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Уместодивљедепоније–дрворед

На про сто ру, поред пута ка Вели
ким Радин ци ма, заса ђе но је сто ти
ну нових сад ни ца гле ди чи је. На том 
месту рани је се нала зи ла дивља 
депо ни ја, а ова актив ност спро ве де
на је у окви ру вели ке акци је сад ње 
на тери то ри ји Срем ске Митро ви це. 
Како је пла ни ра но и рани је наја вље
но, укуп но ће бити заса ђе но 2.008 
сад ни ца, које ће фор ми ра ти зеле ни 
штит око гра да, у свр ху зашти те од 
аеро за га ђе ња. 

– Ибар ску ули цу, уко ли ко не зна те 
по име ну, сигур но је зна те по вели кој 
дивљој депо ни ји која се ту нала зи
ла. Ми смо депо ни ју очи сти ли и на 
месту где се нала зи ла, сади мо пре
ко сто ти ну новог дрве ћа. Желим да 
апе лу јем на сугра ђа не да не одла жу 
сме ће где му није место. За тим нема 
потре бе, јер Срем ска Митро ви ца 
је први град у којем је поста вље но 
реци кла жно дво ри ште, где гра ђа ни 
бес плат но могу да одло же све врсте 
отпа да. Хај де да да дивље депо ни
је поша ље мо у исто ри ју, изја вио је 
пред сед ник Скуп шти не гра да Срем
ска Митро ви ца Вла ди мир Павло вић.

Пре ово га, заса ђе но је око три 
сто ти не сад ни ца на Јарач ком путу, 
на Рум ском дру му и у ули ци Мар ка 
Ауре ли ја. 

– На овом про сто ру где је била 
нека да депо ни ја, сади мо гле ди чи је, 

одно сно листо пад не сад ни це које ће 
напра ви ти ветро за штит ни појас, који 
нам је зна ча јан за град. Ова врста 
сад ни ца је уства ри мед ни багрем, 
тако да ће и пче лар ство има ти кори
сти. Жели мо да спре чи мо да зага ђе
ња допру до гра да, тако да мора мо у 
што већем бро ју да сади мо, сма тра 
Тама ра Мил ко вић, из митро вач ке 
Зеле не одбор нич ке гру пе.

Озе ле ња ва њу је при су ство вао 
и Зоран Рада ко вић, пред став ник 
удру же ња Реги о нал на ини ци ја ти ва 

Сре ма, који су носи о ци зајед нич ког 
про јек та са Гра дом Срем ска Митро
ви ца. Упра во је тај про је кат сушти на 
ства ра ња меха ни зма у ком гра ђа
ни све више уче ству ју у доно ше њу 
важних одлу ка за зајед ни цу. У окви
ру тог про јек та спро ве де не су обу ке 
за чла но ве зеле не мре же и одбор
ни ке у Митро ви ци. Један од резул
та та сарад ње је упра во и озе ле ња
ва ње. 

А.Дражић
Фото:Б.Туцаковић

ТамараМилковићВладимирПавловић

Отво ре но првен ство Мађар ске 
2022, тра ди ци о нал ни тур нир вазду
шним оруж јем одр жа но је од 18. до 
20. новем бра у Будим пе шти а ста
ро па зо вач ка стрел ки ња, чла ни ца СД 
Једин ство и репре зен та тив ка Срби је 
Алек сан дра Хавран забли ста ла је на 
Хун га ри ан Опену. Одлич ним гађа

њем Алек сан дра је осво ји ла злат но 
одлич је! Хавра но ва је у мечу за зла
то одме ри ла је сна ге са Мађа ри цом 
Естер Меса рош и сла ви ла убе дљив 
три јумф – 16:6 у пое ни ма.

И на Kупу Вој во ди не у Зре ња ни
ну стрел ки ње Једин ства су пости гле 
успе хе. Софи ја Ада мо вић је осво ји

ла 1. месту међу кадет ки ња ма и 2. 
местО међу мла ђим јуни ор ка ма, док 
је Тео до ра Хакач осво ји ла 3. место 
међу јуни ор ка ма. Чла ни це СД Једин
ства су узе ле и екип но 1. место и то 
у саста ву Софи ја Ада мо вић, Тео до ра 
Хакач и Андреа Хакач.

Д.Г.

СТРЕЉАШТВО

ЗлатозаАлександруХавран

Какојепланираноиранијенајављено,укупноћебитизасађено2.008садница,
којеће формиратизелеништитокограда,усврхузаштитеодаерозагађења
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Дра го рад Дра ги че вић

Руси који могу да зами сле
и живот у Срби ји

Чак је и срп ској пре ми јер ки јед ном 
изле те ло да ће наш ИТ сек тор 
има ти зна чај не кори сти од сада

шњих руских мигра на та, јер је међу 
њима вели ки број инфор ма тич ких 
струч ња ка. Код пре ми јер ке је при изја
ви у којој је поме ну та мисао садр жа на 
изо ста ла огра да да сре ћа од туђе 
несре ће не може бити пот пу на. Пре ми
јер ка заси гур но није ништа лоше 
мисли ла, она је посве ће на диги та ли за
ци ји, а при сти гли руски инфор ма ти ча ри 
наиз глед допри но се њеној визи ји диги
тал не Срби је.

Пре ми јер ки на наив ност, међу тим, 
није уса мље на ома шка у раз у ме ва њу 
мигра тор ног про це са из Руси је. Нерет
ко смо све до ци без ма ло нежног дожи
вља ва ња Руса осва ну лих у Срби ји. То 
су наша бра ћа по вери и поре клу, то су 
потом ци осло бо ди ла ца Бео гра да, то су 
издан ци све та Досто јев ског и Тол сто ја! 
Нерет ко све до чи мо очај нич ким поку ша
ји ма ста ри јих Срба да на скром ним 
оста ци ма основ но школ ског руског јези
ка буду од помо ћи у про дав ни ци или на 
неком шал те ру мла дој Руски њи или 
Русу, који се уљуд но осмех ну и свој 
про блем у про дав ни ци или пред шал
те ром лако реше на енгле ском, мно го 
бољем од енгле ског у срп ског саго вор
ни ка. У сво јој мито фил ској наив но сти, 
већи на Срба дожи вља ва сибир ске 
Русе осва ну ле међу њима као што се 
дожи вља ва ју избе гли це из рат них под
руч ја Укра ји не.

Међу Руси ма осва ну лим у Срби ји 
сва ка ко има и Руса избе глих из пакла 
Укра ји не, и сва ка ко има и Руса који због 
нече га нису могли да бира ју хоће ли 
оста ти у Руси ји или оти ћи. Већи на њих, 
међу тим, не жели да дели тешко ће са 
сво јом отаџ би ном, по цену да се поне
се жиг издај ни ка Руси је. А они који су 
на то спрем ни не могу бити спрем ни да 
са Срби јом деле њене, не дај боже рат
не, тешко ће. Њихо ва мак си мал на 
накло ност пре ма Срби ји изра жа ва се 
нај че шћим искре ним одго во ром у нови

нар ским анке та ма: могу да зами слим 
свој живот и у Срби ји. То јест, могу ако 
ми се не отво ри при влач ни ја могућ
ност: живот на Запа ду.

Руси осва ну ли у Срби ји махом више 
воле Запад од Руси је. След стве но 
томе, воле га више него Срби ју. 

Избор Срби је за при вре ме но ста ни
ште опре де љен је њеним зале том у 
инфор ма тич ким тех но ло ги ја ма. Не 
мање и чиње ни цом што је у Срби ји 
поли тич ки дозво ље но, кроз пои сто ве
ћи ва ње акту ел не вла сти са држа вом, 
бити про тив сво је држа ве, што се то 

нерет ко сма тра ели ти змом и што је 
поли тич ки неко рект но нази ва ти изда
јом одсу ство љуба ви пре ма сво јој 
земљи. Јер, боже мој, отаџ би на се воли 
на раз не начи не, а један од таквих 
начи на је и љубав пре ма Запа ду.

Добро до шли ца Руси ма осва ну лим у 
Срби ји је у пуном скла ду са уни вер зал
ним циви ли за циј ским вред но сти ма. 
Све пре ко оба ве за из тих уни вер зал
них вред но сти при па да срп ској наив
но сти и дети ња стом пре по зна ва њу 
при спе лих Руса као пото ма ка осло бо
ди ла ца Бео гра да или чак изда на ка 

пра во сла вља Досто јев ског и Тол сто ја.
Ако јед но га стек ну гла сач ко пра во у 

Срби ји, не тре ба их мучи ти срп ским 
оче ки ва њи ма да гла са ју за про гра ме 
који садр же и мало русо фи ли је, јер 
њихо во пра во је да ста ну на стра ну 
оног дела Срби је који вуче ка Запа ду. 
Они су и кре ну ли ка Запа ду, и има више 
изгле да да оста ну у Срби ји ако у њој 
буде довољ но Запа да.

Они Руси који воле Срби ју сада се не 
селе у Срби ју већ оста ју у Руси ји. То 
зву чи пара док сал но, али нам је потре
бан кое фи ци јент инте ли ген ци је нижи 
од новем бар ске про сеч не тем пе ра ту ре 
да би нам ово што је пара док сал но 
поста ло логич но. Али, нека нас не бри
не кое фи ци јент инте ли ген ци је, који чак 
и када је висок као тач ка кљу ча ња воде 
не може љубав изме ђу Руса и Срба да 
дефи ни ше искљу чи во сред стви ма 
разу ма. Ка ни јед ну дру гу љубав, уоста
лом.

Међу „овим Руси ма” сва ка ко има 
оних који на свој начин и у сво јој 
мери воле сво ју отаџ би ну, али 

они од сво је отаџ би не оче ку ју да њихов 
посао са Запа дом буде при о ри тет. Неки 
од њих сасвим сигур но раз у ме ју ко је 
про у зро ко вао и иза звао рат, раз у ме ју 
да је нај пре Укра ји на 2014. годи не, 
запо сед ну та од чуд ног поли тич ког руко
вод ства, са мржњом напа ла Руси ју у 
себи и сво јој исто ри ји, обзна ни ла про је
кат да се пре о бра зи у Анти ру си ју и 
пред у зе ла кон крет не кора ке да поста не 
њен смрт ни непри ја тељ и члан смрт но 
непри ја тељ ског саве за про тив Руси је. 

Неки од „ових Руса” сада све то раз у
ме ју, али су због про фе си о нал них 
циље ва иза бра ли пут на коме ће све 
мање зна ти ко је про у зро ко вао и иза
звао рат у Укра ји ни. 

Не, „ови Руси” нису кре ну ли избе
глич ким тра гом Беле гар де и под геслом 
Россия единая, великая и неделимая, 
да би нам се осе ћа ња узбу ни ла, то су 
Руси дефи ни са ног про за пад ног опре
де ље ња. Добар им ветар и сла ва им. 

Добро до шли ца Руси ма 
осва ну лим у Срби ји је у 
пуном скла ду са уни вер
зал ним циви ли за циј ским 
вред но сти ма. Све пре ко 
тих оба ве за из уни вер зал
них вред но сти при па да 
срп ској наив но сти и дети
ња стом пре по зна ва њу 
при спе лих Руса као пото
ма ка осло бо ди ла ца Бео
гра да или чак изда на ка 
пра во сла вља Досто јев ског 
и Тол сто ја
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Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица 
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

БЕЗ БЕД НОСТ У ТРАК ТО РИ МА НА ПРВОМ МЕСТУ

Кон курс за заштит ни рам
Аген ци ја за без бед ност сао бра ћа ја 

рас пи са ла је јав ни позив за доде лу 
заштит них рамо ва за трак то ре. Тим 
пово дом је одр жан рад ни саста нак и 
саве то ва ње за пред став ни ке месних 
зајед ни ца у митро вач кој Град ској кући у 
уто рак, 22. новем бра. Пољо при вред ни ци 
могу до кра ја месе ца кон ку ри са ти, а 
Аген ци ја за рурал ни раз вој сто ји на рас
по ла га њу заин те ре со ва ни ма за помоћ и 
подр шку при при пре ми доку мен та ци је.

– Аген ци ја ће пру жи ти сву могу ћу 
адми ни стра тив но – тех нич ку подр шку, 
као и до сада, у вези са попу ња ва њем 
зах те ва и при пре ме доку мен та ци је како 
би се ових 27.000 дина ра и плус додат
них 7.000 дина ра иско ри сти ли и како би 
се заштит ни рамо ви угра ди ли на све 
трак то ре на који ма их нема, да би трак
то ри сти сачу ва ли сво је живо те, изја ви ла 
је Души ца Павло вић, дирек то ри ца 
митро вач ке Аген ци је за рурал ни раз вој.

Рам је уни вер зал ни, за трак то ре ИМТ 
533, ИМТ 539, ИМТ 540, ИМТ 542 и ИМТ 
549. 

– У послед ње три годи не на тери то ри ји 
Репу бли ке Срби је из раз ло га што на 
трак то ри ма без каби на нису били угра
ђе ни сигур но сни рамо ви 86 поро ди ца 
оста ло је без свог дома ћи на, зато су ови 
рамо ви, не само потре ба, него и оба ве
за. Наме ње ни су за зашти ту воза ча трак
то ра у слу ча ју незго де, пре вр та ња који 
се често деша ва ју, рекао је Петар Самар
џић, заме ник гра до на чел ни це.

Том при ли ком пред став ни ци сео ских 

месних зајед ни ца су сазна ли на који 
начин рамо ви могу да им помог ну да се 
зашти те, како они функ ци о ни шу и на који 
начин могу да дођу до њих.

– Наше село је током пољо при вред не 
сезо не опте ре ће но у сми слу фре квен ци
је сао бра ћа ја. Ова мера је врло кори сна, 
јер мно ге пољо при вред не маши не на 

путу нема ју заштит не каби не, сма тра 
Милош Кекић из Вели ких Ради на ца.

Добра вест је да ово неће бити јед но
крат на помоћ, већ ће пољо при вред ни ци 
и наред не две годи не моћи да апли ци ра
ју, уко ли ко то не успе ју овог пута.

А. Д.
Фото: Б. Т.

Петар Самар џић и Души ца Павло вић

ОДР ЖА НА ДРУ ГА РАДИ О НИ ЦА НА ТЕМУ ПРИ МЕ НЕ АРХУ СКЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

Зашти та живот не сре ди не
кроз про јек те

У Град ској кући одр жа на је ради о ни
ца  на тему „Архускa конвенцијa – зна
чај и при ме на њених прин ци па на нивоу 
једи ни ца локал не само у пра ве“.  Ради о
ни цу је  води ла Дари ја Шајин, спе ци ја
ли ста за при ме ну Арху ске кон вен ци је,  
а при су ство ва ли су одбор ни ци Скуп
шти не гра да, као и пред сед ник Скуп
шти не гра да Вла ди мир Павло вић.Ради
о ни ца је реа ли зо ва на у скло пу про јек та 
Одр жи ви раз вој за све – плат фор ма за 
локал ни дија лог, који спро во ди Град 
Срем ска Митро ви ца у парт нер ству са 
НВО „Реги о нал не ини ци ја ти ве Сре ма“.
Арху ска кон вен ци ја, која је усво је на 25. 
јуна 1998. годи не на 4. Кон фе рен ци ји 
„Живот на сре ди на за Евро пу“ у гра ду 
Арху су у Дан ској, пред ста вља нај зна
чај ни ји међу на род но – прав ни доку
мент.Орга ни зо ва ње ове ради о ни це има 

за циљ да се јача ју капа ци те ти орга на 
једи ни ца локал не само у пра ве, како би 
зна њем и прак сом сачу ва ли живот ну 
сре ди ну и при род не ресур се, на чему 
Град Срем ска Митро ви ца кон ти ну и ра но 
ради.Како је рекла Дари ја Шајин, Арху
ска кон вен ци ја садр жи три гру пе пра ви
ла. Прва гру па се одно си на 
информисањe гра ђа на о њихо вом пра
ву на живот у здра вој живот ној сре ди ни, 
уз пра во вре ме ну инфор ми са ност гра
ђа на. Дру га гру па пра ви ла се одно си на 
укљу чи ва ње гра ђа на у важне про це се 
доно ше ња одлу ка, док се тре ћа гру па 
пра ви ла одно си на оства ри ва ње пра ва 
на прав ну зашти ту.Народ на скуп шти на 
Репу бли ке Срби је усво ји ла је Закон о 
потвр ђи ва њу Кон вен ци је 2009. годи не, 
а 2011. годи не усво је на је Стра те ги ја за 
при ме ну Кон вен ци је.

Шајин је дода ла да је почет ком месе
ца јула одр жа на ради о ни ца за пред
став ни ке цивил ног сек то ра, а након 
ради о ни це за одбор ни ке Скуп шти не 
гра да  јача ју се капа ци те ти и про ши ру је 
зна ње о еко ло ги ји, како би живе ли у 
здра вој и чистој живот ној сре ди ни.
Након ради о ни це усле ди ла је диску си ја 
на којој је било речи о мера ма које 
локал на само у пра ва успе шно спро во ди 
када је у пита њу зашти та живот не сре
ди не, кроз про јек те који се тре нут но 
реа ли зу ју, попут про јек та „Вели ка сад
ња – Зеле ни прстен“, као и про јек та 
сепа ра ци је и реци кла же  отпа да  „Одва
ја мо“.Про је кат финан си ра швај цар ска 
орга ни за ци ја Хел ве тас уз помоћ „Швај
цар ске раз вој не аген ци је“ у окви ру АCТ 
про гра ма –„Зајед но за актив но гра ђан
ско дру штво“.
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ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Успе шно завр ше но испи ра ње цево во да
Све над ле жне слу жбе Јав

но кому нал ног пред у зе ћа 
„Водо вод“ Срем ска Митро ви
ца током про шле неде ље су 
биле анга жо ва не на вели ком 
послу план ског испи ра ња 
цево во да на дужи ни од око 
400 кило ме та ра. Посао је 
успе шно завр шен у пред ви
ђе ном року. Потро ша чи 
несме та но могу да кори сте 
воду за пиће из јав ног систе
ма водо снаб де ва ња. Ови 
радо ви допри не ће да се и 
убу ду ће обез бе ди одго ва ра
ју ћи ква ли тет воде за пиће 
како би она и даље била пот
пу но без бед на за упо тре бу, у 
скла ду са важе ћим Пра вил
ни ком о хиги јен ској исправ
но сти воде за пиће.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Буџет ста би лан

Никад мир ни ји и никад ста бил ни ји буџет није био, што 
се финан сиј ског дела тиче, а про це нат реа ли за ци је је 62 
одсто за девет месе ци, изја вио је начел ник Град ске 
упра ве за буџет и локал ни еко ном ски раз вој Душко 
Шаро шко вић

Скуп шти на гра да Срем ска Митро ви ца 
раз ма тра ла је у четвр так, 24. новем бра 
изве штај о извр ше њу буџе та гра да за 
првих девет месе ци теку ће годи не. Након 
диску си је одбор ни ка у Скуп шти ни о овој 
теми, већи ном гла со ва је изве штај усво
јен. Након сед ни це је начел ник Град ске 
упра ве за буџет и локал ни еко ном ски раз
вој Душко Шаро шко вић, оце нио ста ње 
као ста бил но.

– Никад мир ни ји и никад ста бил ни ји 
буџет није био, што се финан сиј ског дела 
тиче, а про це нат реа ли за ци је је 62 одсто 
за девет месе ци. Суфи цит изно си 127 
мили о на дина ра. У буџе ту увек буде и 
нешто непла ни ра но, али зато посто је 
теку ће буџет ске резер ве и онда се ура ди 
корек ци ја, закљу чио је Шаро шко вић. 

Под се ћа мо, митро вач ки буџет изно си 
нешто више од чети ри мили јар де дина ра. 

Митро вач ки одбор ни ци су усво ји ли и 
две одлу ке које се одно се на порез на 
имо ви ну за наред ну годи ну. Прва се одно
си на утвр ђи ва ње про сеч них цена ква
драт ног метра непо крет но сти за утвр ђи
ва ње поре за на имо ви ну.  Па је тако про
сеч на цена ква драт ног метра гра ђе вин
ског земљи шта у првој зони 1.422,00 
дина ра, као и у дру гој. У тре ћој зони и 
четвр тој је цена 387,00 дина ра. За пољо
при вред но земљи ште цена у тре ћој и 
четвр тој зони изно си 228,00 дина ра одно
сно 114,00 дина ра. За ста но ве у првој 
зони цена је 130.353,00 дина ра, у дру гој 
71.256,00 дина ра, у тре ћој зони 54.494,00 
дина ра, а у четвр тој зони 49.167,00 дина
ра. Када су у пита њу про сеч не цене ква
драт ног метра непо крет но сти за утвр ђи
ва ње поре за у кате го ри ји кућа, у првој 
зони цена изно си 65.208,00 дина ра, а 

41.138,00 дина ра у дру гој зони. У тре ћој 
зони цена је 33.218,00 дина ра, а у четвр
тој 21.945,00 дина ра. Про сеч на цена ква
драт ног метра послов них згра да у првој и 
дру гој зони је јед на ка и изно си 96.911,00 
дина ра, у тре ћој зони 22.177,00 дина ра и 
у четвр тој зони 5.000,00 дина ра.

Усво је на је и одлу ка о виси ни сто пе 
поре за на имо ви ну за наред ну годи ну, у 
којој се наво ди да за поре ске обве зни ке 
који су изми ри ли поре ске оба ве зе и спо
ред на поре ска дава ња, закључ но са 31. 
децем бром теку ће годи не, Град ска упра
ва ће отпи са ти десет одсто заду же ња за 
теку ћу годи ну. Сто па поре за на имо ви ну 
за поре ске обве зни ке који воде послов не 
књи ге изно си 0,40 одсто, а за оне који не 
воде послов не књи ге 0,20 одсто. 

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Душко Шаро шко вић

Скуп шти на гра да Срем ска Митро ви ца

Извр ше но испи ра ње цево во да
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Заменица републичког заштитника 
грађана Јелена Стојановић и Надежда 
Сатарић испред организације „Снага 
пријатељства – Amity“,  у оквиру 
европког пројекта, посетили су Лаћарак 
и одржали радионицу са 22 жене из 
четири лаћарачка удружења. Идеја је 
била да се заштитник грађана упозна 
какво је стање у руралним деловима 
Србије са правима из потписане ЕУ 
социјалне повеље и како се она поштују, 
те колико су жене средње и старије 
животне доби упознате са њима. 
Локалну самоуправу представљала 
је заменица начелника за социјалну 
заштиту Слађана Мирчета, као и 
представница митровачког Каритаса, 
Кристина Драгишић. 

К. Д.

„Шесна ест дана акти ви зма про тив наси ља над жена ма“ је 
свет ска кам па ња коју обе ле жа ва 1.700 орга ни за ци ја у пре ко 100 
држа ва све та. Кам па ња почи ње 25.новем бра и завр ша ва се 
10.децем бра. Цен тру за соци јал ни рад „Сава” у Срем ској 
Митро ви ци у пери о ду од новем бра 2021. годи не до новем бра 
2022. годи не при ја вље на су 233 слу ча ја наси ља у поро ди ци, 

што је за 10 одсто пораст у одно су на прет ход ну годи ну. Цен тар 
пру жа подр шку жртва ма наси ља у поро ди ци кроз сме штај у 
Сигур ну кућу или хра ни тељ ску поро ди цу, инфор ми са ње жртве о 
над ле жно сти ма инсти ту ци ја у спре ча ва њу наси ља у поро ди ци, 
саве то дав ни рад са жртвом наси ља. У видо ве подр шке спа да и 
покре та ње посту па ка из соци јал не и поро дич но прав не зашти те.

ЗАМЕНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ЛАЋАРКУ

Колико знамо о правима жена?

ШЕСНА ЕСТ ДАНА АКТИ ВИ ЗМА ПРО ТИВ НАСИ ЉА НАД ЖЕНА МА
Пораст при ја ва наси ља у поро ди ци

Упознавање жена са њиховим правима

ЗАВР ШНА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА „КРЕ И РА МО МОГУЋ НО СТИ ЗА КРО ЈЕ ЊЕ 
НОВОГ ЖИВО ТА“

Посао за при пад ни ке
осе тљи вих гру па

У поне де љак, 28. новем бра је одр жа на 
завр шна кон фе рен ци ја про јек та „Кре и
ра мо могућ но сти за кро је ње новог живо
та“. Про је кат је тра јао годи ну дана, а 
циљ му је био запо шља ва ње и само за
мо шља ва ње лица из осе тљи вих кате го
ри ја. 

– Резул та ти про јек та су 25 обу че них 
кори сни ка за писа ње и изра ду бизнис 
пла но ва и 25 обу че них кори сни ка за рад 
на шива ћим маши на ма. Обу че но је и 20 
кори сни ка за селек ци ју, сори ти ра ње и 
обра ду реци кли ра ног тек сти ла. Десе то
ро нај вред ни јих који су обу че ни за рад на 
шива ћим маши на ма су награ ђе ни опре
мом за рад, а 14 кори сни ка који су про
шли обу ку за реци кли ра ни тек стил, запо
сле ни су код дру гог посло дав ца. Шест 
нај бо љих послов них бизнис иде ја 
финан си ра не су кроз дона ци ју опре ме, 
обја снио је заме ник гра до на чел ни це 
Срем ске Митро ви це, Петар Самар џић.

Про је кат је спро ве ден у окви ру Немач
ке раз вој не сарад ње, који реа ли зу је ГИЗ 
са Мини стар ством за људ ска и мањин
ска пра ва и дру штве ни дија лог. Носи лац 
про јек та је локал на само у пра ва, а парт
не ри су Реги о нал на раз вој на аген ци ја 

Срем, Цен тар за еко ном ско уна пре ђе ње 
Рома, Кла стер соци јал ног пред у зет ни
штва Вој во ди на и Уни ја посло да ва ца 
Вој во ди не. 

– У фир ми за реци кла жу тек сти ла смо 
раз два ја ли изно ше ну гар де ро бу, одно сно 
памук од син те ти ке, секли и рас по ре ђи
ва ли за даљи рад. Задо вољ на сам овим 

про јек том, надам се да ћу оста ти да 
радим и убу ду ће, изја ви ла је Зори ца 
Сте па но вић, јед на од уче сни ца про јек та.  

Про је кат је био вре дан 109 хиља да 
евра, како је рече но током завр шне кон
фе рен ци је.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Детаљ са завр шне кон фе рен ци је
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Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

ДОНА ЦИ ЈА БЕО ГРАД СКЕ „ГРАД СКЕ ЧИСТО ЋЕ“
ЈКП „БЕО ЧИН“ 

Сти гла нова
цистер на за воду

Јав но кому нал но пред у зе ће „Бео чин“ 
упот пу ње но је још јед ним кому нал ним 
вози лом, цистер ном за воду која је обез
бе ђе на дона ци јом бео град ског јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Град ска чисто
ћа“. Пред сед ни ца општи не Бео чин 
Биља на Јан ко вић и дирек тор ЈКП „Бео
чин“ Мина Минић су 25. новем бра при су
ство ва ли при је му дона ци је која ће у 
зна чај ној мери уна пре ди ти ефи ка сност 
пру жа ња теку ћих услу га бео чин ског 

кому нал ног пред у зе ћа. Цистер на запре
ми не 8.500 лита ра кори сти ће се за пра
ње ули ца, пре воз воде и оста ле нео п ход
не кому нал не посло ве. Ово није прва 
дона ци ја коју је ЈКП „Бео чин“ доби ло 
кроз сарад њу са „Град ском чисто ћом“. 
Током сеп тем бра општи на Бео чин доби
ла је и ками он за саку пља ње и одво же
ње кому нал ног отпа да као и 40 кон теј не
ра за одла га ње сме ћа.

фото: Исмет Аде мов ски

Мина Минић и Биља на Јан ко вић

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ У БЕО ЧИ НУ
Гла са ли и пред став ни ци општи не

У четвр так, 24. новем бра пред став ни
ци општи не Бео чин су гла са ли за пред
ло ге гра ђа на у окви ру пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња. Пред сед ни ца општи не Бео
чин Биља на Јан ко вић је у дру штву пред
сед ни ка Скуп шти не општи не Бео чин 
Нема ње Вили ћа и сво јих коле га и сарад
ни ка гла са ла за про јек те које су гра ђа ни 
пред ло жи ли за реа ли за ци ју буџе том у 
2023. годи ни. Од изград ње дечи јих игра

ли шта, огра ђи ва ња школ ских обје ка та, 
уре ђе ња про сто ра нове и ста ре пла же у 
Бео чи ну па до изград ње пар кинг места 
или пар ка за псе. Међу 17 пред ло га сва
ко је могао иза бра ти нај ви ше три за које 
ће гла са ти и тиме помо ћи да про јек ти 
уђу у буџет ско пла ни ра ње за наред ну 
годи ну. Гла са ње је тра ја ло до 28. новем
бра.

Фото: Општи на Бео чин

Гла са ли и пред став ни ци општи не Бео чин

ПОМОЋ ЗА НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈЕ 
У РУМИ

Поче ла поде ла 
огрев ног дрве та

Поде ла огре ва за соци јал но угро
же не поро ди це запо че ла је у рум ској 
општи ни 23. новем бра поде лом дрва 
у нај ве ћем ром ском насе љу „Ваша
ри ште“ у Руми, а огрев ће у наред ном 
пери о ду бити допре мљен свим поро
ди ца ма како у гра ду, тако и сели ма. 
Локал на само у пра ва је ове годи не 
обез бе ди ла знат но веће коли чи не 
огре ва него рани јих годи на.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума каже да су се добро при пре ми
ли за ову тешку енер гет ску ситу а ци ју 
у којој се нала зи цела Евро па. 

– Соци јал на про бле ма ти ка је у 
овом зим ском пери о ду један од 
наших при о ри те та. Ми смо као 
локал на зајед ни ца, пред у зе ли читав 
низ мера како бисмо помо гли они ма 
на које ће ова кри за нај ви ше ути ца ти, 
а то су сва ка ко она дома ћин ства која 
су соци јал но нај у гро же ни ја. Запо
че ли смо рас по де лу огрев ног дрве
та, а наред них дана ћемо поче ти са 
испо ру ком и у сели ма наше општи не, 
каже Сте ван Кова че вић.

Тре ба иста ћи да је Рума међу 
првим општи на ма у Срби ји која је 
уве ла и енер гет ске вау че ре, као вид 
помо ћи гра ђа ни ма за пла ћа ње рачу
на за гре ја ње у ЈП „Стам бе но“ , ЈП 
„Гас  Рума“ или за набав ку огре ва. 

Вред ност тих вау че ра је 15.000 
дина ра.

– Енер гет ски вау че ри су наме ње
ни упра во они ма са нај ни жим при ма
њи ма. Сва ко ко се при ја вио и чији су 
при хо ди по чла ну дома ћин ства испод 
25.000 дина ра оства ри ће пра во на 
енер гет ски вау чер, одно сно општин
ску помоћ, рекао је Кова че вић. Он је 
додао да је за ову наме ну обез бе ђе
но 30 мили о на дина ра, што зна чи да 
ће енер гет ске вау че ре доби ти 2.000 
нај у гро же ни јих поро ди ца, али да није 
про блем да се издво је и додат на 
сред ства ако се ука же потре ба за то.

Цен тар за соци јал ни рад је сачи
нио листу нај у гро же ни јег ста нов ни
штва, а рас по де ла огре ва се оба вља 
у скла ду са зако ни ма о соци јал ној 
зашти ти.

 – Огрев ће доби ти соци јал но угро
же ни гра ђа ни, ста ри ји и боле сни 
људи. Ми ћемо гле да ти да све коли
чи не дрва у што кра ћем року испо ру
чи мо, а са дру ге стра не да сви људи 
који испу ња ва ју те усло ве и доби ју 
дрва, каже Милош Кул пи нац, дирек
тор Цен тра за соци јал ни рад Рума. 

Ради се о багре му и гра бу прве кла
се. Осим ове две врсте помо ћи, огрев 
ће се дели ти и пре ко Црве ног крста 
Рума. Цен тар за соци јал ни рад ће 
напра ви ти спи ско ве, а Црве ни крст 
ће огрев раз во зи ти нај у гро же ни ји ма, 
који су кори сни ци Цен тра за соци јал
ни рад. За огрев који ће се дистри бу и
ра ти пре ко Црве ног крста обез бе ђе но 
је седам мили о на дина ра.
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ОДР ЖАН ФЕСТИ ВАЛ БЕСЕД НИ ШТВА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Лепа реч и гво зде на
вра та отва ра

Прве награ де при па ле су су Ната ли ји Томић са аутор ском бесе дом „Рат“ и Вањи 
Халу па са бесе дом коју је гово ри ла у кате го ри ји интер пре та ци ја „Одбра на опту же них 
за веле и зда ју“

Уста но ва за него ва ње кул ту ре „Срем“ 
је била дома ћин 31. сусре та бесед ни ка у 
субо ту, 26. новем бра. Каже мо сусре та, 
јер је овај фести вал одав но пре ма шио 
окви ре „само так ми че ња“. То је тре ну так 
када се укр шта ју речи, пре пли ћу мисли 
вели ких и оних који ће јед но га дана бити 
вели ки. У тој зајед нич кој, сна жној пору

ци, пре но си се дух оних који су фести вал 
офор ми ли, заче ли и пре не ли нам га, 
оста ви ли у ама нет, да га негу је мо. Прве 
награ де при па ле су су Ната ли ји Томић 
са аутор ском бесе дом „Рат“ и Вањи 
Халу па са бесе дом коју је гово ри ла у 
кате го ри ји интер пре та ци ја „Одбра на 
опту же них за веле и зда ју“. 

– Бесе да коју гово рим је лич на, без 
обзи ра што је на зада ту тему. Наи ме, она 
гово ри о мом покој ном оцу и самим тим 
за мене пред ста вља, неки вид тера пи је. 
Посеб но ми је дра го што сам на овом 
фести ва лу, који је цењен и угле дан и ста
ло ми је да кажем шта ми је на души, 
рекла је Анђе ла Џалић, уче сни ца фести
ва ла.

Уме ће бесед ни ка је оце њи ва ло суд ско 
веће, које чине глу ми ца из Бео гра да 
Андри ја на Виде но вић, адво кат и књи

Јеле на Јан ко вић је гово ри ла бесе ду мр Зора на Левај ца 
коју је он про шле годи не извео у кате го ри ји ex tem po re

Са про гла ше ња нај бо љих бесед ни ка

Све тла на Мило ва но вић
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жев ник из Бео гра да Оли ве ра Јел кић и 
адво кат из Срем ске Митро ви це Зоран 
Лева јац.

– Лепа реч је поста ла дефи ци тар на 
ствар, због тога што смо се вра ти ли уна
зад, па смо се вра ти ли кли на стом писму. 
Допи су је мо се „емо ти ко ни ма“, а лепа реч 
је нешто што је све то и све тло. Зато се 
овај фести вал тако и зове „све тло шћу 
речи“. Сада је бит но да се за то бори мо, 
када су испли ва ле неке дру ге ства ри 
испред пра вих вред но сти и зато ја подр
жа вам овај фести вал, изја ви ла је адво
кат и писац Оли ве ра Оља Јел кић, члан 
бесед нич ког суд ског већа. 

Ово го ди шњи фести вал оправ дао је 
епи тет међу на род ног, те су се поред так
ми ча ра из Срби је, пред ста ви ли бесед ни
ци из Мађар ске и Босне и Хер це го ви не. 
Деве то ро уче сни ка су се одлу чи ли да 
гово ре у кате го ри ји аутор ске бесе де, а 
четво ро у кате го ри ји интер пре та ци је. 
Пома ло нео че ки ва но, али ипак се дого
ди ло, није било при ја вље них бесед ни ка 
у кате го ри ји еx tem po re, одно сно импро
ви за ци ји на зада ту тему, непо сред но пре 
почет ка фести ва ла. 

– При ја вио сам се јер сма трам да је 
ово место на којем људи могу да кажу 
шта мисле, јав но и да за то не одго ва ра
ју. Сма трам да је ова Митро ви ца остр во 
речи у Сре му, везао сам се за ово место 
и сада већ дола зим као обо жа ва лац, 
рекао је дуго го ди шњи уче сник Вељ ко 
Бућ ко вић.

Фести вал је тра ди ци о нал но наја вљен 
зву ком фан фа ра, затим је хим ну фести
ва ла изве ла вокал ни соли ста Алек сан

дра Падров. Увод ну бесе ду „Ламент над 
неду жним душа ма“ гово рио је Вла ди мир 
Бала шћак драм ски умет ник , а фести вал 
је зва нич но отво ри ла гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић.

– Има мо при ли ку да ужи ва мо у лепој 
речи на 31. фести ва лу бесед ни штва. 
Захва ли ла бих се орга ни за то ри ма који 
су одр жа ли све ове годи не једин ствен 
фести вал и задр жа ли ниво, а то је за 
сва ку похва лу, каза ла је митро вач ка гра
до на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић. 

Так ми че ње је пра тио и при го дан кул
тур но – умет нич ки про грам у ком су 
изме ђу оста лог уче ство ва ли глу ми це 

Душан ка Аној чић и Јеле на Јан ко вић, 
чла но ви драм ског сту ди ја „Гар тел“, а 
музич ки део мани фе ста ци је су уве ли ча
ли гла со ви етно гру пе „Вре ло“. 

– Сви уче сни ци су доби ли захвал ни це, 
а они који су пре ма одлу ци бесед нич ког 
суд ског већа били нај бо љи вече рас, 
доби ли су и вред не награ де, изја ви ла је 
дирек то ри ца Уста но ве за него ва ње кул
ту ре „Срем“ Миро сла ва Или јић.

Тако ђе, сво је бесе де су у реви јал ном 
делу про гра ма гово ри ла награ ђе на осу
ђе на лица, са так ми че ња бесед ни ка које 
је одр жа но у Казне но поправ ном заво ду. 

Алек сан дра Дра жић

Оли ве ра Оља Јел кић Миро сла ва Или јић

НАГРА ЂЕ НИ НАЈ БО ЉИ МИТРО ВАЧ КИ СТУ ДЕН ТИ

Уго во ри за сту дент ске сти пен ди је
Упри ли че но је све ча но пот пи си ва ње 

уго во ра о доде ли сту дент ских сти пен ди
ја и накна да за тро шко ве пре во за за 
школ ску 2022/2023. годи ну у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви ци. Све ча ност 
је одр жа на у субо ту, 26. новем бра. 
Локал на само у пра ва ове годи не сти пен
ди ра 41 сту ден та, а буџет ска сред ства 
за пре воз је оства ри ло шест сту де на та.

– Сма трам да је ова сти пен ди ја леп 
под сти цај који нам даје Град, јер пока зу
ју нам тиме да воде рачу на о сту ден ти
ма и омла ди ни, не само током основ не 
и сред ње шко ле, него и касни је када оду 
на сту ди је. Сти пен ди ја ће помо ћи и 
мени и дру гим сту ден ти ма око тро шко
ва, како ста на ри не, тако и око исхра не и 
пре во за. Сада сам на тре ћој годи ни и 
пла ни рам да се вра тим назад када 
завр шим факул тет, рекао је Душан 
Ђури чић сту дент Факул те та тех нич ких 
нау ка у Новом Саду, од сада и сти пен
ди ста.

Већ седам на ест годи на за редом 
локал на само у пра ва доде љу је сти пен
ди је нај бо љим сту ден ти ма, која је до 
сада изно си ла 11.000 дина ра, а ове 
годи не је пове ћа на на 13.000 дина ра. 
Доби ли су је сту ден ти који су оства ри ли 
нај ма њи про сек од 9,50 у прет ход ним 
годи на ма ака дем ских сту ди ја. 

– Надам се да ће сви ови сту ден ти, 

који су понос нашег гра да и при ка зу ју га 
у нај бо љем све тлу, по завр шет ку сту ди
ја се вра ти ти у Срем ску Митро ви цу. На 
тај начин они ће допри не ти да овај град 
буде још бољи у будућ но сти, изја вио је 
Зоран Ђурић в. д. начел ни ка Град ске 
упра ве за обра зо ва ње. 

Мла ди ма се обра ти ла и гра до на чел
ни ца Све тла на Мило ва но вић, која им је 
пору чи ла да су мла ди поста ви ли стан
дар де који расту све више, што раду је 

локал ну само у пра ву и да је инве сти ци ја 
у обра зо ва ње, нај ве ћи капи тал. 

Када је у пита њу суб вен ци о ни са ни 
пре воз сту де на та, он се одно си на оне 
мла де који путу ју да факул те те, одно
сно до уни вер зи тет ских цен та ра и не 
ста ну ју у том гра ду. Осам де сет одсто 
пут ног тро шка сно си град, а два де сет 
одсто сту ден ти и њихо ви роди те љи.

А. Д.
Фото: Б. Т.

Зоран Ђурић Душан Ђури чић



10 30. NOVEMBAR 2022.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

У циљу уна пре ђе ња зашти те живот не 
сре ди не Јав но  кому нал но пред у зе ће 
„Кому на лац“ Инђи ја у наред ном пери о ду 
на шест лока ци ја, у викенд зона ма, 
поста ви ће тако зва не press кон теј не ре. 
Како је обја снио дирек тор поме ну тог 
кому нал ног пред у зе ћа Душан Лема ић 
реч је о дона ци ји која је од вели ког зна
ча ја за даље функ ци о ни са ње слу жбе 
која се бави одво же њем отпа да. 

– Све до ци смо да се током викен да 
одло же вели ке коли чи не сме ћа у викенд 
зона ма те одмах по почет ку рад не неде
ље при сти же нам доста при ја ва са тере
на, обја шња ва Лема ић и дода је:

– Испи ти ва ли смо тржи ште и како то 
функ ци о ни ше у неким дру гим гра до ви
ма, те дошли до сазна ња да посто је 
„press“ кон теј не ри. Један такав кон теј нер 
мења 25 кон теј не ра запре ми не од јед ног 
куби ка, које нај че шће виђа мо на ули ца
ма. 

Пре ма Лема и ће вим речи ма, press кон
теј не ри пред ста вља ју савре мен начин 
саку пља ња отпад ног папи ра, кар то на, 
пет амба ла же, пла сти ке, орган ског отпа
да и слич но, уз вели ке уште де како у 
тран спор ту тако и у коли чи ни тра ди ци о
нал них посу да за сме ће. 

– По поста вља њу press кон теј не ра 
еду ко ва ће мо сугра ђа не о начи ну на који 
се кори сте јер је могу ће одла га ти сав 
отпад сем бето на и гра ђе вин ског шута. 
Пре него што буду поста вље ни кон теј не
ри, кому нал но пред у зе ће опре ми ће 
поме ну тих шест лока ци ја видео над зо
ром, а Општи на Инђи ја обез бе ди ће елек
трич ну енер ги ју. Први кон теј не ри биће 
поста вље ни у викенд зона ма Бре сквик и 
Јан да где су уоче ни нај ве ћи про бле ми 
када је у пита њу одла га ње кому нал ног 
отпа да, а до маја сле де ће годи не тре бао 
би да буде окон чан цео посао, исти че 
Лема ић. М. Ђ.

ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“ ИНЂИ ЈА

Press кон теј не ри
у викенд зона ма

Press кон теј не ри

Нај мла ђи ста нов ни ци општи не Инђи ја 
и ове зиме ужи ва ће у чаро ли ја ма на 
леду. Наи ме, кли за ли ште у цен тру гра да 
(код сата) биће поста вље но поло ви ном 
децем бра, потвр ди ли су пред став ни ци 
Уста но ве Спорт ски цен тар. Како су иста
кли, у току је јав на набав ка након које ће 
се кре ну ти са поста вља њем кли за ли шта 
у цен тру гра да. И ове годи не при ли ком 
отва ра ња биће орга ни зо ва на вели ка 
жур ка на леду, уз пра те ће садр жа је у 
виду све тло сних ефе ка та и музи ке. 

Пре ма речи ма Или је Трбо ви ћа, дирек
то ра Уста но ве Спорт ски цен тар спре ма ју 
се изне на ђе ња за нај мла ђе али оче ку је 
се и вели ки број кли за ча, као и прет ход
них годи на.

– Кли за ли ште ће бити доступ но као и 
увек сва ког дана и деца ће по мини мал

ној цени моћи да кори сте кли заљ ке и 
услу ге кли за ли шта, рекао је Трбо вић и 
додао да је заин те ре со ва ност нај мла ђих 
ста нов ни ка те срем ске општи не све 
већа, те да се у сезо ни про да и до 15 
хиља да кара та.

– Деца воле бора вак на кли за ли шту и 
одлу ка чел них људи наше општи не је да 
уме сто доче ка и кон це ра та, деца бора ве 
на отво ре ном. Кли за ли ште ће бити 
доступ но 45 дана, као и сва ке годи не. 
Сва ко дете ће има ти и ове годи не при ли
ку да нау чи да кли же, уко ли ко већ не зна. 
У томе ће им помо ћи инструк то ри које 
ћемо обез бе ди ти и ове кли за ли шне сезо
не. Потру ди ће мо се да увр сти мо што 
више садр жа ја за децу како би им бора
вак био још при јат ни ји, рекао је Трбо вић.

М. Ђ.

Отва ра ње кли за ли шта
поло ви ном децем бра

ПУ „БОШКО БУХА“ ИНЂИ ЈА

Актив но сти за децу 
са листе чека ња 

Пред школ ска уста но ва „Бошко Буха“ из 
Инђи је пла ни ра нову врсту пону де за децу 
пред школ ског узра ста како би их кроз раз
ли чи те актив но сти рани је укљу чи ли у 
систем вас пи та ња и обра зо ва ња. Како је 
обја сни ла Јеле на Кре со ја, дирек то ри ца 
ПУ „Бошко Буха“ реч је о крат ким про гра
ми ма рада који би се одви ја ли у попо
днев ним сати ма, јед ном до два пута 
недељ но.

– У пита њу су раз ли чи ти обли ци рада 
попут спорт ских актив но сти „Спор тић“, 
„Чита о ни це  при ча о ни це“ и еко ло шке 
ради о ни це које би уста но ва реа ли зо ва ла 
у сарад њи са локал ним инсти ту ци ја ма, 
иста кла је Кре со ја и дода ла:

– Циљ нам је да кори сти мо све ресур се, 
међу који ма су шко ле, прав на лица и дру
ге орга ни за ци је. Место на којем ће се реа
ли зо ва ти актив но сти биће пред школ ска 
уста но ва а повре ме но ћемо кори сти ти и 
локал не ресур се. У про грам ће бити укљу
че на деца са листе чека ња, узра ста од 
чети ри до пет и по годи на, јер сма тра мо 
да је за тај узраст изу зет но важно да стек
ну одре ђе не соци јал не вешти не како би 
се добро при пре ми ли и лак ше про шли 
кроз тран зи ци о ни пери од до укљу чи ва ња 
у при прем ни пред школ ски про грам који их 
чека наред не годи не. 

Гово ре ћи о актив но сти ма које су пла ни
ра не, дирек то ри ца Пред школ ске уста но ве 
„Бошко Буха“ у Инђи ји дода ла је за крај да 
су поме ну ти обли ци рада вео ма зна чај ни 
из раз ло га, што ће уста но ва кроз ква ли
тет не игре и актив но сти, пону ди ти деци 
уго дан бора вак а ујед но ће и само при ви
ка ва ње на уста но ву бити доста лак ши.

Од 1. јану а ра
бес пла тан бора вак 
у врти ћи ма

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак на састан ку Систе ма 48 иста као је, да 
би пре ма свим доса да шњим ана ли за ма. 
од 1. јану а ра та локал на само у пра ва тре
ба ла да пре у зме на себе цело куп но 
финан си ра ње борав ка деце у објек ти ма 
Пред школ ске уста но ве „Бошко Буха“. Он 
је под се тио да Општи на Инђи ја већ суфи
нан си ра нешто више од 80 одсто од укуп
не цене борав ка деце у врти ћи ма а да је 
тро шак роди те ља само 17, 4 одсто, што је 
око 4000 дина ра на месеч ном нивоу.  

– Уко ли ко се усво ји одлу ка о бес плат
ном борав ку деце у врти ћи ма, про це на је 
да би локал на само у пра ва тре ба ла да 
обез бе ди додат них око 50 мили о на дина
ра у буџе ту, иста као је Гак и додао:

– Већ две годи не уна зад гово ри мо о 
бес плат ном борав ку у врти ћи ма и то је 
нешто чему тежи мо. Сада могу рећи да је 
ско ро 100 одсто сигур но да ћемо од сле
де ће годи не моћи да помог не мо роди те
љи ма вртић ке деце и на овај начин.

Поред финан си ра ња тро шко ва борав ка 
деце у пред школ ској уста но ви, Општи на 
Инђи ја и наред не годи не интен зив но ће 
ради ти на томе да се обез бе де додат ни 
капа ци те ти тј. обез бе де места за децу 
која се нала зе на листи чека ња.

М. Ђ.
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Куће на селу за пет поро ди ца

Пет поро ди ца са тери то ри је општи не 
Инђи ја оства ри ло је пра во на бес по врат
на сред ства за купо ви ну сео ских кућа са 
окућ ни цом на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је за 2022. годи ну. Поме ну ти Про
грам спро во ди Мини стар ство за бри гу о 
селу на осно ву Уред бе Вла де Репу бли ке 
Срби је.  Пот пи си ва ње уго во ра о реа ли
за ци ји про гра ма упри ли че но је у петак, 
25. новем бра у Пала ти Срби је и поред 

поро ди ца које су доби ле сред ства, све
ча но сти су при су ство ва ли помоћ ник 
пред сед ни ка општи не Инђи ја Живан 
Жива но вић и дирек тор ка Аген ци је за 
рурал ни раз вој општи не Инђи ја Ива на 
Пејо вић Шеврт.

Како је иста кла Пејо вић Шеврт све 
поро ди це су доби ле нео п ход ну адми ни
стра тив но  тех нич ку помоћ у Аген ци ји за 
рурал ни раз вој општи не Инђи ја.

– Две поро ди це су кућу са окућ ни цом 
купи ле у Крче ди ну, а по јед на у Мара ди
ку, Ста ром Слан ка ме ну и Бешки. Вео ма 
смо задо вољ ни што мла ди брач ни паро
ви има ју могућ ност да на овај начин себи 
и чла но ви ма сво је поро ди це обез бе де 
„кров над гла вом“, рекла је дирек то ри ца 
Аген ци је за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја.

М. Ђ.

Поро ди це и пред став ни ци Општи не Инђи ја у Пала ти Срби је

ОШ „БРА ЋА ГРУ ЛО ВИЋ“

Сту диј ски бора вак уче ни ка у Холан ди ји
Чети ри уче ни ка осмог раз ре

да и два настав ни ка из Основ не 
шко ле „Бра ћа Гру ло вић“ у 
Бешки бора ви ли су у Холан ди ји 
у окви ру сту диј ске посе те која је 
реа ли зо ва на захва љу ју ћи 
европ ском про јек ту „Come toget
her“. Са циљем упо зна ва ња 
раз ли чи то сти кул ту ра, раз у ме
ва ња и пошто ва ња људ ских 
пра ва и демо кра ти је и под сти
ца ња толе ран ци је, реа ли зу је се 
поме ну ти про је кат у који су, 
поред Беш ча на, укљу че не и 
парт нер ске шко ле из Тур ске, 
Немач ке, Холан ди је, Есто ни је и 
Литва ни је. 

Током пето днев ног борав ка у 
гра ду Бре у ке лен, Беш ча ни су 
има ли при ли ке да се упо зна ју 
са основ но школ ским систе мом 
у Холан ди ји, при су ству ју реа ли
за ци ји редов них  часо ва и ван
на став ним актив но сти ма. 

Поред тога, упо зна ли су се са 
кул ту ром, оби ча ји ма и нави ка
ма њихо вих дома ћи на у Холан
ди ји, посе ти ли Амстер дам и 
њего ве зна ме ни то сти: Народ ни 

музеј „Rijsk mu se um“ са нај ве
ћом и нај ста ри јом библи о те ком 
у Холан ди ји, заба вља ли се у 
музе ју илу зи ја „Upsi de Down“, 
посе ти ли фабри ку сира „Che e se 
Expe ri en ce  Woer den“ и још 
мно го тога. 

У мар ту 2023. годи не, ОШ 
„Бра ћа Гру ло вић“ биће дома ћин 
и уго сти ти 22 уче ни ка и 13 
настав ни ка из парт нер ских шко
ла. Пројекaт обу хва та чети ри 
теме које укљу чу ју поро дич ни 
живот и оби ча је, тра ди ци о нал не 
пле со ве и музи ку, тра ди ци о нал
на јела и тра ди ци ју руч но рађе
них про из во да. Све наве де не 
актив но сти су усме ре не ка ства
ра њу осе ћа ја европ ског иден ти
те та, засно ва ног на раз у ме ва њу 
и пошто ва њу дру гих наро да и 
њихо вих кул ту ра. Током при пре
ма и реа ли за ци је посе та уче ни
ци зајед но раде на раз ви ја њу 
вешти на сарад ње, кому ни ка ци
је, реша ва ња про бле ма, тим
ског рада, кри тич ког мишље ња 
и уче ња о раз ли чи тим кул ту ра
ма парт нер ских зема ља. М. Ђ.

Уче ни ци ОШ „Бра ћа Гру ло вић“ у Холан ди ји
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Поно сни на ура ђе но
Обе ле жа ва ње Дана Општи не 

Рума, 24. новем бра као Дана ује
ди ње ња и сла ве гра да, Св кра

ља Сте фа на Дечан ског запо че ло је у 
јутар њим сати ма литур ги јом и осве ће
њем слав ског кола ча у хра му Сила ска 
Св духа на апо сто ле. Потом су поло же
ни вен ци на спо ме ник др Жар ку Мила
ди но ви ћу, испред рум ске Поште, позна
том адво ка ту и поли ти ча ру у чијој кући 
је 24. новем бра одр жан Вели ки народ
ни збор на којем је доне та одлу ка о 
при са је ди ње њу Сре ма Кра ље ви ни 
Срби ји. 

– Пре свег, желим да чести там свим 
гра ђа ни ма рум ске општи не пра зник, 
Дан гра да Руме, као и свим вер ни ци ма, 
који сла ве Св Сте фа на Дечан ског 
желим да чести там сла ву. На дана шњи 
дан пре 104 годи не у Руми је одр жан 
Вели ки народ ни збор на ком је доне та 
одлу ка да се Срем при по ји Кра ље ви ни 
Срби ји на челу са дина сти јом Кра ђор
ђе вић. Др Жар ко Мила ди но вић, народ
ни три бун и иза сла ник Срба, један од 
нај ве ћих и нај хра бри јих бора ца за 
веков ну тежњу срп ског наро да у овим 
кра је ви ма за при па ја ње са мати цом 
Срби јом. Из тог раз ло га сва ке годи не 
ода је мо пошту овом слав ном срп ском 
јуна ку и бор цу за сло бо ду коме је 
општи на Рума поди гла овај вели чан
ствен спо ме ник, иста кла је пред сед ни
ца Алек сан дра Ћирић.

Локал на само у пра ва од 2017. годи не 
обе ле жа ва овај датум као Дан општи не, 
а вер ски пра зник Кра ља Сте фа на Уро
ша Дечан ског град ску сла ву.

Све ча на сед ни ца СО Руме одр жа на 
је потом у вели кој дво ра ни Кул тур ног 
цен тра, то је била при ли ка да се суми
ра ура ђе но у пери о ду од про шлог Дана 
општи не, али и уру че награ де заслу
жним поје дин ци ма.

У пре пу ној дво ра ни оку пље ни ма и 
гости ма се прво обра тио про то је реј ста
вро фор Сре тен Лаза ре вић, архи је реј
ски наме сник рум ски. 

– Надах ну ти сло бо до у мљем наши 
пре ци ходи ли су тамом која их није обу
зе ла, пре по зна ва ли су пут, јасно дола

зе ћи циљу очу ва ња све га њима вред
ног. Зна ли су да у сло бод ном амби јен ту 
могу несме та но уре ђи ва ти живот, пости
за ти жеље ни раз вој, сло бод ни да сами 
бира ју начин живље ња. Жите љи Сре ма 
саку пи ли су се овде у Руми око Св Сте
фа на Дечан ског и одлу чи ли да Срем 
буде Срби ја, на овај све ти дан, рекао је 
Сре тен Лаза ре вић.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је под се тио на та слав на исто риј
ска деша ва ња и одлу ке доне те на 
Вели ком народ ном збо ру у Руми, дан 

Сви награ ђе ни за Дан општи не Рума

Алек сан дра Ћирић Сте ван Кова че вић
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пре одр жа ва ња Вели ке народ не скуп
шти не у Новом Саду. 

– Тог дана гра ђа ни Сре ма су доса ња
ли свој веков ни сан о поли тич ком и 
држа во твор ном ује ди ње њу са сво јом 
исто риј ском мати цом. Тог дана у Руми 
поче ли су да живе свој сан и живе га 
већ 104 годи не. Уста но вље њем 24. 
новем бра као Дана општи не, ми смо се 
отр гли из веков ног исто риј ског само за
бо ра ва и поно сно се упи са ли у ред 
локал них зајед ни ца које негу ју сво је 
иден ти тет ске сим бо ле и обна вља ју сво
ју исто риј ску само свест, ука зао је Кова
че вић.

Он је додао да се, изме ђу два пра зни
ка, ради ло вред но и напре до ва ло.

 – Резул та ти које смо оства ри ли 
данас не могу да про мак ну нијед ном 
добро на мер ном посма тра чу као што и 
ми не сме мо да се оглу ши мо о њихо ве 
добро на мер не кри ти ке, саве те и упо зо
ре ња. Били смо отво ре ни за те добро
на мер не кри ти ке, а на злу ра де комен
та ре смо одго ва ра ли она ко како нај бље 
уме мо  дели ма и резул та ти ма и зато 
смо ту данас где јесмо: у пра знич ним 
одо ра ма пред вама спо кој ни и непо ко
ле бљи ви у наме ри да истра је мо на путу 
даљег про спе ри те та општи не Рума, 
сва ке њене поро ди це и њеног гра ђа на, 
пору чио је Сте ван Кова че вић.

Пред сед ни ца Алек сан дра Ћирић у 
свом гово ру је под се ти ла на исто риј ске 
окол но сти које су дове ле до одр жа ва ња 
Вели ког народ ног збо ра у Руми, одлу ка
ма које су на њему доне те, али и на 
јед ног вели ког Румља ни на чије се име 
везу је за орга ни за ци ју збо ра, др Жар ка 
Мила ди но ви ћа, позна тог адво ка та и 
поли ти ча ра тог доба. 

– Данас сагле да ва ју ћи раз ли чи те 

аспек те, без скром но сти и са вели ким 
задо вољ ством кон ста ту јем да савре ме
на Рума дожи вља ва један од сво јих 
про спе ри тет них пери о да. Из соп стве
них рас по ло жи вих капа ци те та, уз зна
чај ну помоћ заду же них ресо ра репу
блич ких мини стар ста ва и покра јин ских 
секре та ри ја та, Општи на подр жа ва 
несме та но пози тив но посло ва ње субје
ка та у при ват ном и јав ном сек то ру. Уз 
то, кон стант но пра те ћи иска за не потре
бе сугра ђа на у чита вој општи ни уна пре
ђу је мо њихов сва ко днев ни живот и рад, 
рекла је пред сед ни ца Ћирић.

Она је потом, ука за ла на нај ва жни је 
прав це актив но сти у пери о ду изме ђу 
два пра зни ка  у више од 22 стра не и 
дома ће ком па ни је раде хиља де Румља
на, а ове годи не ту је још један нови 
инве сти тор, кине ска ком па ни ја „Хаи
тјен“. Исто вре ме но, неза по сле ност је 
нижа од пет про це на та.

Зна чај не актив но сти забе ле же не су у 
уре ђе њу пут не инфра струк ту ре у гра ду, 
при град ским насе љи ма и сели ма. 

– Нај зна чај ни ји про је кат био је реха
би ли та ци ја дела држав ног пута Рума  
Голу бин ци који про ла зи кроз Жар ко вац 
и Путин це. Поче ло је етап но уре ђе ње 
цен трал ног град ског језгра. Поста вље
ни су нови деко ра тив ни сту бо ви са 
више стру ким кан де ла бри ма, клу пе, 
држа чи за бици кле и посу де за сме ће 

на Град ском тргу. У скло пу ових посло
ва окон ча ни су радо ви на „Малој фон
та ни“. Сле де ћа фаза радо ва на Град
ском тргу је струч на реста у ра ци ја и 
кон зер ва ци ја спо ме ни ка, позна тог сим
бо ла нашег гра да, рекла је Алек сан дра 
Ћирић.   

Доста пажње је посве ће но и уре ђе њу 
пар ко ва, доне ти су про јек ти уре ђе ња 
урба них град ских џепо ва, затво ре на је 
град ска депо ни ја, а укла ња ју се дивље 
депо ни је на тери то ри ји целе општи не.

Вели ка пажња се посве ћу је и помо ћи 
соци јал но угро же ном ста нов ни штву 
кроз поде лу енер гет ских вау че ра за 
пре ко 2.000 поро ди ца, али и бри зи о 
поро ди ци, деци, труд ни ца ма, поро ди
ља ма и беба ма за које је обез бе ђе на 
аде кват на помоћ.

На том тра гу је и изград ња новог 
врти ћа „Коц ки ца 2“ којим се реша ва 
сме штај све деце, уз бес пла тан бора
вак у врти ћу, али и уре ђе ње основ них и 
сред њих шко ла.

Пред сед ни ца Ћирић је ука за ла и на 
заи ста вели ка постиг ну ћа у обла сти 
кул ту ре  у току су обим ни радо ви на 
рекон струк ци ји Зави чај ног музе ја Рума, 
извр ше на је ком плет на обно ва сто ли ца 
и подо ва у вели кој дво ра ни Кул тур ног 
цен тра, док је Град ска библи о те ка 
доби ла пот пу но нов про стор за свој 
рад. С. Џаку ла

На све ча ној сед ни ци СО Рума пред
сед ни ца Општи не Алек сан дра Ћирић 
је уру чи ла и награ де нај у спе шни јим 
поје дин ци ма и колек ти ви ма. Рум ска 
пове ља је, за изу зет не резул та те у 
обла сти музич ког ства ра ла штва, као и 
допри нос про мо ци ји Општи не Рума у 
земљи и ино стран ству доде ље на 
Вокал но инстру мен тал ном саста ву 
„Вре ло“. 

– Јако смо емо тив ни када смо на овој 
нашој бини, на њој смо одра сли и од 
неких наших првих кора ка ми смо осе
ћа ли те даске и зна ли смо да оне зна че 
живот. Све те свет ске бине на који ма 
смо насту па ли, не могу да доне су толи
ко емо ци ја коли ко доно си ова наша 
Рума. Хва ла од срца што осе ћа те да 
неко мора да чува кул тур но насле ђе, 
па и на овај моде ран начин како ми то 
чини мо, рекла је Ната ша Ловрић.

Захвал ни це Општи не и нов ча не 
награ де од по 30.000 дина ра доби ло је 
седам поје ди на ца.

То је Ђор ђе Бошко вић, музеј ски 
савет никисто ри чар за дуго го ди шњи 
науч но истра жи вач ки рад у откри ва њу и 
очу ва њу исто ри је Руме, Сте фан Зубо
вић, члан Џудо клу ба „Сло вен“ за 
постиг ну те изу зет не резул та те у обла
сти овог спор та, Весна Димов, вас пи та
чи ца у пен зи ји за дуго го ди шњи вас пит
ни рад у УПВО „Поле та рац“ и допри нос 
који је дала у вас пи та њу мно го број них 
гене ра ци ја, Дра го мир Јан ко вић, музеј
ски савет никисто ри чар за дуго го ди шњи 
науч но истра жи вач ки рад и допри нос у 
афир ми са њу кул ту ре у Руми, Горан 

Бајић из Жар ков ца, пред у зет ник за 
допри нос раз во ју и афир ма ци ји Општи
не, Весна Суба шић, учи те љи ца за дуго
го ди шњи обра зов ни рад у ОШ „Вељ ко 
Дуго ше вић“ на обра зо ва њу мно гих гене
ра ци ја уче ни ка и ака де мик проф др 
хаџи Милу тин Стој ко вић, за зна ча јан 
допри нос у раз во ју и афир ма ци ји Руме.

Спе ци јал на захвал ни ца уру че на је 
Мини стар ству зашти те живот не сре ди
не, коју је при ми ла савет ни ца мини стар
ке Ире не Вујо вић, Сара Пав ков. 

– Желим да се захва лим пре све га, 
пред сед ни ци Ћирић која је пока за ла да 
јед на општи на у Вој во ди ни има заи ста 
све капа ци те те да у наред ном пери о ду 
можда буде јед на од нај зе ле ни јих у 
нашој земљи. Зада ли сте и озби љан 
зада так дана шњом мани фе ста ци јом 
како се поно си јед на општи на на све 
оно што је ура ђе но у прет ход ном пери о
ду, рекла је Сара Пав ков.

На дана шњој све ча но сти Општи на 
Рума је награ ди ла и 27 нај бо љих сту де
на та који нису пре не ли испи те у наред
ну годи ну, а има ју про сек оце не изнад 
9,50. 

Пред сед ни ца Ћирић им је уру чи ла 
захвал ни це, моно гра фи ју Руме, али и 
нов ча не награ де у изно су од 25.000 
дина ра.

У кул тур но умет нич ком про гра му уче
ство вао је глу мац Небој ша Мило ва но
вић је реци то вао сти хо ве нај бо љих срп
ских песни ка, хор Срп ског певач ког дру
штва у Руми отпе вао је хим ну „Боже 
прав де“ којом је и поче ла све ча на сед
ни ца, као и Дуо моде ра то. 

Награ ђе ни за Дан Општи не Рума
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ИРИГ

Помоћ за набав ку енер ге на та
У ири шкој општи ни 500 соци јал но нај

у гро же ни јих поро ди ца доби ће јед но крат
ну нов ча ну помоћ од 10.000 дина ра ради 
набав ке енер ге на та за ову греј ну сезо ну, 
за шта је укуп но обез бе ђе но пет мили о на 
дина ра.

Цен тар за соци јал ни рад у Ири гу је 
донео одлу ку којом су регу ли са ни усло
ви, кори сни ци, кри те ри ју ми и начин доде
ле ове помо ћи.

Кори сни ци су дома ћин ства на тери то
ри ји ири шке општи не, а пра во на доде лу 
те помо ћи утвр ђу је Коми си ја коју је обра
зо вао Цен тар за соци јал ни рад. 

– За овај вид помо ћи под не то је око 
600 при ја ва, што пока зу је да је одлу ка 
о доде ли ове помо ћи иза зва ла вели
ко инте ре со ва ње наших нај у гро же ни јих 
сугра ђа на. Сред ства су била обез бе ђе на 
за 500 поро ди ца и пре ма кри те ри ју ми ма, 

нај ви ше су ову помоћ доби ли при ма о ци 
нов ча не соци јал не помо ћи, а потом пен
зи о не ри са ниским пен зи ја ма и неза по
сле ни. У току је изра да реше ња за она 
лица која су оства ри ла пра во на помоћ 
за набав ку енер ге на та, каже Мира Раду
ло вић, дирек тор ка Цен тра за соци јал ни 
рад у Ири гу.

Под се ти мо, усло ви су били да укуп на 
месеч ни при хо ди и при ма ња по дома
ћин ству не пре ла зе 36.000 дина ра, број 
чла но ва дома ћин ства, а код пољо при
вред них пен зи о не ра да има ју земље до 
јед ног хек та ра.

Сви они који доби ју реше ње о испу ње
ним усло ви ма за доби ја ње помо ћи, сред
ства ће доби ти упла том на свој теку ћи 
рачун или ће моћи да их подиг ну на бла
гај ни Цен тра за соци јал ни рад у Ири гу.

С. Џаку ла
Мира Раду ло вић

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ИРИГ УСВО ЈИ ЛА НЕКО ЛИ КО ПЛАН СКИХ ДОКУ МЕ НА ТА
ИЗ ОБЛА СТИ УРБА НИ ЗМА

Пла но ви у функ ци ји
раз во ја тури зма

Јед но од стра те шких опре де ље ња, 
када је раз вој ири шке општи не у пита
њу, сва ка ко је раз вој тури зма, као 
један од потен ци ја ла који већ сада, 
доно си зна чај не при хо де у општин ски 
буџет. На том тра гу су сва ка ко и на 26. 
скуп штин ској сед ни ци доне ти пла но ви 
детаљ не регу ла ци је, међу који ма су и 
два веза на за Бању Врд ник. Један је 
ПДР зоне куће за одмор 5.15. у к. о. 
Врд ник. 

– Желим да истак нем да ми овим 
пла ном уре ђу је мо изград њу ком плек
са кућа за одмор и усло ве за изград њу 
буду ћег тури стич ког рекре а тив ног ком
плек са на повр ши ни пре ко два хек та
ра. То је инве сти ци ја која ће зна чај но у 
наред ном пери о ду, када кре не изград
ња, допри не ти општин ском буџе ту, 
кон крет но у пита њу је инве сти ци ја од 
пре ко седам мили о на евра, иста као је 
Оли вер Огње но вић, начел ник Општин
ске упра ве.

Бит но је иста ћи да је обу хват пла на 
покрио ком плет ну викенд зону 5.15. 
које је повр ши не пре ко 28 хек та ра. 

– Тако смо нај ви шим урба ни стич ким 
стан дар ди ма фак тич ки утвр ди ли буду
ће регу ла ци је при ступ них путе ва који 
покри ва ју ову ком плет ну викенд зону. 
На један план ски начин смо отво ри ли 
пред у сло ве за буду ћу изград њу при
ступ них сао бра ћај ни ца и кому нал не 
инфра струк ту ре и ком плет но опре ма
ње викенд зоне како би то и тре ба ло 
да се ради, када је у пита њу гра ђе вин

ско земљи ште на тери то ри ји ири шке 
општи не, поја снио је Огње но вић.

С обзи ром да је овај ПДР усво јен, 
сле ди доби ја ње лока циј ских усло ва и 
гра ђе вин ских дозво ла за изград њу 
овог тури стич ког ком плек са и за 
изград њу при ступ ног пута. Наи ме, са 
инве сти то ром је постиг нут дого вор да 
ће он покри ти изград њу при ступ ног 
пута у дужи ни од ско ро два кило ме тра. 
Ова зона кућа за одмор се нала зи 
изнад Ста ре коло ни је у Врд ни ку.

Још један ПДР је везан за Врд ник, а 
то је план за део ста но ва ња и посло

ва ња на поте су Вите зић, у обу хва ту 
нешто више од шест хек та ра. 

– Оно што је бит но и што је била 
ини ци ја ти ва самог инве сти то ра, који је 
хтео да ради про је кат пар це ла ци је и 
пре пар це ли ца је, ми ћемо кроз овај 
ПДР дати усло ве за пар це ла ци ју и 
пре пар це ла ци ју тог поте са. План обу
хва та, сем при ват них пар це ла инве
сти то ра, и шири потез зато што смо 
желе ли да потез Вите зи ћа тако ђе 
план ски и урба ни стич ки реши мо по 
нај ви шим стан дар ди ма. То се, првен
стве но, одно си на утвр ђи ва ње регу ла
ци је кључ них при кључ них сао бра ћај
ни ца Рад нич ка ули ца, Лазин вир и 
Гро бљан ска ули ца, рекао је начел ник 
Огње но вић.

Тако ће се та зона цен трал ног садр
жа ја поди ћи на нај ви ши план ски и 
урба ни стич ки ниво, како би то убу ду ће 
били пред у сло ви за неку рекон струк
ци ју, одно сно изград њу ули ца, путе ва 
и дово ђе ње ком плет не инфра струк ту
ре. 

– Кон крет но и у Врд ни ку, а посеб но у 
Ири гу, има мо доста кон фликт не ситу а
ци је у про сто ру и тешка зате че на ста
ња. Кроз ПДР ће бити лак ше сутра то 
регу ли са ти када је у пита њу сао бра
ћај на и кому нал на инфра струк ту ра. То 
је један од циље ва и овог план ског 
доку мен та, ука зао је обра зла жу ћи овај 
план детаљ не регу ла ци је Оли вер 
Огње но вић.

С. Џаку ла

Оли вер Огње но вић
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„ДЕЧУ С ЉУБА ВЉУ“.

Сви тац забли стао
пред дома ћом публи ком

У окви ру Сај ма кул ту ре 
мла дих на селу, који пету 
годи ну заре дом орга ни зу је 
Кул тур ни цен тар Пећин ци под 
покро ви тељ ством Мини стар
ства кул ту ре и инфор ми са ња 
Репу бли ке Срби је и Општи не 
Пећин ци, 23. новем бра је одр
жан кон церт Певач ке гру пе 
„Сви тац“ из Деча.

Кон цер ту, који је одр жан 
у хра му Ваз не се ња Господ
њег у Дечу, при су ство ва
ли су пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић и 
његов заме ник Зоран Вој кић, 
а како је нагла сио дирек тор 
пећи нач ког Кул тур ног цен
тра Јован Девр ња више од 
40 годи на ова уста но ва све 
сво је актив но сти усме ри ла 
је упра во на децу и мла де из 
наше општи не, кроз него ва ње 
локал не тра ди ци је и локал не 
кул тур не башти не.

– Упра во се путем мно го
број них мани фе ста ци ја, сек
ци ја и про је ка та попут Сај ма 
кул ту ре мла дих на селу тру
ди мо да кон ти ну и ра но обо
га ти мо умет нич ки, гале риј ски 
и обра зов ни живот у нашој 
општи ни. Наш циљ је про мо
ви са ње мла дих тале на та из 
пећи нач ке општи не из нај
ра зли чи ти јих обла сти, њихо
во пред ста вља ње јав но сти, 
али и моти ви са ње нај мла ђих 
да се при кљу че нашим број
ним сек ци ја ма, умет нич ким 
и ама тер ским актив но сти ма. 
Тако ђе, жели мо да кул тур
ноумет нич ки живот изме сти
мо из цен трал не уста но ве, 

како би био досту пан свим 
нашим гра ђа ни ма, као што 
је овај кон церт у Дечу, иста
као је Девр ња, и додао да је, 
упра во кроз Сајам кул ту ре 
мла дих, публи ка у пећи нач кој 
општи ни по први пут упо зна ла 
неке врло тален то ва не мла де 
људе, за које пре тога није 
има ла при ли ку да чује.

Одне дав но са чла ни ца ма 
Сви ца ради Вла ди мир Радо
њић, вокал ни педа гог, про
фе си о нал ни певач и играч у 
Ансам блу народ них ига ра и 
песа ма “Коло”, по чијим речи
ма је овај кон церт тек поче так, 
јер све чла ни це Сви ца, како 
је рекао, посе ду ју вели ку дозу 
одго вор но сти, пого то во када 
насту па ју пред сво јом публи
ком.

“Овај кон церт је прак тич
но први кон церт од како оне 
насту па ју, а да се ради пева
ње у више гла со ва. Надам се 
да ће им овај кон церт дати 
кри ла, јер сма трам да су сјај
не, одлич но пева ју све до 
јед не. Нама сада пред сто ји 
даљи рад, мно го озбиљ ни ји 
рад” – рекао је Радо њић.

Певач ка гру па “Сви тац” из 
Деча осно ва на је кра јем 2014. 
годи не. По речи ма Ружи це 
Мркаљ, чла ни це Извр шног 
одбо ра Удру же ња „Сви тац“ у 
окви ру којег функ ци о ни ше и 
певач ка гру па, која тре нут но 
бро ји 20 чла но ва, осно ва ни су 
са циљем него ва ња духов не и 
етно музи ке, али и сре мач ких 
песа ма.

– Сви зајед но смо се тру ди

ли свих ових годи на да одр
жи мо певач ку гру пу, али од 
самог осни ва ња има мо мак
си мал ну подр шку Општи не 
Пећин ци, што се може виде ти 
и на самим девој ка ма и њихо
вим пре див ним хаљи на ма, 
каза ла је Мркаљ.

„Дечу с љуба вљу“.како је 
назван кон церт, током сат 
вре ме на обје ди нио је духов ну, 
сре мач ку и етно музи ку, што 
је публи ка уме ла да награ ди. 
Насту пи ла су оба саста ва – 
ста ри ји и мла ђи, а пра ти ли су 
их вокал ни соли ста Вла ди мир 
Радо њић и пер ку си о ни ста 
Бобан Јан ко вић. На кра ју кон
цер та месни парох Недељ
ко Ковач поде лио је публи ци 
збир ку песа ма „Дечу с љуба
вљу“. С. Ђ.

Са кон цер та
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ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ ДАЈЕ БЕС ПО ВРАТ НА СРЕД СТВА ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ 
УГРАД ЊЕ СОЛАР НИХ ПАНЕ ЛА НА ПОРО ДИЧ НИМ КУЋА МА 

ЂОКИЋ: Пома же мо
гра ђа ни ма да сма ње
тро шко ве у дома ћин ству

Пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић уру чио је 22. новем бра уго во ре за 
доде лу бес по врат них сред ста ва за суфи
нан си ра ње уград ње солар них пане ла на 
поро дич ним кућа ма. Пра во на суфи нан
си ра ње оства ри ло је 15 дома ћин ста ва, 
а по речи ма пред сед ни ка Ђоки ћа, за ову 
наме ну издво је но је шест мили о на дина
ра.

– Од укуп но шест мили о на, локал на 
само у пра ва је из буџе та издво ји ла 3 мили
о на, а 3 мили о на је обез бе ди ло Мини стар
ство рудар ства и енер ге ти ке. Тре ба има
ти на уму да је у пита њу суфи нан си ра ње, 
тако да ће и гра ђа ни издво ји ти око 6 мили
о на, што уоп ште није мала цифра. Тру ди
мо се да нашим гра ђа ни ма у овим тешким 
вре ме ни ма, када се цео свет суо ча ва са 

вели ком енер гет ском кри зом, помог не мо 
да сма ње тро шко ве и ума ње сво је рачу не 
за стру ју, нагла сио је Ђокић.

Јед на од пот пи сни ка уго во ра била је и 
Радо сла ва Раден ко вић из Купи но ва која 
нам је рекла да се првен стве но одлу чи ла 
на уград њу солар них пане ла јер је у пита
њу суб вен ци о ни са ње.

– Мно го зна чи 50 одсто уште де, ина че 

ДОДЕ ЛА БЕС ПО ВРАТ НИХ СРЕД СТА ВА ЗА КУПО ВИ НУ СЕО СКИХ КУЋА СА ОКУЋ НИ ЦОМ

Збри ну то седам поро ди ца
из општи не Пећин ци

У Пала ти Срби ја у петак 
су пот пи са ни трој ни уго во
ри изме ђу Мини стар ства за 
бри гу о селу, локал них само
у пра ва и гра ђа на директ
них кори сни ка бес по врат них 
сред ста ва за купо ви ну сео ске 
куће са окућ ни цом, а кров над 
гла вом је доби ла и још јед на 
поро ди ца са тери то ри је Пећи
нач ке општи не.

– Лоша нави ка из про
шло сти да стал но одла зи мо 
је дефи ни тив но пре ки ну та. 
Само данас 530 кућа у сели
ма Срби је доби ло је нове вла
сни ке. Вели ки, пра ви повра
так у села Срби је је почео, 
пору чио је мини стар за бри гу 
о селу Милан Крко ба бић на 
пот пи си ва њу рекорд ног бро ја, 
чак 530 уго во ра за купо ви ну 

сео ске куће са окућ ни цом у 
сели ма на тери то ри ји чита ве 
Репу бли ке Срби је.

У име пећи нач ке општи не 
уго вор је пот пи сао заме ник 

пред сед ни ка Зоран Вој кић, 
који је том при ли ком нагла сио 
да је у послед ње две годи не 
кроз про грам Мини стар ства 
за бри гу о селу кров над гла

вом доби ло седам поро ди
ца са тери то ри је општи не 
Пећин ци и додао да локал на 
адми ни стра ци ја пру жа мак си
мал ну подр шку у при ку пља њу 
потреб не доку мен та ци је свим 
гра ђа ни ма који кон ку ри шу за 
сред ства код Мини стар ства.

Бес по врат на сред ства у 
изно су од 1.088.000 дина ра 
доби ли су Тама ра Јова но вић 
из Деча и Мило ван Рудић из 
Кар лов чи ћа, који већ три годи
не живе у ван брач ној зајед ни
ци, а пре непу на чети ри месе
ца доби ли су и сина Јова на. 
Кућа коју ће купи ти доде ље
ним сред стви ма је тако ђе у 
Кар лов чи ћу.

– Мно го ће нам зна чи ти 
да има мо свој кров над гла
вом. До сада смо живе ли 

Са пот пи си ва ња уго во ра
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ

„Коса на“ оду ше ви ла
пећи нач ку публи ку

Позо ри шна пред ста ва, 
комич на моно дра ма на сре
мач ки начин, „Коса на, удо ви
ца овда шња“, пре ми јер но је 
изве де на 19. новем бра пред 
пећи нач ком публи ком. Пред
ста ва је спе ци фич на сама по 
себи, али пре све га јер је 
амби јен тал на, што зна чи да 
је реди тељ у про стор хола, 
сале и саме сце не увео нове 
про сто ре и на тај начин 
публи ку уву као у атмос фе ру 
вре ме на у којем се рад ња 
деша ва.

И све је поче ло упра во у 
холу КЦ, где је ожа ло шће на 
удо ви ца доче ка ла госте, она
ко како и при ли чи на сре мач
кој даћи.

Реди тељ пред ста ве Сло бо
дан Стан ко вић потру дио се 
да пећи нач кој публи ци при у
шти нешто несва ки да шње, 
али и да их током сат вре ме
на на коми чан начин вра ти у 
неко дав но вре ме. Међу тим, 
како нам је рекао Стан ко вић, 
про блем којим се бави пред
ста ва је похле па, и сва ка ко 
да је при ме њи ва у било које 
вре ме, јер, како каже, и данас 
има мо раз не Коса не које се 
вешто кри ју, а да нисмо ни 
све сни да су нам у бли зи ни.

– Про шло је годи ну дана од 
како је Коса на сахра ни ла 
послед њег мужа, па смо тако 
на самом ула зу у Кул тур ни 
цен тар могли виде ти пар ту са 
име ном послед њег Коса ни
ног упо ко је ног мужа, хол је 
био дво ри ште куће у којем је 
публи ка могла да се послу жи 
кафом „за покој ни ко ву душу“, 
на ула зу сале публи ка је 

опра ла руке у лаво ру, како то 
и нала же оби чај када се дође 
са гро бља, а сама пред ста ва 
је отпо че ла моли твом пре 
руч ка на којем је при су ство
ва ло неко ли ко гле да ла ца из 
публи ке у уло га ма покој ни ко
вих позна ни ка, рекао нам је 
Стан ко вић, и додао да је 
задо во љан одзи вом и реак
ци јом публи ке, како на самом 
почет ку у холу КЦ, тако и 
током саме пред ста ве.

“Коса на, удо ви ца овда
шња” рађе на је у про дук ци ји 
пећи нач ког Кул тур ног цен тра, 
под покро ви тељ ством 
Општи не Пећин ци и Мини
стар ства кул ту ре и инфор ми
са ња Репу бли ке Срби је у 
окви ру про јек та „5. Сајам кул
ту ре мла дих на селу у Пећин
ци ма“, а дирек тор КЦ Јован 
Девр ња исти че да је Драм ска 
сек ци ја јед на од нај ак тив ни
јих сек ци ја у овој уста но ви, и 
да чла но ви сек ци је сво јим 
резул та ти ма то и дока зу ју.

– Нарав но, сви глум ци су 
заслу жни за успе шан рад 
сек ци је, али морам напо ме
ну ти да се са дола ском Сло
бо да на Стан ко ви ћа доста 
доби ло на ква ли те ту, јер је 
успео да, на неки скро ман 
начин, ама те ри зам при бли жи 
про фе си о на ли зму. Сви зајед
но пра те савре ме не трен до ве 
у позо ри шној умет но сти, пра
ве камер не пред ста ве што је 
вели ка нови на за нашу малу 
сре ди ну. То је пре по зна то и 
на окру жној и покра јин ској 
смо три где су побра ли мно ге 
награ де са пред ста вом „Лек
ци ја“. Дра го ми је да је сек ци

ја тако успе шна, да сви зајед
но сво јим тру дом и радом 
осва ја ју награ де, али и да на 
тако један леп начин пред ста
вља ју нашу општи ну и Кул
тур ни цен тар, изја вио је 
Девр ња.

Црна комич на моно дра ма 
рађе на је по при ча ма из књи
ге Ђоке Фили по ви ћа „Дива ни 
са шора“, а глав на уло га је 
пове ре на Јеле ни Недељ ко
вић, чла ни ци Драм ске сек ци
је пећи нач ког КЦ, по чијим 
речи ма је ова ква врста про
јек та зах те ва ла доста истра
жи вач ког рада, када је у пита
њу при пре ма уло ге, али и 
чита ве атмос фе ре коју су 
доне ли на сце ну.

– Са дру ге стра не, чита ва 
при ча зах те ва ла је да се 
инфор ми ше мо и додат но 
упо зна мо са вре ме ном у Сре
му у којем су живе ле наше 
мај ке или баке. Током ско ро 
сат вре ме на публи ка се упо
зна је са живо том жене која се 
више пута уда ва ла и сва ког 
мужа изгу би ла, а онда вре ме
ном схва ти ла је то може бити 
испла ти во зани ма ње, каза ла 
је Недељ ко вић.

На кра ју, иако је Коса на на 
шаљив начин побе гла са 
кофе ром кроз салу, вра ти ла 
се на сце ну да са осме хом 
при ми и захва ли се пећи нач
кој публи ци, чији су апла у зи 
доказ, не само да је публи ка 
жељ на ова квих и слич них 
пред ста ва, него и да је сама 
Јеле на Недељ ко вић на врло 
живо пи сан начин ожи ве ла 
све Коса не, нека да шње и 
сада шње, а овда шње. С.Ђ.

не бисмо могли сами да све 
финан си ра мо. Солар ни пане
ли су будућ ност и тре ба увек 
тежи ти ка нечем бољем. Тако
ђе, вели ка је уште да, за јед но 
5 до 6 годи на ће се испла ти ти, 
рекла је Раден ко вић.

Енер гет ска сана ци ја у 
дома ћин стви ма спро во ди се 
кроз сарад њу са при вред ним 
субјек ти ма који се баве уград
њом солар них пане ла за про
из вод њу елек трич не енер ги је, 
а Андреј Мило ше вић из фир
ме МЛС Еxинг доо Бео град 
сма тра да је свест наших гра
ђа на о солар ним пане ли ма, 
уград њи и самој еко ло ги ји на 
све већем нивоу.

– Ово је пра ви смер у којем 
наше дру штво тре ба да се кре
ће. Нама као фир ми ова кав 
вид суб вен ци о ни са ња исто 
зна чи из про стог раз ло га јер 
ће се то ома со ви ти, сама коли
чи на солар них пане ла ће се 
пове ћа ти, што ће допри не ти и 
еко ло ги ји и уште ди елек трич не 
енер ги је, казао је Мило ше вић.

Циљ спро во ђе ња мере 
енер гет ске сана ци је путем 
уград ње солар них пане ла за 
про из вод њу елек трич не енер
ги је за соп стве не потре бе је 
уна пре ђе ње енер гет ске ефи
ка сно сти и пове ћа но кори
шће ње обно вљи вих изво ра 
енер ги је у дома ћин стви ма на 
тери то ри ји општи не Пећин ци, 
а спро во ди се у окви ру Про
гра ма енер гет ске сана ци је 
општи не Пећин ци за пери од 
20212023. годи на. Про грам је 
део наци о нал ног циља сма
ње ња потро шње елек трич не и 
топлот не енер ги је. С. Ђ.

као под ста на ри и ово ће нам 
бити прва некрет ни на у вла
сни штву. На кући ће бити 
нео п ход не поправ ке, али то 
ћемо посте пе но реша ва ти. У 
Општи ни су сви били љуба
зни и иза шли нам у сусрет за 
све што нам је било потреб но, 
а сву доку мен та ци ју смо при
ку пи ли за неде љу дана, рекао 
нам је Мило ван.

Он је запо слен, а Тама ра 
бри не о њихо вом првен цу, у 
чему јој пома жу и њени роди
те љи. Како нам је рекао Мило
ван, кућа у вла сни штву ће им 
омо гу ћи ти да се у доглед но 
вре ме вен ча ју и да пла ни ра ју 
про ши ре ње поро ди це.

До сада је сред стви ма из 
про гра ма Мини стар ства за 
бри гу о селу купље на 1631 
сео ска кућа са окућ ни цом, 
које се нала зе у 119 једи ни ца 
локал них само у пра ва у свим 
дело ви ма Срби је, што је укуп
но око 5000 људи који оста ју 
на селу или одла зе из гра да 
да живе у селу. Нови живот и 
сна га тих села је импо зант на 
број ка од 2000 деце. Д. С.
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ОГЛЕД НИ ЧАС У ТЕХ НИЧ КОЈ ШКО ЛИ ПОВО ДОМ СВЕТ СКОГ ДАНА СЕЋА ЊА НА 
ЖРТВЕ САО БРА ЋАЈ НИХ НЕЗГО ДА 

Успо ри  дивље ње је тре нут но,
а туга веч на

Тре ће неде ље новем бра се обе ле жа ва 
Неде ља сећа ња на жртве сао бра ћај них 
незго да а тим пово дом у Тех нич кој шко ли 
у Ста рој Пазо ви су у четвр так, 24. новем
бра орга ни зо ва ли углед ни час посве ћен 
овој теми. То је и дан посве ћен њихо вим 
поро ди ца ма а сећа њем на њих под се ћа
мо да је без бед ност наша одго вор ност.

Про фе со ри сао бра ћај не гру пе пред ме
та су при пре ми ли пре зен та ци ју, у којој су 
изне ли ста ти стич ке подат ке у послед њих 
пет годи на, који за тери то ри ју општи не 
Ста ра Пазо ве нису ни мало охра бру ју ћи. 
Од 2017. до 2021. годи не на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва у сао бра ћај ним 
несре ћа ма поги ну ло је 26 осо ба, од тога 
седам лица само про шле годи не.

– Ура ди ли смо број реги стро ва них сао
бра ћај них незго да у прет ход них пет годи
на и после ди це тих незго да, повре ђе на и 
поги ну ла лица где смо уста но ви ли да 
тренд уоп ште није на задо во ља ва ју ћем 
нивоу и да није опа да ју ћи, него су број ке 
рас ту ће а иза тих број ки се кри ју људ ски 
живо ти, рекла је Бран ки ца Ата нац ко вић, 
про фе сор ка.

У дру гом делу пре зен та ци је су пред
ста вље ни потен ци ја ли уна пре ђе ња без
бед но сти сао бра ћа ја у које спа да ју мно ге 
инсти ту ци је, али и сама поро ди ца као 
кључ ни потен ци јал.

– Гене рал но неко повр шно је раз ми
шља ње да је возач увек крив. Кри ве су 
инсти ту ци је које су му дозво ли ле такво 
пона ша ње. Мора мо сви као дру штво да 

се укљу чи мо у уна пре ђе ње без бед но сти 
сао бра ћа ја. Да се укљу че све инсти ту ци
је, да за пет годи на не буде 26 поги ну лих, 
да буде само 6. Ми хоће мо да покре не мо 
све оста ле инсти ту ци је, а ми смо јед на 
од њих, да сва ко да свој допри нос. То су 
Савет за без бед ност сао бра ћа ја, ауто
шко ле, тех нич ки пре гле ди, упра вљач 
пута, поли ци ја, суд ство, меди ји, дру
штве не мре же… Ако сви дамо допри нос, 
сигур но ћемо спа си ти бар један живот а 
један живот је вели ко богат ство, рекао је 
Мио драг Божић, про фе сор.

Про фе со ри сао бра ћај не гру пе пред ме
та исти чу, да су нај че шћи узро ци свих 
сао бра ћај них пре кр ша ја лоши ста во ви, 
које стек ну мла ди воза чи и зато су њихо
ва циљ на гру па уче ни ци тре ћег и четвр

тог раз ре да, јер су мно ги од њих већ 
поло жи ли возач ки испит. Они кажу да су 
све сни опа сно сти и могу ћих сао бра ћај
них незго да, до који дола зи због тре нут ка 
непа жње, због вели ке брзи не, упо тре бе 
алко хо ла, дро га, због непро ми шље них 
рад њи у жељи за дока зи ва њем, сто га је 
вео ма важно пошто ва ти про пи се и бити 
пажљив за вола ном. 

Сим бо лич но је у скуп штин ској сали 
поста вље на обу ћа изнад које је писа ло 
 И ми смо могли да буде мо овде са 
вама, а она је касни је са пла ка ти ма 
изло же на и у холу шко ле, уз пре зен та ци
ју за целу попо днев ну сме ну уче ни ка са 
пору ком: Успо ри  Дивље ње је тре нут но. 
Туга веч на.

З. К.

ЗИМ СКА СЛУ ЖБА ЈКП ЧИСТО ЋЕ СПРЕМ НА 

Меха ни за ци ја у при прав но сти,
со и ризла обез бе ђе не

Пошту ју ћи закон ске одред
бе, од поло ви не новем бра 
без обзи ра на вре мен ске 
при ли ке, зим ска слу жба 
мора бити у при прав но сти, 
а меха ни за ци ја ЈКП „Чисто
ћа“ Ста ра Пазо ва је спрем но 
доче ка ла овај датум. 

Рас по ла же мо са шест опе
ра тив но спрем них вози ла, 
од којих је јед но изнајм ље
но са вуч ним поси па чем и са 
рали цом, јед но вози ло има 
рота ци о ни поси пач и рали
цу, док су оста ло трак то ри 
са вуч ним поси па чи ма и са 
рали цом, рекао је за Милан 
Миље вић, шеф Тех нич ке 
опе ра ти ве у ЈКП „Чисто ћа“ 
Ста ра Пазо ва. 

И ове годи не ће у слу жби 
бити вози ло за доста ву хра
не у слу ча ју већих сне го ва 

и непо вољ них вре мен ских 
усло ва, ста нов ни ци ма до 
којих би се евен ту ал но тешко 
могло доћи. При пре ма вози
ла под ра зу ме ва ла је про ве ру 

тех нич ке исправ но сти, како 
би сва била спрем на за изла
зак на терен, који је у над ле
жно сти овог пред у зе ћа.

У први при о ри тет спа да

ју сви путе ви и ули це, који 
дово де до места Ста ра Пазо
ва, Сур дук – Ста ра Пазо ва, 
Крње шев ци – Ста ра Пазо
ва, Крње шев ци – Банов ци. У 
дру гом при о ри те ту су оста ле 
веће ули це по насе љи ма, 
док су у тре ћем тро то а ри, 
трго ви и пар ко ви у цен трал
ним под руч ји ма. 

За при ла зе здрав стве
ним, обра зов ним и оста лим 
инсти ту ци ја ма од витал ног 
зна ча ја, додат но се анга жу
ју еки пе за руч но чишће ње 
и поси па ње соли и ризле, а 
за поче так зим ског пери о да 
обез бе ђе но је 100 тона соли, 
10 тона ризле и око 20 тона 
меша ви не соли и ризле. По 
потре би ће се врши ти набав
ка додат них коли чи на.

З. К.
Милан Миљевић
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„Шко ла као нацр та на за Вас“ је назив је 
само стал ног дру штве но одго вор ног про
јек та Еуро банк Директ не који се спро во
ди уз подр шку Мини стар ства про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја од 2018. 
годи не. Захва љу ју ћи сред стви ма при ку
пље ним хума ни тар ном кре дит ном кар
ти цом „Еуро банк Вели ко срце“ уче ни ци 
и про фе со ри ста ро па зо вач ке Еко ном ско 
 трго вин ске шко ле Вук Kараџић доби ли 
су савре ме но опре мљен каби нет у коме 
ће се одви ја ти финан сиј ско  рачу но вод
стве на и адми ни стра тив на обу ка. 

За ово вир ту ел но пред у зе ће Еуро банк 
Директ на, која од 2018. годи не спро во ди 
само стал ни дру штве но одго вор ни про је
кат „Шко ла као нацр та на за Вас “ издво
ји ла је дона ци ју у вред но сти од 650.000 
дина ра, иста кла је Сла ви ца Павло вић, 

пред сед ник Извр шног одбо ра Еуро банк 
Директ не.

До данас Еуро банк Директ на је уз 
подр шку Мини стар ства про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја у окви ру поме ну тог 
про јек та опре ми ла 12 рачу нар ских каби
не та одно сно више од 5000 сред њо шко
ла ца доби ло је боље усло ве за уче ње, 
иста као је на дана шњој кон фе рен ци ји 
Зоран Kасаловић, држав ни секре тар у 
Мини стар ству про све те

Дона ци ја ће допри не ти ква ли тет ни јем 
обра зо ва њу буду ћих бан ка ра и еко ном
ских струч ња ка, који се обра зу ју у Ста
рој Пазо ви, сло жи ли су се и помоћ ни ца 
пред сед ни ка општи не Ста ра Пазо ва 
Ната ша Милић Милаш и дирек тор шко ле 
Вла ди мир Марин ков.

Д. Г.

ЕУРО БАНК ДИРЕКТ НА ОПРЕ МИ ЛА КАБИ НЕТ ЕКО НОМ СКО
ТРГО ВИН СКЕ ШКО ЛЕ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Ква ли тет ни је обра зо ва ње

Нови кабинет 

ШТА ЈЕ СВЕ ПОТРЕБ НО ДА БИ ИДЕ ЈА ЗАЖИ ВЕ ЛА?

Пут до ино ва ци је
У Ино ва ци о ном стар тап цен тру Ста ра 

Пазо ва одр жан је инфо дан и моти ва ци
о на обу ка на попу ла ри за ци ји ино ва тор
ства и мето до ло ги ји стар та па, коме су 
при су ство ва ли уче ни ци завр шних раз ре
да Гим на зи је „Бран ко Ради че вић“ и Тех
нич ке шко ле. Захва љу ју ћи Реги о нал ној 
раз вој ној аген ци ји Срем, на при ме ру 
лич них ино ва тив них оства ре ња мла дих 

пре да ва ча Нема ње Бам бу ра ћа и Вла ди
ми ра Лало ше ви ћа, уче ни ци ма је при ка
зан пут од саме иде је до њене успе шне 
реа ли за ци је и потен ци јал ног тржи шта.

Реги о нал на раз вој на аген ци ја Срем 
пру жа про грам ску, мен тор ску и прав ну 
подр шку сви ма који желе да покре ну соп
стве ни бизнис у обла сти ино ва ци ја, иста
као је Милан Мирић, дирек тор Реги о нал

не раз вој не аген ци је Срем. 
Ове неде ље биће рас пи сан 
кон курс за буду ће ста на ре, 
кори сни ке Ино ва ци о ног стар
тап цен тра у Ста рој Пазо ви. 
Три нај бо ље ино ва тив не иде
је, поје дин ци или тимо ви као 
награ ду доби ће лап топ рачу
нар, док би мен тор ски про гра
ми кре ну ли наред не годи не. 
Поме ну те про јек те финан си ра 
Kабинет мини стра за ино ва ци
је и тех но ло шки раз вој а спро
во ди општи на Ста ра Пазо ва и 
РРА Срем.

Д. Г.

ИРИ ШКА ОПШТИ НА И
ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Бес плат ни паке ти ћи
Прак са успо ста вље на пре пар годи на, у 

сусрет ново го ди шњим пра зни ци ма, у ири
шкој општи ни се наста вља и ове.

Наи ме, локал на само у пра ва  и Тури
стич ка орга ни за ци ја општи не Ириг ће и 
ове годи не обез бе ди ти бес плат не  ново го
ди шње паке ти ће за сву децу са тери то ри је 
општи не до 12 годи на ста ро сти.

 – Ово ће бити по пети пут да за ири шку 
децу узра ста до 12 годи на при пре ма мо  
бес плат не паке ти ће. Сред ства су обез бе
ђе на захва љу ју ћи локал ној само у пра ви, 
али и број ним дона то ри ма и спон зо ри ма. 
Про шле годи не је око 540 деце доби ло ове 
паке ти ће, каже за наше нови не Дра ган Дра
ги че вић, дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
Ириг.

Роди те љи сво ју децу за ове паке ти ће 
могу при ја ви ти у Тури стич кој орга ни за ци ји 
дола ском у њихо ве про сто ри је у Врд ни ку, 
сва ког рад ног дана од 7 до 15 ласо ва или 
на теле фон 465633.

Рок за при ја ве је до 20. децем бра. 
Поде ла паке ти ћа деци у Врд ни ку је пла

ни ра на 1. јану а ра од 11 часо ва и то за децу 
из Врд ни ка, Јаска, Мале Реме те и Риви це.

Поде ла паке ти ћа у Ири гу ће се одр жа ти  
2. јану а ра  од 11 часо ва за децу из Ири га, 
Нера ди на, Грге те га, Добро до ла, Шатри
на ца, Кру ше дол ског Прња во ра, Кру ше дол 
села и Вели ке Реме те.

 
РУМА

Так ми че ње
соло пева ча

Тра ди ци о нал но међу на род но так ми че ње 
соло пева ча „Нико ла Цве јић“ биће одр жа но 
по 24. пут у Руми, 2. и 3. децем бра. Орга ни
за то ри овог так ми че ња са зна чај ном реги о
нал ном репу та ци јом су Удру же ње „Нико ла и 
Мари ца Цве јић“ у сарад њи са ОМШ „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ и рум ским Кул тур ним 
цен тром. Покро ви те љи овог међу на род ног 
так ми че ња су Општи на Рума и Мини стар
ство кул ту ре. Као и прет ход них годи на, и 
ове се оче ку је уче шће вели ког бро ја так ми
ча ра из земље и ино стран ства које се так
ми че у неко ли ко кате го ри ја, зави сно од 
годи на ста ро сти.

Так ми че ње соло пева ча „Нико ла Цве јић“ 
се орга ни зу је у спо мен нашег позна тог 
опер ског пева ча и педа го га Нико ле Цве ји ћа 
који је сахра њен на Град ском гро бљу у 
Руми. Так ми че ње се одр жа ва 2. и 3. децем
бра у Кул тур ном цен тру „Бра на Црн че вић“.

Помоћ 
пензионерима

Пен зи о не ри који су се до 21. окто бра при
ја ви ли на јав ни позив за соли дар ну помоћ у 
паке ти ма, а има ју мање пен зи је од 16.884,94 
дина ра, сво је паке те могу пре у зе ти у сали 
клу ба Удру же ња пен зи о не ра Рума. 

Паке ти соли дар не помо ћи у који ма се 
нала зе основ не живот не намир ни це и сред
ства за хиги је ну, могу се пре у зи ма ти до 2. 
децем бра уз лич ну кар ту.

Паке ти се могу поди ћи у пери о ду од 10 до 
12 часо ва и попод не од 17 до 18 часо ва, док 
2. децем бра они који су их доби ли, по паке
те могу доћи до 11 часо ва. С. Џ.
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Мно ги повр та ри у Сре му гаје зеле ну 
сала ту и на отво ре ном, али и затво ре ном 
про сто ру. Антун Мар кић повр тар из Руме 
ове годи не у неко ли ко сво јих пла сте ни ка 
ће на тржи ште пла си ра ти око 120 хиља да 
стру ка зеле не сала те за коју каже да ако 
се има обез бе ђе но тржи ште може да буде 
вео ма испла ти ва. Тре ну та цена по којој 
про да је сала ту је изме ђу 30 и 40 дина ра 
за комад, док је укра сна 10 дина ра ску
пља.

Антун Мар кић је један од нај по зна ти јих 
рум ских повр та ра. Дуго го ди шње иску ство 
у том послу свр ста ва га у ред успе шни јих 
јер све што про из ве де има свог куп ца. 
Ове годи не из њего вих пла сте ни ка пут 
дуго го ди шњих купа ца биће пла си ра но око 
120 хиља да стру ка зеле не сала те.

– И ове као и прет ход не годи не у пла
сте ни ци ма имам само зеле ну сала ту, 
путе ри цу и рец ка ву или како је зову укра
сну сала ту. Биће раса ђе но око 150 хиља
да стру ка, али сва ке годи не нешто мора и 
да про пад не па рачу нам да ћу успе ти да 
на тржи ште изба цим око 120 хиља да 
стру ка што је вео ма добро. Више је засту
пље на сала та путе ри ца која на тржи шту 
одбор про ла зи. Про да јем је у Руми где 
имам редов не куп це, док ову рец ка ву или 
укра сну, која је десет дина ра ску пља од 
путе ри це, углав ном про да јем ресто ра ни
ма у Бео гра ду и Новом Саду. У Руми она 
сла бо про ла зи, а видим ових дана на пија

ци да се про да је по 100 дина ра за комад, 
што зна чи да тргов ци на пија ци зара ђу ју 
динар на динар, каже Антун Мар кић.

Током годи не Мар ки ћи про из ве ду сала
ту у чети ри тур ну су тако да су пла сте ни ци 
увек пуни. За раз ли ку од дру гих повр тар
ских биљ них врста сала та не тра жи доста 
рада што је данас вео ма важно када недо
ста је рад на сна га.

– Сала та је вео ма захвал на када је 
рад на сна га у пита њу. Све што је потреб
но око сала те ради мо ми у поро ди ци. 

Сами про из во ди мо расад, раса ђу је мо и 
бере мо сала та и не мора мо нико га да 
пла ћа мо. Да мора мо да тра жи мо рад ну 
сна гу били бисмо у вели ком про бле му јер 
нико неће да ради. Коли ку год днев ни цу 
да даш, не иде. Рет ко ко хоће да ради у 
пал сте ни ку. Има ли смо рани је вели ких 
про бле ма са рад ном сна гом када смо 
има ли и кра ста вац, пара дајз и папри ку. 
Баш због тога смо се одлу чи ли да се 
бави мо само про из вод њом зеле не сала те 
и да не зави си мо ни од кога. Све ура ди мо 
на вре ме, тако да про из вод ња не трпи. 
Има мо ква ли тет ну сала ту, а дуго смо у 
том послу тако да све могу и да про дам, 
што је и нај ва жни је. И када не пла ћаш 
нико га, нарав но више ти оста не, што ће 
рећи да од ове врсте пла сте нич ке про из
вод ње може да се зара ди. Важно је само 
има ти обез бе ђе но тржи ште јер сла та не 
може дуго да чека куп ца, каже  Антун 
Мар кић повр тар из Руме. 

Део пла сте ни ка је већ заса ђен новим 
раса дом сала те који Мар ки ћи сами про из
во де. Кажу сала та увек мора бити све жа 
јер је то биљ на врста која не може дуго да 
чека про да ју. На сре ћу њихо ви куп ци су 
редов ни па се све ради по дого во ру. Сала
ту секу уве че, а куп ци дола зе ују тро. Ина
че про сеч на цена сала те ове годи не је 
изме ђу 30 и 40 дина ра за комад, иако је 
на пија ца ма она знат но ску пља.

З. Мар ко ви но вић

АНТУН МАР КИЋ ПРО И ЗВО ЂАЧ ЗЕЛЕ НЕ САЛА ТЕ ИЗ РУМЕ

Сала та у чети ри тур ну са

ПЛА СТЕ НИЧ КА ПРО ИЗ ВОД ЊА ПОВР ЋА СВЕ ПОПУ ЛАР НИ ЈА

Нај ва жни је је тржи ште

Антун Маркић

Све је више пла сте ни ка у реги о ну 
Сре ма. Пао ри се већ годи на ма опре де
љу ју за про из вод њу пара дај за, папри ке, 
зеле не сала те, спа на ћа и диња у затво
ре ном про сто ру, посеб но они који нема
ју зна чај ни је обра ди ве повр ши не. Повр
тар ство тра жи вели ка ула га ња, и доста 
рад не сна ге, тако да се у посао укљу чу
ју ком плет не поро ди це каже Ђор ђе Гру
јић пољо при вред ник из Малих Ради на
ца.

– Послед њих неко ли ко годи на моја 
ком плет на поро ди ца је укљу че на у пла
сте нич ку про из вод њу која тра жи доста 
рада, тако да смо сви анга жо ва ни. Тако
ђе повре ме но анга жу је мо и додат ну 
рад ну сна гу да би посао при ве ли кра ју. 
У пла сте ни ци ма гаји мо пара дајз, папри
ку, зеле ну сала ту. Без обзи ра која биљ
на врста је у пита њу, све се мора ура ди
ти како тре ба да би се на кра ју то и 
испла ти ло. Имам неко ли ко пла сте ни ка, 
а у пла ну је да подиг нем барем још 
један, јер немам доста обра ди ве земље, 
па су пла сте ни ци тре нут но нај бо ље 
реше ње, каже  Гру јић.

Доста је ова квих при ме ра у Сре му. 
Вели ки број пољо при вред ни ка се бави 
про из вод њом у затво ре ном про сто ру 
која је у сва ком слу ча ју сигур ни ја од оне 
на отво ре ном јер је у пита њу систем 
кон тро ли са не про из вод ње. Упра во због 
тога и пале та биљ них врста која се гаје 

је из годи не у годи ну све бога ти ја. Нека
да је то био само пара дајз, а онда се 
кре ну ло и са папри ком, кра став ци ма, 
сала том, спа на ћем, а послед њих годи на 
све више је пла сте ни ка у који ма се гаји 
диња. Рано стиг не И има вео ма добру 
цену, док не стиг ну оне са отво ре ног 
поља.

Пла сте нич ка про из вод ња може да 
доне се добру зара ду. Пла сте ни ци су 
пуни током чита ве годи не, а нај ве ћи 
про блем је про на ћи тржи ште, јер повр
ће није роба која може дуго да чека куп

ца. Углав ном од ове врсте про из вод ње 
може да се живи, али поред тога добро 
дође и ратар ство, али и сто чар ство.

– Ако се стал но ради и то како тре ба 
резул та ти не могу да изо ста ну. Гре ша ка 
ни у пла сте нич кој про из вод њи не сме 
бити, тако да су саве ти струч ња ка нео п
ход ни. Оно што ми про из ве де мо је ква
ли тет но тако да нема мо про бле ма са 
пла сма ном на тржи ште. Има мо наше 
куп це тако да смо сигур ни у про да ју, 
мада је без сигур ног тржи шта у овој про
из вод њи вео ма тешко. Све оно што се 
убе ре током дана брзо се мора испо ру
чи ти куп цу, јер то није роба која може 
дуго да сто ји. И оно што је вео ма важно 
успе мо да постиг не мо и добру цену, јер 
када имаш стал ног куп ца онда уце њи
ва ња око цене нема. Све се зна на вре
ме, дода је Ђор ђе Гру јић.

Поди за ње нових пла сте ни ка није 
нима ло јеф тин посао, тако да мно ги 
Срем ци који желе да се упу сте у тај 
посао кори сте кре дит не лини је како са 
покра јин ских тако и репу блич ких нивоа. 
Кажу тако је лак ше јер су усло ви отпла
те повољ ни, па од зара ђе ног буде и за 
рате кре ди та. Баш због тога за оче ки ва
ти је да сле де ће годи не у Сре му ник ну 
нови модер ни пла сте ни ци, што ће бити 
гарант да ће на нашем тржи шту и даље 
бити ква ли тет них И здрав стве но без
бед них про из во да. З. Мар ко ви но вићЂор ђе Гру јић из Малих Ради на ца
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КАКО МАЛА ГАЗДИН СТВА НА НАЈ БО ЉИ НАЧИН МОГУ ДА БУДУ КОН КУ РЕНТ НА
А САЧУ ВА ЈУ СВО ЈУ ТРА ДИ ЦИ ЈУ У ПРО ИЗ ВОД ЊИ

Еду ка ци ја, нове тех но ло ги је, 
генет ски мате ри јал ...

Јед но днев ни  семи нар 
„Веза  изме ђу при мар не про
из вод ње, пре ра де и пла сма
на про из во да на газдин ству“, 
одр жан је  у ПСС Рума,  и на 
ПГ Попо вић у Вог њу. Семи нар 
је реа ли зо ван у окви ру про
јек та „Уна пре ђе ње кон ку рент
но сти пољо при вре де  уво ђе
њем кон цеп та инте грал не 
про из вод ње у општи ни Рума“, 
који финан си ра Општи на 
Рума . Основ ни циљ про гра
ма је пове ћа ње кон ку рент но
сти и про дук тив но сти малих 
газдин ста ва уз очу ва ње 
локал не разно ли ко сти  и тра
ди ци о нал них про из во да уз 
уво ђе ње инте грал них прин ци
па у про из вод њу, који ука зу ју 
на бољи ква ли тет, обез бе ђу ју 
дода ту вред ност и пошту ју 
стро га пра ви ла савре ме ног 
тржи шта.

Како мала газдин ства на 
нај бо љи начин могу да буду 
кон ку рент на а сачу ва ју сво ју 
тра ди ци ју у про из вод њи и 
лока ли тет са кога дола зе, 
била је тема овог семи на ра. 
Пре да ва чи су  били еми нент
ни струч ња ци из обла сти тех
но ло ги је пре ра де про фе сор 
др Милош Бје ли ца, тех но ло
шки факул тет Нови Сад и 
међу на род но при зна ти кон
сул тант из обла сти сто чар ства 
Борис Бери са вље вић, који је 
изме ђу оста лог гово рио о зна
ча ју генет ског потен ци ја ла у 
сто чар ству.

– Оно што је кон крет но веза
но за Срем је то да је то реги
он који је нека да био нај по зна
ти ји по про из вод њи сви ња у 
нашој земљи, а што је вео ма 
важно то би могао поно во да 

поста не јер Срем ци има ју 
иску ство и зна ње у тој про из
вод њи, али и објек те који су 
оста ли из прет ход них годи на. 
Ина че про из вод ња сви ња у 
све ту у овом тре нут ку је један 
од нају но сни јих посло ва, јер 
при ме ра ради број пра са ди по 
крма чи тре нут но је 32 или 33, 
а оче ку је се да ће у наред них 
неко ли ко годи на про сеч на 
про из вод ња меса по крма чи 
бити од 5,2 до 5,6 тона, што је 
вели ка шан са и за наше пољо
при вред ни ке, казао је Борис 
Бери са вље вић савет ник у 
Инсти ту ту за при ме ну нау ке  у 
пољо при вре ди Бео град.

Генет ски потен ци јал је зна
ча јан и за оста ле гра не пољо
при вре де. Поред тога вео ма је 
важна и тех но ло ги ја пре ра де и 
про из вод ње уз пошто ва ње 
свих про пи са које је потреб но 
при ме ни ти у прак си.

– Овде  тре ба првен стве но 
да се про из во ђа чи упи шу у 

Реги стар обје ка та про из во ђа
ча хра не, те да хра ну про ве ре, 
напра ве про це ду ре добре 
хиги јен ске про из вод ње, да то 
пошту ју, али и да буду еду ко
ва ни  у погле ду хиги је не и без
бед но сти хра не, да би ту хра
ну  могли даље да про да ју са 
сво јих газдин ста ва, иста као 
је  про фе сор др Милош Бје ли
ца са Тех но ло шког  факул те та 
Нови Сад.

Заин те ре со ва ни пољо при
вред ни ци, воћа ри, вино гра да
ри, сто ча ри, али и они који се 
баве тури змом су има ли при
ли ку да се боље упо зна ју са 
свим могућ но сти ма за бржи и 
успе шни ји раз вој свог газдин
ства. Поје ди ни од њих већ 
има ју зна чај на иску ства у тој 
обла сти, а јед на од њих је и 
Мир ја на Хемун са Бан сто ла.

– Ја се тру дим да сви моји 
про из во ду буду ква ли тет ни и 
здрав стве но без бед ни за упо
тре бу. Све оно што ја спре мам 

шаљем на ана ли зу како бих 
била сигур на у исправ ност. 
Сиро ви не које немам код мене 
у газдин ству, наба вљам од 
про ве ре них пољо при вред них 
про из во ђа ча који су пости гли 
зна чај не резул та те у про из
вод њи, каже  Мир ја на Хемун.

Прак тич ни део семи на ра 
одр жан је на Пољо при вред
ном газдин ству Попо вић у Вог
њу, које се бави узго јем товље
ни ка и пре ра дом меса. Попо
ви ћи има ју модер но изгра ђе не 
објек те за пре ра ду,  а њихо ви 
про из во ди су уве ли ко пре по
зна ти на тржи шту. Кажу није 
било лако, али су успе ли да 
дођу до ква ли тет ног про из во
да, поста ну кон ку рент ни на 
тржи шту и тако уна пре де сво је 
газдин ство. У пла ну је про ши
ре ње про из вод ње, а самим 
тим и изград ња нових обје ка та 
рече но је при ли ком оби ла ска 
њихо вог газдин ства.

Злат ко Мар ко ви но вић

Детаљ са семинара
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Како је град ска адми ни стра ци ја у дру гој поло ви ни XIX века уре ђи ва ла сва ко днев ни 
живот Митров ча на и Сре ма ца? (23)

Шегр ти се на ноћ ни рад
упо тре бља ва ти не сме ду

При пре ма: Дејан Мостар лић

ГрадскопоглаварствоуМитровици,којејепредстављалоорганаутономнелокалне
управепосле1881.годинеиздавалојепрогласекојисусадржалисвебитнеодлукевеза
незасвакодневниживотграђанаМитровицеиоколнихнасеља.Овеодлукеобјављиване
сууПрогласнимкњигама,причемусустрогоодређенаместањиховогобнародовања
(Насредпијацекодкрста,предкућамапојединихмитровачкихграђана,предКазнионом,
наћошкукодКаменитећуприје,наћошкукодЗлатнабунара...).ПрогласнекњигеГрад
скеуправеуМитровицисачуванесууИсторијскомархиву„Срем“ипредстављајудра
гоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некадашњих
државанаовимпросторима

У Огла су број 372 од 
14. јуна 1896. годи
не ста нов ни штво 

се упо зо ра ва на поја
ву изно ше ња ђубре та на 
реку Саву, на кра ју Воде
не (Вод не) ули це у Митр
о ви ци. Како је ово стро го 
забра ње но пре кр ши о ци ма 
сле ди стро га казна.
„Пошто се опазило да

становнициђубреизгра
да изважају на Саву на
крајуВоденеулицеСлаву
јевића ...то се изважава
њеђубретанатомместу
строго забрањује, те ће
редарство строго нато
пазити да тамо нитко
ђубре изстоварати не
сме,асвакикострогоову
поглаварствену одредбу
прекрши,бићекажњен.“

Оглас број 373 од истог 
дана 1896. годи не све до чи 
о начи ну про да је тра ве (за 
исхра ну сто ке) на земља
ном путу изме ђу Руме и 
Митро ви це.
“Дана15јунау10сати

пре подне продаваће
се трава на земаљској
цестиодРумедоМитро
вице, одРумске иШаши
начке међе до Малте на
лицуместа.”

Огла сом број 374 од 19. 
јуна 1896. годи не дозво
ље но је само утор ком и 
четврт ком врши ти откос 
гра хо ри це (маху на сте крм
не биљ ке  гра шка) на сво
јим њива ма.
„Проглашује се да они

становници којима је
посве нуждно могу само
уторком и суботом гра

хорицу за потребу на
својој земљи накосити.
Којибудеухваћендагра
хорицунадругеданеосим
уторника и суботе косе,
биће новчаном глобом
кажњени.....“

Огла сом од 2. авгу ста 
1896. годи не гра ђа ни су 
позва ни да сва ки слу
чај обо ле ва ња од боги ња 
одмах при ја ве лека ри ма и 
да не одла зе у домо ве где 
има обо ле лих јер је болест 
вео ма зара зна (при леп чи
ва). 
„Пошто се у овом гра

ду сазнало задва случаја
од богиња, то се позива
грађанстводасвакислу
чај оболења одмах при
јави лиечницима а уједно
да не одлазу у кућу гдје
имаболестника,јерјета
болестприлепчива.“

У Огла су од 16. сеп тем
бра 1896. годи не гра ђа
ни се оба ве шта ва ју да је 

дозво љен вашар за про да
ју сви ња, али да вла сни ци 
сви ња и дру гих живо ти ња 
не сме ју кори сти ти ваша
ри ште за испа шу сво је 
сто ке. Ујед но се гра ђа ни 
оба ве шта ва ју да је јед но 
дете пре ми ну ло од боги ња 
због чега се зах те ва при
ја вљи ва ње сва ког слу ча ја 
обо ле ња од боги ња, под 
прет њом казне.
„Вашар са свињама је

дозвољен. За вријеме
вашараито18.и19.ов.
мјесеца не сме се мар
ва нити свиње тјерати
на вашариште на пашу.
Данасјеумрлоједнодете
од богиња, па се позива
грађанстводасвакислу
чајоболењанабогињама
одмах јави под претњом
казне.

Огла сом број 857 од 27. 
новем бра 1896. годи не 
забра њу је се зана тли ја ма 
(обрт ни ци ма) да анга жу

ју шегр те на ноћ ном раду, 
јер су уоче не такве поја ве 
које су супрот не одред ба
ма зако на. Шегр ти мла ђи 
од 16 годи на по зако ну не 
могу ради ти у пери о ду од 9 
сати уве че до 5 сати ују тру.
„Пошто се дознало да

коднекихобртникашегр
ти доцкан у ноћ раду а
некитаковећујутрооко
45 сатирадити почињу,
те усљед тога шегр
ти не могу у шегртској
школи успавати, то се
овим проглашењем сва
ки обртник опомиње да
шегрте на ноћни рад
употребљавати не сме
ду јер то изрично Закон
забрањује и одређује да
сешегртииспод16годи
на не могу употребити
на ноћни рад од 9 сати
увече до 5 сати ујутро.
Којиобртниковузабрану
прекрши,битићестрого
кажњен“

Позив гра ђан ству да се лека ри ма при ја ви сва ки слу чај обо ле ва ња од боги ња 
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ВРЕ МЕ ФУД БА ЛА

Доха, Бог те видео!
Фуд бал се игра, земља се окре ће, а свет сто ји. И у томе тре ба да ужи

ва мо, јер ће нас меди ји дан након фина ла вра ти ти у при че о рато ви ма, 
гла ди, ене р ген ти ма и пома ло ћемо пред крај годи не поста ти забри ну ти
ји него што смо били. Зато је првен ство дошло баш када тре ба, гле да
ју ћи сјај из Дохе, заси ја ли смо мало и ми

Шта би овај новем бар био да 
фуд ба ла нема? Бит но да се 
лоп та врти, па нека ко осе ћа

мо да се свет ипак окре ће. Исти на је 
да свет сто ји, јер је загле дан у ту 
гуме ну куглу за којом трче сви на 
зеле ној тра ви. Спек такл је ту да обо
ји касну зиму два де сет дру гу и нека 
је. Дај те мало оду шка, зима је дуга, 
а ова нас Доха под се ћа на лето. Ово 
је први Мун ди јал који се одр жа ва 
зими, што се можда испо ста вља као 
бољи тер мин. Гле да о ци су више 
фоку си ра ни на нај ва жни ју спо ред ну 
ствар на све ту. Мрак пада рано, а и 
дању све изгле да као пред ве че. 
Чети ри утак ми це днев но пре кра те 
вре ме, испу не дан.

Када је Катар добио дома ћин ство 
два де сет дру гог Свет ског првен ства 
у фуд ба лу, уве ра ва ли су ФИФАу да 
ће при лет њим тем пе ра ту ра ма од 
поне кад и пре ко педе сет сте пе ни 
спорт ске објек те, тере не и ста ди о не 
хла ди ти спе ци јал но осми шље ном 
тех но ло ги јом. Првен ство је ипак 
поме ре но за новем бар и децем бар, 
али ста ди о ни су сва ка ко кли ма ти зо
ва ни, јер су зим ске катар ске тем пе
ра ту ре јед на ке европ ским лет њим. У 
Дохи сада расте тра ва, уре ђе на као 
тепих, јед на ко под ши ша на. Осим у 
Дохи, утак ми це се игра ју у гра до ви ма 
Луса ил, Хор, Вакра, Рајан. Ста ди о на 
је осам и при ма ју на десе ти не хиља
да људи, али је на њихо вој изград њи 
поги ну ло барем шест и по хиља да. 
Сва ки сјај има свој очај, а у дру штву 
које нај ви ше сли чи пред фе у дал ном, 
злат на има црне нијан се оча ја ња.

Катар је прва арап ска и мусли ман
ска земља у којој се одр жа ва Свет
ско првен ство у фуд ба лу, пиво на 
ста ди о ни ма је било посеб но пита ње 
за које на кра ју није дата дозво ла. 
Сада се чују гла со ви, како су то 
Руси ја и Катар доби ли дома ћин ства 
и да ли је у све била уме ша на коруп
ци ја. Можда физич ки коруп ци је није 
било, али Катар и Руси ја су дома
ћин стви ма могли бити награ ђе ни за 
повољ не цене наф те и гаса која 
испо ру чу ју или је у игри било нешто 
дру го. Мека моћ је нај ва жни ја моћ и 

прво бит на изо ла ци ја Руси ја, као и 
ове лаке ноте опту жби про тив Ката
ра изгле да ју као да је кра ва дала 
мле ко, па се рит ну ла и пре вр ну ла 
кан ту.

А пре но си? Никад леп ши и рас ко
шни ји. Никад боља опре ма, тра ва 
изгле да као да можеш у њој да спа
ваш. Три и по хиља де инже ње ра 
ради на томе да сиг нал пре но са 
стиг не за све га пет секун ди на теле
ви зор, а Радио теле ви зи ја Срби је се 
учи ни ла оно што нај бо ље уме, па су 
изву кли сво је нај ја че оруж је, Дра га
ну Косје ри ну. Еми си ја Бисер пусти
ње се еми ту је уве че у десет, а води 
је лепа Дра га на са уозби ље ним 
Меме до ви ћем. Оли ве ра Кова че вић 
је мај стор ски ура ди ла посао, схва та
ју ћи да сав фокус мора бити на 
држав ној теле ви зи ји у ових месец 
дана. Опре ми ли су сту дио, упо тре
би ли модер ну визу ел ну опре му и 
дове ли неве ро ват но шар мант не 
ана ли ти ча ре. Кон цепт је мно го при
стој ни ји јутар њи про грам са Хепи 
теле ви зи је, а при че и ана ли зе и за 
оне који не зна ју ишта о фуд ба лу су 
бес крај но зани мљи ве.

Фуд бал се игра, земља се окре
ће, а свет сто ји. И у томе тре
ба да ужи ва мо, јер ће нас 

меди ји дан након фина ла вра ти ти у 
при че о рато ви ма, гла ди, енер ген ти
ма и пома ло ћемо пред крај годи не 
поста ти забри ну ти ји него што смо 
били. Зато је првен ство дошло баш 
када тре ба, гле да ју ћи сјај из Дохе, 
заси ја ли смо мало и ми. Кам па ња 
која сла ви наше игра че и селек то ра 
Пик си ја је сна жна, јер ми Срба ди ја 
воли мо фуд бал и нада мо се да ће се 
барем поно ви ти бај ка из Мон те ви
деа, коју бисмо, скло ни чему јесмо, 
и забо ра ви ли, док је неки фил мо мај
стор не про на ђе као одли чан пред
ло жак за филм и тако наста ју бај ке и 
тако наста ју маги је. Ово ће бити 
послед ње првен ство са три де сет 
две репре зен та ци је, јер ће оно за 
чети ри годи не има ти четр де сет осам 
репре зен та ци ја. Доха, Бог те видео 
– Мек си ко Сити, види мо се.

Читан ка

А пре но си? Никад леп
ши и рас ко шни ји. 

Никад боља опре ма, 
тра ва изгле да као да 
можеш у њој да спа

ваш. Три и по хиља де 
инже ње ра ради на 

томе да сиг нал пре но
са стиг не за све га пет 
секун ди на теле ви зор, 

а Радио теле ви зи ја 
Срби је се учи ни ла оно 
што нај бо ље уме, па 

су изву кли сво је нај ја
че оруж је, Дра га ну 
Косје ри ну. Еми си ја 

Бисер пусти ње се еми
ту је уве че у десет, а 
води је лепа Дра га на 
са уозби ље ним Меме

до ви ћем
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Пр ва же на чла ни ца
Ма ти це срп ске Пише:

др Сне жа на Булат

СРП СКЕ СПИ СА ТЕ ЉИ ЦЕ (1) – ЕУСТА ХИ ЈА АР СИЋ

Пр ва спи са те љи ца но ви
је срп ске књи жев но сти, 
пр ва Срп ки ња чи је је ли

те рар но ства ра ла штво штам
па но, пр ва же на чла ни ца Ма
ти це срп ске, би ла је Сре ми ца, 
Еуста хи ја Ар сић. Фру шко гор
ски об рон ци, тач ни је Ириг, ме
сто је Еуста хи ји ног ро ђе ња. 
За љу бље на у во ље ни Срем, 
но стал гич но је пи са ла да се 
у Ири гу ра ђа ју са мо „они ко ји 
су осим све та“. Ро ђе на је 14. 
мар та 1776. од оца Га ври ла 
Цин цић и мај ке Мар те.

Еуста хи јин жи вот је био 
при лич но бу ран. На и ме, три 
пу та се уда ва ла, и три пу та 
је оста ја ла удо ви ца. Нај пре, 
би ла је уда та за тр гов ца Лац
ко ви ћа из Ко прив ни це. Дру ги 
пут је ста ла на лу ди ка мен 
1795, ка да је скло пи ла брак 
са пле ми ћем То мом Ра до ва
но вић, из Гор њег Кар лов ца. 
На кра ју, ср це је да ла град
ском се на то ру, Са ви Ар си ћу, 
са ко јим је срет но жи ве ла два
де сет го ди на у Ара ду. 

Из у зет на Еуста хи ја, би ла је 
жед на зна ња. По че так де вет
на е стог ве ка и не ра зу ме ва ња 
ко ја су се на сва ком со ка ку 
ис по ља ва ла, ни су спре чи ла 
Еуста хи ју да се уса вр ша ва и 
сти че но ва зна ња и уме ња. 
Во ље ни Са ва сво ју же ну ни
је спу та вао, већ на про тив, 
ужи вао је у ње ним ус пе си
ма. Па нић ис ти че да је „Са ва 
сво јој су пру зи омо гу ћио да се 
по све ти соп стве ном обра зо
ва њу, да чи та све што је та да 
штам па но на срп ском је зи ку, 
ори ги нал на де ла Јо ва на Ра
ји ћа, До си те ја Об ра до ви ћа, 

Ву ка Ка ра џи ћа, Ди ми три ја П. 
Ти ро ла, Јо ва на Сте ри је По по
ви ћа, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, 
Јо а ки ма Ву ји ћа, Јо ва на Сте ји
ћа, Лу ки ја на Му шиц ког, Па вла 
Кен гел ца, Ата на си ја Стој ко ви
ћа, као и пре во де из стра не 
књи жев но сти. Библијаје та ко
ђе књи га ко јој се че сто вра ћа
ла. Са мо о бра зо ва њем Еуста
хи ја је сте кла за вид на зна ња 
из књи жев но сти, при род них 
на у ка (би о ло ги је, ге о гра фи је, 
фи зи ке, хе ми је, астро но ми је), 
исто ри је, фи ло зо фи је“. По ред 
то га, Еуста хи ја је пер фект но 
го во ри ла не мач ки и ру мун ски. 

Брач ни пар Ар сић, као 
остра шће ни љу би те љи књи
жев но сти, би ли су прет плат
ни ци на књи ге срп ских ауто ра, 
по ма га ли су штам па ње срп
ских књи га и би ли не у мор ни 
до бро тво ри Ма ти це срп ске, 
вер ских, гра ђан ских и обра
зов них уста но ва у Ара ду. На 
пред лог Уро ша Не сто ро ви ћа, 
цар ског са вет ни ка и вр хов
ног школ ског над зор ни ка свих 
пра во слав них шко ла у Хаб
збур шкој мо нар хи ји, аустриј
ски цар Франц I ће на гра ди ти 
Ар си ће плем ством. 

Пр ва књи га Еуста хи је Ар
сић, об ја вље на је 1814. у 
Бу ди му. Реч је књи зи под на
зи вом Совјетматерњијпре
драгој обојега пола јуности
сербској и валахијско. 1814. 
је сте го ди на ко ју је Ан дра 
Га ври ло вић озна чио као пр
ву „од ка ко се у срп ској књи
жев но сти ја вља жен ски ња, 
Срп ки ња с пе ром у ру ци, као 
књи жев ник“. Еуста хи ји на пр
ва књи га, по све ће на је Уро

шу Не сто ро ви ћу, а у пот пи су, 
не на ме тљи во је пи са ло сочи
нителница. „Жен ски До си теј 
Об ра до вић“, „на ук љу би те
љи ца“ и „љу би те љи ца му за“, 
ка ко су је мно ги на зи ва ла, 
на пи са ла је књи гу „у ду ху про
све ти тељ ства“. Еуста хи ји на 
књи га вр ви од мо рал них по
у ка, са ве та за вас пи та ње и 
обра зо ва ње омла ди не, али и 
фи ло зоф ских ми сли.
Полезнајаразмишљенијао

четирехгодишњихвременех 
об ја ви ла је 1816, док  је у Ле
топису 1829. го ди не об ја ви
ла на пис Моралнапоученија. 
Као што би ре кла Маг да ле на 
Кох, у Полезнаја размишље
нија о четирех годишњих
временех, Еуста хи ја „раз ма
тра ве о ма ши ро ку про бле ма
ти ку на гра ни ци фи ло зо фи је, 
ети ке, исто ри је, при род них 
на у ка, ана то ми је, фи зи ке и 
ре ли ги је“. По зи ва ла је же не 
на ак тив ност, де ла ње, чи та ње 

књи га, јер ће „чи та њем књи
га оби ћи све пре де ле све та“. 
„Кто с ра до сти ју не про чи та јет 
књи ги пре му дреј ше го До си те
ја? Же ља бла же на го јест, да 
сва ка дје ви ца на у чит исто ри
ју, ге о гра фи ју, ло ги ку и на ра
во у чи тел ну фи ло со фи ју.“ Са 
ус хи ће њем је је ис пи си ва ла 
ре до ве: „Да на шњег ју тра до
вољ но смо де ла ле по хла ду, 
исто и по под не, што пле ви ле, 
что ма лом мо ти чи цом око па
ва ле, што мла ђе над гле да ле  
све то слу жи здра вљу, пол зи, 
из о би љу и че сти, но ко је од 
то пло те, ко је од де ла ња, сад 
смо већ уто мље не, вре ме је 
да сед не мо под др во ли сто во 
и пло дом оки ће но, да се од
мо ри мо и ма ло чи та мо. Но, 
мо три те да нас не угле да она 
не мир на гла ва, ко ја го во ри ка
ко жен ском по лу ни је по треб
но да учи чи та ти и пи са ти, да 
пи ше љу бав ни ци ма пи сма, 
за жен ско је, ве ли пре сли ца. 

Еуста хи ја је сма тра ла да је ди но 
про све ће ни на ро ди, ко ји де ла ју ра
зу мом, мо гу жи ве ти за до вољ но. Уз
ви ки ва ла је: „Бла го на шем ро ду, 
кад сва ка бу де уме ла да чи та по уч
не књи жи це, ко јих, хва ла Бо гу има
мо их, и до ста, и сва ки дан се умно
жа ва ју. Бог да по жи ви спи са те ље, 
не ка се умно жа ва ју, то је на ша ра
дост и бла жен ство“. 

Еуста хи ја Ар сић
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 

је доделио средства.

Још пра ви не ке ди вље кар ми
не. Ни је, ве ли, за Ма ру Итика
јерополитика, ни за ма гар ца 
се но. Ве ли ка ти хва ла на та
квом са ве ту“! 

Еуста хи ја је сма тра ла да 
је ди но про све ће ни на ро ди, 
ко ји де ла ју ра зу мом, мо гу 
жи ве ти за до вољ но. Уз ви ки
ва ла је: „Бла го на шем ро ду, 
кад сва ка бу де уме ла да чи та 
по уч не књи жи це, ко јих, хва
ла Бо гу има мо их, и до ста, и 
сва ки дан се умно жа ва ју. Бог 
да по жи ви спи са те ље, не ка се 
умно жа ва ју, то је на ша ра дост 
и бла жен ство“. 

Ва жно је на гла си ти да су 
вре ме на у ко ји ма је Еуста
хи ја ис пи си ва ла ове ра до ве, 
би ла вре ме на у ко ји ма за же
не, у шко ла ма, ни је би ло ме
ста. „На те ри то ри ји Вој во ди не 
по сто ја ле су че ти ри основ не 
шко ле, али ни јед на ни је би
ла отво ре на за же не. А по што 
се та да на ла зи ло под аустро
у гар ском ад ми ни стра ци јом, 
ово под руч је је би ло знат но 
на пред ни је од Ср би је. По
треб но је би ло да про ђе пе
де сет го ди на да де вој ке до би
ју пра во да при ват но по ла жу 
за вр шни ис пит у сом бор ској 
шко ли (...) А тек је 01. ју на 
1871. го ди не отво ре на по себ
на шко ла за де вој ке, ка да су 
по че ли и да их пу но прав но 
при ма ју у учи тељ ску шко лу у 
Сом бо ру“.

Срп ска љу би те љи ца му за, 
пре ми ну ла је 1843. го ди не. У 
ар хи ви Те ке ли ји не цр кве, чу
ва се пре пис ње ног те ста мен
та. Пре пис је ура дио про то
је реј Ге ор ги је Пе тро вић. Иза 
ње ни је оста ло по то ма ка, те 
Еуста хи ја сво ју имо ви ну оста
вља при ја те љи ма, ку мо ви ма, 

хра мо ви ма и цр ква ма у Ара ду 
и Ири гу, жу па ниј ској бол ни ци, 
арад ским срп ским шко ла ма и 
Ма ти ци срп ској... 

У сле де ћем бро ју: По е зи ја
Ју ли ја не Ра ди во је вић

Арад

Прва славеносербска 
књижевница умрла је 1843. 
године, готово забора-
вљена. Тридесет година 
раније, написала је своју 
последњу жељу у стиху, 
молећи песнике да јој спо-
мену име: 

„Спомените мја со 
пјесними,
Љубимци музи,
Ту ја жертву потребујем
Благодарности.” 

Та жеља није јој била ис-
пуњена. Нико је није ожа-
лио ни у стиху ни у прози. 
Нити је она сама, нити је 
ико други касније уклесао 
њено име на надгробној 
плочи породице Арсића у 
Араду. Иза ње није оста-
ло потомака, па је теста-
ментом имовину оставила 
пријатељима, двема арад-
ским црквама и цркви у 
Иригу, жупанијској болни-
ци, Матици српској и арад-
ским српским школама. За-
вештала је и фонд од 3000 
форинти на управу општи-
ни Текелијине цркве тако 
да годишњу камату дели 
на пет српских сиромашних 
удовица.

Последња 
жеља

Оде ље ње за при вре ду, Општин ске упра ве општи не 
Ста ра Пазо ва, сход но одред ба ма чла на 10. Зако на о 
про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну ( “Слу жбе ни гла
сник РС”,  број 135/2004 и 36/09) обја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о доне том Реше њу за одлу чи ва ње о потре би 
про це не ути ца ја про јек та изград ње послов но 

– про из вод ног објек та на живот ну сре ди ну

Носи лац про јек та „MITECH ING“ д.о.о. из Ста рих 
Бано ва ца, ул. Шашић Павла бр. 35, под нео је дана 
09.11.2022.годи не, зах тев за одлу чи ва ње о потре би 
про це не ути ца ја про јек та изград ње послов но – про из
вод ног објек та ради о ни це за машин ску обра ду мета ла и 
про из вод њу амба ла же, на живот ну сре ди ну, која се пла
ни ра на кат.парц.бр.3114/3 к.о. Ста ра Пазо ва, ул Ловач
ка бб у Ста рој Пазо ви и север ној рад ној зони, блок 
Р4.4.

Након омо гу ће ног јав ног уви да у под не ти зах тев, дана 
28.11.2022.годи не, доне то је Реше ње о нео п ход но сти 
изра де сту ди је о про це ни ути ца ја пред мет ног про јек та 
на живот ну сре ди ну, са утвр ђе ним оби мом и садр жа јем 
исте.

На 28. сед ни ци СО 
Рума је кон ста то ва но 
да је исте као ман дат 
доса да шњој дирек тор
ки Зави чај ног музе ја 
Рума Бра ни сла ви 
Коње вић, а одбор ни ци 
су за в. д. дирек то ра 
ове уста но ве име но ва
ли Уро ша Нико ли ћа, 
кусто са архе о ло га у 
Зави чај ном музе ју. 
Урош Нико лић је члан 
Срп ског архе о ло шког 
дру штва и Музеј ског 
дру штва Срби је. 

Оно што је нај ак ту ел
ни је веза но за Зави чај
ни музеј су обим ни 
радо ви на рекон струк ци ји и 
сана ци ји згра де који се 
наста вља ју. 

– До сада је оба вљен 
велик део посла, али пред
сто ји нам још већи  то је 
уну тра шњи рад, а нисмо још 
завр ши ли са спо ља шњом 
сана ци јом. Сле де ће годи не 
након суше ња, мал те ри са
ња и рађе ња фаса де, кре ће
мо са уну тра шњим радо ви
ма. То је поста вља ње нових 
подо ва, адап та ци ја и при
пре ма за поста вља ње стал
не постав ке, као и кон зер ва
ци ја пред ме та, каже нови в. 
д. дирек то ра.

И поред вели ких радо ва, 

али и оних који пред сто је, 
запо сле ни у Зави чај ном 
музе ју наста вља ју са сво јим 
про грам ским актив но сти ма.

 – Ту има мо помоћ оста лих 
уста но ва кул ту ре, Кул тур ног 
цен тра и Град ске библи о те
ка који нам увек изла зе у 
сусрет и дају нам про стор за 
реа ли за ци ју наших пла но ва 
и про гра ма. То под ра зу ме ва 
и нашу изда вач ка делат ност: 
пише се моно гра фи ја за 60 
годи на посто ја ња музе ја која 
би тре ба ло да иза ђе до кра ја 
ове годи не, а сле де ће ће 
бити и нови број збор ни ка 
Зави чај ног музе ја, каже 
Урош Нико лић.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Нови дирек тор 
Урош Нико лић

Урош Николић
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У ИНЂИ ЈИ СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО 200 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА ДР ЂОР ЂА НАТО ШЕ ВИ ЋА

При па дао реду
срп ских вели ка на

Др Ђор ђе Нато ше вић је рођен 1821. годи не у Ста ром Слан ка ме ну и био је лекар, 
педа гог, про свет ни рад ник и пред сед ник Мати це срп ске у пери о ду од 1885. до 1887. 
годи не

Пово дом обе ле жа ва ња 200 годи на од 
рође ња Др Ђор ђа Нато ше ви ћа у петак, 
25. новем бра у Вели кој сали Кул тур ног 
цен тра у Инђи ји одр жан је мемо ри јал ни 
скуп. У кул тур но  умет нич ком делу про
гра ма уче ство ва ли су Основ на шко ла „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ Нови Слан ка мен, 
Сред ња шко ла „Др Ђор ђе Нато ше вић“ 
Инђи ја, Народ на библи о те ка „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“ Инђи ја, Основ на шко ла 
„Јован Попо вић“ Инђи ја и Кул тур но  
умет нич ко дру штво „Соко“ Инђи ја.

– Поча ство ва ни смо што смо има ли 
при ли ку да уве ли ча мо мемо ри јал ни скуп 
орга ни зо ван пово дом два века од рође ња 
Др Ђор ђа Нато ше ви ћа и увек се радо 
ода зо ве мо сва кој слич ној мани фе ста ци ји, 
иста кла је Ната ша Коса но вић, пред сед ни
ца КУДа „Соко“.

Књи жев ник Симо Пот ко њак гово рио је 
на мемо ри јал ном ску пу о Др Ђор ђу Нато
ше ви ћу иста кав ши „да је при па дао реду 
срп ских вели ка на“.

–Пору ка мла ди ма је да не забо ра ве 
про шлост и вели ка не из тих вре ме на јер 
се по њима и ми пре по зна је мо. Они су 
нам при мер за све оно што тре ба да дамо 
буду ћим гене ра ци ја ма, иста као је Пот ко
њак.

Он је под се тио да је Др Ђор ђе Нато ше
вић рођен 1821. годи не у Ста ром Слан ка
ме ну и да је био лекар, педа гог, про свет ни 
рад ник и пред сед ник Мати це срп ске у 

пери о ду од 1885. до 1887. годи не.
– Више инсти ту ци ја и шко ла на тери то

ри ји општи не Инђи ја носе Нато ше ви ће во 
име, каже Пот ко њак и дода је да Општи на 
Инђи ја није забо ра ви ла на овог вели ка на 
те да је сво је вре ме но ура ђе на и њего ва 
биста у самом цен тру гра да. 

Оба ве за Општи не Инђи ја је да наста ви 
путем који је вели кан Др Ђор ђе Нато ше
вић одре дио и да наста ви са ула га њем у 
обра зо ва ње. Како је иста као Живан 
Жива но вић, помоћ ник пред сед ни ка 
општи не Инђи ја, локал на само у пра ва 

тре ба да обез бе ди ква ли тет ни је усло ве у 
шко ла ма али и за про свет не рад ни ке.

– Само ове годи не, за потре бе сред њих 
шко ла, Општи на Инђи ја издво ји ла је 
више од 60 мили о на дина ра из буџе та. За 
функ ци о ни са ње свих основ них шко ла 
издво је но је око 280 мили о на дина ра, што 
је ску па гле да но око 350 мили о на дина ра. 
У пита њу су заи ста зна чај на сред ства која 
су иско ри шће на за уна пре ђе ње школ ства 
у нашој општи ни и такав тренд ће се 
наста ви ти и убу ду ће, иста као је помоћ ник 
пред сед ни ка општи не Инђи ја. М. Ђ.

Др Ђор ђе Нато ше вић као глав ни школ
ски рефе рент заслу жан је за вели ки 
педа го шки пре о бра жај срп ских шко ла у 
Вој во ди ни. Први је напи сао уџбе ник 
по пра во пи су Вука Сте фа но ви ћа Кара џи
ћа за срп ске шко ле. Основ ну шко лу поха
ђао је у Ста ром Слан ка ме ну, а гим на зи ју 
је завр шио у Срем ским Кар лов ци ма. 
Пра во је сту ди рао у Епер је шу, а онда је 
наста вио са меди ци ном у Пешти, да би 
сту ди је меди ци не окон чао 1850. у Бечу, 
где је постао док тор меди ци не. За вре ме 
сту ди ја бавио се гим на сти ком, читао је 
мно го кла сич ну немач ку лите ра ту ру, а 
посеб но се посве тио педа го ги ји. После 
завр ше них сту ди ја вра тио се у Нови Сад 
где је радио као лекар. Лечио је и вла ди
ку Пла то на Ата нац ко ви ћа. Захва љу ју ћи 
вла ди ци, Нато ше вић се вре ме ном више 
посве тио про све ти. Током 1853. постао је 
про фе сор при род них нау ка, а затим и 
дирек тор ново сад ске гим на зи је. 

1857. годи не име но ван је за школ ског 
савет ни ка и чла на држав ног школ ског 
саве та у Теми шва ру, тј. глав ног над зор

ни ка свих срп ских шко ла у Вој во ди ни, где 
је са те функ ци је у наред не чети ри годи
не пре о бра зио срп ско школ ство.

Изме ђу оста лог, да би побу дио народ
ну свест тра жио је да се поми њу срп ски 
слав ни пре ци и јуна ци и слав на про
шлост.

 Не само да је заслу жан за про цват 
срп ског школ ства у Вој во ди ни, него је 
држао и учи тељ ске састан ке у Буди му и 
Муха чу, али бора вио је и у Сла во ни ји око 
Пакра ца насто је ћи да се ту отво ри учи
тељ ска шко ла. Рели ги о зно морал но вас
пи та ње срп ске омла ди не у пра во слав
ном духу сма трао је глав ним циљем 
срп ске народ не шко ле. 

Када је 1867. Годи не успо ста вље но 
угар ско кра љев ско мини стар ство напу
стио је држав ну слу жбу и на позив кне за 
Миха и ла пре шао је у Бео град за школ
ског изве сти о ца.

Нато ше вић је пажљи во над гле дао 
шко ле по Срби ји и давао пред ло ге за 
уре ђе ње. Када је 1868. био рас пи сан 
кон курс за нови срп ски Буквар Нато ше

вић је напи сао нај бо љи срп ски Буквар са 
читан ком и сла вен ским Буква ром, који је 
дуго оста јао у упо тре би. Новац од награ
де дао је „Школ ском листу“, који је и 
осно вао.

Ко је био Др Ђор ђе Нато ше вић?

Др Ђор ђе Нато ше вић

Мемо ри јал ни скуп пово дом два века од рође ња Др Ђор ђа Нато ше ви ћа
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МИТРОВ ЧА НИН МИРО СЛАВ БЕСЕР МЕЊИ БЕС ПЛАТ НО ДЕЗ ИН ФИ КУ ЈЕ
ЗДРАВ СТВЕ НЕ И УСТА НО ВЕ КУЛ ТУ РЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ И СРБИ ЈИ

Ода зва ли се на сва ки позив
Чим је бук ну ла епи де ми ја коро не кре ну ли смо у акци ју. Коме год је наша помоћ била 

потреб на, како у род ној Митро ви ци, тако и широм земље, ода зва ли смо се. Покло ни
ли смо наш пре па рат за дез ин фек ци ју, али и сами дез ин фи ко ва ли про сто ри је мно гих  
здрав стве них и уста но ва кул ту ре у нашој земљи, као и шко ла и уста но ва соци јал не  
зашти те, каже  Миро слав Бесер ме њи, позна ти митро вач ки пред у зет ник и хума ни ста

Митров ча нин Миро слав Бесер ме њи  у 
про те кле три годи не, од почет ка пан де
ми је ковид19, дони рао је пре ко сто  тона  
дез ин фек ци о них сред ста ва и са сво јом 
еки пом бес плат но дез ин фи ко вао Кли
нич ки цен тар Вој во ди не, поро ди ли ште  
Кли нич ког цен тра Срби је, Народ ни музеј 
у Бео гра ду, Аеро дром у Бео гра ду, теле
ви зи је са наци о нал ном фре квен ци јом, 
Општу бол ни цу у Срем ској Митро ви ци, 
као и број не шко ле у Вој во ди ни и Срби ји.

– Чим је бук ну ла епи де ми ја коро не кре
ну ли смо у акци ју. Коме год је наша помоћ 
била потреб на, како у род ној Митро ви ци, 
тако и широм земље, ода зва ли смо се.  
Покло ни ли смо наш пре па рат за дез ин

фек ци ју, али и сами дез ин фи ко ва ли про
сто ри је мно гих здрав стве них и уста но ва 
кул ту ре у нашој земљи, као и шко ла и 
уста но ва соци јал не зашти те. У род ном  
гра ду тако ђе смо се ода зва ли на сва ки 
позив, дез ин фи ко ва ли митро вач ку бол
ни цу, Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту
ре и Музеј Сре ма, а ових дана кре ће мо  
и у акци ју дез ин фек ци је Дома здра вља  
у Срем ској Митро ви ци, каже Миро слав 
Бесер ме њи, позна ти митро вач ки пред у
зет ник и хума ни ста.

Јед на у низу њего вих дона тор ских  
акци ја била је дез ин фек ци ја Архе о
ло шког цен тра Музе ја Сре ма у циљу  
зашти те од вла ге и про па да ња на сто

ти не вред них екс по на та ста ро сти пре ко 
3.000 годи на.

Швај цар ски пре па рат, који Бесер ме
њи је ва фир ма про из во ди већ две деце
ни је, пока зао је низ пред но сти у одно су 
на хлор и дру га дез ин фек ци о на сред ства 
 без боје је, мири са и уку са, не коро ди
ра  и што је важно не надра жу је дисај не  
орга не, очи, кожу и слу зо ко жу.

– Ура ди ли смо за њега и посеб не ана
ли зе у земљи и ино стран ству, има мо сер
ти фи ка те швај цар ског инсти ту та, као и 
Науч ног инсти ту та за  вете ри ну у Новом  
Саду о њего вој анти ви ри сној ефи ка сно
сти, нагла ша ва Бесер ме њи.

Нар ци са Божић

Миро слав Бесер ме њи
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ОВАН: Де лу је те вр ло 
ам би ци о зно пред сво
јом око ли ном и сви ма 
ја сно да је те до зна ња, 

да не же ли те да вам се не ко 
су прот ста вља по би ло ко јој осно
ви. Па жљи во про це ни те си ту а ци је 
ко је зах те ва ју не ки вид ри зи ка или 
ве ће ула га ње нов ца. Нео п ход на 
вам је по ро дич на хар мо ни ја и 
не чи је при су ство ка ко би сте 
оства ри ли бо љу пси хо ло шку рав
но те жу.

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: 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 не по слов не 
ин те ре се. Уме те да се на мет не те 
у пра вом тре нут ку. Ва жно је да 
под сти че те дво смер не кон так те. 
До га ђа ји ко ји вас пра те у љу бав
ном жи во ту де лу ју охра бру ју ће. 

РАК: Ула же те ве ли ки 
на пор да оства ри те 
по зи тив не ре зул та те у 
свом про фе си о нал

ном из ра жа ва њу, али по сто је 
из не над не си ту а ци је ко је ре ме те 
ва ше пла но ве и по слов ну кон цеп
ци ју. По треб но је да се рас те ре ти
те од до дат них оба ве за, 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. 
Скло ни сте че стим про ме на ма 
емо тив ног рас по ло же ња. 

ЛАВ: У за ви сно сти од 
лич ног ин те ре со ва ња 
и мо ти ва ци је ко ју има
те, осми сли те не ка 

но ва или мо ди фи ко ва на ре ше ња 
ко ја ће вам до но си ти нај бо ље 
ре зул та те. По треб ни су вам 
ра зно вр сни ди пло мат ски ма ни ри 
или ком про ми сна ва ри јан та као 
успе шна фор му ла ко ја до но си 
ко ри сне и ду го роч не ре зул та те. У 
љу бав ном жи во ту ужи ва те у 
ра зно вр сним си ту а ци ја ма.

ДЕ ВИ ЦА: Си ту а ци ја 
око вас де лу је вр ло 
про мен љи во и те шко 
је пре ци зно пред ви де

ти не чи ју ре ак ци ју. Бо ље је да се 
др жи те про ве ре них пра ви ла и да 
из бе га ва те би ло ко ју вр сту ри зи
ка. Од ло жи те не ке на пор не оба
ве зе док не до би је те бо ље усло
ве. Об ра до ва ће вас по сту пак 
не ких бли ских при ја те ља. На ла зи
те се у фа зи емо тив ног уз ле та, 
та ко да од но си са парт не ром 
до жи вља ва те као оства ре ње сво
јих слат ких сно ва. 

ВА ГА: 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. По не кад 
мо ра те де ло ва ти енер гич но у дру
штву са рад ни ка. Ка да сте до бро 
рас по ло же ни има те ути сак да 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 ну уло гу пред сво јим парт не
ром. 

ШКОР ПИ ЈА: По сто је 
ва жни ци ље ви ко је 
мо же те да оства ри те у 
ра зним фа за ма или на 

не ки за о би ла зан на чин. Ста ло 
вам је да осми сли те до бру 
по слов ну стра те ги ју на осно ву 
ко је ће те успе шно ре а ли зо ва ти 
ско ро све сто сте за ми сли ли. 
На ста ви те да се по на ша те до вољ
но про ми шље но у про це ни пра вих 
вред но сти. Оче ку је вас по зи ти ван 
обрт у љу бав ном жи во ту. 

СТРЕ ЛАЦ: Раз ми сли
те о про ме ни од ре ђе
них кри те ри ју ма и 
усло ва у до го во ру са 

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

ЈА РАЦ: До бре иде је 
ко је има те зах те ва ју и 
ши ру по др шку од оне 
ко ју тре нут но ужи ва те 

у кру гу са рад ни ка. Све што же ли
те мо же те и да оства ри те, али уз 
аси стен ци ју и не чи ју по др шку. 
Бу ду ћи да ви сјај но функ ци о ни ше
те у парт нер ству по тру ди те се да 
око се бе оку пи те осо бе од по ве
ре ња и угле да. До вољ но сте 
ве шти и сна ла жљи ви да при во ли
те во ље ну осо бу на не ке сво је 
за ми сли

ВО ДО ЛИ ЈА: Осла ња
те се на сво је пре го ва
рач ке ма ни ре, јер да 
без до бре при пре ме 

не ма ни за јед нич ког успе ха. 
По треб но је да се уса гла ша ва те 
са сво јим са рад ни ци ма око 
ва жних пи та ња. Па жња и раз у ме
ва ње ко је до би ја те у кру гу сво је 
по ро ди це де лу ју вр ло под сти цај
но. По тру ди те се да об ра ду је те 
бли ске осо бе на не ки не у о би ча је
ни на чин.

РИ БЕ: По тру ди те се 
да успе шно спро ве де
те све сво је иде је и 
пла но ве у де ло. Ва жно 

је да по ред се бе има те осо бу од 
по ве ре ња и тиm про ве ри те са рад
ни ке за ко је вас ве зу ју зајeднички 
ин те ре си. У љу бав ном од но су, 
не мој те уза луд но по ку ша ва ти да 
про ме ни те парт не ро во по на ша ње 
или да ме ња те ток ства ри  ко је не 
за ви се од ва ше во ље. 

VREMEPLOV
30. но вем бар

1872. У Гла зго ву од и гра на пр ва 
фуд бал ска утак ми ца две 
ре пре зен та ци је, Ен гле ске и 
Шкот ске. Меч за вр шен ре зул
та том 0:0.
1874. Ро ђен ен гле ски др жав
ник Вин стон Ле нард Спен сер 
Чер чил, два пу та пре ми јер 
Ве ли ке Бри та ни је, во ђа Кон
зер ва тив не стран ке од 1940.
1957. У Бе чу умро срп ски сли
кар Па ја Јо ва но вић.

1. де цем бар
1906. У Па ри зу отво рен би о
скоп “Ом ни ја па те”, пр ва дво
ра на у све ту на мен ски из гра ђе
на за при ка зи ва ње фил мо ва.
1981. У нај ве ћој не сре ћи у 
исто ри ји ју го сло вен ског ва зду
хо плов ства, ави он ДЦ9 су пер 
80 љу бљан ског Инеxадриа 
ави о про ме та уда рио у пла ни ну 
бли зу Аја чи ја на Кор зи ци. 
По ги ну ло свих 178 пут ни ка и 
чла но ва по са де.

2. де цем бар
1805. На по ле он у би ци код 
Аустер ли ца, Би ци три ца ра, са 
75.000 вој ни ка по бе дио ру ску и 
аустриј ску вој ску, ко је су из гу
би ле 70.000 од 95.000 љу ди.
1993. У пуц ња ви при по ку ша ју 
хап ше ња ко лум биј ска по ли ци ја 
уби ла ше фа ме де љин ског кар
те ла ко ка и на Па бла Еско ба ра.

3. де цем бар
1923. Ро ђе на је грч ка опер ска 
пе ва чи ца Ма ри ја Ка лас, је дан 
од нај ве ћих со пра на у исто ри ји 
опе ре. Ка ри је ру је за по че ла 
1947. и с ве ли ким успе хом је 
пе ва ла на нај ве ћим свет ским 
опер ским сце на ма уло ге драм
ског, лир ског и ко ло ра тур ног 
ка рак те ра.

4. де цем бар
1371. Умро је цар Урош Не ма
њић, син ца ра Ду ша на и је ди ни 
на след ник ве ли ког срп ског 
цар ства. Сту пив ши на пре сто 
ни је ус пео да са чу ва ве ли ко 
цар ство ко је се по сле ње го ве 
смр ти рас па ло на низ са мо
стал них обла сти под вла шћу 
моћ них фе у да ла ца. Ње го вом 
смр ћу из у мр ла је ло за Не ма
њи ћа. 

5. де цем бар
1934. Же не у Тур ској до би ле 
пра во гла са. 
1945. То ком ве жби, пет бом
бар де ра САД по ле те ло из 
ва зду шне ба зе у Фло ри ди и 
ни ка да се ни је вра ти ло. Прет
по ста вља се да је “Из гу бље на 
еска дри ла” не ста ла у Бер муд
ском тро у глу. 

6. де цем бар
1970. Пољ ски ли дер Вла ди
слав Го мул ка и кан це лар 
Не мач ке Ви ли Брант у Вар ша
ви пот пи са ли спо ра зум о нор
ма ли за ци ји од но са. Брант том 
при ли ком на ко ле ни ма пред 
спо ме ни ком по ги ну лим хе ро ји
ма устан ка у Вар шав ском ге ту 
одао по шту жр тва ма не мач ког 
на ци зма. 

HOROSKOP

Сре да, 30. (17) но вем бар    
Св. Гри го ри је Чу до тво рац; Св. 
Мак сим, Па тр.ца ри град ски; 
Преп.Се ва сти јан Џек сон ски

Че твр так, 1. де цем бар
(18. но вем бар)    

Све ти му че ник Пла тон; Све ти 
му че ни ци Ро ман и Ва рул Отрок

Пе так, 2. де цем бар
(19. но вем бар )   

Св.про рок Ав ди ја; Св. муч. Вар
лам; Преп. Јо а саф; Преп. Пор
фи ри је Кав со ка ли вит

Су бо та, 3. де цем бар
(20. но вем бар)    

Пре по доб ни Гри го ри је Де ка по
лит; (Прет пра зни штво Ва ве де
ња)

Не де ља, 4. де цем бар
(21. но вем бар)    

Ва ве де ње Пре све те Бо го ро ди це
По не де љак, 5. де цем бар

(22. но вем бар)    
Све ти апо сто ли Фи ли мон, Ал фи
ја и Ар хип; Св му че ни ца Ки ки ли
ја

Уто рак, 6. де цем бар
(23.  но вем бар)    

Све ти Ам фи ло хи је Ико ниј ски; 
Св. Гри го ри је; Св. Алек сан дар 
Нев ски

Crkveni
kalendar

Ко лач ко ји
се не пе че

Са стој ци: 100 г рас то пље ног 
пу те ра, 200 г мле ве ног кек са.

Фил: 200 г ис то пље не млеч не 
чо ко ла де, 400 мл слат ке па вла ке, 
300 г крем си ра, 100 г ше ће ра у 
пра ху. Гла зу ра: 100 г чо ко ла де за 
ку ва ње, 100 мл слат ке па вла ке

При пре ма: Сје ди њи те рас то
пљен пу тер и кекс. Рас по де ли те у 
ка лу пу. Уму ти те до бро па вла ку. У 
дру гој чи ни ји уму ти те крем сир и 
ше ћер у пра ху. До дај те ис то пље ну 
и про хла ђе ну чо ко ла ду, па све про
ме шај те. До дај те уму ће ну па вла ку, 
па пре ру чи те на под ло гу и ста ви те 
у фри жи дер. Гла зу ра: Ку вај те слат
ку па вла ку до вре ња, до дај те из ло
мље њу чо ко ла ду. Фи ну гла зу ру 
оста ви те да се про хла ди, а он да је 
пре лиј те пре ко фи ла.

• Ла ко је ме не по бе ди ти. 
Ја играм фер.
• Про ћи ће ...  Или не ће... 
Јед но од та два...
• Ја и мо ја оче ки ва ња, не 
зна се ко је ве ћа бу да ла.
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8. КОЛО  СУПЕР ЛИГЕ СРБИ ЈЕ
ЗА ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ

Пораз „Инђи је“ у 
ком шиј ском дер би ју

ОК „Инђи ја“ – ОК „Омла ди нац“
 2:3 (25:18, 25:16, 18:25, 23:25, 11:15)

ОК „Инђи ја“: Шорак 4, 
Иса и ло вић 14, Дани је ла 
Андрић 11, Закић 7, Јана 
Андрић 13, Обре но вић (К) 18, 
Зубац (Л1), Бар нак, Кне же
вић, Ком пи ро вић 3, Љуби чић, 
Јери нић, Кита но вић (Л2). 
Тре нер: Нико ла Јер ко вић.

ОК „Омла ди нац“: Ваја гић 
(К) 26, Шућу ро вић 12, Цвет ко
вић 1, Јев тић 4, Лазо вић 2, 
Марин ко вић 3, Кесер (Л1), 
Куки ло 5, Стје по вић, Сто ја но
вић, Кујун џић (Л2). Тре нер: 
Мар ко Нико лић.

Одбој ка ши це „Инђи је“ и 
„Омла дин ца“ из Нових Бано
ва ца у субо ту, 26. новем бра, 
одме ри ле су сна ге у Спорт
ском цен тру Инђи ја у окви ру 
8. кола  Супер лиге Срби је. 
Дома ће одбој ка ши це биле су 

доми нант ни ја еки па на самом 
почет ку меча и лако су доби
ле први сет са 25: 18, а дру ги 
још убе дљи ви је са 25: 16. И 
поред доброг стар та и доби је
на два сета, дошло је до 
резул тат ског пре о кре та. 
Гошће из Нових Бано ва ца 
осва ја ју тре ћи и четвр ти сет, 
па је побед ни ка на овој утак
ми ци одлу чио тек пети сет. 
Инђин чан ке су сасвим пале, а 
еки па „Омла дин ца“ доми
нант но дола зи до осва ја ња 
петог сета и конач не побе де 
од 2:3.

У наред ном, 09. колу Супер 
лиге Срби је, ОК „Инђи ја“ 
госту је „Једин ству“ из Ста ре 
Пазо ве а тај сусрет игра се 2. 
децем бра у Ста рој Пазо ви.

М. Ђ.

Пораз одбој ка ши ца „Инђи је“ у ком шиј ском дер би ју

СУПЕР Б ЛИГА ЗА РУКО МЕ ТА ШЕ

Сме де ре во боље
од Инђи је

РК „Инђи ја“ – РК „Сме де ре во“
23:33 (11:16)

РК „Инђи ја“: Мар ко Дра
шко, Балајк. Урош Жив ко вић, 
Ристић 7, Вла ди мир Жив ко
вић 1, Гро здић 2, Мла ден ко 
Дра шко 3, Балић (К), Јев то вић 
1, Ћучуз, Душа нић 1, Ћосић 1, 
Аћи мов 3, Ман дић 2, Ста нић 
2. Тре нер: Борис Жив ко вић.

РК „Сме де ре во“: Мар тић, 
Милу но вић 1, Јању ше вић 1, 
Душан Стој ко вић 2, Дар ко 
Стој ко вић 1, Јев ђе но вић 9, 
Јокић 5, Филић, Тодо ро вић, 
Мар ја но вић (К), Спа сић 4, 
Мир ко вић 3, Недељ ков 1, 
Митро вић, Жив ко вић 1, Вујо
вић 5. Тре нер: Ненад Мар тић.

Пред око 50 гле да ла ца у 
Спорт ском цен тру Инђи ја 
дома ћи руко ме та ши пора же ни 
су од еки пе из Сме де ре ва 
резул та том 23:33. Био је то 
нов пораз за Инђин ча не у 
окви ру Супер Б лиге због којег 
су све даљи од циља, опстан

ка у овом ран гу так ми че ња. 
Руко мет ни клуб „Сме де ре во“, 
лидер на табе ли, био је тежак 
про тив ник што је и дове ло до 
нега тив ног резул та та за Руко
мет ни клуб „Инђи ја“. 

Инђин ча ни су има ли резул
тат ски при кљу чак до 28. мину
та када је на сема фо ру било 
11: 13. За само два мину та 
гости пости жу три веза на гола 
и на полу вре ме се одла зи са 
резул та том, 11: 16. 

Од стар та дру гог полу вре
ме на, гости из Сме де ре ва су 
кон тро ли са ли игру на тере ну 
и на кра ју заслу же но побе ди
ли са десет голо ва раз ли ке, 
23: 33. У дома ћим тиму нај бо
љи реа ли за тор је био Огњен 
Ристић са седам постиг ну тих 
голо ва, док је код гости ју нај е
фи ка сни ји био Срђан Јев ђе
но вић са девет постиг ну тих 
голо ва.  М. Ђ.

ОДБОЈ КА: ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА  ГРУ ПА 
ЗАПАД

„Срем Итон“
држи врх табе ле

ГОК „Срем Итон“ СМ : ОК „West“ Шид
 3:0 (25:22, 25:21, 25:16 )

ГОК „Срем Итон“: Кова
чић, Андри је вић, Пет ко вић Б, 
Веско вић, Алек сић, Тадић, 
Кузма но вић, Мари чић, Дудок, 
Пет ко вић Р, Рољић, Петро вић, 
тре нер Зоран Кова чић. 

ОК „West“: Нешко вић Д, 
Мито ше вић, Пан то вић, Трку
ља, Кли су рић, Марин ко вић, 
Орлић, Нешко вић Н.

Одбој ка ши „Срем Ито на“ 
успе шно су завр ши ли први 
део так ми че ња у Вој во ђан ској 
лиги, гру па Запад. У послед
њем колу убе дљи во је савла
да на еки па „West“ из Шида. 
Тре нер Зоран Кова чић се у 
овом мечу осло нио на мла де 
сна ге па је нај ве ћи део меча 
на пар ке ту била еки па у којој 
су игра ли пет на е сто го ди шња
ци Дудок, Тадић и Андри је вић 
уз само нешто ста ри је Рољи ћа 
и Боја на Пет ко ви ћа. Уз подр
шку иску сних Јова на Кова чи ћа 
и Алек си ћа лако је савла да на 
еки па гости ју из Шида. 

Тре нер „Сре ма“ је изја вио да 

је изу зет но задо во љан игром у 
јесе њем делу так ми че ња. 

– Одлу ка да се еки па ради
кал но под мла ди пока за ла се 
као одлич на, афир ми са ли су 
се мла ди игра чи а „Срем“ је 
тре нут но на првом месту на 
табе ли што је и више него што 
смо у клу бу оче ки ва ли. Нарав
но овај успех не би био могућ 
без подр шке иску сни јих игра
ча Мари чи ћа, Кузма но ви ћа, 
Р. Пет ко ви ћа и дру гих. Одла
зак шесто ри це игра ча који су 
били око сни ца еки пе про шле 
сезо не није се одра зио на ква
ли тет игре упра во због одлич
ног рада у нашој шко ли одбој
ке, рекао је тре нер Зоран 
Кова чић. У наред ном пери о ду 
акце нат ће бити бачен на нај
мла ђу пио нир ску еки пу која 
се пла си ра ла на завр шно так
ми че ње осам нај бо љих вој
во ђан ских еки па што ће бити 
вели ка при ли ка за даљи раз
вој нај мла ђих одбој ка шких 
нада. 

ЖКК „СРЕМ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Још један три јумф
ЖКК „Кара ђор ђе во“  ЖКК „Срем“

59:88 (16:17, 11:23, 14:23, 18:25)
У утак ми ци 9. кола Прве 

Реги о нал не жен ске кошар ка
шке лиге, ЖКК „Срем“ је про те
клог викен да побе дио у гости
ма еки пу ЖКК „Кара ђор ђе во“. 
„Срем“ је на овом мечу био 
супер и ор ни ји и јачи про тив ник. 
Рас пу ца не кошар ка ши це из 
Срем ске Митро ви це пога ђа
ле су кош про тив ни ка из свих 
пози ци ја. „Срем“ је овим три
јум фом везао чети ри уза стоп
не побе де и зау зи ма место 
које сигур но води у pлејоф.

За „Срем“ су у овој утак ми
ци игра ле: Мили ца Инђић 24 
пое на, Мари ја Костић (кап.) 
20 пое на, Анђе ла Риђо шић 19 
пое на, Мила Нико лић 16 пое
на, Мили ца Ђор ђић  7 пое на, 
Мили ца Јери нић  2 пое на, 
Зора на Дедо вић, Мили ца Три
ван. Тре нер еки пе је Нема ња 
Ста мен ко вић.

У сле де ћем колу у дер би ју 
сезо не, „Срем“ у хали „Пин ки“ 
доче ку је „Про ле тер” из Новог 
Сада.
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„ДАНИ АТЛЕ ТИ КЕ” У НОВОМ ПАЗА РУ

Злат на пла ке та тре не ру
Сло бо да ну Маца но ви ћу

У викен ду за нама одр жа ни 
су тра ди ци о нал ни „Дани атле
ти ке“ у Новом Паза ру. Поред 
скуп шти не Срп ског атлет ског 
саве за, на скуп шти ни Тре нер
ске орга ни за ци је Срби је којом 
пред се да ва Дани ло Крти нић 
доде ље не су  награ де у виду 
пла ке та за нај у спе шни је тре
не ре у Срби ји за про те клу 
годи ну.

Међу њима се нашао и мла
ди тре нер  АК „Сир ми ум“ Сло
бо дан Маца но вић. Њего ви 
атлет ски пуле ни су у прет ход
ној так ми чар ској годи ни пости
гли зна чај не резул та те. Мир ја
на Дасо вић је осво ји ла четвр
то место на Уни вер зи ја ди У23 
у Песка ри, Ања Чан ча ре вић је 
насту па ла у фина лу ЕYОФа 
у Бан ској Бистри ци, Мила 
Марин ко вић  је осво ји ла две 
меда ље на Првен ству Бал ка
на У 20 у Дени зли ју. Пио ни ри 
„Сир ми у ма“ су поста ли вице
шам пи о ни Екип ног првен ства 

Срби је а нај ве ћи допри нос 
злат ној пла ке ти дао је Сте фан 
Ђонић који је истр чао држав
ни рекорд за мла ђе пио ни ре у 
дисци пли ни 60 м пре по не.

– Ова сезо на је била изу
зет но успе шна и поно сан сам 
заи ста на сво је так ми ча ре 
који су испо што ва ли план и 
про грам рада, те резул та ти 
нису могли изо ста ти. Тако ђе, 
ова награ да  Злат на пла
ке та, није само мојих руку 
дело, него награ да за цео тим 
људи, струч ни стаб АК „Сир
ми ум“ који чине Дани ло Крти
нић, Горан Павло вић, Горан 
Ходо ба и моја мален кост, 
рекао је награ ђе ни тре нер 
Сло бо дан Маца но вић и додао 
да су њего ви так ми ча ри након 
крат ке пау зе запо че ли са при
пре ма ма за иду ћу сезо ну, уз 
пажљи во осми шље не пла но
ве и про гра ме  који би могли 
допри не ти још бољим резул
та ти ма наред не сезо не.

Гра до на чел ник Новог Паза ра Нихат Бише вац 
уру чу је пла ке ту Сло бо да ну Маца но ви ћу
(Фото: Срп ски атлет ски савез)

ЏУДО КЛУ Б „СИР МИ УМ“

Сре бро за
Тео до ру Вука со вић

Џудо клуб „Вој во ди на“ из Новог 
Сада орга ни зо вао је про шлог 
викен да по шести пут међу на род ни 
тур нир у џудоу за поле тар це, мла
ђе и ста ри је деча ке и девој чи це. Уз 
уче шће 330 так ми ча ра из 35 клу
бо ва из земље и окру же ња, на так
ми че њу су насту пи ли и так ми ча ри 
Џудо клу ба „Сир ми ум“ из Срем ске 
Митро ви це. Нај ви ше успе ха има
ла је Тео до ра Вука со вић у узра
сту мла ђих девој чи ца. Тео до ра је 
насту па ла у кате го ри ји до 40 кг и 
осво ји ла сре бр ну меда љу. Има ла 
је чети ри меча од којих је три побе

ди ла а један меч је изгу би ла. Осва
ја ње сре бр не меда ље је успех за 
Тео до ру, ако се узме у обзир да је 
побе ди ле две супар ни це од којих је 
рани је губи ла мече ве. 
– Напре дак је очи гле дан и еви ден
тан, и добра при пре ма за наред
ну узра сну гру пу. Наи ме од нове 
годи не Тео до ра пре ла зи у ста ри је 
девој чи це, где је оче ку ју озбиљ ни ји 
мече ви. У њу не тре ба уоп ште сум
ња ти јер је мак си мал но посве ће на 
тре нин гу, још није дан тре нинг није 
про пу сти ла, а изме ђу оста лог воли 
да се так ми чи, кажу у овом клу бу.

Тео до ра са сре бром на побед нич ком посто љу

КУП СРБИ ЈЕ ЗА ПОЛЕ ТАР ЦЕ,
ПИО НИ РЕ И НАДЕ У КАТА МА
И БОР БА МА

Осам зла та за
кара ти сте „Сре ма“

У Чач ку је у орга ни за ци ји Кара те Феде ра ци
је Срби је про шлог викен да одр жан  Куп Срби је за 
поле тар це, пио ни ре и наде у ката ма и бор ба ма.  На 
так ми че њу је уче ство ва ло 122 клу ба, а међу њима 
је било и 16  так ми ча ра кара те клу ба „Срем” из 
Срем ске Митр о ви це. Кара ти сти „Сре ма“ осво ји ли 
су 21 меда љу и то 8 зла та, 6 сре бр них меда ља и 
7 брон зи. Зла то су осво ји ли: Ире на Гру ја нић 2011 
апсо лут на кате зла то, Ире на Гру ја нић 2011 Б кла са 
кате зла то, Огњен Мило ше вић 2009 кате Е кла са 
зла то, Хеле на Мал ба шић 2009 А кла са зла то, Хеле
на Мал ба шић  2009 апсо лут на кате  зла то, Дуња 
Бере жни 2013 Ц кла са кате зла то, Дуња Бере жни 
2013 апсо лут на кате зла то, Ката тим пио нир ке кате 
Мурић, Гру ја нић, Перо вић зла то. Сре бро су осво ји
ли: Јова на Бенак 2013 Е кла са кате сре бро, Дуња 
Павло вић 2013 Ц кла са кате сре бро, Жељ ко Мошић 
2013  Д кла са кате сре бро, Маја Перић  2011 Е кла са 
кате сре бро, Анђе ла Перо вић 2010 апсо лут на кате 
сре бро, Анђе ла Перо вић 2010 бор бе – 40 кг Брон зу: 
Душан Савић 2013  Е кла са брон за, Дуња Павло
вић 2013 апсо лут на кате брон за, Мио на Мурић 2010 
апсо лут на кате брон за, Дуња Ликић 2010 А кла са 
кате брон за, Мила Ликић 2010 А кла са кате брон за, 
Алек сан дар Рајић 2011 Е кла са кате брон за, Неве на 
Мило ва но вић 2013 Е кла са кате. Ово је послед ње 
так ми че ње у овој полу се зо ни. 

– Наред но што нам пред сто ји јесте пола га ње за 
уче нич ка зва ња у ПСЦ „Пин ки” 11. децем бра, затим 
про гла ше ње нај у спе шни јих так ми ча ра у 2022. годи
ни и доде ла Све то сав ских пове ља, каже тре нер 
Ива Вин ко вић.
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КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ УМ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ КАО ДОМА ЋИН НЕДАВ НОГ 
КАРА ТЕ КУПА СРБИ ЈЕ ЈОШ ЈЕД НОМ ПОТВР ДИО ДА ЈЕ КЛУБ У КОМЕ СТА СА ВА ЈУ  
НАЈ БО ЉИ ТАК МИ ЧА РИ

„Сир ми у мо ва“ деца пока за ла 
нај ви ше мај стор ства

Ми у кара те спо р ту децу вас пи та ва мо да спо ља шње емо ци је мора ју бити исте кад 
се побе ђу је и губи, али уну тра шње емо ци је так ми чар мора сам да савла да. На почет
ку је ту рав но те жу тешко одр жа ти, наро чи то код деце мла ђег узра ста, али се она вре
ме ном сти че и кад се овла да кон тро лом емо ци ја  ми више нема мо про бле ма у њихо
вом спорт ском одра ста њу и раз во ју њихо вих лич но сти, исти че тре нер Ста ни слав 
Рако вић, коме су уста „пуна хва ле“ сво јих кара ти ста

Так ми ча ри Кара те клу ба „Сир ми ум“ још 
јед ном су потвр ди ли да су нај ква ли тет ни
ји и нај бо ље орга ни зо ва ни клуб у окви ру 
Кара те уни је Срби је. При ли ка за демон
стра ци ју зна ња и вешти не био је недав
ни 24. Куп Срби је који се тра ди ци о нал но 
у окви ру „Новам бар ских дана“ орга ни зу
је у Срем ској Митро ви ци. На послед њем 
ово го ди шњем наци о нал ном так ми че њу у 
свим узра сним кате го ри ја ма у бор ба ма и 
ката ма митро вач ки кара те пред ста вља ло 
је 44 так ми ча ра који су у кон ку рен ци ји 15 
клу бо ва и 250 кара ти ста осво ји ли неве ро
ват них 68 меда ља, од чега  33 зла та, 21 
сре бр ну и 14 брон за них меда ља. „Сир
ми ум“ је про гла шен за убе дљи во нај у спе
шни ји клуб у гене рал ном пла сма ну и целој 
2022. годи ни. Дома ћи кара ти сти Срђан 
Илић и Нина Дра гој ло вић узе ли су нај ве ћи 
број бодо ва и про гла ше ни су за нај бо ље 
так ми ча ре. Шеф струч ног шта ба и тре нер 
у митро вач ком клу бу Ста ни слав Рако вић 
пре за до во љан је оства ре ним резул та ти
ма. По њего вим речи ма, Куп Срби је је био 
још јед на при ли ка да се кара ти сти „Сир ми
у ма“ одме ре са нај бо љи ма у Кара те уни ји 
Срби је. Међу њима су били и  уче сни ци 
недав ног Свет ског првен ства у Ита ли ји, 

на које мла ди Митров ча ни, на жалост нису 
могли оти ћи.

– На отва ра њу ово го ди шњег тра ди ци о
нал ног Купа Срби је доде ље на су при зна
ња нај у спе шни јим так ми ча ри ма Кара те 
уни је Срби је који су има ли ту сре ћу да оду 
на свет ско првен ство у Ита ли ји. Ми нисмо 
има ли могућ ност да на ово так ми че ње 
поша ље мо наше кара ти сте, с обзи ром да 
је одла зак био при лич но скуп, али гле да ју

ћи и цене ћи из угла тре не ра, без неких 
при стра сних и нави јач ких оце на, наши 
так ми ча ри да су оти шли тамо, напра ви ли 
би фан та стич не резул та те. Пока за ли су 
да су  у тој мери  спрем ни, да могу у сва ко 
доба да се так ми че на свим ниви о ма, 
укљу чу ју ћи и међу на род на так ми че ња. 
Оно што је нама посеб но дра го јесте пода
так да је „Сир ми у му“ уру чен вели ки и вре
дан пехар као нај у спе шни јем клу бу у 2022. 

– Има ла сам малу тре му као и пред 
сва ко так ми че ње, али сам се посте пе но 
на то при ви кла и било ми је задо вољ ство 
да се борим за меда ље на овом купу. 
Свих пет дево ја ка у мојој кон ку рен ци ји су 
одлич но ради ле, каже Андреа Ани чић 
која је осво ји ла шест меда ља. Сед ма ки
ња митро вач ке шко ле „Све ти Сава“ бави 
се кара те ом већ девет годи на. Ишче ку је 
наступ на Европ ском првен ству и при ли
ку да пола же за црни појас.

Андре а и на дру га ри ца и вршња ки ња из 
исте шко ле Јеле на Томић каже да је њен 
циљ био „так ми че ња са дру ги ма, али и 
са самом собом“ у ква ли тет ној кон ку рен
ци ји. Јеле на је осво ји ла пет меда ља и 
попут сво је дру га ри це, поже ле ла је так
ми че ње на Европ ском првен ству и црни 
појас, можда већ наред не годи не. Обе 
девој ке из „Сир ми у ма“ сма тра ју да им 
кара те пома же у изград њи добрих осо
би на.

Андреа и Јеле на:
При пре ме за црни појас 

Демон стра ци ја вешти не. Син хро ни зо ван наступ так ми ча ра и тре не ра раз ли чи тих узра сних кате го ри ја
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годи ни. Те похва ле и покло ни сва ка ко нам 
при ја ју, али они су за нас и оба ве зу ју ћи. 
Ове резул та те мора мо оправ да ти и сле де
ће годи не бити још бољи. Само тако 
може мо да пра ви мо корак напред, каже 
тре нер Рако вић.

Он дода је да је за тре не ре у клу бу и 
њега лич но рад са децом свих узра сних 
кате го ри ја посеб на при ча, ујед но  и вели ко 
задо вољ ство.

– Ради лак шег сти ца ња зна ња и њихо
вог напре до ва ња у кара теу, ми смо све 
так ми ча ре раз вр ста ли у чети ри узра сне 
кате го ри је сход но узра сту, зна њу, поја се
ви ма и иску ству. Одав но смо закљу чи ли 
да је то нај бо љи начин орга ни за ци је рада 
и пости за ња ова квих резул та та. Захва љу

ју ћи подр шци локал не само у пра ве и про
сто ру који нам је на рас по ла га њу, так ми ча
ри све чети ри кате го ри је могу сва ко днев
но нео ме та но да раде, каже иску сни тре
нер и носи лац црног поја са Осми дан. 

У све тлу акту ел них при ча о начи ни ма  
вас пи та ња и пона ша ња мла дих, те разних 
обли ка вршњач ког и дру гих наси ља Ста
ни слав Рако вић под вла чи осе тљи вост и 
спе ци фич ност рада са мла ди ма. Он каже 
да тај рад зах те ва вели ко зна ње, стр пље
ње и љубав, наро чи то у клу бу попут „Сир
ми у ма“ у коме увек има 80 до 100 мла дих 
кара ти ста.

– Данас смо на жалост све до ци вршњач
ког наси ља и про бле ма тич ног пона ша ња 
мла дих а ја често себи поста вим пита ње 

 Зашто  деца која су анга жо ва на у спор ту 
или тре ни ра ју и прак тич но одра ста ју у 
нашем клу бу, у свом пона ша њу никад „не 
иска чу“ у нега тив ном сми слу и не пра ве 
про бле ме? Ето,  уско ро ће 50 годи на нашег 
клу ба и нисмо има ли ни један слу чај да 
неко од чла но ва клу ба пра ви инци ден те у 
шко ли, на јав ном месту, ули ци или на так
ми че њу. То је због посеб ног начи на рада и 
при сту па тој деци. Сва ки посао мора да се 
воли, јер деца су та која пре по зна ју има ли 
љуба ви у оном ко је испред њих и ко их 
води. Осе тљи ви су на неза слу же не при ви
ле ги је, на недо вољ но посве ћи ва ње пажње 
или нере ал но оце њи ва ње и вред но ва ње. 
Ми у кара те спор ту децу вас пи та ва мо да 
спо ља шње емо ци је мора ју бити исте кад 
се побе ђу је и губи, али уну тра шње емо ци је 
так ми чар мора сам да савла да. На почет ку 
је ту рав но те жу тешко одр жа ти, наро чи то 
код деце мла ђег узра ста, али се она вре
ме ном сти че и кад се овла да кон тро лом 
емо ци ја  ми више нема мо про бле ма у 
њихо вом спорт ском одра ста њу и раз во ју 
њихо вих лич но сти, исти че тре нер Рако вић, 
коме су уста „пуна хва ле“ сво јих кара ти ста. 

После неко ли ко деце ни ја у тре нер ском 
послу он се још увек оду ше вља ва сва кој 
фан та стич ној ката демон стра ци ји  или 
при ка за ној вешти ни сво јих пуле на у непо
сред ној бор би на тата ми ју. Поно си се 
чиње ни цом да „Сир ми у мо ви“ клин ци нај
мла ђег узра ста „раме уз раме“ могу да 
ста ну са ста ри јим и иску сни јим кара ти сти
ма, јер сви уче на исти начин и покре ти су 
им  пот пу но син хро ни зо ва ни. О фено ме
нал ним демон стра ци ја ма њихо вих зајед
нич ких ката  све до чи и неко ли ко меда ља 
са послед њег држав ног купа.

Д. Мостар лић

Срђан Илић је на недав ном Купу понео 
при зна ње нај у спе шни јег так ми ча ра у 
ката ма и бор ба ма. Срђан се так ми чио у 
кон ку рен ци ји каде та 2007. годи шта у кате
го ри ји од 45 кило гра ма. Мла ди митро вач
ки гим на зи ја лац ушао је у кара те спо рт 
пре седам годи на, “оча ран“ фил мо ви ма 
леген да р ног Брус Лија и Џеки Чена. На 
вој во ђан ском првен ству у Бео чи ну ове 
годи не тако ђе је био нај бо љи поје ди нац.

– Кара те схва там као  физич ки али и 
мен тал ни спо рт у коме се поред доста 
вежбе тра жи и вели ка кон цен тра ци ја. 
Уве рен сам да ми је кара те мно го помо гао 
у раз во ју неких лич них осо би на, пре све га 
само у ве ре но сти и начи ни ма да изра зим 
сво је мишље ње. Желео бих да наста вим 
са добрим резул та ти ма и насту пим на 
неком вели ком европ ском или свет ском 
так ми че њу, каже Срђан Илић који се очи
глед но добро при пре мио и на држав ном 
Купу у хали „Пин ки“ савла дао је сва три 
про тив ни ка у бор би за јед но од зла та.

Алек сан дар Сикин је један од иску сни
јих так ми ча ра који је све у клу бу нави као 
на добре резул та те. Каже да му је прет
ход но так ми че ње било зани мљи во  јер је 
уз уче шће мно го клу бо ва из целе Срби је 
то била пра ва при ли ка за одме ра ва ње. 
Алек сан дар је осво јио чети ри зла та у 
ката ма и бор ба ма. Насту пио је у кон ку
рен ци ји мла ђих јуни о ра а над ме ће се и 
у ста ри јој узра сној кате го ри ји. Ово му је 
један од бољих резул та та у годи ни у којој 
је, како сам каже, због мно го број них школ
ских оба ве за био мање актив ни ји него 
про те кле годи не.

Бра ћа Вук и Лука Петро вић вежба ју 
кара те од нај мла ђих дана  сво је четвр
те годи не и није им тешко да сва ко днев
но дола зе на тре нин ге. У сло бод но вре ме 
при пре ма ју се и зајед но вежба ју у поро
дич ној кући у Мачван ској Митро ви ци. На 
послед њем так ми че њу  обо ји ца су осво
ји ла вред на при зна ња. Мла ђи брат Лука 
Петро вић осво јио је два зла та  поје ди нач
но и у бор ба ма. Про ка за на ката од стра не 
овог уче ни ка дру гог раз ре да била је дефи
ни тив но нај бо ља а пре ма речи ма тре не ра 
Рако ви ћа, за Луку и оста ле мла ђе пио ни
ре ван ред но је орга ни зо ва но так ми че ње у 
бор ба ма. То је првен стве но била њихо ва 
вели ка жеља, јер у овој узра сној кате го ри ји 
бор бе нису део так ми чар ског про гра ма. У 
сво јој првој зва нич ној так ми чар ској бор би 
Лука је издо ми ни рао и осво јио зла то. Каже 
да би волео да оста не у кара теу а наро чи
то га при вла чи посао кара те тре не ра. До 
сада је осво јио 45 меда ља од чега су чак 
39 злат не.

Вук Петро вић осим тога што је изу зе тан 
мла ди кара ти ста са који је 2016. годи не 
био првак Бал ка на исти че са и као успе

шан ђак, нај бо љи у обла сти ма  мате ма ти
ке и физи ке. Вук је на овом Купу радио у 
гру пи са иску сни јим так ми ча ри ма Вла ди
ми ром Павле ши ном и Алек сан дром Сики
ном. Суди је и публи ка виде лу су уве жба
ност и хар мо ни ју њихо вих поте за. Вуку су 
при па ле укуп но три меда ље у ката ма и 
две меда ље у бор ба ма.   

Сна га и ум

Петр о ви ћи успе шни у кара теу, 
вред ни у шко ли

Пуне руке тро фе ја. Кара ти сти „Сир му и ма“ (с лева на десно): 
Алек сан дар Сикин, Јеле на Томић, Лука Петро вић, Андреа Ани чић, Срђан Илић

Вук Петро вић, „Сир ми у мов“ шам пи он 
са  међу на род ним иску ством 
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ПОСЛЕ ЗАВР ШЕТ КА ЈЕСЕ ЊЕ ПОЛУ СЕ ЗО НЕ У СВИМ ФУД БАЛ СКИМ ТАК МИ ЧЕ ЊИ МА

Свет ско првен ство, па ана ли зе 
и пла но ви за про ле ће

Ада ше вач ки „Гра ни чар“ је тре нут но први у Међу оп штин ској лиги Запад са два бода 
пред но сти у одно су на ЛСК из Лаћар ка, који се неве ро ват ним низом утак ми ца без 
пора за попео на дру гу пози ци ју и оправ да но се нада пла сма ну у виши ранг. Први 
човек лаћа рач ког клу ба Дра ган Јова нић дели задо вољ ство сада шњих тре не ра и 
игра ча клу ба који су се озбиљ но „нао штри ли“ за осва ја ње првен стве ног врха

Нешто рани ји завр ше так јесе
ње полу се зо не у свим фуд бал
ским лига ма засе ни ла је еуфо ри
ја Свет ског првен ства у Ката ру. 
Ипак, у фуд бал ским клу бо ви
ма са про сто ра Сре ма и Гра да 
Срем ске Митро ви це врше се 
ана ли зе и пра ве пла но ви за што 
боље при пре ме и наступ у про
лећ ном делу сезо не. У про шлом 
бро ју „Митро вач ких нови на“ са 
тре не ром срем ско ми тро вач ког 
„Рад нич ког“ Деја ном Нико ли ћем 
ана ли зи ра ли смо сја јан резул
тат њего ве еки пе и пла сман на 
четвр ту пози ци ју првен стве не 
табе ле. У одлич ној пози ци ји је 
и дру ги срем ски пред став ник у 
прво ли га шком ран гу, еки па ФК 
„Инђи је Toyo Tires“ која је на пау
зу оти шла са све га јед ним бодом 
мање од ком ши ја из Митро ви це 
и тре нут но је на петом месту. 
Ако ова ко наста ве, оба срем ска 
пред став ни ка могла би се на про
ле ће наћи у плејофу и бор би за 
ула зак у дру штво Супер ли га ша. 

У тре ће ли га шком ран гу, Срп
ској лиги – Вој во ди на, еки па 
„Једин ства“ из Ста ре Пазо ве са 
девет побе да зао ста је све га два 
бода за воде ћим сом бор ским 
„Рад нич ким 1912“ и дру го пла си
ра ним „Тек стил цем“ са реал ним 
шан са ма да на кра ју сезо не оста
не у првен стве ном врху. Бољем 
пла сма ну сигур но се нада ју и 
срем ски тимо ви из Беле ги ша, 
Нових Бано ва ца, као и „1. маја“ 
из Руме које има ју при бли жан 
број бодо ва. 

У Вој во ђан ској лиги  Југ очи
глед но ће се до кра ја првен ства 
води ти озбиљ на бор ба за прво 
место и пла сман у срп ско ли
га шки ранг. Тре нут но је нај ви
ше пока за ла еки па „Хај ду ка“ из 
Диво ша која је прва са 35 бодо
ва, три бода више од рум ског 
„ГФК „Сло ве на“ и чети ри бода 
испред ерде вич ке „Сло ге“. Иза 
Диво ша на је фено ме на лан низ 
од десет побе да и пет нере ше них 
утак ми ца, без ијед ног пора за. 
Стра тег пла вобелих Бојан Вуко
вић задо во љан је резул та том и 
пла сма ном а наро чи то чиње ни
цом да њего ва еки па у 13 кола 
није при ми ла ни један гол, што је 
несум њи во исто риј ски успех овог 
клу ба.

– Јесмо и мора мо бити задо
вољ ни. Можда оста је жал за 
неким утак ми ца ма у који ма је 

могло бити боље, попут неких 
про пу ште них при ли ка у Шиду 
или про тив Ерде ви ка где смо 
шезде се так мину та има ли игра ча 
више. Гене рал но, осво је но је 
мно го бодо ва и гле да ће мо да уз 
нека осве же ња еки пе и пар поја
ча ња наста ви мо где смо ста ли. 
Прет ход но ћемо суми ра ти полу
се зо ну и напра ви ти ваља ну ана
ли зу како би смо задр жа ли ово 
прво место и оства ри ли жеље ни 
пла сман у Срп ску лигу. Сад је 
бит но да одра ди мо добре при
пре ме, да игра чи буду здра ви 
али и да се опо ра ве од напор ног 
рит ма у коме смо, укљу чу ју ћи 
лет ње при пре ме, оди гра ли 23 
утак ми це без пора за и при ми ли 
све га шест голо ва. Овај терет 
изне ло је наших 14 до 15 игра ча, 

каже тре нер Вуко вић и напо ми
ње да ће мно ги тимо ви на про ле
ће желе ти нај ви ши пла сман због 
чега ће, по њего вом мишље њу 
наста вак првен ства бити при лич
но зани мљив. „Хај дук“ већ на 
почет ку про лећ не полу се зо не 
оче ку ју два тешка госто ва ња, 
„Сла ви ји“ у Новом Саду и еки пи 
из Нове Пазо ве а тек кра јем мар
та у дер би ју првен ства биће 
дома ћин „Сло ве ну“ из Руме. 

Еки па „Будућ но сти“ из Сала
ша Ноћај ског бори ла се про шле 
сезо не у четвр то ли га шком ран
гу, да би од ове јесе ни заи гра ла 
у окру жној Срем ској лиги. Полу
се зо ну је завр ши ла на лидер
ском месту, што је пре ма речи ма 
пред сед ни ка клу ба Мар ка Сими
ћа вели ки успех за еки пу која је 

прет ход но испа ла из вишег так
ми чар ског ран га и пре тр пе ла 
озбиљ не играч ке про ме не, па 
и про бле ме током првен стве не 
пау зе. Први човек клу ба твр ди да 
„Будућ ност“ тре нут но игра можда 
нај леп ши и нај бо љи фуд бал у 
послед њих пет годи на. 

– Ску пи ли смо сна ге и добро 
смо се орга ни зо ва ли и ста би ли
зо ва ли. Има мо заи ста добру еки
пу. У првих петшест кола смо се 
„тра жи ли“ и уигра ва ли. Од дола
ска новог тре не ра Слав ка Хер це
га, од девет оди гра них утак ми ца 
има мо седам побе да и само два 
нере ше на меча а укуп но смо од 
почет ка првен ства пости гли 
педе сет голо ва, што нема ни 
један клуб, чак и у дру гим лига
ма. Сле ди нам кра так одмор од 

Еки па „Будућ но сти“ из Сала ша Ноћај ског бори ла се про шле 
сезо не у четвр то ли га шком ран гу, да би од ове јесе ни заи гра ла у 
окру жној Срем ској лиги. Полу се зо ну је завр ши ла на лидер ском 
месту, што је пре ма речи ма пред сед ни ка клу ба Мар ка Сими ћа 
вели ки успех за еки пу која је прет ход но испа ла из вишег так
ми чар ског ран га и пре тр пе ла озбиљ не играч ке про ме не, па и 
про бле ме током првен стве не пау зе. Први човек клу ба твр ди да 
„Будућ ност“ тре нут но игра можда нај леп ши и нај бо љи фуд бал 
у послед њих пет годи на

Сла вље еки пе „Будућ но сти“ из Сала ша Ноћај ског, јесе њег прва ка Срем ске лиге у сезо ни 2022/23.
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фуд ба ла а онда ћемо да сед не
мо и тра жи мо реше ња, шта ћемо 
и како ћемо даље, каже пред сед
ник Симић и наја вљу је могу ћа 
поја ча ња на неким дефи ци тар
ним пози ци ја ма, али и афир ма
ци ју нових мла дих игра ча. 

Чети ри бода мање од Сала
шча на у срем ско ли га шком кара
ва ну има еки па „Шума ра“ из Ога
ра која је тако ђе при јат но изне
на ђе ње јер се као новај ли ја из 
Међу оп штин ске лиге пози ци о ни
ра ла на тре нут но дру гој пози ци
ји. Еки пу је у послед ња три кола 
пре у зео нови тре нер Дра ган 
Жива но вић. Пред сед ник клу ба 
Сто јан Дан гић задо во љан је 
резул та том који је за мно ге изне
на ђе ње.

– Покло пи ло се да има мо 
добру еки пу која уз добар рад 
пра ви и добре резул та те. Бив ши 
тре нер тако ђе је имао ква ли тет
не тре нин ге и добро је водио 
утак ми це. Ми смо се нада ли да 
ћемо бити међу првих петшест 
еки па а са дру гим местом смо 
пре за до вољ ни. При мар ни циљ 
нам је да оста не мо у лиги, што 
мислим да смо већ избо ри ли а 
ако се ука же при ли ка за виши 
ранг, нарав но да ћемо гле да ти да 
је иско ри сти мо. Могли смо да 
буде мо и јесе њи прва ци да 
нисмо лоше оди гра ли, пре све га 
утак ми це у Мар тин ци ма и про тив 
„Срем ца“ из Вој ке, каже пред сед
ник Дан гић и наја вљу је поја ча ња 
еки пе са три до чети ри игра ча, 
коли ко ће их отпри ли ке и оти ћи. 

Поче так при пре ма зака зан је 
за први део фебру а ра наред не 
годи не када ће се оди гра ти 
седам при прем них мече ва. Клуб 
из Ога ра нај ве ћу подр шку тре
нут но доби ја од локал ног Спорт
ског саве за и пећи нач ке општи
не. Еки па „Под ри ња“ из Мачван
ске Митро ви це на зим ску пау зу у 
Срем ској лиги оти шла је са деве
те пози ци је. Поче так сезо не био 
је лош, са све га чети ри бода у 
првих седам кола а потом се еки
па ста би ли зо ва ла и у послед њих 
осам кола попра ви ла ути сак. 
Нови тре нер Мачва на Дали бор 
Ђон лић има млад тим у коме чак 
седам игра ча није напу ни ло ни 
20 годи на.

– Про мо ви са ли смо мла де 
игра че и пру жи ли им шан су, тако 
да смо задо вољ ни тре нут ним 
пла сма ном. Не опте ре ћу је мо се 
неким амби ци ја ма већ жели мо 
да уигра ва мо овај тим, па да за 
неких годи ну или две дана 
„напад не мо“ виши ранг. Осно ву 
тима чине игра чи пони кли у 
нашем клу бу, али има и деце која 
су дошла из Митро ви це и дру гих 
клу бо ва. Нај ве ћи број игра ча су 
2002., 2003. годи ште, уз пар ста
ри јих и иску сни јих игра ча. 
Мислим да ове мом ке тре ба 
„саче ка ти“ јер су мно ги од њих 
оди гра ли тек прве сени ор ске 
утак ми це, каже тре нер Ђон лић.

„Фру шко го рац“ из Ман ђе ло
са полу се зо ну је завр шио на 13 
месту а чини се да по капа ци те
ти ма и играч ком кадру заслу жу

је бољи пла сман. Еки па која је у 
међу вре ме ну про ме ни ла тре не
ра игра ла је током лета и јесе ни 
при лич но про мен љи во. При ме ра 
ради, на почет ку првен ства убе
дљи во су савла да ли мар ти нач
ки „Борац 1925“ резул та том 9:0, 
потом у окто бру оди гра ли егал 
са тре ће пла си ра ним „Сре мом“ 
из Миха ље ва ца а поло ви ном 
новем бра оди гра ли су тако ђе 
нере ше но са лиде ром из Сала
ша Ноћај ског. Међу тим, забе ле
жи ли су све га чети ри побе де и 
саку пи ли 17 бодо ва па ће пред 
новим тре не ром бити зада так 
да побољ ша ефи ка сност и кон
стант ност у игри сво је еки пе. 
Први на табе ли испод Ман ђе ло
ша на је Срем ско ли гаш из Кузми
на, док су „ком ши је” Мар тин ча ни 
са 4 бода тре нут но послед њи на 
табе ли.

У срем ској Међу оп штин ској 
лиги Исток нај бо ље је пла си ран 
тим „Поле та“ из Нових Кар ло ва ца 
који има 6 бодо ва више од „Кру
ше до ла”. Запад на гру па Међу оп
штин ске лиге Срем посеб но је 
инте ре сант на љуби те љи ма фуд
ба ла у Митро ви ци, Руми, Шиду 
и делу Мачве. Ада ше вач ки „Гра
ни чар“ је тре нут но први са два 
бода пред но сти у одно су на ЛСК 
из Лаћар ка који се неве ро ват ним 
низом утак ми ца без пора за попео 
на дру гу пози ци ју и оправ да но 
се нада пла сма ну у виши ранг. 
Први човек лаћа рач ког клу ба 
Дра ган Јова нић дели задо вољ
ство сада шњих тре не ра и игра ча 
клу ба који су се озбиљ но „нао
штри ли“ за осва ја ње првен стве
ног врха. Јова нић је захва лан и 
прет ход ном шефу стру ке Све ти 
Пет ко ви ћу који је одра дио лет ње 
при пре ме и по њего вим речи ма, 
фор ми рао ову еки пу. Пред сед ник 
каже да клуб има подр шку локал
не само у пра ве, Месне зајед ни це 
и поје ди них спон зо ра.

– По мом мишље њу има мо 
нај ква ли тет ни ју еки пу у лиги. 
Дове шће мо и нека поја ча ња у 
зим ском пре ла зном року а амби
ци ја нам је нарав но пла сман у 
виши так ми чар ски ранг, каже 
први човек и нека да шњи играч 
ЛСКа Дра ган Јова нић.

Еки па беше но вач ког БСК – а 
у овом так ми че њу одлич но се 
држа ла и била је лидер на табе
ли до осмог првен стве ног кола 
а потом су усле ди ли пад у игри 
и три веза на пора за. Зиму доче
ку ју на четвр тој пози ци ји. Спорт
ски дирек тор клу ба Мар ко Илић 
задо во љан је само првим делом 
полу се зо не.

– У дру гом делу полу се зо не 
оди гра ли смо лоши је у одно су на 
наше циље ве у овом првен ству. 
По мом мишље њу тре ба ло је да 
постиг не мо више јер нам то омо
гу ћа ва ква ли тет игра ча које има
мо. Нарав но да на про ле ће оче
ку јем боља изда ња, каже Мар ко 
Илић који не наја вљу је вели ке 
играч ке про ме не јер сма тра да 
еки па има сасвим добар играч ки 
састав.

Дејан Мостар лић

ЏУДО КЛУБ ЛСК

Зла то за
Стра хи њу и Тама ру

У субо ту 26. новем бра у 
Новом Саду је одр жан џудо 
тур нир у орга ни за ци ји Џудо 
клу ба „Вој во ди на“. На овом 
тур ни ру насту пи ло је 364 так
ми ча ра из земље и ино стран
ства. Џудо клуб ЛСК из Лаћа
ра ка пред ста вља ло је седам 
так ми ча ра који су оства ри ли 
сле де ће резул та те: Тама ра 
Крстић у кон ку рен ци ји ста ри
јих поле тар ки до 25 кг. осво
ји ла је 1. место. Стра хи ња 
Биро вљев, ста ри ји пио нир 
у кон ку рен ци ји так ми ча ра 
до 50 кг. осво јио је 1. место. 
Жељ ка Пуре ше вић, ста ри ја 
поле тар ка до 31кг. осво ји ла је 
3. место. Ана ста си ја Пуре ше
вић, тако ђе ста ри ја пио нир ка 

у кате го ри ји до 44 кг осво ји ла 
је 3. место. Мла ђем пио ни ру 
Алек сан дру Вин чи ћу у кате
го ри ји до 60 кг. при па ло је 5. 
место. Ста ри ји поле та рац 
Дими три је Опа чић у кате го ри
ји до 46 кг. зау зео је 5. место 
а Алек сеј Штр бач ки, ста ри ји 
поле та рац у кате го ри ји до 34 
кг. тако ђе је био пети. Лаћа
рач ки так ми чар Стра хи ња 
Биро вљев про гла шен за нај у
спе шни јег ста ри јег пио ни ра и 
уру чен му је пехар.

У Џудо клу бу ЛСК кажу да 
су задо вољ ни овим резул
та ти ма, али да „увек може 
боље и да ће се на тре нин зи
ма испра ви ти неки недо ста
ци“ .

ЈЕСЕ ЊИ БЕО ГРАД СКИ ПОЛУ МА РА ТОН

Алек сан дра дру га
У Бео гра ду је про шлог 

викен да одр жан тре ћи по реду 
„Јесе њи бео град ски полу ма
ра тон“. Атле ти чар ка Атлет
ског клу ба „Срем“ Алек сан дра 

Коста ди но вић је у трци на 10 
кило ме та ра осво ји ла дру гу 
пози ци ју у кон ку рен ци ји 537 
так ми ча р ки. Она је истр ча ла 
трку за 39:54.

ПРВА ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА ЗАПАД ЗА 
ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ, 7. КОЛО

„Сре ми ца ма“
цео плен из Зему на

 ОК АС: Арсић, Васи ље вић, 
Мија че вић, Мило ра до вић, 
Лихтлер, Ско ру пан, Стан
ко вић, Нико лић, Јова но вић, 
Чет ник, Павла ше вић, Јањић, 
Сав ко вић, Симе у но вић, тре
нер Алек сан дар Ђога то вић.

ГЖОК „Срем“: Михај ло вић 
А, Гра бић, Гаће ша, Шарић, 
Тадић, Дап че вић, Јова но вић, 
Сте ва но вић, Егић, Стан ко вић, 
Дра шко вић, Антић, Живо ји но
вић, тре нер Нико ла Каприц. 

Одлич на игра „Сре мо вих“ 
одбој ка ши ца у субо ту 26. 
новем бра у спорт ској хали 
у Зему ну. После неко ли ко 
пора за у мече ви ма са нај бо
љим еки па Срби је Сре ми це 
су тра жи ле при ли ку да осво је 
нове бодо ве у Зему ну у мечу 
са еки пом АСа из Батај ни це. 
Од самог почет ка меча „Срем“ 
је доми ни рао. Наро чи то је 
добро поче ла меч Дуња Гра
бић која се иста кла висо ким 

ниво ом при је ма и одлич ним 
напа дач ким акци ја ма. Дру
ги сет је донео ујед на че ни ју 
игру, а заслу же но је при пао 
Митров чан ка ма. Опу шта ње 
игра чи ца „Сре ма“ се осве
ти ло у тре ћем сету у коме 
су Сре ми це више побе ди ле 
себе него што су га девој ке из 
Батај ни це доби ле. У послед
њем сету „Срем“ не почи ње 
добро, али пре о кре ће вођ ство 
АС а од 7:3 на 8:10 а на кра ју 
сета осва ја осам уза стоп них 
пое на за конач ну побе ду. Ова 
игра Сре ми ца охра бру је пред 
неко ли ко важних утак ми ца а 
прва је већ у субо ту про тив 
еки пе „Пари за на“.

У „Сре мо вој“ еки пи одлич но 
су оди гра ле кључ не игра чи це 
Гра бић, Михај ло вић и Жива
но вић, а соли дан је био читав 
тим што само може охра бри
ти тре не ра Нико лу Капри ца и 
чита ву еки пу. 

ОК АС  ГЖОК „СРЕМ“
1:3 (14:25. 22:25, 25:21, 13:25)
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ЛСК И ЛСКовци – ОТРГ НУ ТО ОД ЗАБО РА ВА: МИЛАН БАБИЋ

„Уђи Мила не и дај гол“
Милан Бабић је имао одли чан пре глед игре, добар и пре ци зан цен тар шут. Пам ти се 

његов спољ ни фелш и дуге лоп те које су непо гре ши во „нала зи ле“ саи гра че у про
тив нич ком шесна е стер цу у шан са ма за гол. Он сам је нај ви ше голо ва давао из сло
бод ног удар ца, а кор не ре је изво дио мај стор ски и умео je да „пре не се“ игру са јед ног 
дела тере на на дру ги. Играо је на пози ци ји дес не полут ке, касни је десног шпи ца, а 
данас игра чи таквог тален та и зна ња игра ју у првој лиги

У 53. годи ни живо та Милан Бабић, 
нека да шњи стан дард ни ЛСКов прво ти
мац, каже да му је жао што није млад 
само зато што више не игра фуд бал, а да 
му је сад „ова гла ва“ играо би до 40. годи
не. Док је имао „ону гла ву“ Бабић је 
мислио да је довољ но да се фуда бал 
игра до 27. годи не, па је у тим годи на ма и 
пре стао актив но да игра за ЛСК. Љубав 
пре ма фуд ба лу коју је током одра ста ња 
делио са оста лим деча ци ма у лаћа рач
ком Четвр том шору (Пар ти зан ска ули ца, 
прим. аут.) већ са 14 годи на одве ла га је у 
под мла дак ЛСКа. Није то било ништа 
нео бич но за оно вре ме, каже Бабић, јер 
фуд бал се играо стал но и сву да. И на 
ули ци, и у шко ли, и на четво шор ским 
леди на ма. Тако се онда одра ста ло, у 
игри, у покре ту, без мобил них теле фо на, 

ком пју те ра и дру штве них мре жа. Поред 
тога, из Четвр тог шора су били и нека да
шњи ЛСКови фуд ба ле ри, Злат ко Нико
лић, Рада Ско ру пан, бра ћа Марин ко, 
Тома и Воја Дивљак, а и ста ри ји Мила нов 
брат Дра ган тако ђе је играо за ЛСК. Ту су 
биле ком ши је и Мила но ва гене ра ци ја, 
Жељ ко Шеик Сиба и Пре драг Бели Пејо
вић, све четво шор ци. У таквом окру же њу 
и са таквим узо ри ма, куда би тален то ва ни 
дечак него на ЛСКово игра ли ште?

– За под мла дак сам почео да играм са 

14 годи на, са 1617 годи на већ сам повре
ме но ула зио у  први тим. Прву утак ми цу 
за први тим играо сам 1986. у Чела ре ву. 
Сећам се ЛСК је побе дио 2:1. Тада је 
било доста добрих фуд ба ле ра у под млат
ку и сви смо ми могли да игра мо у првом 
тиму. То се и деси ло на јед ној утак ми ци 
про тив Ста ре Пазо ве, када је нас шест – 
седам игра ча из под млат ка тре нер увео у 
први тим и побе ди ли смо 3:1. У то вре ме 
нама је било лако кад смо ула зи ли у први 
тим. ЛСК је био јак и нама клин ци ма није 
било тешко да игра мо у доброј еки пи. 
Тада је ЛСК ствар но имао одлич не фуд
ба ле ре. Игра ли су Иви ца Гом бар, Воја 
Дивљак, Дра ган Вет мић, Дра ган Јова но
вић, Ђока Ско ру пан, Вла да Мал ба шић, 
Божа Вуко лић, Боле Лаза ре вић... У први 
тим са мном је ушао Сте ва Сла до је вић, 
Жељ ко Шеик Сиба, Пре драг Пејо вић, 
Јови ца Поло ви на, Бра не Мари чић, Дра
ган Мојић, набра ја Бабић име на и дода је 
да су за ЛСК игра ли и мом ци из Ман ђе ло
са Ђор ђе Бор ђо шки Јапан, Дра ган 
Рољић, Чеда Лужа јић, а ту су били и 
Бран ко Ради че вић, Зоран Пљу цо...

Он каже да је ЛСК увек имао добар 
под мла дак. Тре не ри су, наро чи то Гој ко 
Петро по љац Ђуса, мла дим игра чи ма 
дава ли шан су, уво ди ли су их повре ме но у 
први тим, тако да су они са 18 годи на, већ 
има ли доста иску ства.

– Нисмо осе ти ли тај пре лаз, који може 
да буде незго дан за мла дог фуд ба ле ра, 
каже Бабић.

ДАВАО ГОЛО ВЕ СА 45 МЕТА РА: 
Милан Бабић

– По гол разли ци јед не годи не је 
ЛСКов под мла дак био нај бо љи у Југо
сла ви ји. Дали смо више од сто голо ва 
раз ли ке за годи ну дана. Коли ко смо 
голо ва дава ли све до чи пода так са смо 
јед ном побе ди ли Србо бран у Лаћар ку  
17:0, сећа се Милан Бабић. 

Нај бо љи
под мла дак
у Југо сла ви ји

1991. ГОДИ НА. Сто је: Милен ко Кобаш, Бошко Лаза ре вић, Мића но вић, Дра ган Мојић, Бора Врсај ко вић, Белић, Сте ва Сла до је вић, 
тре нер Миро слав Бала шћак. Чуче: Милан Бабић, Мир ко Дра ги шић, Дра ган Хај ду, Бата Дивљак, Јови ца Поло ви на
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Ина че, Бабић је упам ћен као ста би лан 
играч, са 16 годи на је шути рао пена ле и 
сло бод ња ке и никад није имао тре му. 
Имао је одли чан пре глед игре, добар и 
пре ци зан цен тар шут. Пам те се њего ве 
дуге лоп те које су непо гре ши во „нала зи
ле“ саи гра че у про тив нич ком шесна е стер
цу у шан са ма за гол. Он сам је нај ви ше 
голо ва давао из сло бод ног удар ца. Кор

не ре изво дио мај стор ски и умео је да 
„пре не се игру“ са јед ног дела тере на на 
дру ги. Играо је на пози ци ји десне полут
ке, касни је десног шпи ца, а данас игра чи 
таквог тален та и зна ња игра ју у првој 
лиги.  

Оста ла је анег до та са утак ми це про тив 
Бач ког Јар ка. У Бач ком Јар ку је увек било 
тешко игра ти јер је публи ка била незгод
на, а ни игра чи нису били бољи. Исто је 
било и у Бачком Добром Пољу, сећа се 
Бабић, све Црно гор ци од два метра, а 
тукли су ...

– Горан Ста нић се повре дио и тре нер 
(Гој ко Петро по љац Ђуса) ми каже да се 
загре вам. Ја сам се загре вао поред аут 
лини је, а публи ка је била стра шна, про во
ци ра ла, вре ђа ли ме, вика ла ми „цига не“, 
сва шта доба ци ва ли ... И уђем ја у 67. 
мину ти, трчим, ски дам тре нер ку и ула зим, 
али ме суди ја вра ти зато што нисам ста
вио косто бран. И ја се вра ћам да ста вим 
косто бран, а Ђуса виче: „Уђи  Мила не и 
дај гол!“. Био је инди рек тан уда рац за нас 
у кру гу, на цен тру тере на, Јови ца Поло ви
на има лоп ту на нози, дода је ми и ја дам 

– Ми смо још од основ не шко ле има
ли добре тре нин ге захва љу ју ћи настав
ни ку физич ког Гој ку Врсај ко ви ћу Пики. 
Пика је нас, који смо били заин те ре со
ва ни,  спре мао за пра ве утак ми це и он 
нас је нај ви ше исфор си рао. Дру ги раде 
било шта, игра ју фуд бал, а ми ради мо 
трбу шња ке. У основ ној шко ли смо 
игра ли и руко мет и фуд бал. За дан 
шко ле увек смо игра ли утак ми це са 
тада шњом митро вач ком „Назо ро вом“ 
шко лом. Посто ја ло је то неко лепо и 
пози тив но ривал ство изме ђу настав ни
ка Мила на Мики ја Пејо ви ћа и Пике, 
који су ина че били одлич ни при ја те љи. 
Обо ји ца су воле ла да побе ди њихо ва 
шко ла. Сећам се коли ко је Пика био 
сре ћан кад ми побе ди мо, при ча Милан 
Бабић.

Настав ник Пика 

Милан Бабић је про шао све ЛСКове 
селек ци је и пам ти тре не ре од пио нир
ског до сени ор ског ран га. Каже да је у 
њего вој гене ра ци ји, а и у рани јим гене
ра ци ја ма однос пре ма тре не ри ма био 
пун пошто ва ња.

– Воле ли смо их. Ђока Милан ко вић 
нам каже шта да ура ди мо и ми то ура
ди мо, а он не мора ни да нас гле да. Ако 
ти је ти је рекао, то се и ура ди. Тре не ри 
су ми били у пио ни ри ма Сини ша Нин ко
вић и Бран ко Хер цег, у ста ри јим селек
ци ја ма Пино ја, Мија Лаза ре вић, Миро

слав Бала шћак, Дра ган Јова но вић, Гој
ко Петро по љац Ђуса. Ђуса је волео је 
мла де игра че, Пејо ви ћа, Сибу, Пецу, 
мене ... Играо сам са дупло ста ри јим 
игра чи ма, и на сва ком тре нин гу ради ли 
смо по 400 трбу шња ка, а некад и хиља
ду ... То је било јако важно, сва ки дан 
смо тре ни ра ли. Нама ни један тре нинг 
није тешко пао и слу ша ли смо наше 
тре не ре. И сви смо једва чека ли тре
нинг. Ради ло се, тре ни ра ло се и кући 
сам радио трбу шња ке. Ко то сад ради, 
пита се Милан Бабић.

Тре не ри за пошто ва ње

Мила нов ста ри ји брат Дра ган тако ђе 
је играо за ЛСК, али након одла ска на 
сту ди је у Нови Сад пре шао је да игра 
за „Индекс“. Пошто је ста ри ји Бабић 
играо на пози ци ји бека, по при ро ди 
ства ри дола зи ло је до „окр ша ја“ изме ђу 
два бра та на утак ми ца ма изме ђу ЛСКа 
и „Индек са“. На пита ње да ли је исти на 
да га је ста ри ји брат јед ном при ли ком 
„почи стио“ и бацио на атлет ску ста зу 
Мила н одго ва ра:

– То је он хтео да ура ди кад смо игра
ли про тив „Индек са“, али тад није 
успео. Јед ном, доду ше јесте, он и 
њего ви дру га ри. Тад ме је добро уда
рио. Али, ми смо „Индекс“ углав ном 
побе ђи ва ли и у сва кој утак ми ци сам 
дао гол. 

Брат ски
„окр шај“

1992. ГОДИ НА. Сто је: Дра ган Јова но вић, Лазар Вуле тић, Сте ва Сла до је вић, Роналд Сте гел, Марин ко Рајак, Бошко Лаза ре вић, 
Бора Врсај ко вић, Милен ко Кобаш, Имри ца Дубов ски, Ран ко Бабић Тапа. Чуче: Милан Бабић, Бран ко Ради че вић,
Јови ца Поло ви на, Зоран Пљу цо.

БИО ЈЕ ИГРАЧ ПРВО ЛИ ГА ШКОГ 
КАЛИ БРА: Милан Бабић 
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гол са 45 мета ра. Тада смо игра ли 97 
мину та, ника ко да суди ја сви ра крај. И 
Бели Пејо вић и ја оди гра мо дупли пас, 
наба цим покој ном Вла ди Мал ба ши ћу и он 
да гол. И тек онда је суди ја сви рао крај. 
Било је нере ше но 1:1, сећа се Бабић.

ЛСК је био стан дар дан клуб у Ново сад
ско – срем ској лиги. Ту су били и „Рад нич
ки“ из Шида и „Цемент“ из Бео чи на, рум
ски „Сло вен“, ново сад ски „Индекс“, затим 
„Нови Сад“, „Сло га“ и ТСК из Теме ри на, 
„Једин ство“ и „Рад нич ки0ô из Ста ре Пазо
ве, „Инђи ја“, Бач ки Јарак, Каћ, Мла де но
во, Србо бран, „Сутје ска“ из Бач ког Доброг 
Поља. Била је то јака лига у којој је ЛСК 
добро играо. Поре ђе ња ради, данас рум
ски „1. мај“ игра две лиге више од ЛСКа, 
а био је две лиге ниже. Коли ко је ЛСК био 
јак све до чи и пода так да су побе ђи ва ли 
митро вач ки „Срем“. Јед не годи не оба клу
ба су игра ла у Вој во ђан ској лиги и у 
Митро ви ци је било  2:1 за ЛСК. 

– Тада је Иви ца Гом бар дао два гола, 
један из игре, један из пена ла. И ми побе
ди мо, а „Срем“ је те годи не био првак, 
напо ми ње Бабић.

Игра ти за ЛСК је некад био појам, каже 
наш саго вор ник. Однос клу ба пре ма игра
чи ма је био увек добар. Пома га ли су и 
при запо шља ва њу, шко ло ва њу, у све му 
шта год је тре ба ло. А наро чи та моти ва ци
ја за игра че била је публи ка. 

– Кад сам играо у под млат ку, ми смо 
прво полу вре ме увек игра ли „ђене – 
ђене“, али у дру гом полу вре ме ну све 
„изга зи мо“, зато што буду пуне три би не. 
Онда је публи ка дола зи ла да гле да дру го 
полу вре ме под млат ка, јер је има ла шта 
да види. Игра ти пред сто ти нак гле да ла ца 

и пред хиља ду, је било као небо и земља, 
и нама су те пуне три би не биле моти ва
ци ја, при се ћа се нека да шња ЛСКова 
десна полут ка. 

Бабић ина че има добру мемо ри ју, пам
ти дета ље, резул та те, ко је на којој утак
ми ци дао гол, које био повре ђен. Тако се 
сећа и ЛСКових утак ми ца про тив бео
град ског Пар ти за на. 

– Док сам ја играо у ЛСКу, са Пар ти за
ном смо се саста ја ли три пута, обич но је 
то било за лаћа рач ку сла ву. Кад смо игра
ли 1:1 тре нер им је био Јусу фи, игра ли су 
тада Вокри и Ђуров ски. После је тре нер 
био Бора Милу ти но вић и тада су нас 
побе ди ли 6:1. А јед ном смо их побе ди ли 
3:2. Иви ца Осим им је био тре нер. Њих је 
у Лаћа рак довео помоћ ни тре нер, а кад је 
Осим чуо да су изгу би ли, није им дао да 
иду на вече ру већ им је наре дио да се 
одмах после утак ми це вра те за Бео град, 
са задо вољ ством при ча Бабић, ина че 
ватре ни зве здаш.

И на кра ју раз го во ра Бабић каже да има 
шан се за дана шњу еки пу ЛСКа

– ЛСК има добру еки пу. Гле дао сам ско
ро све њихо ве утак ми це, играч ки су нај
ква ли тет ни ји. Мислим да ЛСК тре ба да 
игра у ран гу са Ерде ви ком и Диво шом, то 
би био егал, закљу чу је Милан Бабић, кога 
су неки вер ни ЛСКови нави ја чи сво је вре
ме но про зва ли „Бра зи лац“ и то не само 
због там ног тена и црне косе. Такав нади
мак је тре ба ло заслу жи ти. А Милан Бабић 
то јесте. Све тла на Ћосић

– Сећам се 1984. годи не када је пао 
онај вели ки снег, мислим да је био метар 
виси не. Тома Дивљак, мој ком ши ја из 
Четвр тог шора, је годи ну дана пре пре
шао да игра за „Дина мо“ из Вин ко ва ца и 
тре ни рао је сам, код куће. Све је било 
заве ја но, а Тома и ја смо две неде ље 
сва ки дан по том сне гу трча ли до лаћа

рач ког Брда. Кад се вра ти мо са трча ња, 
онда код мене кући ради мо трбу шња ке, 
и то напо љу на дасци. Ти тре нин зи су ми 
нај ви ше зна чи ли, јер трбу шња ци су нај
бит ни ји за брзи ну, за скок, за уда рац, 
каже Милан Бабић и дода је да су дана
шњи тре нин зи сме шни у одно су на оно 
како се некад тре ни ра ло. 

Тре нин зи са Томом Дивља ком

1993. ГОДИ НА. Сто је: Бог дан Ради во јев Џегер, Милен ко Кобаш, Душан Тре бо вац, Лазар Вуле тић, Зоран Мар ко вић,
Горан Петро по љац, Бора Врсај ко вић, Роналд Сте гел, Бошко Лаза ре вић, Бра ни слав Кузми нац (попу лар ни Тутан).
Чуче: Бра не Мари чић, Вељ ко Зарић, Милан Бабић, Дра ган Хај ду, Јови ца Поло ви на, Дра ган Вуле тић. Дра ган Мојић и Горан Ста нић.

1994. ГОДИ НА. Сто је: Бошко Лаза ре вић, Вла да Дакић, Горан Ста нић,
Бора Врсај ко вић, Зече вић, Белић, Бран ко Хер цег. Чуче: Милан Бабић,
Иви ца Гом бар, Ђур ђе вић, Дра ган Хај ду, Лазар Вуле тић
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Оде ље ње за урба ни зам и гра ђе ње Општин ске упра ве општи не Рума, на осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја 
на живот ну сре ди ну („Сл. Гла сник РС“, број 135/04и 36/09) обја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Посту па ју ћи по зах те ву носи о ца про јек та CETIN d.o.o. 

Beo gradNovi Beo grad, ул. Омла дин ских бри га да бр. 90, 
Нови Бео град, за одлу чи ва ње о потре би про це не ути ца ја 
на живот ну сре ди ну про јек та “Базна ста ни ца мобил не 
теле фо ни је” на лока ци ји “Вогањ”, к.п. 17 КО Вогањ, Општи
на Рума.

Увид у подат ке и доку мен та ци ју из зах те ва носи о ца про
јек та, може се извр ши ти у про сто ри ја ма Оде ље ња за урба
ни зам и гра ђе ње Општин ске упра ве Oпш тине Рума, ул. 

Орло ви ће ва бр.5 соба бр. 24 у пери о ду од 30.11.2022. до 
12.12.2022. год. у вре ме ну од 1014 часо ва. У истом року, 
заин те ре со ва на јав ност може доста ви ти мишље ња о 
потре би про це не ути ца ја пред мет ног про јек та на живот ну 
сре ди ну, овом орга ну.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана исте ка рока из 
ста ва 2. овог оба ве ште ња доне ти одлу ку о томе да ли је за 
пред мет ни про је кат потреб на про це на ути ца ја на живот ну 
сре ди ну, о чему ће бла го вре ме но оба ве сти ти јав ност.

Од диза ња у небе са
до баца ња на стуб сра ма

Про те кле неде ље били смо све
до ци, а бога ми и винов ни ци, 
неви ђе не еуфо ри је пред прву 

утак ми цу наше фуд бал ске репре зен
та ци је на Свет ском првен ству. Морам 
при зна ти да ника да нисам дожи вео 
да толи ко ложе ње дове де већи ну 
људи (укљу чу ју ћи и мене) у заблу ду 
да ћемо полу па ти моћ не Бра зил це, 
прве фаво ри те за осва ја ње Мун ди ја
ла.

Поста вља се логич но пита ње да ли 
је било осно ве за таква, испо ста ви ће 
се, нере ал на оче ки ва ња. Могло би се 
рећи да је било, узев ши у обзир фор
му наше селек ци је и лепр ша ву игру 
коју је пока за ла у послед њих годи ну 
и по дана, а за коју је нај ви ше заслу
жан селек тор Дра ган Стој ко вић. 
Реал но је било нада ти се чуду и 
изне на ђе њу, а уме сто тога, ство ре на 
је атмос фе ра у јав но сти као да смо 
егал са Бра зи лом и да би све сем 
побе де било раз о ча ре ње.

Ту дола зи мо до уло ге меди ја у 
целој тој ујдур ми. Људи често не 
схва та ју коли ко писа ње нови на ра 
може да ути че на еки пу. Посеб но на 
Свет ским првен стви ма, где јед на глу
пост може да поре ме ти атмос фе ру, а 
онда можеш само да се паку јеш и 
идеш кући.

Оно што се тих дана могло про чи
та ти у новин ским ступ ци ма и интер
нет пор та ли ма било је сво је вр сно 
луди ло. Утр ки ва ли су се сви у хва ло
спе ви ма упу ће ним нашим мом ци ма и 
селек то ру и тиме под гре ва ли иона ко 

већ уза вре лу атмос фе ру у јав но сти. 
Веро ват но се већи ни Срба мота по 
гла ви онај нествар ни успех Хрва та на 
про шлом Првен ству, па раз ми шља ју 
– ако су могли они, што не бисмо и 
ми. И ето ти добре под ло ге да се 
наду ва балон наде и вере у побе ду 
про тив Бра зи ла, и уоп ште, у успех на 
Свет ском првен ству. Сви зна мо како 
смо неслав но завр ши ли у прва два 
меча. Ајде што нас је Бра зил налу
пао, али оно са Каме ру ном је била 
чиста пизда ри ја.

Ако нека ко и може мо раз у ме ти оби
чан свет када се ложи чак и изван 
реал них могућ но сти, нема обја шње
ња за нови на ре који ма је једи ни циљ 
да неко про чи та њихов текст или 
клик не на вест. Сва ка квих глу по сти 
се може про чи та ти ових дана у вести
ма веза ним за Свет ско првен ство. 
Оно што је нај го ре, јесте чиње ни ца 
да игра чи има ју при ступ свим тим 
баље зга ри ја ма. Тешко је зами сли ти 
да су у дана шње вре ме спор ти сти у 
тако стро гом каран ти ну и да нема ју 
при ступ интер не ту и дру штве ним 
мре жа ма. Мада би то био пун пого дак 
и вели ка пред ност у одно су на рива
ле.

Зашто је то бит но? Па зато што су 
игра чи под ло жни при ти ску јав но сти и 
често дола зи до про бле ма у еки пи 
због тога. Без обзи ра на то што смо 
сви сте кли ути сак да је Пик си пре у
зео одго вор ност на себе и да је мак
си мал но зашти тио игра че од при ти
са ка, у јав но сти се ипак ство ри ла 

сла вље нич ка атмос фе ра и пре самог 
почет ка тур ни ра. И то је сва ка ко ути
ца ло на игра че, иако су у изја ва ма 
били углав ном резер ви са ни и скром
ни. Довољ но је било само виде ти 
изра зе њихо вих лица док су чека ли у 
туне лу да иза ђу на терен и супро ста
ве се моћ ним Бра зил ци ма на почет ку 
так ми че ња. Није им било лако.

Елем, већи на тих нови на ра који су 
их диза ли у небе са, одмах после две 
лоше оди гра не утак ми це су пожу ри
ли да иско па ју неку пикан те ри ју из 
нашег табо ра и про на ђу раз лог нашег 
бро до ло ма. И опет смо се начи та ли 
сва ко ја ких буда ла шти на од нека квих 
„ква зи но ви на ра“ који ма изгле да фуд
бал и нави ја ње за репре зен та ци ју и 
не зна че баш мно го. Бит ни је је да 
про да ју вест. Било је и оних који су 
сво јим тек сто ви ма суп тил но дода ли 
дозу цини зма и на тај начин изра зи ли 
сво је нави јач ко неза до вољ ство. 

Кри ти ка мора да посто ји. Само је 
битан тај минг. Јед но је седе ти у 
кафа ни и пала му ди ти о фуд ба лу 

са орта ци ма, а дру го је бави ти се јав
ним послом и бити одго во ран за 
напи са ну реч. Саче кај те људи да се 
тур нир завр ши па онда поку шај те да 
испад не те памет ни. Толи ко соли дар
но сти би тре ба ло да посто ји. Ова ко, 
све личи на лече ње лич них фру стра
ци ја због евен ту ал ног неу спе ха 
репре зен та ци је за коју нави јаш.

А шта се ствар но деша ва са орло
вима у Ката ру, сазна ће се врло брзо. 
Саче кај мо крај, бар толи ко може мо.      
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РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АУТО НОМ НА ПОКРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА
ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УРБА НИ ЗАМ
ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА
Број: 350342/2022VI
Дана: 28.11.2022. год.  
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Град ска упра ва за урба ни зам, про стор но пла ни ра ње 
и изград њу обје ка та Гра да Срем ска Митро ви ца у скла ду 
са чла ном 63. став 2. Зако на о пла ни ра њу и изград њи 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/2009, 81/2009исправ
ка, 64/2010УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013
УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019др. закон, 9/2020 и 52/2021),

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ  ПОЗИВ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ
УРБА НИ СТИЧ КОГ  ПРО ЈЕК ТА 

ЗА ИЗГРАД ЊУ ПРО ИЗ ВОД НЕ ХАЛЕ
СА УПРАВ НИМ ДЕЛОМ И МАГА ЦИ НОМ, 
НА КАТА СТАР СКИМ ПАР ЦЕ ЛА МА 8242/4 
И 8242/16, К.О. СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА,

УЛИ ЦА РУМ СКИ ДРУМ
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ, 

  
1. На јав ну пре зен та ци ју изла же се Урба ни стич ки про

је кат са урба ни стич коархи тек тон ском раз ра дом лока
ци је за изград њу про из вод не хале са управ ним делом 
и мага ци ном на ката стар ским пар це ла ма број 8242/4 и 
8242/16, к.о. Срем ска Митро ви ца, ули ца Рум ски друм у 
Срем ској Митро ви ци. Под но си оц зах те ва за потвр ђи ва
ње Урба ни стич ког про јек та је „МИВ 2 ИНВЕСТ”, д.о.о. из 
Новог Бео гра да.

2. Пози ва ју се сва заин те ре со ва на прав на и физич ка 
лица да извр ше увид у Урба ни стич ки  про је кат, као и 
да у току тра ја ња јав не пре зен та ци је доста ве сво је при
мед бе и суге сти је у писа ном обли ку Град ској упра ви за 
урба ни зам, про стор но пла ни ра ње  и  изград њу  обје ка та  
у  Срем ској  Митро ви ци,  ули ца Све тог Дими три ја број 
13.

3. Лице овла шће но од стра не Град ске упра ве за урба
ни зам, про стор но пла ни ра ње и изград њу обје ка та за 
дава ње оба ве ште ња о садр жа ју јав не пре зен та ци је је 
дипл. инж. арх. Дра ган Бека вац, тел. 022/2152108.

4. Јав на пре зен та ци ја Урба ни стич ког про јек та ће 
се одр жа ти у тра ја њу од седам дана и то од 30.11. до 
07.12.2022.год, сва ког рад ног дана у вре ме ну од 800 до 
1400 часо ва. Место одр жа ва ња јав не пре зен та ци је је у 
холу нове згра де град ске куће Гра да Срем ска Мито ви
ца, ули ца Све тог Дими три ја број 13.

5. Увид у урба ни стич ки про је кат може се оства ри ти и 
на зва нич ној интер нет стра ни ци једи ни це локал не само
у пра ве  www.srem ska mi tro vi ca.rs. Пла ни ра се изградњa 
про из вод не хале са управ ним делом и мага ци ном на 
пар це ла ма у посто је ћој рад ној зони, у ули ци Рум ски 
друм у Срем ској Митро ви ци. 

НАЧЕЛ НИК
  Весна Вуја но вић, дипл. прав ник

ПСЦ „ПИН КИ“: ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ
ТУР НИР У МАЛОМ ФУД БА ЛУ

Почи њу при ја ве

Послов но спорт ски цен тар биће дома
ћин 34. међу на род ног тур ни ра, који ове 
годи не има наград ни фонд од 750.000 
дина ра

Ово го ди шњи, тра ди ци о нал
ни тур нир у малом фуд ба лу 
поче ће 23. децем бра, рече но 
је у поне де љак, 28. новем бра 
на кон фе рен ци ји за нови на ре 
у митро вач кој хали „Пин ки“. 
Послов но спорт ски цен тар 
биће дома ћин 34. међу на род
ног тур ни ра, који ове годи не 
има наград ни фонд од 
750.000 дина ра.

– На радост свих наших 
сугра ђа на и љуби те ља малог 
фуд ба ла у сали, почи ње мо са 
при пре ма ма тур ни ра. При ја ве 
еки па тра ју до 21. децем бра 
до 19 часо ва, а извла че ње ће 
се одр жа ти у фоа јеу спорт
ског цен тра, рекао је в. д. 
дирек то ра ПСЦ „Пин ки“ Саша 
Буга џи ја.

Спон зо ри тур ни ра су Град 
Срем ска Митро ви ца, одно сно 
Град ска упра ва за кул ту ру и 
спорт, град ски Фуд бал ски 
савез и Послов но спорт ски 
цен тар „Пин ки“, а гене рал ни 
спон зор је ком па ни ја „Метал
фер Стил Мил“.

– Пре по зна ли смо да наши 
запо сле ни, као и цела локал
на зајед ни ца, пра те и воле 

фуд бал, па смо тако и одлу
чи ли да спон зо ри ше мо ово 
так ми че ње, да би људи ужи
ва ли и да бисмо ми дали 
допри нос зајед ни ци, рекла је 
Јеле на Зако но вић, гене рал ни 
дирек тор ком па ни је „Метал
фер Стил Мил“. 

На кон фе рен ци ји се обра
тио и Васиљ Шево, начел ник 
Град ске упра ве за кул ту ру и 
спорт, који се захва лио гене
рал ном спон зо ру за још јед ну 
сарад њу.

– Морам да нагла сим да 
смо и у окви ру Новем бар ских 
дана има ли јед ну лепу кул
тур ну мани фе ста ци ју, чији је 
покро ви тељ била ова ком па
ни ја. Тиме су пока за ли да им 
је ста ло до нашег гра да, 
рекао је Шево.

Коти за ци ја за пио ни ре 
изно си 5.000 дина ра, за каде
те 6.000 дина ра, за омла дин
це 8.000 дина ра, за сени о ре 
12.000 дина ра. Мла ђи вете ра
ни коти за ци ју пла ћа ју 10.000 
дина ра, а ста ри ји вете ра ни 
8.000 дина ра.

А. Д.
Фото: Б. Т.

Наја ва тур ни ра у малом фуд ба лу
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Уместодивљедепоније–дрворед

На про сто ру, поред пута ка Вели
ким Радин ци ма, заса ђе но је сто ти
ну нових сад ни ца гле ди чи је. На том 
месту рани је се нала зи ла дивља 
депо ни ја, а ова актив ност спро ве де
на је у окви ру вели ке акци је сад ње 
на тери то ри ји Срем ске Митро ви це. 
Како је пла ни ра но и рани је наја вље
но, укуп но ће бити заса ђе но 2.008 
сад ни ца, које ће фор ми ра ти зеле ни 
штит око гра да, у свр ху зашти те од 
аеро за га ђе ња. 

– Ибар ску ули цу, уко ли ко не зна те 
по име ну, сигур но је зна те по вели кој 
дивљој депо ни ји која се ту нала зи
ла. Ми смо депо ни ју очи сти ли и на 
месту где се нала зи ла, сади мо пре
ко сто ти ну новог дрве ћа. Желим да 
апе лу јем на сугра ђа не да не одла жу 
сме ће где му није место. За тим нема 
потре бе, јер Срем ска Митро ви ца 
је први град у којем је поста вље но 
реци кла жно дво ри ште, где гра ђа ни 
бес плат но могу да одло же све врсте 
отпа да. Хај де да да дивље депо ни
је поша ље мо у исто ри ју, изја вио је 
пред сед ник Скуп шти не гра да Срем
ска Митро ви ца Вла ди мир Павло вић.

Пре ово га, заса ђе но је око три 
сто ти не сад ни ца на Јарач ком путу, 
на Рум ском дру му и у ули ци Мар ка 
Ауре ли ја. 

– На овом про сто ру где је била 
нека да депо ни ја, сади мо гле ди чи је, 

одно сно листо пад не сад ни це које ће 
напра ви ти ветро за штит ни појас, који 
нам је зна ча јан за град. Ова врста 
сад ни ца је уства ри мед ни багрем, 
тако да ће и пче лар ство има ти кори
сти. Жели мо да спре чи мо да зага ђе
ња допру до гра да, тако да мора мо у 
што већем бро ју да сади мо, сма тра 
Тама ра Мил ко вић, из митро вач ке 
Зеле не одбор нич ке гру пе.

Озе ле ња ва њу је при су ство вао 
и Зоран Рада ко вић, пред став ник 
удру же ња Реги о нал на ини ци ја ти ва 

Сре ма, који су носи о ци зајед нич ког 
про јек та са Гра дом Срем ска Митро
ви ца. Упра во је тај про је кат сушти на 
ства ра ња меха ни зма у ком гра ђа
ни све више уче ству ју у доно ше њу 
важних одлу ка за зајед ни цу. У окви
ру тог про јек та спро ве де не су обу ке 
за чла но ве зеле не мре же и одбор
ни ке у Митро ви ци. Један од резул
та та сарад ње је упра во и озе ле ња
ва ње. 

А.Дражић
Фото:Б.Туцаковић

ТамараМилковићВладимирПавловић

Отво ре но првен ство Мађар ске 
2022, тра ди ци о нал ни тур нир вазду
шним оруж јем одр жа но је од 18. до 
20. новем бра у Будим пе шти а ста
ро па зо вач ка стрел ки ња, чла ни ца СД 
Једин ство и репре зен та тив ка Срби је 
Алек сан дра Хавран забли ста ла је на 
Хун га ри ан Опену. Одлич ним гађа

њем Алек сан дра је осво ји ла злат но 
одлич је! Хавра но ва је у мечу за зла
то одме ри ла је сна ге са Мађа ри цом 
Естер Меса рош и сла ви ла убе дљив 
три јумф – 16:6 у пое ни ма.

И на Kупу Вој во ди не у Зре ња ни
ну стрел ки ње Једин ства су пости гле 
успе хе. Софи ја Ада мо вић је осво ји

ла 1. месту међу кадет ки ња ма и 2. 
местО међу мла ђим јуни ор ка ма, док 
је Тео до ра Хакач осво ји ла 3. место 
међу јуни ор ка ма. Чла ни це СД Једин
ства су узе ле и екип но 1. место и то 
у саста ву Софи ја Ада мо вић, Тео до ра 
Хакач и Андреа Хакач.

Д.Г.

СТРЕЉАШТВО

ЗлатозаАлександруХавран
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