шери фа, Зор ку и мно ге дру ге чија 
име на и надим ке истин ски „Хеснер ци“ никад неће забо
ра ви ти

ОПШТИ НА ИРИГ УЛА ЖЕ У СПОРТ

Дона ци ја клу бо ви ма
У окви ру акци је помо ћи фуд бал ским 

клу бо ви ма у ири шкој општи ни, локал на 
само у пра ва издва ја сред ства за набав ку 
опре ме за те клу бо ве.

Тако су локал на само у пра ва и Општин
ски фуд бал ски савез дони ра ли лоп те и 
гар ни ту ру дре со ва ФК „27. окто бар“ из 
Шатри на ца.

У ири шкој општи ни има седам фуд бал
ских клу бо ва, а опре ма је већ дони ра на 
клу бо ви ма у Ири гу, Врд ни ку и Нера ди ну.
 С. Џ.

ПИО НИР КЕ ЖКК „СРЕМ“
У ПОЛУ ФИ НА ЛУ
ПРВЕН СТВА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Сре ми це
непо бе ди ве

У послед њем колу плеј оф  а Првен
ства Вој во ди не за пио нир ке, ЖКК 
„Срем“ побе дио је про те клог викен да 
еки пу ЖКК „Тамиш“ Пан че во резул та
том 57:42.

Сре ми це су без раз ло га нер во зно 
ушле у меч да би већ у дру гом пери о ду 
заи гра ле сво ју игру. У дру гом полу вре
ме ну кошар ка ши це Сре ма уве ћа ва ле 
су сво ју пред ност агре сив ном одбра
ном, пре син гом по целом тере ну и вео
ма брзим кон тра напа ди ма.

За ЖКК „Срем“ игра ле су: Ири
на Андри ја ше вић 15 пое на, Тео до ра 
Мило ше вић 15 пое на, Мили ца Ђор ђић 
8 пое на, Дуња Бран ко вић 5 пое на, Ања 
Бој ко вић 5 пое на, Нико ли на Попо вић 
5 пое на, Ена Тодо ро вић 2 пое на, Хана 
Бале но вић 2 пое на, Ната ли ја Мир че та, 
Ана Дабић, Даја на Мак сић, Луна Бале
но вић.

Еки пу „Сре ма“ до побе де водио је 
тре нер Нико ла Мило ше вић који је ука
зао шан су свим игра чи ца ма. У еки пи из 
Пан че ва нај е фи ка сни ја била је Нина 
Зло ко ли ца са 20 пое на.

ЖКК „Срем“ је зау зео 1. место у гру
пи и пла си рао се директ но у полу фи
на ле завр шног тур ни ра Вој во ди не који 
се игра у Србо бра ну сле де ћег викен да. 
„Срем“ чека у полу фи на лу побед ни ка 
четврт фи нал ног дуе ла ЖКК „Вој во ди на 
021“ Нови Сад  ЖКК „Про ле тер“ Зре ња
нин. Извор ЖКК „Срем“
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Акту ел не прва ки ње Вој во ди не и Срби
је, пио нир ке Град ског жен ског одбој ка
шког клу ба „Срем“  из Срем ске Митро ви
це у овој так ми чар ској сезо ни осво ји ле 
су још јед ну титу лу прва ка Вој во ди не и 
при пре ма ју ћи се за ово го ди шњи финал
ни тур нир Првен ства Срби је потвр ди ле 
су чиње ни цу да Срем ска Митро ви ца 
дефи ни тив но има јед ну од нај ква ли тет
ни јих шко ла мла дих одбој ка ши ца. Одли
чан кон ти ну и ра ни рад у клу бу и струч
ном шта бу потвр ђен је на завр шном 
тур ни ру покра јин ског првен ства који је 
кра јем мар та орга ни зо ван у Кле ку. 

Мла де митро вач ке одбој ка ши це у 
финал ном мечу савла да ле су дома ћу 
еки пу ЖОК „Клек“ из Зре ња ни на, после 
пет оди гра них сето ва  укуп ним резул та

том 3:2 (25:23,19:25, 22:25, 25:23,15:8) и 
завр ши ле првен ство са четр на ест веза
них побе да, без ијед ног пора за. Ква ли
тет ном и узбу дљи вом финал ном мечу 
прет хо дио је полу фи нал ни три јумф про
тив еки пе „Једин ства“ из Ста ре Пазо
ве. У неве ро ват ној побе до но сној сери ји 
пред сна гом нове гене ра ци је тален то
ва них Митр ов чан ки пада ли су тимо
ви „Руме, шид ског „Мак са“, „Стар са“ из 
Ири га, субо тич ког „Спар та ка“, „Мла до
сти“ из Нове Пазо ве, „Грби ћа“ из Бач ког 
Јар ка, „Елан воле ја“ из Србо бра на и зре
ња нин ског „Багља ша 023“. 

Пио нир ску еки пу „Сре ма“ пред во
де тре не ри Нико ла Каприц и Ката ри на 
Чуто вић, а чине  је Ката ри на Цвје тић, 
Ива Каприц,  Татја на Ерде љан, Ста ша 

Дудић, Мина Михај ло вић, Јана Мило ше
вић, Анђе ла Мир ков, Боја на Рољић, Леа 
Неди мо вић и Дуња Стан ко вић. Још јед
на потвр да апсо лут не доми на ци је нај
мла ђе так ми чар ске селек ци је „Сре ма“ 
било је про гла ше ње Мине Михај ло вић 
за нај бо љу игра чи цу финал ног тур ни ра, 
док је Дуња Стан ко вић про гла ше на за 
нај бо љег либе ра.

Један од тре не ра еки пе ГЖОК „Срем“ 
Нико ла Каприц задо во љан је оства ре
ним резул та ти ма, наро чи то подат ком да  
је увод ну и груп ну  фазу првен ства њего
ва еки па оди гра ла  без изгу бље ног сета. 
Први вели ки циљ на финал ном тур ни ру 
Првен ства Вој во ди не митро вач ки тим 
оства рио је у полу фи нал ној утак ми ци 
са „Једин ством“ из Ста ре Пазо ве, јер 

ПИО НИР КЕ ГЖОК „СРЕМ“ ДРУ ГИ ПУТ ЗА РЕДОМ ПОСТА ЛЕ ПРВА КИ ЊЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кру ни са не вла дар ке 
жен ске пио нир ске одбој ке

Нај мла ђе митро вач ке одбој ка ши це ГЖОК „Срем“ у пио нир ској кон ку рен ци ји недав
но су три јум фо ва ле на Првен ству Вој во ди не савла дав ши у финал ном тур ни ру еки пу 
ЖОК „Клек“ из Зре ња ни на после пет оди гра них сето ва  укуп ним резул та том 3:2. Дру
га уза стоп на титу ла нај бо љег пио нир ског тима у Вој во ди ни потвр ђу је да Срем ска 
Митро ви ца има јед ну од нај ква ли тет ни јих одбој ка шких шко ла у жен ској кон ку рен ци ји

Пио нир ке Сре ма са тре не ри ма Нико лом Капри цом и Ката ри ном Чуто вић
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је овај меч  директ но одлу чи вао о пла
сма ну на Првен ство Срби је које се игра 
почет ком маја.

–Због важно сти полу фи нал не утак
ми це девој ке су биле под изве сном 
тре мом, али су ипак пре су ди ли ква ли
тет и наш добар рад, па је резул тат те 
утак ми це био 3:0 у нашу корист. Утак
ми цу са дома ћи ном, еки пом „Кле ка“ из 
Зре ња ни на оди гра ли смо у изу зет ној 
атмос фе ри пред пре пу ним три би на ма. 
То је било вео ма лепо иску ство за ове 
мла де девој ке, пого то во што је Клек 
сво је вр сна пре сто ни ца одбој ке, место у 
коме све девој чи це игра ју одбој ку, укљу
чу ју ћи и девој ке из окол ног Зре ња ни на. 
Оне су напра ви ле пра ви реги о нал ни 
„дрим  тим“ и због тога ова наша побе
да доби ја на зна ча ју. Ако се надо ве же
мо на про шло го ди шње резул та те може
мо да види мо један добар кон ти ну и тет 
и при ли ку да ове мла де и тален то ва не 
игра чи це напре ду ју. Добра је окол ност 
што су у нашем тиму тре нут но углав
ном мла ђе пио нир ке, тако да ћемо бити 
у при ли ци да са истим одбој ка ши ца
ма и сле де ће годи не наста ви мо овај 
побед нич ки низ, рекао је тре нер Нико ла 
Каприц, под се ћа ју ћи да су из про шло го
ди шње побед нич ке пио нир ске еки пе три 
игра чи це пре шле у супер ли га шки тим 

„Сре ма“. У пита њу су Ана Михај ло вић, 
Мина Ста но је вић и Јова на Антић које су 
пока за ле ква ли тет и у нашем нај ква ли
тет ни јем жен ском одбој ка шком так ми
че њу. 

О ква ли те ту стра те шког рада са мла
ди ма у клу бу све до чи и тврд ња шефа 
струч ног шта ба Капри ца да је ова гру па 
од пет на е стак пио нир ки, рође них 2006. 
годи не и касни је, оформ ље на пре три 
годи не уз осла ња ње на спорт ску, одно
сно одбој ка шку нау ку и Факул тет физич
ке кул ту ре. Њихо ве пре ди спо зи ци је и 
потен ци јал ни одбој ка шки ква ли те ти аде
кват но су тести ра ни и за ода бра не девој
чи це из раз ли чи тих митро вач ких шко ла 
био је пред ви ђен посе бан тре на жни и 
раз вој ни про цес. Шеф струч ног шта
ба „Сре ма“ каже да су резул та ти таквог 
рада, изме ђу оста лог и про шло го ди шња 
титу ла прва ка Срби је која до сада није 
осво је на ни у јед ном срем ско ми тро вач
ком екип ном спор ту, као и пода так да су 
три игра чи це из ове гру пе у првом сени
ор ском жен ском тиму ГЖОК „Срем“.

–Напра ви ли смо добар план у раду са 
овим девој ка ма и оне сва ки дан пока зу ју 
вели ку жељу да раде и да дола зе на тре
нин ге. Нема ника квих изго во ра за евен
ту ал не изо стан ке са тре нин га и врло се 
про фе си о нал но опхо де пре ма сво јим 

оба ве за ма, тако да је и нама лако да 
ради мо са њима. Рачу на мо да ће за три 
до чети ри годи не ове игра чи це бити део 
првог тима и ради мо на томе. Мно го нам 
зна чи што има мо пред став ни ка у Супер
ли ги јер мно ге девој чи це дола зе да се 
опро ба ју у овом спор ту. Мало је гра до ва 
као што је Митро ви ца у који ма  посто ји 
таква при ли ка за одбој ка шко напре до ва
ње, каже тре нер Каприц и напо ми ње да 
је битан моме нат у одбој ка шком раз во
ју ових девој чи ца тре ну так када напу не 
четр на ест годи на, јер тада доби ја ју при
ли ку и пра во да заи гра ју сени ор ску лигу 
у којој сти чу нео п ход на иску ства, знат но 
брже напре ду ју и играч ки сазре ва ју.

Пред сто је ћи пла но ви али и оче ки ва
ња митро вач ких нави ја ча веза ни су за 
наступ на Првен ству Срби је. У струч
ном шта бу твр де да је овој еки пи реал
но посма тра но,  место у самом одбој ка
шком врху. Из клу ба обе ћа ва ју да ће  на  
финал ном тро днев ном тур ни ру који ће 
игра ти нај бо ље еки пе у Срби ји „Сре мо
ве“ пио нир ке оди гра ти мак си мал но анга
жо ва но  на побе ду. Због тога је, уз еви
ден тан ква ли тет који има ју и нео п ход ну 
спорт ску сре ћу, наро чи то при ли ком жре
ба ња, оправ да на  нада у нај ви ши пла
сман.

Дејан Мостар лић

У мисли ма нај бо љих била је само побе да
Удар ну сна гу ове гене ра

ци је митро вач ких пио нир ки 
чини ле су  Мина Михај ло вић и 
Ива Каприц, а огро ман допри
нос доса да шњим успе си ма 
дала је на пози ци ји либе ра 
Дуња Стан ко вић. 

Са нај бо љом игра чи цом 
завр шног тур ни ра Мином 
Михај ло вић поде ли ли смо 
ути ске са завр шног тур ни ра 
нај бо љих вој во ђан ских еки па 
у Кле ку. 

–На овај тур нир оти шле 
смо као фаво ри ти и оче ки ва
ли смо нај бо ље. Нарав но, у 
почет ку је било мало стра ха 
али смо прву утак ми цу доби
ле мак си мал ним резул та том 
и окре ну ле смо се ка финал
ној утак ми ци про тив дома ће 
еки пе. У тој утак ми ци коју смо 
игра ле на пет сето ва било је 
јако напе то и мно го напор но 
али смо успе ле да се на кра ју 
избо ри мо и осво ји мо тур нир и 
првен ство, каже Мина Михај
ло вић која игра на пози ци ји 
при ма ча и циљ јој је даљи 
напре дак у одбој ка шком спор
ту, одно сно игра ње у супер ли
га шком тиму „Сре ма“. 

С обзи ром да је њена 
сестра Ана Михај ло вић, 
доско ра шња пио нир ка, од ове 
сезо не врло важна игра чи
ца „Сре ма“, Мина каже у њој 
види нај ве ћи спорт ски узор и 
при ли ку да сти че нова одбој
ка шка зна ња и иску ства.

– Има ле смо жељу да на 
финал ном тур ни ру у Кле ку 

оства ри мо баш ова кав пла
сман. Било је изве сне тре ме 
са којом смо се успе шно избо
ри ли јер нисмо игра ли у нашој 
сали пред сво јом публи ком. 
Њихо ви нави ја чи билу су гла
сни али смо успе ле све то 
да пре ва зи ђе мо и да у том 
послед њем мечу оства ри мо 
побе ду у петом сету и дође мо 
до нове титу ле прва ка Вој во
ди не и што је наро чи то важно 
до пла сма на у фина ле Првен

ства Срби је, рекла је Дуња 
Стан ко вић, уче ни ца „Зма је ве“ 
основ не шко ле која игра на 
пози ци ји либе ра и жеља јој 
је да поста не део првог тима 
сени ор ки „Сре ма“.

Ива Каприц је уче ни ца сед
мог раз ре да Основ не шко ле 
„Јован Попо вић“ а одбој ком 
се актив но бави од дру гог раз
ре да. Игра на пози ци ји при ма
ча. Њен први тре нер у шко ли 
био је Сло бо дан Сто јиљ ко вић 

сада шњи пред сед ник клу
ба. Ива каже да није има ла 
вели ку тре му, али да су њене 
саи гра чи це и она, наро чи то у 
првој полу фи нал ној утак ми
ци, биле опре зне раз ми шља
ју ћи о побе ди и пла сма ну на 
Првен ство Срби је. Пред Ивом 
је у будућ но сти  тако ђе иза зов 
игра ња за први тим „Сре ма“ 
али и наступ у некој од ква
ли тет них ино стра них одбој ка
шких лига.

Мина Михај ло вић и Дуња Стан ко вић Ива Каприц
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Ми тров ча ни су би ли ве о ма 
успе шни и оства ри ли су 
до бре ре зул та те у 1. ко лу 
ку па Ср би је одр жа ном 9. 
апри ла на ае ро дро му у Ве ли
ким Ра дин ци ма у ор га ни за ци
ји Aеро клу ба „Срем ска 
Ми тро ви ца“. У ди сци пли ни С3 
(ра ке те са па до бра ном) у 
ка те го ри ји ју ни о ра пр ва је 
Бо ја на Јев тић, дру ги је Бра ни
слав Јев тић, а тре ћи је Ни ко
ла Ди вљак. Екип но АК „Срем

ска Ми тро ви ца“ је за у зе ла, 
та ко ђе, пр во ме сто. У ка те го
ри ји се ни о ри С3 Ве сна Ка та
нић би ла је тре ћа, а у ди сци
пли ни С6 (ра ке те са тра ком)  
ју ни о ри су за у зе ли пр во 
ме сто, од но сно Се ле на Рад
но вић, а тре ћи је био Ни ко ла 
Ди вљак. У ка те го ри ји Се ни о
ра С6 Ве сна Ка та нић би ла је 
пр ва, а Зо ран Ка та нић тре ћи. 

Фо то: Феј сбук Спорт ски 
ае ро дром Ве ли ки Ра дин ци

Слу жба за при вре ду и ло кал ни еко ном ски раз вој 
Оп штин ске упра ве оп шти не Ириг, сход но од ред ба ма 
чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
(‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ

О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА 
НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Но си лац про јек та Со ња Об ра до вић, Ле дин ци, ул. 
Фру шко гор ска бр. 47 под нео је да на 05.04.2022. го ди не, 
зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја ПРО
ЈЕК ТА: „Скла ди шта бе тон ске га лан те ри је са фа бри ком 
бе то на“, на жи вот ну сре ди ну, чи ја се ре а ли за ци ја пла ни
ра на ка та стар ској пар це ла и бр. 6872/1 К.О. Иру иг, 
оп шти на Ириг.

Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та 
мо гу ће је оба ви ти у пе ри о ду од 10 да на, од да на об ја
вљи ва ња овог огла са, сва ког рад ног да на у вре ме ну од 
814 ча со ва у про сто ри ја ма Слу жбе за при вре ду и 
ло кал ни еко ном ски раз вој  Оп штин ске упра ве оп шти не 
Ириг, Вој во де Пут ни ка бр.1, Ириг.

За ин те ре со ва на јав ност мо же до ста ви ти сво је 
ми шље ње у пи са ној фор ми  на адре су над ле жног ор га
на, Слу жби за при вре ду и ло кал ни еко ном ски раз вој 
Оп штин ске упра ве оп шти не Ириг, за вре ме тра ја ња јав
ног уви да.

На осно ву под не тог зах те ва као и ми шље ња за ин те
ре со ва не јав но сти, ко ја су при спе ла до ис те ка ро ка из 
ста ва 2. овог оба ве ште ња, над ле жни ор ган ће од лу чи ти 
о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО
ЈЕ КАТ: „Скла ди шта бе тон ске га лан те ри је са фа бри ком 
бе то на“ о че му ће бла го вре ме но оба ве сти ти јав ност. 

Слу жба за при вре ду и ло кал ни      
еко ном ски раз вој

СПОРТ СКИ АЕ РО ДРОМ У ВЕ ЛИ КИМ 
РА ДИН ЦИ МА

Так ми че ње у ра кет ном
мо де лар ству

ФК „ИНЂИ ЈА“

Три бода оти шла у Пан че во
ФК „Инђи ја“ Инђи ја – ФК „Желе зни чар“ Пан че во 1:3 (1:1)

ФК „Инђи ја“: Чупић, Недељ ко вић, Вукај
ло вић, Мило са вљев (Кова че вић 60′), Јова
но вић, Сте фан Ђурић, Жаку ла (Кукољ 
71′), Десан чић (Ризнић 71′), Игња то вић, 
Нико ла Ђурић (К), Плав шић (Бађи 60′).

Тре нер: Милан Куљић
ФК „Желе зни чар“: Жив ко вић, Костић, 

Петро вић, Ђор ђе вић (Јова но вић 71′), 
Мило шев (К) (Гигић 16′), Ста ни ми ро вић, 
Стој чев (Гргић 68′), Дашић, Зувић (Мар ко
вић 71′), Обенг (Коно тар 71′), Сим че вић.

Тре нер: Дра ган Пери шић
На ста ди о ну „Тојо Тајерс аре на“ оди

гран је сусрет 30. кола Прве лиге Срби је 
пред вео ма малим бро јем гле да ла ца. По 
киши и јаком ветру, обе еки пе су дале све 
од себе да оправ да ју епи тет дер би ја кола. 

На самом стар ту сусре та, гости су има
ли при ли ку да постиг ну први гол. Капи тен 
дома ћих крат ко вра ћа лоп ту до које сти
же капи тен гости ју Мило шев, али је лоп та 
на сре ћу завр ши ла код гол ма на Чупи ћа. 
Наста је тен зи ја код „зеле но – белих“ након 
два жута кар то на у року од само неко ли ко 
мину та. То је и допри не ло, на неки начин, 
до вођ ства „Желе зни ча ра“ у 23. мину ту 
меча. Кре ну ла је акци ја по левој стра ни, 
лоп та сти же до Гиги ћа, који пости же гол, 

0:1.
Само чети ри мину та касни је, дола зи до 

изјед на че ња. Недељ ко вић пости же гол 
из сло бод ног удар ца са око 17. мета ра. 
Лоп та ула зи у гор њи део мре же немоћ ног 
Жив ко ви ћа. До кра ја првог полу вре ме на је 
виђе но још неко ли ко при ли ка, али су све 
биле без у спе шне па се на одмор одла зи 
са резул та том 1:1.

У 51. мину ту сусре та, гости дола зе до 
новог вођ ства. Шут Рега на, Гигић само 
под ме ће ногу и гол ман „Инђи је“ оста
је немо ћан, 1:2. Сле ди убр зо дво стру ка 
изме на у дома ћем тиму. Из игре је иза шао 
капи тен Мило са вљев којег је заме нио 
Кова че вић и уме сто Плав ши ћа у игру је 
ушао Бађи.

У 76. мину ту меча нова шан са за изјед
на че ње. Сте фан Ђурић цен три ра на гла ву 
Бађи ја, али лоп та завр ша ва код  гол ма на. 
Од 81. мину та „Инђи ја“ игра са игра чем 
мање. Нико ла Ђурић доби ја дру ги жути 
кар тон након стар та над јед ним од игра ча 
„Желе зни ча ра“. 

Кона чан резул тат поста вљен је у 
90.мину ту дер би ја, 1:3. Опет кон тра, лоп
та сти же до Петро ви ћа, који зао би ла зи 
гол ма на и шаље лоп ту у мре жу. М.Ђ.

АТЛЕ ТИ ЧА РИ АК „СРЕМ“ 
НАСТУ ПИ ЛИ НА
ДВА ТАК МИ ЧЕ ЊА

Зла то за
Милу Миљ ко вић

Током прет ход ног викен да на 
Атлет ском ста ди о ну у Срем ској 
Митро ви ци  одр жа но је так ми че ње у 
неко ли ко дисци пли на у окви ру Купа 
Срби је за бацач ке дисци пли не за 
ста ри је пио ни ре и ста ри је јуни о ре. 
У две атлет ске  дисци пли не иста кли 
су се атле ти ча ри АК „Срем“. Мила 
Миљ ко вић  побе ди ла  је у баца њу 
кла ди ва (4кг) за ста ри је јуни ор ке, 
резул та том од 38,08 мета ра. Лазар 
Ђако вић је у баца њу копља (600г) 
за ста ри је пио ни ре био дру го пла си
ра ни са даљи ном 39,91 м. 

У неде љу 10. апри ла одр жан је  
так ми чар ски митинг у Убу, на новој  
атлет ској ста зи, у орга ни за ци ји 
АК „Сур чин“. Прво место у трча њу 
на 60 мета ра осво јио је Стра хи ња 
Дрма но вић, као и четвр то место на 
200 м. Тре ћа у укуп ном пла сма ну на 
200м (прва у дру гој гру пи) била је 
Мила Божо вић, док је шести у гру пи 
на 200 мета ра био Лука Арба нов
ски.

Д. М
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У СРЕ МУ НИ ЧЕ НО ВО СМИ ЉА НЕ 

Имућ ни Ср би из ди ја спо ре 
гра де спо мен  ком плекс
код Ма на сти ра Ши ша то вац

Крај фру шко гор ског Ма на
сти ра Ши ша то вац тре ба да 
от поч не из град ња ре пли ке 
род не ку ће Ни ко ле Те сле у 
Сми ља ну и Цр кве  Све тог 
Пе тра и Па вла  у ко јој је као 
све ште ник слу жбо вао ње гов 
отац Ми лу тин. Ве за из ме ђу 
Ма на сти ра Ши ша то вац и 
ве ли ког на уч ни ка, из ме ђу 
Ли ке и Сре ма ле жи у ле ко ви
то сти ма на стир ске во де ко ја 
је, пре ма пи са ним из во ри ма, 
из ле чи ла Те слу од ко ле ре. 
Ка ко је од опа ке бо ле сти већ 
би ла умр ла ње го ва ма ла 
се стра Ни ко ли на, ро ди те љи 
су по слу ша ли са вет њи хо вог 
ро ђа ка мо на ха Ира кли ја, ко ји 
је слу жио у Ши ша тов цу да му 
по не су ле ко ви ту во ду.

Те слин отац Ми лу тин, све
ште ник у цр кви  Све тог Пе тра 
и Па вла  у Сми ља ну, бо ра вио 
је че ти ри да на у мо ли тва ма са 
брат ством Ши ша тов ца, те 
по нео во ду са ма на тир ског 
из во ра, ко ја је учи ни ла чу до, а 
ма ли Ни ко ла је оздра вио. 
Те слу за Ши ша то вац ве зу ју и 
ја ке ду хов не спо не са се стри
ћем Пе тро ни јем Тр бо је ви ћем, 
си ном ње го ве се стре Ан ге ли
не, ко ји је био ар хи ман дрит 
ма на сти ра. Ње гов гроб са 
спо мен – обе леж јем на ла зи се 
на ма на стир ском гро бљу.

„Те сли на на уч на фон да ци
ја“, чи ји су осни ва чи имућ ни 
Ср би у Сје ди ње ним Аме рич
ким Др жа ва ма са се ди штем у 
Фи ла дел фи ји по кре ну ла је 
ини ци ја ти ву да се у око ли ни 
ма на сти ра у знак се ћа ња на 
ве ли ког на уч ни ка по диг не спо

мен – ком плекс. Ам би ци о зно 
за ми шљен про је кат тре ба ло 
би да при вред но и ту ри стич ки 
ани ми ра цео крај, а по се но 
Ши ша то вац, Ле жи мир, Ди вош, 
Ман ђе лос и Срем ску Ми тро
ви цу.

– За ми сао је да се на укуп
но 100 хек та ра у бли зи ни 
Ма на сти ра Ши ша то вац по диг
не ком плекс ко ји би об у хва тао 
по љо при вред ни ком плекс са 
пре ра дом ор ган ске хра не, 
енер гет ски ком плекс са со лар
ном елек тра ном, као и ту ри
стич ки ком плекс. У окви ру 
ње га, пред ви ђе на је из град ња 

вер не ко пи је Те сли не род не 
ку ће у Сми ља ну  и Ду хов ног 
цен тра „Го лу би ца“ на бр ду 
на спрам ма на сти ра, об ја шња
ва ју у „Те сли ној фон да ци ји“.

У скло пу по ме ну те це ли не, 
на ла зи ли би се и из во ри са 
ле ко ви том во дом са по стро је
њи ма за пре ра ду. Про је кат је 
до био по др шку Срп ске пра во
слав не цр кве и Гра да Срем
ске Ми тро ви це, али ни је на и
шао на пот пу но раз у ме ва ње 
„Те сли не фон да ци је“ у Аме ри
ци.

Од пр во бит не иде је ипак се 
ни је од у ста ло већ је про је кат 

ре ду ко ван, па ће се у пр вој 
фа зи гра ди ти са мо ре пли ка 
Те сли не род не ку ће и Цр кве 
по све ће не Све том Пе тру и 
Па влу.

Бе же ћи пред тур ским зу лу
мом, мо на си ма на сти ра Жи ча 
по ди гли су у 16. ве ку у Ши ша
тов цу цр кву по све ће ну Ро ђе
њу Пре све те Бо го ро ди це. 
Цр ква је сру ше на па по но во 
по диг ну та у 17.ве ку, да би је у 
18.ве ку осли као чу ве ни сли
кар Гри го ри је Да ви до вић 
Об шић. У ма на сти ру су бо ра
ви ли Лу ки јан Му шиц ки и Вук 
Ка ра џић. Нар ци са Бо жић

Манастир Шишатовац

Лековита манастирска вода Гроб Теслиног сестрића
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ОВАН: Уз до бру про
це ну мо гућ но сти и 
пра ви лан из бор 
са рад ни ка ре ла тив но 

бр зо мо же те да оства ри те сво је 
ци ље ве на по слов ној сце ни. У 
свом пре по зна тљи вом ма ни ру 
уме те да осва ја те сим па ти је на 
раз ли чи тим стра на ма. Ка да сте 
до бро рас по ло же ни, има те ути сак 
су вам до ступ не нај бо ље мо гућ
но сти и та да обич но би ра те не ку 
до ми нант ни ју уло гу пред сво јим 
парт не ром.

БИК: 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 ја има те. 
Обра ти те па жњу на су ге сти је ко је 
вам да је јед на ис ку сна осо ба. Ако 
вам је ста ло да про ме ни те или 
по бољ ша те свој од нос са во ље
ном осо бом он да по ка жи те ви ше 
раз у ме ва ња за кри те ри ју ме ко је 
ко ри сти дру га стра на. 

БЛИ ЗАН ЦИ: По тре бо 
је да се рас те ре ти те 
од до дат них оба ве за, 
али не ма те до вољ но 

енер ги је да се ан га жу је те на ви ше 
стра на исто вре ме но. У до сто јан
стве ном сти лу и без су ви шних 
пи та ња при хва ти те све ко ри сне 
су ге сти је. Же ле ли би сте да ус по
ста ви те кон тро лу над  до га ђа ји ма 
у љу бав ном жи во ту, ме ђу тим 
ни шта зна чај но не мо же те да учи
ни те без до го во ра са парт не ром.

РАК: На вр ло ефи ка
сан на чин уме те да 
спро во ди те раз ли чи та 
пра ви ла успе шног 

по сло ва ња, ко ја оста вља ју озби
љан и по зи ти ван ути сак на ва шу 
око ли ну. По тру ди те се да по ти
сне те сво ју про фе си о нал ну су је ту 
ка да се јав но по ле ми ше. Про ла
зи те кроз раз ли чи те фа зе емо тив
ног рас по ло же ња. У мо мен ти ма 
осе ћа те ве ли ки емо тив ни за нос.

ЛАВ: Про ла зи те кроз 
раз ли чи те фа зе ства
ра лач ког рас по ло же
ња и ста ло вам је да 

се би обез бе ди те оп ти мал не усло
ве. Обра ти те па жњу на ре ак ци ју 
бли же око ли не, јер по не кад не 
же ли те да при хва ти те ко мен та ре 
ко је до жи вља ва те као оштру кри
ти ку. У од но су са љу бав ним парт
не ром че сто пре у зи ма те ак тив ну 
уло гу и спрем ни сте да про ме ни те 
не ке за јед нич ке на ви ке ко је вас 
спу та ва ју.    

ДЕ ВИ ЦА: На ла зи те 
се у сјај ној фор ми и са 
ве ли ким оп ти ми змом 
при ла зи те сва кој 

по слов ној те ми ко ју пред ла жу 
ва ши са рад ни ци. За хва љу ју ћи 
по у зда ним ин фор ма ци ја ма ко је 
до би ја те са да мо же те да пла ни
ра те низ за јед нич ких ак тив но сти 
ко је ће вам уско ро до не ти уве ћа
не ре зул та те. Че сто има те до бар 
пред о се ћај јер сте ис пу ње ни 
ро ман тич ним ми сли ма и рас по ло
же њем.  

ВА ГА: 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. Ја сно вам је да за јед нич
ки до го во ри пред ста вља ју по мак у 
ре ша ва њу ва жних по слов них 
ин те ре са. 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.  

ШКОР ПИ ЈА: Ја сно 
вам је да око ли на од 
вас оче ку је да се 
не пре кид но ис ти че те 

са по зи тив ним ре зул та ти ма и да 
увек оста вља те не ки ве ли чан стве
ни ути сак. Тре нут но по сто је не ке 
ком пли ко ва не окол но сти са ко ји
ма ће те мо ра ти да се су о ча ва те у 
хо ду, без пре да ха или од ла га ња. 
По себ но вам при ја по ро дич на хар
мо ни ја и не чи је при су ство, јер на 
та кав на чин мо же те да оства ри те 
бо љу пси хо ло шку рав но те жу. 

СТРЕ ЛАЦ: Из не над не 
про ме не на по слов ној 
сце ни де лу ју као 
до дат ни пси хо ло шки 

при ти сак и зах те ва ју да има те 
до бру кон цен тра ци ју. По не кад је 
те шко ускла ди ти раз ли чи та  ин те
ре со ва ња и афи ни те те ко ји вас 
пра те, али у име за јед нич ке сре ће 
све је мо гу ће. Ва ша лич на сре ћа 
про ис ти че из уну тра шње по тре бе, 
да се све ле пе ми сли и то пла осе
ћа ња по де ле са бли ском осо бом. 

ЈА РАЦ: При хва ти ли 
сте пре ви ше оба ве за 
ко је по ла ко по чи њу да 
вас за ма ра ју и са да 

тра жи те ин стант ре ше ња ка ко 
би сте мо гли ви ше да се по све ти те 
не ким оми ље ним те ма ма. Ако 
вам је ста ло да са чу ва те свој 
до бар углед или ути цај ко ји има
те, удру жи те ин те ре се са по у зда
ним са рад ни ци ма. Ис ку ство вас 
опо ми ње да на пра ви те емо тив ну 
дис тан цу у од но су на не ке сум њи
ве осо бе или си ту а ци је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: За хва
љу ју ћи до брим иде ја
ма и стра те ги ји ко ју 
спро во ди те де лу је те 

ве о ма озбиљ но на сво је са рад ни
ке. На ла зи те се у сјај ној при ли ци 
да оства ри те ду го роч ни је по слов
не ин те ре се. Уме те да се на мет
не те у пра вом тре нут ку и че сто 
во ди те глав ну реч у пре го во ри ма. 
До га ђа ји ко ји вас пра те у љу бав но 
жи во ту де лу ју охра бру ју ће.  

РИ БЕ: По треб но је да 
осми сли те до бар план 
и да оста не те до след
ни у сва кој фа зи спро

во ђе ња, по себ но ка да се на ла зи
те пред са рад ни ци ма ка да вас 
оспо ра ва ју. На кон ду жег по слов
ног убе ђи ва ња си ту а ци ја ће се 
про ме ни ти у ва шу ко рист, али 
мо ра ће те да оста не те упор ни и 
до след ни. Пре пла вље ни сте раз
ли чи тим ми сли ма и емо ци ја ма. 
Парт нер вас искре но по др жа ва и 
под сти че на ак тив ну уло гу. 

VREMEPLOV
13. април

1598. До нет Нант ски едикт 
ко јим су га ран то ва на по ли тич ка 
пра ва ху ге но ти ма у Фран цу ској. 
1959. До нет је Ва ти кан ски 
едикт ко ји је за бра њи вао ка то
ли ци ма да гла са ју за ко му ни
сте. 

14. април
1865. Џон Вилкс Бутс из вр шио 
је атен тат на аме рич ког пред
сед ни ка Џор џа Ва шинг то на
1930. Ру ски пе сник Вла ди мир 
Вла ди ми ро вич Ма ја ков ски 
из вр шио са мо у би ство у Мо скви.
1961. Еми то ван пр ви ди рект ни 
те ле ви зиј ски пре нос из Со вјет
ског Са ве за. 

15. април
1923. Ин су лин, ко ји је ка над ски 
на уч ник, но бе ло вац Фре де рик 
Бан тинг, от крио 1921, ушао у 
упо тре бу при ле че њу ди ја бе те
са. 
1979. У зе мљо тре су на Цр но
гор ском при мор ју по ги ну ло 
ви ше од 100 осо ба, око 600 
по вре ђе но, а ви ше од 80.000 
оста ло без ку ћа.
1998. Бив ши кам бо џан ски дик
та тор Пол Пот умро од ср ча ног 
уда ра.

16. април
1964. Де ве то ро љу ди у Бри та
ни ји осу ђе но на ка зне за тво ра 
од 25 до 30 го ди на због уче шћа 
у ве ли кој пљач ки во за 1963. 
Је дан од глав них ак те ра “пљач
ке сто ле ћа” Ро налд Бигз ус пео 
да по бег не из за тво ра и стиг не 
у Бра зил, где је жи вео до ма ја 
2001, ка да се пре дао Ско тланд 
Јар ду.

17. април
1492. Кри сто фер Ко лум бо 
до био је са гла сност и но вац од 
шпан ског кра ља Фер ди нан да V 
и кра љи це Иза бе ле, да ис тра
жи “за пад ни оке ан”. На том 
пу то ва њу Ко лум бо је от крио 
аме рич ки кон ти нент.
1941. Вла да ста ре Ју го сла ви је 
је пот пи са ла без у слов ну ка пи
ту ла ци ју, под Не мач ком оп са
дом. 
1983. Ин ди ја је лан си ра ла пр ви 
ве штач ки са те лит. 

18. апри ла
1946. Зва нич но је рас пу ште на 
Ли га на ро да, а ње на имо ви на 
пре не та је на но во о сно ва не Ује
ди ње не на ци је. 
1980. Ју жна Ро де зи ја је под 
на зи вом Зим баб ве по ста ла 50. 
не за ви сна зе мља Афри ке. На 
дво го ди шњи цу сти ца ња не за
ви сно сти, глав ни град Сол збе
ри пре и ме но ван је у Ха ра ре.

19. април
1867. Тур ски иза сла ник на 
Ка ле мег да ну кне зу Михаилу 
Обре но ви ћу пре дао кљу че ве 
Бе о гра да и дру гих срп ских гра
до ва из ко јих се по ву кла тур ска 
по са да. Као сим бол осман ске 
су ве ре но сти над Ср би јом оста
ла тур ска за ста ва, уз срп ску, на 
зи ди на ма Бе о град ске твр ђа ве.

HOROSKOP

Сре да, 13. април (31. март) 
Све ти све ште но му че ник Ипа ти
је, Епи скоп ган гри ски

Че твр так, 14. (1) април 
Пре по доб на Ма ри ја Егип ћан ка 

Пе так, 15. (2) април 
Пре по доб ни Тит Чу до тво рац 

Су бо та, 16. (3) април
Пре по доб ни Ни ки та Ис по вед
ник – Ла за ре ва су бо та (Вр би ца) 

Не де ља, 17. (4) април 
Ула зак Го со да Ису са Хри ста у 
Је ру са лим – Цве ти

По не де љак, 18. (5) април 
Све ти му че ни ци Ага то под и 
Те о дул

Уто рак, 19. (7) април 
Све ти Ев ти хи је, Па три јарх 
ца ри град ски

Crkveni
kalendar

• Ако ра диш за жи вот, 
за што се уби јаш од 
по сла?
• Не ко има па ре а не ко 
дру га ре...
• Ни ко се ни ко ме ни је 
де сио слу чај но. 

Пље ска ви це 
од пи ле ћег 
ме са

Са стој ци: пи ле ће ме со (ме со 
ко је је оста ло при ли ком ку ва ња 
до ма ће су пе)  око 300400 гр, цр ни 
лук 1/2 гла ви це, бе ли лук 1 чен, 1 
ја је, кри шка ста рог су вог хле ба 
(сре ди на), пре зле по по тре би, со и 
би бер по уку су, ма ло мле ка. За 
па ни ра ње је по треб но 2 ја је та, 
бра шно и пре зле по по тре би.

При пре ма: Ку ва но ме со од ко
сти ти и усит ни ти. Ста ри су ви хлеб 
на то пи ти у ма ло мле ка, по том га 
ис це ди ти па до да ти ме су. Ову 
сме су сје ди ни ти са сит но сец ка
ним цр ним и бе лим лу ком, јед ним 
ја је том, те до бро из ме си ти и за чи
ни ти по уку су со љу и би бе ром. Од 
до би је не ма се пра ви ти ма ле 
пље ска ви це па их ва ља ти у бра
шно,  ја ја и пре злу, па пе ћи на 
вре лом уљу уз по вре ме но окре та
ње, крат ко на ти хој ва три. Сер ви
ра ти уз ба ре но по вр ће. 


