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ВРЕДНАДОНАЦИЈАЗАЈКП„БЕОЧИН“

Компанија„Лафарж“донирала
опремуувредностиод200.000евра

Негујућидобрусарадњуи
препознајућипотребелокал
не самоуправе, компанија
„Лафарж“јеопштиниБеочин
уручила донацију у вредно
сти од 200 000 евра која је
употпуностинамењенаЈав
ном комуналном предузећу
„Беочин“.Тимповодом,уко
мапнији „Лафарж“ 12. јануа
ра је уприличена званична
примопредајакључеваками
оназаприкупљањеипревоз
комуналног отпада чија је
вредност 140.000 евра. По
ред ове значајне подршке
возном парку ЈКП „Беочин“,
„Лафарж“ је обезбедио још
2.000кантизасмећечија је
укупнавредност60.000евра.
Председница Општине

Беочин Биљана Јанковић
изразила је захвалност „Ла

фаржу“навреднојдонацији,
идодаладаћенововозило
безсумњеунапредитиипо
бољшати квалитет услуга
јавног комуналног предузе
ћа.
– Драго ми јешто је ком

панија„Лафарж“препознала
наше приоритете и верујем
да смо крозовај вид сарад
њеуистојдугорочнојмисији,
а то је да осигурамо квали
тетну подршку раду ифунк
ционисању локалне зајед
нице. Искрено се надам да
ћемокроздобреидејеици
љане пројекте наставитида
радимо за добробит јавних
предузећа и грађана, иста
клајепредседницаЈанковић
токомданашњегобраћања.

фото:ИсметАдемовски,
ЛафаржСрбија

Примопредајакључева

Стигаопрвиконтигенткантизасмеће
У ЈКП „Беочин“ је стигао први контигент

од 540 канти које су омогућене донацијом
компаније„Лафарж“акојесунамењенегра
ђанимаопштинеБеочин. Докрајамесеца
очекујесеиспорукасвих2.000кантизасме
ће, анакониспоруке уцелости, ЈКП „Бео
чин“иОпштинаБеочинћеобавеститисве
заинтересованесуграђанеомогућностима
преузимања.
–Искрено се надамо да ћемо и на овај

начин допринети већим  могућностима да
свиправилноодлажемоотпадитимесре
дину у којој живимо учинимо лепшом и
чистијом!“,наводеуОпштиниБеочин.

фото:ИсметАдемовски,
ОпштинаБеочин

ХУМАНИТАРНЕАКТИВНОСТИУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

ПомоћНаташиНедић
иАлександриДинићулечењу

У организацији удружења „АртФронт“ из СремскеМи
тровицесуодржанадвахуманитарнадогађајаитоупетак
13.јануара,какобисеприкупилановчанасредствазале
чење двеМитровчанкеНаташеНедић иАлександреДи
нић.Удворишту„БукБар“књижарејеутрајањуодчетири
сата организован хуманитарни ручак. Предузетници који

себавебрзомхраномсудалисвојдоприностакоштосу
припремалиоброкезасвекојисвратеиостављесвојдо
бровољни прилог за помоћ.Нешто касније је одржано и
стендапвечепеторицекомичарауДомуомладине,међу
којимајебиоиМитровчанинСрђанДинчић.

А.Д.
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

За пад но од бу ду ћег зи да 
Пред став ни ци САД и ЕУ вр ло 

че сто по хо де Ср би ју, га се 
„по жа ре” на Ко со ву ко је су 

прет ход но са ми до пу сти ли, ако не 
и охра бри ли, и ри ту ал но зах те ва ју, 
уз при зна ње не за ви сно сти Ко со ва, 
уво ђе ње санк ци ја Ру си ји. Др жав но 
вођ ство об зна њу је да се при зна ње 
Ко со ва ни ка да не ће до го ди ти, и у 
том по гле ду став вла сти и во ља 
гра ђа на Ср би је ни ма ло се не раз
ли ку ју. Ка да је реч о уво ђе њу санк
ци ја Ру си ји, нај ма ње 80 од сто гра
ђа на је про тив, док ће др жав но 
вођ ство би ти про тив све док је 
ште та од уво ђе ња санк ци ја Ру си ји 
ве ћа од ко ри сти. Сло бод но про ту
ма че но, Ср би ји се са За па да још 
увек не ну ди ни шта вред ни је од 
ру ског ве та у Са ве ту без бед но сти и 
до го вор не це не га са. Ко лум ни сти, 
исто ри ча ри и дру ги ин те лек ту ал ци 
на ци о нал ног сен зи би ли те та мр ште 
се на од су ство етич но сти у ста ву 
др жав ног вођ ства, иа ко зна ју да у 
ме ђу на род ним од но си ма од у век 
вла да ју са мо ин те ре си. Др жав но 
вођ ство, ако је од го вор но, и не тре
ба да се опре де љу је пре ма фе но
ме ну ру со фил ства ме ђу Ср би ма.

Рат у Укра ји ни ста вио је срп ско 
ру со фил ство на нај те жу про ве ру у 
це лој исто ри ји срп скору ских ве за. 
На и ме, сви ве ли ки за пад њач ки 
по хо ди на Ру си ју за вр ша ва ли су се 
ру ским, ве о ма ску пим, по бе да ма и 
по то њом отво ре но шћу Ру си је за 
све о бу хват ну са рад њу у ми ру, па и 
срп ско ру со фил ство ни је пред ста
вља ло фе но мен са кон фликт ним 
по тен ци ја лом у свом окру же њу. 
Ме ђу тим, ак ту ел ни рат из ме ђу 
Ру си је и За па да, ко ји се на ли ни је 
ва тре за кла ња Укра ји ном, оста ви ће 
иза се бе те ко ви ну у ви ду има ги нар
ног, ако не и фи зич ког, зи да ка кав у 
ис тор ји ни је ви ђен. 

Тзв. ко лек тив ни За пад при зна је 

пре вар ну по ли ти ку пре ма Ру си ји и 
по ку шај, ко ји за ње га још ни је про
пао, да од Укра ји не на чи ни смрт ног 
и смр то но сног не при ја те ља на нај
сла би јем де лу ру ских гра ни ца. Тим 
при зна њем, За пад је прак тич но 
при знао да ви ше не ра чу на на обо
стра ну са рад њу са Ру си јом, већ на 
ње но ру ше ње ко је ће му све ње не 
ре сур се до не ти џа бе. На за пре па
шће ње не моћ ног ми сле ћег де ла 
Евро пе, Ру си ја је већ са да, у ра ној 
фа зи ра та са За па дом, пред у зе ла 
ме ре ко је ће је за на век оде ли ти од 
За па да. Ус пут, за пре па шће ње 
ми сле ћег де ла Евро пе ни је и ње го

во из не на ђе ње, већ ру ше ње ве ре 
да ће  Бог да ти да ге о по ли тич ке 
те о ри је о „про го ну”  Ру си је у Ази ју 
оста ну са мо те о ри је. Ру си ја је већ 
му ње ви то од ма кла у из град њи еко
ном ског и без бед но сног си сте ма, 
ко ји ће је пот пу но оде ли ти од нео
ли бе рал ног де ла  европ ског по лу о
стр ва. Раз у ме се да не ма та квог 
зи да ко ји ће спре чи ти До сто јев ског 
и Шек спи ра, Чај ков ског и Мо цар та 
да пре ла зе на дру гу стра ну, али ће 
њи хо во сна ла же ње са мо по твр ђи
ва ти по сто ја ње зи да.

Са да је са мо пи та ње да ли ће се 

Ру си ја опре де ли ти за ли ни ју зи да 
ко ји ће одво ји ти са мо ње не „исто
риј ске те ри то ри је” од За па да, или 
ће је За пад, по ве ћа ва ју ћи са да шњи 
ка па ци тет кон флик та, при мо ра ва ти 
да ли ни ју зи да по ме ра на ра чун 
остат ка европ ског по лу о стр ва. 
Мо жда све до тзв. За пад ног Бал ка
на.

Мо ле ћи се за мир у Укра ји ни, срп
ско ру си фил ство се, бар та ко про
из и ла зи, мо ли за ли ни ју зи да гра
ни цом лу ган ског, до њец ког, за по ро
шког и хер скон ског ре ги о на, то јест 
ли ни јом ве ли ког зи да ко ја оста вља 
Ср би ју у ду би ни ан ти ру ског све та. 
Мо ли тва је људ ска и хри шћан ска, 
је ди но ис прав на у овом тре нут ку, 
али пред ста вља за срп скору ску 
ве зу ис ку ше ња ко ја ра ни је ни су 
по сто ја ла.

Да нас се срп ска не у трал ност из 
ко је про ис ти че урав но те жен 
став о узро ци ма ру ског упа да 

у Укра ји ну ту ма чи као срп ска из да ја 
де мо крат ског и сло бо дар ског 
за пад њач ког све та и као за ту ца но 
ру со фил ство. Са свим је мо гу ће да 
ће се Ср би ја, ка да оста не са за пад
не стра не бу ду ћег зи да из ме ђу 
Евро а зи је и остат ка европ ског 
по лу о стр ва, на ћи у не при ли ка ма. 

Мо гу ће је да у да на шњим ли ко ви
ма ко ји ве ћин ску Ср би ју нер ви ра ју 
стра сним за го ва ра њем пот пу ног 
ускла ђи ва ња срп ске спољ не по ли
ти ке са по ли ти ком ан ти ру ског За па
да ви ди мо кан ди да те за бу ду ће 
гу вер не ре сло бо дар ске ан ти ру ске 
Ср би је.

Срп ско ру со фил ство је пра во
слав не при ро де, и ни ка да се не ће 
мо ли ти за стра да ња љу ди и на ро да 
пу тем ру ског по ме ра ња има ги нар
ног зи да до За пад ног Бал ка на. Оно 
се мо ли за крај стра да ња у Укра ји
ни и за соп стве на ис ку ше ња у бли
ској бу дућ но сти.

Са да је са мо пи та ње да 
ли ће се Ру си ја опре де ли
ти за ли ни ју зи да ко ји ће 
одво ји ти са мо ње не „исто
риј ске те ри то ри је” од За па
да, или ће је За пад, по ве
ћа ва ју ћи са да шњи ка па ци
тет кон флик та, при мо ра ти 
да ли ни ју зи да по ме ри на 
ра чун остат ка европ ског 
по лу о стр ва. Мо жда све до 
тзв. За пад ног Бал ка на
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ВРЕД НА ДО НА ЦИ ЈА ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗА ШО СО „РА ДИ ВОЈ ПО ПО ВИЋ“

До ни ра но ком би во зи ло
за пре воз уче ни ка

Ђа ци ма ће би ти мно го лак ше, бр же и јед но став ни је да до ла зе од ку ће до шко ле и 
на зад

Град Срем ска Ми тро ви ца је обез бе дио 
још јед но ком би во зи ло за Шко лу за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „Ра ди вој 
По по вић“, ко је је на ме ње но пре во зу уче
ни ка и ко ри сни ка днев ног бо рав ка и лич
них пра ти ла ца. Вред ност ове до на ци је је 
око 1,8 ми ли о на ди на ра. У по не де љак 
16. ја ну а ра в. д. на чел ни ка Град ске упра

ве за со ци јал ну за шти ту и за шти ту 
жи вот не сре ди не, Дра жен Ри ђо шић, уру
чио је кљу че ве ком би во зи ла ди рек то ру 
шко ле, Не го ва ну Ни ко ли ћу.

– Ђа ци ма ће би ти мно го лак ше, бр же 
и јед но став ни је да до ла зе од ку ће до 
шко ле и на зад, али и са мим лич ним пра
ти о ци ма, ко ји иду са њи ма. Ло кал на 

са мо у пра ва обез бе ђу је пре ко 52 ми ли о
на ди на ра за услу ге днев ног бо рав ка и 
800.000 ди на ра за пут ни тро шак ђа ка и 
лич них пра ти ла ца. Ми ће мо и да ље 
ослу шки ва ти шта је то по треб но на шим 
су гра ђа ни ма и тру ди ти се да спро ве де мо 
у де ло, из ја вио је Ри ђо шић.

Шко ла је до са да ко ри сти ла два ком би 
во зи ла за пре воз уче ни ка и ко ри сни ка 
днев ног бо рав ка. Ка ко је ре че но у шко ли, 
уче ни ци ка да иза ђу из си сте ма обра зо
ва ња, укљу чу ју се у функ ци о ни са ње 
днев ног бо рав ка, а све ове услу ге су за 
њих пот пу но бес плат не.

– Но вим во зи лом нам је омо гу ће но да 
већ од 7 са ти ују тру кре ће јед на ли ни ја 
из Срем ске Ра че, дру га пре во зи де цу из 
Ма чве и тре ћа ли ни ја са о бра ћа у гра ду. 
Пре во зи мо око 40 уче ни ка и ко ри сни ка 
днев ног бо рав ка. До са да смо то по сти
за ли и са два, али се де ша ва ло да нам 
де ца ка сне, па до ђу у 10 или 11 са ти тек 
у бо ра вак, што ни је би ло до бро. Са три 
ком би ја већ ће сва де ца би ти пре ве зе на 
до 9 са ти. Дра го ми је што је град пре по
знао на ше по тре бе, ка зао је ди рек тор, 
Не го ван Ни ко лић. 

Из шко ле су по твр ди ли да је до би је на 
и гра ђе вин ска до зво ла за про ши ре ње 
днев ног бо рав ка, за до дат них 480 ква
драт них ме та ра. 

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Опре мљен је и адап ти ран про стор за 
одр жа ва ње на ста ве жи вот них ве шти на. 
На и ме, ђа ци основ но школ ског уз ра ста 
по ха ђа ју те ча со ве као из бор ни пред
мет, а сред њо школ ци ма је то сек ци ја. У 
ка би не ту уче се ру ко ва ња уре ђа ји ма и 
кућ ним апа ра ти ма, слич но не ка да шњим 
ча со ви ма до ма ћин ства. 

– Ово је на не ки на чин тре нинг жи вот
них ве шти на. Ка би нет има по треб ну 
опре му за то, а одр жа ва ће мо у ње му 
ка ко груп не, та ко и ин ди ви ду ал не ра ди
о ни це. По ред сти ца ња по ме ну тих 
ве шти на, раз ви ја ће мо код по ла зни ка 
со ци ја ли за ци ју, ко му ни ка ци ју и емо ци о
нал не ве шти не, ис та кла је Та ма ра Ива
нов, струч ни са рад ник и ор га ни за тор 
прак тич не на ста ве. 

Опре мљен ка би нет за жи вот не 
ве шти не

Та ма ра Ива нов

Не го ван Ни ко лић и Дра жен Ри ђо шић
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ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ ИРИГ

Но ве ин ве сти ци је
и ор га ни за ци ја по сла

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке ЈКП „Ко
му на лац“ из Ири га Дра га не Ки јач ки, то 
пред у зе ће ће се тру ди ти  да кон ти ну и ра
но и ква ли тет но из вр ша ва све по ве ре не 
де лат но сти у ци љу очу ва ња и за шти те 
жи вот не сре ди не и здра вља гра ђа на.У 
до го во ру са осни ва чем за ову го ди ну 
пла ни ра ни су при хо ди по осно ву по ве ре
них де лат но сти у из но су од 43 ми ли о на 
ди на ра,.

Гле да но по де лат но сти ма, пла ни ра но 
је шест ми ли о на ди на ра за одр жа ва ње 
де по ни је, 14 ми ли о на ди на ра за одр жа
ва ње чи сто ће на јав ним по вр ши на ма, 13 
ми ли о на  за де лат ност одр жа ва ња и уре
ђе ње зе ле них по вр ши на, се дам ми ли о на  
за одр жа ва ња гро ба ља и три за зим ско 
одр жа ва ње пу те ва.

Струк ту ра рас хо да је пла ни ра на у 
скла ду са по тре ба ма оба вља де лат но
сти, од но сно, ак це нат је ста вљен на рас
хо де ко ји су не ми нов ни у оба вља њу де
лат но сти пред у зе ћа, као што су на бав ка 
го ри ва, ре зер вних де ло ва, гу ма, ала та и 
тро шко ви одр жа ва ња и по прав ка опре ме. 

Све оста ле вр сте тро шко ва у овом 
пред у зе ћу су све ли  на ми ни мум ка ко би 
се оства ри ле уште де. 

Ка да је реч о тро шко ви ма за ра да, за
ра де оста ју исте, сем за две ка те го ри је 
рад ни ка. На и ме,  у скла ду са по ве ћа њем 
ми ни мал ца, за ра де во за ча и рад ни ка на 
одр жа ва њу чи сто ће би ће ускла ђе не са 
овим по ве ћа њем. 

Но вим про гра мом по сло ва ња су пред

ви ђе не и из ме не у са мој ор га ни за ци ји 
оба вља ња по сла ко ја ће би ти спро ве де
на у пр вом квар та лу ове го ди не.

 – Ин ве сти ци је ко је смо пла ни ра ли у 
са рад њи са осни ва чем су, пре све га, из
град ња три но ве ка пе ле у Ја ску, Не ра ди
ну и Кру ше дол се лу, по том ре но ви ра ње 
и опре ма ње по сто је ћих ка пе ла у Ири гу и 
Врд ни ку, на бав ка три ме ра и не ка сит ни ја 
ула га ња, ка же ди рек тор ка Ки јач ки. 

Циљ пред у зе ћа је да у скла ду са ди
на ми ком при ли ва сред ста ва, ре дов но 
из ми ру је оба ве зе пре ма за по сле ни ма, 
кре ди то ри ма и до ба вља чи ма. 

– Ра ди  ве ће на пла те по тра жи ва ња, 
на ста ви ће мо да спро во ди мо за кон ске 
ме ре ка ко би смо ко ри сни ке мо ти ви са ли 
да ре дов но из ми ру ју сво је оба ве зе. Циљ 
нам је да у овој го ди ни мак си мал ним ан
га жо ва њем људ ских и ма те ри јал них ре
сур са уна пре ди мо и оса вре ме ни мо на ше 
по сло ва ње, уна пре ди мо од но се, пре све
га са гра ђа ни ма,  и ство ри мо но ву сли ку 
и имиџ на шег је ди ног јав ног пред у зе ћа у 
ири шкој оп шти ни, ис та кла је го во ре ћи о 
про гра му ра да за ову го ди ну ди рек тор ка 
Дра га на Ки јач ки.

С. Џа ку ла

Дра га на Ки јач ки

ДРУ ГИ КРУГ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ У ИРИ ГУ
За за куп ско ро
80 хек та ра
по љо при вред ног
зе мљи шта

У ири шкој оп шти ни је у 
то ку оглас за да ва ње у 
за куп и на ко ри шће ње 
по љо при вред ног зе мљи
шта у др жав ној сво ји ни по 
усло ви ма дру гог кру га.

У овом дру гом кру гу 
ли ци та ци је на ла зи се 77,35 
хек та ра, као и два до дат на 
хек та ра по осно ву рас ки да 
уго во ра, да кле укуп но 79,39 
хек та ра. Нај ви ша по чет на 
це на по хек та ру је не што 
ви ше од 31.000 ди на ра, а 
зе мљи ште се да је у за куп 
на 15 го ди на. Оби ла зак 
по љо при вред ног зе мљи
шта ко је се да је у за куп је 
одр жа но 11. ја ну а ра. 

Рок за при ја вљи ва ње и 
под но ше ње до ку мен та ци је 
пу тем апли ка ци је Упра ве 
за по љо при вред но зе мљи
ште је био до 18. ја ну а ра, 
док ће се отва ра ње по ну да 
за да ва ње у за куп и на 

ко ри шће ње зе мљи шта одр
жа ти 26. ја ну а ра. По сту пак 
јав ног над ме та ња се спро
во ди елек трон ским пу тем 
пре ко веб апли ка ци је за 
спро во ђе ње јав ног над ме
та ња ко ја се на ла зи на зва
нич ној веб пре зен та ци ји 
Упра ве за по љо при вред но 
зе мљи ште. 

У пр вом кру гу је би ло 
рас пи са но јав но над ме та
ње за 91,94 хек та ра, а у 
за куп је из да то осам јав них 
над ме та ња укуп не по вр ши
не од 26 хек та ра.

Сред њој струч ној шко ли 
„Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз“ је да то у за куп, без 
на кна де, 21 хек тар по љо
при вред ног зе мљи шта у 
др жав ној сво ји ни на ко јој 
уче ни ци ове шко ле ре дов
но одр жа ва ју прак тич ни 
део на ста ве.

С. Џ.

У  До му Вој ске Ср би је у 
Но вом Са ду Пр ва бри га да 
коп не не вој ске обе ле жи ла je  
крај ка лен дар ске 2022. го ди
не.  Тим по во дом, гра до на че
ли ци Све тла ни Ми ло ва но вић 
уру че на је пла ке та, као знак 
при зна ња за  оства ре ну успе
шну са рад њу Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца са бри га дом и уза
јам ну по др шку.  Пр ва бри га да 

коп не не вој ске на ме ње на је за 
из вр ша ва ње ми си ја и за да та
ка Вој ске Ср би је кроз раз ви ја
ње и уна пре ђи ва ње опе ра тив
них спо соб но сти и до сти за ње 
по треб не рас по ло жи во сти 
сна га за из во ђе ње опе ра ци ја 
и пру жа ње по мо ћи ци вил ним 
вла сти ма при ли ком при род
них не по го да, тех нич котех но
ло шких и дру гих не сре ћа.

ДОМ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ 

При зна ње
Срем ској Ми тро ви ци
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ДО ЧЕК ПРА ВО СЛАВ НЕ НО ВЕ ГО ДИ НЕ

На Град ском тр гу
уз Не ду Укра ден и „Вре ло“

Уз Не ду Укра ден, гру пу 
„Вре ло“, мо ле бан у по ноћ и 
ва тро мет, број ни Ру мља ни 
и љу ди из окол них ме ста у 
Сре му, до че ка ли су пра во
слав ну Но ву го ди ну. Уче сни
ци ма и пу бли ци на ру ку је 
ишло со лид но вре ме, док је 
већ су тра дан ују тро гра ђа не 
до че ка ла ки ша и при лич но 
хлад но вре ме. Но, ова кве 
вре мен ске при ли ке  ни су 
оме ле за ду же не да вред
но рас кла ња ју би ну, јел ку и 
дру ге но во го ди шње укра се, 
та ко да је Град ски трг до био 
по но во свој сва ко днев ни из
глед, а ша ре ни ло и сјај ће мо 
са че ка ти до сле де ћих пра
зни ка.

На ша по зна та пе ва чи ца 
за бав не и поп му зи ке Не
да Укра ден је пре кон цер та 
раз го ва ра ла са но ви на ри ма 
и ис та кла да она во ли да 
за пе ва и сев дал ни ке и рок 
пе сме, да кле, не са мо сво ју 
му зи ку. 

– Пра ти ме „Ме га микс 
бенд“, ми слим да је то нај бо
љи бенд у овој на шој ре ги ји, 
са њи ма сам ра ди ла и со ли
стич ки кон церт. Не пе вам на 
плеј бек и ја ко је бит но са ким  
ра дим и ко ме пра ти. Вре
ме је до бро, та ко да су сви 
усло ви ту да ово бу де јед но 
ле по ве че и да до че ка мо и 
ову го ди ну, ре кла је Не да.

Она је по же ле ла и срећ ну 

Но ву го ди ну сви ма ко ји је до
че ку ју по ју ли јан ском ка лен
да ру. 

– Без об зи ра ко ја је но ва 
го ди на, же лим да вам ова го
ди на до не се ви ше здра вља, 
ми ра, успе ха, љу ба ви, по ро
дич не сре ће, сло ге, про спе
ри те та... Да се дру жи мо уз 
пе сму ви ше не го да при ча мо 
о ра ту, бо ле сти или не чем 
тре ћем. Сви ма же лим срећ
ну но ву го ди ни и све пра зни
ке ко ји до ла зе, по ру чи ла је 

Ру мља ни ма Не да Укра ден.
Ива на Јо ва но вић из ет но 

 гру пе „Вре ло“ ре кла је да 
пред сво јом пу бли ком увек 
има ју до дат ну од го вор ност, 
уз же љу да се сви по се ти о
ци кон цер та до бро про ве ду. 

– Ис ко ри сти ла бих при ли
ку да свим хри шћа ни ма ко
ји обе ле жа ва ју Но ви го ди ну 
по ју ли јан ском ка лен да ру 
че сти там пра во слав ну но ву 
го ди ну, да је до че ка ју у ми
ру и ра до сти и да им ова но

ва 2023.го ди на до не се пу но 
здра вља, ра до сти, ми ра и 
бла го ста ња, као и на прет ка 
у свим по љи ма, по ру чи ла 
је пред сед ни ца Алек сан дра 
Ћи рић.

Мо ле бан у по ноћ је слу
жио је ар хи је реј ски на ме
сник рум ски, про то пре
зви терста вро фор Сре тен 
Ла за ре вић, а упри ли чен је 
на кра ју кон цер та и ва тро
мет.

С. Џа ку ла

До чек у Ру ми
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РУ МА

Из ме на са о бра ћа ја 
због ра до ва

У Ру ми су у то ку ра до ви на из град њи рас
кр сни це са кру жним то ком на укр шта њу 
ули ца Па вло вач ке, Ми ло ша Цр њан ског и 
Мо ше Пи ја де. АД „Срем пут“  оба ве шта ва 
да се, због по ме ну тих ра до ва, са о бра ћај 
пре у сме ра ва на оби ла зни пра вац пре ма 
Врд ни ку, пре ко др жав ног пу та IБ ре да бр 21 
/Ириг  Ру ма/ и др жав ног пу та IIБ ре да бр 
313 /Врд никРи ви цаИриг/. Над ле жне слу
жбе су по ста ви ле и од го ва ра ју ћу пу то ка зну 
сиг на ли за ци ју за „ОБИ ЛА ЗАК“ на ка рак те
ри стич ним рас кр сни ца ма и оп штин ском 
пу ту пре ма Па влов ци ма и Врд ни ку. Уче сни
ци ма у са о бра ћа ју је до сту пан и  пут ка 
Па влов ци ма и Врд ни ку из прав ца Сте ја но
ва ца и Ја ска. Из ме ње ни ре жим са о бра ћа ја 
ће тра ја ти од 9. ја ну а ра до 9. фе бру а ра.

БОР КО ВАЧ КО ЈЕ ЗЕ РО

Пли ва ње
за Ча сни крст

На Бор ко вач ком је зе ру ће се 19. ја ну а ра, 
на Бо го ја вље ње, одр жа ти тра ди ци о нал но 
пли ва ње за Ча сни крст. Би ће то 12. по ре ду 
пли ва ње за ко је су се за ин те ре со ва ни уче
сни ци мо гли при ја вљи ва ти до 17. ја ну а ра у 
Спорт ском са ве зу оп шти не Ру ма. Ор га ни
за то ри пли ва ња за Ча сни крст су Спорт ски 
са вез Оп шти не и Срп ска пра во слав на 
цр ква, уз по др шку Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
и по кро ви тељ ство Оп шти не. Под се ти мо, 
Бо го ја вље ње је је дан од 15 нај ве ћих хри
шћан ских пра зни ка. Овај пра зник је упра во 
и пре по зна тљив по пли ва њу за Ча сни крст.  
Та да уче сни ци пли ва ју на ста зи ду гој 33 
ме тра, што је и сим бол го ди на ко је је имао 
Исус ка да је ра за пет на крст. С. Џ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Бес пла тан јав ни 
пре воз за нај ста ри је

Као и прет ход них го ди на, Град Срем ска 
Ми тро ви ца је до нео од лу ку о фи нан си ра њу 
пре во за пен зи о не ра и су гра ђа на ста ри јих од 
65 го ди на у град ском и при град ском пре во зу. 
На бес плат но ко ри шће ње пре во за има ју 
пра во све ка те го ри је пен зи о не ра, ре че но је 
на одр жа ној кон фе рен ци ји за ме ди је у Град
ској ку ћи, одр жа ној 10. ја ну а ра.

– Ли ца се ди рект но обра ћа ју пре во зни ку, 
од но сно „Сир ми јум бу су“, по треб но је да 
до ста ве фо то гра фи ју, пен зи о ни чек, од но сно 
по твр ду од Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, фо то ко пи ју лич не кар те или очи
та ну лич на кар та. Од лу ка ће ва жи ти то ком 
чи та ве го ди не и зна чај но ће до при не ти 
на шим су гра ђа ни ма, из ја вио је в. д. на чел ни
ка Град ске упра ве за са о бра ћај и ин спек циј
ске по сло ве Ви то мир Обрен че вић. 

Ова прак са тра је већ че ти ри го ди не и об у
хва та чи та ву те ри то ри ју гра да и при па да ју ћа 
се ла. Из ове од лу ке из у зе та је сат ни ца ка да 
су нај ве ће гу жве, од но сно, ка да ђа ци иду у 
шко лу и на зад, а то је пе ри од од пет до 
се дам ча со ва ују тру и од 13 до 15 ча со ва 
по сле под не, рад ним да ни ма. Та да ко ри сни
ци бес плат ног пре во за мо ра ју пла ти ти ау то
бу ску кар ту. 

А. Д.

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА РУ МА

Су фи нан си ра ње медија

Чла но ви Оп штин ског ве ћа Ру ма, на 
сед ни ци одр жа ној 12. ја ну а ра, до не ли 
су  и од лу ку  о су фи нан си ра њу про је ка та 
из оп штин ског бу џе та ра ди оства ри ва ња 
јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор
ми са ња за ову го ди ну.

По осно ву ове од лу ке би ће рас пи сан 
јав ни по зив ко ји рас пи су је пред сед ник 
Оп шти не, а за ин те ре со ва ни мо гу под
не ти сво је при ја ве у ро ку од 20 да на од 
да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва. Од лу
ком се утвр ђу је обим, усло ви и нач пин 
су фи нан си ра ња про је ка та из бу џе та у 
обла сти јав ног ин фор ми са ња, у ци љу 

ин фор ми са ња јав но сти о ак ту ел ним де
ша ва њи ма од зна ча ја за жи вот свих гра
ђа на у рум ској оп шти ни. 

Та ко ђе, утвр ђу ју се те ме и обла сти 
ин фор ми са ња, уче сни ци кон кур са, про
по зи ци је, ро ко ви... Од лу ку  о из бо ру про
је ка та у обла сти јав ног ин фор ми са ња 
до но си пред сед ник Оп шти не Ру ма, на 
осно ву обра зло же ног пред ло га ко ми си
је. За спро во ђе ње ове од лу ке у ово го ди
шњем оп штин ском бу џе ту пла ни ра на су 
сред ства у укуп ном из но су од 28 ми ли о
на ди на ра.

С. Џа ку ла

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа 

Чла но ви Општин ског већа су доне ли 
одлу ку о утвр ђи ва њу цена у окви ру так си 
тари фе на тери то ри ји рум ске општи не. 
Про ме на цена услу га так си пре во за пут
ни ка је извр ше на у одно су на ону из 
2016. годи не у делу који се тиче  цене 
стар та. Наи ме, прет ход но је важи ло да је 
у све три тари фе цена стар та била 100 
дина ра, а сада је 150 дина ра. 

Оста ле цене нису мења не, па тако 
цена по кило ме тру у првој тари фи је 60 
дина ра, у дру гој 80, а у тре ћој 100 дина
ра. Чека ње је, тако ђе, оста ло исто и 
изно си 800 дина ра. За пртљаг пре ко 20 
кило гра ма, пла ћа се 200 дина ра.

Тари фа 1 се при ме њу је од 6 до 22 
часа,  тари фа 2 важи од 22 до 6 часо ва 
ују тро, као и за вожњу изван насе ље ног 

места, док се  тре ћа тари фа 
при ме њу је у дане викен да и 
држав них пра зни ка, као и 
лоших вре мен ских усло ва.

Так си сти су дужни да се 
ускла де са овом одлу ком нај
ка сни је до 1. јула ове годи не. 
Наи ме, Оде ље њу за инспек
циј ске посло ве упу ће на је 
мол ба са 20 пот пи са пред у
зет ни ка и прав них лица да се 
про ме ни цена услу га так си 
пре во за пут ни ка у јав ном сао
бра ћа ју на нивоу локал не 
само у пра ве. 

На осно ву те мол бе која је 
под не та 28. децем бра, а 
после  ана ли зе, утвр ђе но је 
да посто ји еко ном ско оправ
да ње за пове ћа њем цена так
си пре во за, те је таква одлу ка 
и доне та на сед ни ци Општин
ског већа, која је одр жа на 12. 
јану а ра.

С. Џ.

Нов ценов ник так си услу га
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Ра до ви на при ла зу ам бу лан ти
У рум ској оп шти ни и у но

вој го ди ни на ста вље на су 
ула га ња у Дом здра вља, ка
ко у обје кат у гра ду, та ко и 
ам бу лан те у се ли ма. Тре нут
но су у то ку ра до ви на уре ђе
њу пла тоа, од но сно, при ла за 
ам бу лан ти у До брин ци ма. 
На и ме, по сто је ћи пла то је 
био у ло шем ста њу, па та ко 
и оте жан при лаз па ци је на та 
ко ји су до ла зи ли у ам бу лан
ту, по себ но ка да би па да ла 
ки ша, јер се на ње му са ку
пља ла ве ли ка ко ли чи на во
де. 

– Де це ни ја ма се ни је ула
га ло у ам бу лат ну. По ре чи
ма ме шта на, упра во  је би ло 
нај не оп ход ни је да се ура ди 
при ла зни пла то. Ми смо ре а
го ва ли и ра до ви су за по че ли 
од мах ка да  су то вре мен ски 
усло ви до зво ли ли. Из во ђач 
ра до ва је „Срем пу“, а ра ди се 
при ла зни пла то, две ћу при је, 
чи та ва по вр ши на пре ма ам
бу лан ти и пре ма дво ри шту, 
где се на ла зи оде ље ње „По
ле тар ца“, ре кла је пред сед
ни ца Алек сан дра Ћи рић, ко ја 
је 12. ја ну а ра са др Је ле ном 
Сто ја нац Мра че вић, ди рек
тор ком До ма здра вља, об и
шла ра до ве у До брин ци ма.

Она је до да ла да је пла
ни ра но да се у се о ским ам

бу лан та ма уре де при ла зни 
пла тои, на ба ви ме ди цин ска 
опре ма ко ја је по треб на, ам
бу лант на ко ла, као и кре че
ње и уре ђе ње ам бу лан ти.

Кра јем про шле го ди не је у 
па вло вач кој ам бу лан ти ура
ђе но гре ја ње, јер су ра ни је 
то ком зим ских да на, па ци јен
ти и ле ка ри би ли у хлад ним 
про сто ри ја ма.

Та ко ђе, у До му здра вља 

у гра ду  су у то ку ра до ви на 
уре ђе њу про сто ри ја Слу жбе 
хит не по мо ћи. По ста вље на 
су но ва  вра та на хит ној по мо
ћи, али ће се овај део објек та 
До ма здра вља и кре чи ти, за
ме ни ти ком плет но под не пло
чи це, као и лед осве тље ње.

Та ко ђе, це ла згра да је при
кљу че на на да љин ско гре ја
ње, на ко тлар ни цу „Со ли дар
ност“. Че ка се и одо бре ње 

Ми ни стар ства здра вља ка ко 
би за по че ли ра до ви у зуб ној 
ам бу лан ти на ор то па ну. 

– На ста ви ће мо да ула же
мо у рум ски Дом здра вља, 
иа ко он ви ше ни је у на шој 
над ле жно сти, али је то сва
ка ко на ша ду жност пре ма 
гра ђа ни ма и за по сле ни ма у 
овој здрав стве ној уста но ви, 
ис та кла је пред сед ни ца Ћи
рић. С. Џа ку ла

Ра до ви у До брин ци ма

Ви ру си пу не че ка о ни це 
Тем пе ра ту ра, ка шаљ, бол у гр лу, гла во бо ља и 

ма лак са лост, нај че шћи су симп то ми са ко ји ма се 
па ци јен ти ових да на ја вља ју ле ка ру. На ве де не  
те го бе  спе ци фич не су  за ово до ба го ди не, због 
че га ни по ве ћан број па ци је на та са овим симп то ми
ма и у оп шти ни Ста ра Па зо ва ни је из не на ђу јућ, 
ка же др Пе тар Јо ва но вић , ПР До ма здра вља „Др 
Јо ван Јо ва но вић Змај“.

Ка ко ка жу из До ма здра вља, те го бе су слич не 
гри пу, ко је укљу чу ју тем пе ра ту ру, ка шаљ, ки ја ви цу, 
а по ја ви ле су се и бак те риј ске ин фек ци је гр ла, 
стреп то ко ка, од но сно гној не упа ле гр ла и крај ни ка, 
по го то во ме ђу мла ђом по пу ла ци јом. 

Ни ко ро на  ви рус прет ход них да на ни је ми ро вао. 
У оп шти ни Ста ра Па зо ва у по след њих не ко ли ко 
да на ни је би ло де це ин фи ци ра не ко ро ном, али се 
код од ра слих су гра ђа на по твр ђу је по ве ћан број 
по зи тив них на ко вид 19. Не дав но је ста ро па зо вач
ком До му здра вља ди стри бу и ра на и би ва лент на 
„Фај зе ро ва“ вак ци на про тив ко ро не, про тив но ви јих 
со је ва а пред у слов за до би ја ње исте је да смо прет
ход но вак ци ни са ни са нај ма ње две до зе би ло ко је 
вак ци не про тив ко ви да 19.Ина че, у До му здра вља 
„Др Јо ван Јо ва но вић Змај“ од ок то бра је по де ље но 
и 2104 вак ци не про тив се зон ског гри па, за ко ју из 
го ди не у го ди ну ра сте ин те ре со ва ње. На тај на чин 
од гри па је за шти ћен онај део ло кал не по пу ла ци је  
ко ји при па да не кој од здрав стве но ри зич них ка те го
ри ја.  Д. Г.

По ста вљен пр ви По штин 
па ке то мат у Сре му

По шта Ср би је ну ди са вре ме но и 
прак тич но ре ше ње за бр зу, ла ку и 
па мет ну ис по ру ку по ши ља ка – 
По штин па ке то мат.  Са не ко ли ко 
кли ко ва до свог па ке та. Ово је но ва 
услу га По ште Ср би је, до ступ на 
са да и у Ста рој Па зо ви.  У пи та њу је 
По штин па ке то мат на ко ме се мо гу 
ис по ру чи ти по шиљ ке за ко је је уна
пред пла ће на по шта ри на на зах тев 
по ши ља о ца или је при ма лац мо же 

пре у сме ри ти пу тем лин ка из СМС 
или ви бер по ру ке од По ште Ср би је. 
Услу га је до ступ на ре ги стро ва ним и 
не ре ги стро ва ним ко ри сни ци ма, са и 
без мо бил не апли ка ци је, уз ко ри
шће ње свих мо бил них те ле фо на. 

По да ци по треб ни за пре у зи ма ње 
по шиљ ке ша љу се на мо бил ни 
те ле фон, а пре у зи ма ње по шиљ ке 
од стра не ко ри сни ка функ ци о ни ше 
по јед но став ном прин ци пу – при ма
лац до би ја по ру ку да га у па ке то ма
ту че ка по шиљ ка, од ла зи до па ке то
ма та и ко ри шће њем апли ка ци је или 
по зи вом, от кљу ча ва га и пре у зи ма 
по шиљ ку. Тре нут но је у Ср би ји 29 
ин ста ли ра них По шти них па ке то ма
та, у на ја ви је још 400. По штин па ке
то мат, по ста вљен на ула ску у згра
ду по ште у Ста рој Па зо ви пр ви  је у 
Сре му и отво рен 24 са та днев но, 
се дам да на у не де љи. За са да се на 
овај на чин мо гу пре у зе ти са мо па ке
ти без пла ћа ња, а ра ди се на то ме 
да бу ду и са мо гућ но шћу пла ћа ња 
от куп ни не.  З. K.

СТАРА ПАЗОВА
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Про гла ше ни нај у спе шни ји 
Вој ча ни за 2022. го ди ну

Уо чи пра во слав не Но ве го ди не, у 
Вој ки на ста вља ју са на гра ђи ва њем 
нај у спе шни јих су гра ђа на у прет ход ној 
го ди ни. При то ме се оце њу је рад и 
за ла га ње у обла сти по љо при вре де, 
при вре де, кул ту ре, спор та, еко ло ги је, 
ху ма ни тар ног ра да и до де љу је се при
зна ње за слу жни гра ђа нин. Све ча ност 
до де ле је ор га ни зо ва на као и увек, 13. 
ја ну а ра у про сто ри ји До ма кул ту ре у 
Вој ки у при су ству број них го сти ју.

Нај у спе шни ји по љо при вред ник за 
2022. го ди ну у Вој ки је Ра до ван Ро сић, 
ко ји се 35 го ди на ба ви по љо при вре
дом. Ње го во га здин ство об ра ђу је 70 
ју та ра зе мље, уз га ја пше ни цу, ку ку руз, 
сун цо крет и со ју, а за сво је по тре бе 
хра ни пра си ће и то вље ни ке. Нај у спе
шни ји при вред ник Сло бо дан По по вић 
се пре ра дом ме та ла ба ви ско ро че ти
ри де це ни је, вла сник је пред у зе
ћа  ПО МИ БО ДОО Вој ка са де сет 
стал но за по сле них рад ни ка, а ка же да 
и сам че сто ста не по ред ма ши не у 
про из вод ном по го ну. 

Нај у ре ђе ни је дво ри ште има Зо ран 
Јо ва но вић. У сре ди шту се на ла зи 
фон та на, ко ју окру жу ју че ти на ри, раз
не вр сте гр мо ва и трав њак, у чи јем 
одр жа ва њу ужи ва, а нај ви ше по сла 
има упра во пре ко ле та. При зна ње за 
ху ма ни тар ни рад по не ла је ме ди цин
ска се стра Дра ги ца Аба џи ја. Цео свој 
рад ни век је про ве ла у ам бу лан ти у 
Вој ки, а и са да ка да је у пен зи ји, че сто 
по ма же су гра ђа ни ма што са ве ти ма, 

што да ју ћи те ра пи ју, и во лон ти ра код 
пен зи о не ра.

Ма ри ја Јо ви шић, од бој ка ши ца, ко ја 
је би ла део еки пе ста ро па зо вач ке гим
на зи је на свет ском пр вен ству  за сред
њо школ це у Бра зи лу, с пра вом но си 
епи тет нај бо ље спор тист ки ње, ко ја се 
са да спре ма за упис на ме ди цин ски 
фа кул тет, али ка же да ће од бој ку игра
ти и на да ље.

Ру жи ци Ра га сто вац, због свог ду го
го ди шњег по све ће ног ра да у обла сти 
кул ту ре у Вој ки је при па ло при зна ње 
нај у спе шни је у кул ту ри. Она је члан 
ор га ни за ци о них од бо ра кул тур них 
ма ни фе ста ци ја у Вој ки, као што су 
Ли ков на ко ло ни ја „Ко смик арт“, „Во јач
ки пу дар ски да ни“, Рок ве че ри – „Не ка
да и сад“, мо то ску па, ет но  по став
ком је до при не ла про гра му обе ле жа
ва ња шест ве ко ва од пр вих пи са них 
по ме на о Вој ки, а са ма је ор га ни зо ва
ла 10 при ват них ли ков них ко ло ни ја, и 
сма тра да ово се ло има шта да по ну
ди ка да је кул ту ра у пи та њу и по но си 
се њи ме.

Ти ту лу за слу жног гра ђа ни на је 
по нео  Љу бан Ско пљак, ко ји је 16 
го ди на члан Са ве та Ме сне за јед ни це, 
од то га два ман да та на оба вљао  функ
ци ју пред сед ни ка ка да је знат но 
до при нео уре ђе њу ме ста, од ин фра
струк ту ре, око 20 ас фал ти ра них ули
ца, ре кон струк ци је цен тра, школ ског 
дво ри шта, пре ко чи шће ња ка на ла, 
лет ње по зор ни це у пар ку, до ре но ви

ра ња уну тра шњо сти До ма кул ту ре, 
чи ме је жи вот свих по диг нут на ви ши 
ни во.

– При зна ње за слу жни гра ђа нин Вој
ке сва ка ко при ја а по себ но за то што 
сам то до био на пред лог ме шта на, 
ко ми си је ко ја је то ра ди ла и мо јих 
ко ле га из Са ве та Ме сне за јед ни це.  За 
прет ход них осам го ди на ура ђе но је 
до ста то га, и те шко је све на бро ја ти. 
Дао сам део се бе за та ко не што, али 
ни шта не би би ло ре а ли зо ва но да 
ни је би ло по др шке ло кал не са мо у пра
ве, и на рав но, до бре са рад ње и до го
во ра са свим чла но ви ма Са ве та.

На гра де је уру чи ла Је ле на Ин ђић, 
пред сед ни ца Са ве та МЗ Вој ка, ко ја је 
че сти та ла до бит ни ци ма.

– Прет ход на го ди на је би ла успе
шна, оства ри ли смо за да те ци ље ве, 
ре а ли зо ва ли број не про јек те и на то 
смо по себ но по но сни. Спрем ни смо за 
но ву го ди ну,  по ста ви ли смо се би но ве 
иза зо ве, и на тај на чин, тру ди ће мо се 
да на пра ви мо ко рак да ље од сво је 
ком форт зо не и учи ни ти да на ше 
ме сто бу де још леп ше, уре ђе ни је и 
ин те ре сант ни је, ре кла је Је ле на 
Ин ђић.

Рад, за ла га ње и ис трај ност у пла но
ви ма са мо су не ке осо би не, ко је у 
се би но се успе шни љу ди, а упра во су 
то има ли у ви ду чла но ви Ме сне за јед
ни це Вој ка, ка да су по 17. пут од лу чи
ва ли о на гра ђи ва њу нај у спе шни јих 
су гра ђа на. З. К.

На гра ђе ни Вој ча ни
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Зна чај на ула га ња у се о ске сре ди не
Оп шти на Ин ђи ја уло жи ће зна чај на 

сред ства из бу џе та ове го ди не у про јек те 
чи ја ће ре а ли за ци ја ути ца ти на бо љи 
ква ли тет сва ко дне ви це ме шта на свих 
на се ља те срем ске оп штие. Из ме ђу 
оста лог, ка ко је по твр дио пред сед ник 
Оп шти не Вла ди мир Гак, у Љу ко ву је у 
то ку про јек то ва ње за бу ду ћу фи скул тур
ну са лу. Ни шта ма ње, ка ко је на вео, не ће 
се ула га ти и у оста ла на се ље на ме ста. 

– У Јар ков ци ма смо пред ви де ли да у 
то ку ове го ди не поч не из град ња вр ти ћа 
и то ком ја ну а ра кре ну ће при пре ма про
јект не до ку мен та ци је. Та ко ђе, но ви 
вр тић обе ћа ли смо и ме шта ни ма Но вих 
Кар ло ва ца. У том се лу би ће из гра ђен и 

кру жни ток  ис та као је Гак.
Он је до дао да је у то ку 2022. го ди не 

за по чет про је кат ко ји се од но си на 
из град њу мул ти функ ци о нал не спорт ске 
ха ле у Бе шки.

– Сле ди нај пре по ста вља ње те ме ља 
за бу ду ћу спорт ску ха лу у Бе шки, што 
пред ста вља пр ву фа зу пред ви ђе них 
ра до ва. Мо гу да по твр дим да ће до кра ја 
ове го ди не обје кат би ти „под кро вом“, а 
сре ди ном 2024. го ди не би ће ста вљен у 
функ ци ју ис та као је Гак и до дао да ће у 
то ку 2023. го ди не по че ти из град ња ка пе
ла на ме сним гро бљи ма у Чор та нов ци ма 
и Ма ра ди ку, а да се у Љу ко ву обје кат 
при во ди кра ју. 

Го во ре ћи о про јек ти ма ко ји ће се 
фи нан си ра ти из оп штин ске ка се, пред
сед ник Оп шти не Ин ђи ја на вео је и да су 
обез бе ђе на сред ства за ре а ли за ци ју 
про јек та ко ји се од но си на спа ја ње кр че
дин ског во до во да са Но вим Кар лов ци ма, 
ка ко би Кр че дин био до дат но обез бе ђен 
у слу ча ју по тен ци јал но кри тич них си ту а
ци ја у во до снаб де ва њу. 

– По сле из ра де про јект не до ку мен та
ци је и до би ја ња гра ђе вин ске до зво ле, 
рас пи са на је јав на на бав ка за из град њу 
но вог бу на ра у Кр че ди ну. Оче ки ва ња су 
да у пр вој по ло ви ни фе бру а ра поч ну 
ра до ви на те ре нуис та као је Гак.

М. Ђ.

СА СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48 У ИН ЂИ ЈИ

Про ши ре ње га со вод не
мре же у ви кенд на се љи ма

Оп шти на Ин ђи ја и Јав но пред у зе ће 
„Ин гас“ на ста вља ју и ове го ди не са ула
га њем у про ши ре ње га со вод не мре же у 
ви кенд зо на ма. Ка ко је ис та као пред сед
ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак на 
са стан ку Си сте ма 48, ове го ди не би ће 
на ста вље ни ра до ви на из град њи мре же 
у ви кенд на се љу Кр че ви не у Ин ђи ји.

– Ка да за вр ши мо те ра до ве, ра ди ће се 
на про ши ре њу мре же на још не ко ли ко 
ло ка ци ја у Но вом Слан ка ме ну и у не ким 
ма њим ули ца ма. По сле то га на ста вља
мо ра до ве на ши ре њу га со вод не мре же 
и у ви кенд зо на ма. Има мо до ста но во и
згра ђе них ви кен ди ца и га со вод на мре жа 
би ће од ве ли ког зна ча ја и за оне вла сни

ке ви кен ди ца ко ји у њи ма бо ра ве то ком 
це ле го ди не, ис та као је пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја.

Гак је до дао и да је у то ку на бав ка 5000 
сад ни ца, а да је за тај по сао пред ви ђен 
про гра мом по сло ва ња Јав ног ко му нал
ног пред у зе ћа „Ко му на лац“ за 2023. 
го ди ну, из дво је но 2,5 ми ли о на ди на ра. 
То је са мо је дан број но вих сад ни ца ко је 
ће би ти по са ђе не у то ку ове го ди не.

– Уве рен сам да ће мо не ким бу ду ћим 
из ме на ма пла но ва и про гра ма по ди ћи на 
још ве ћи из нос и број сад ни ца. По сти гли 
смо и до го вор са ре сор ним по кра јин ским 
се кре та ри ја том да ове го ди не до би је мо 
ве ћа сред ства за на бав ку сад ни ца, не го 

што је то би ло у прет ход ном пе ри о ду. 
Мо рам да на по ме нем да је у по след ње 
две и по го ди не по са ђе но ви ше сад ни ца 
на те ри то ри ји на ше оп шти не не го што је 
то ура ђе но то ком прет ход них 50 го ди на.

Гак се на кра ју освр нуо и на про је кат 
из град ње град ске пи ја це ис ти чу ћи да је у 
то ку ре ви зи ја про јек та. 

– Рас пи си ва ње јав не на бав ке за про је
кат из град ње град ске пи ја це усле ди ће 
на кон ана ли зе и ко ри го ва ња  це на. С 
об зи ром  на то да је про је кат ра ђен пре 
две го ди не, це не се са да мо ра ју ускла ди
ти ис та као је пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја.

М. Ђ.

Са ста нак Си сте ма 48
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Од са мог све ча ног отва ра ња Келт ског 
се ла у ју лу 2021. го ди не, за овај му зеј на 
отво ре ном, вла да ве ли ко ин те ре со ва ње 
по се ти ла ца из свих де ло ва Ср би је. Ка ко 
су не дав но по твр ди ли пред став ни ци 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи
ја кроз ка пи је „Келт ског се ла“ про шло је 
ви ше од 30 хи ља да по се ти ла ца.

У то ку про шле го ди не, ком плекс је 
обо га ћен но вим са др жа ји ма – из гра ђе ни 
су до дат ни објек ти, лет ња по зор ни ца, 
нат кри ве на је плат фор ма из над је зе ра 
на ко јој се на ла зи ка фере сто ран, опре
мље не су две но ве келт ске ку ће (ку ћа 
во ђе и ку ћа дру и да), по став ка у келт ском 
му зе ју је до пу ње на но вим ин те ре сант
ним екс по на ти ма.

Осим са ме ту ри стич ке про мо ци је 

Ин ђи је, у рад „Келт ског се ла“ укљу че не 
су шко ле, за на тли је и удру же ња же на 
ко ји жи ве и ра де на те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја, чи ме се до би ја да ле ко ве ћи дру
штве ни и при вред ни зна чај овог ком
плек са, ис ти чу пред став ни ци Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја ко ји су, 
ујед но, на ја ви ли из град њу „Аван ту ра 
пар ка“ у „Келт ском се лу“. Ка ко су ре кли, 
у пи та њу је још је дан, до дат ни са др жај 
на ме њен де ци, ко ја су нај број ни ја ме ђу 
по се ти о ци ма у му зе ју на отво ре ном.

„Нај а трак тив ни ји те мат ски парк у 
Ср би ји”, ка ко је „Келт ско се ло“ на зва но, 
ра ди су бо том и не де љом од 9 до 19 
ча со ва, док су рад ним да ни ма по се те 
ор га ни зо ва не за на ја вље не гру пе.

М.Ђ.

Аван ту ра парк
у „Кел тском се лу“

Аван ту ра парк у Кел тском се лу

Ло кал ни про из во ди под брен дом 
„ИН про и звод Ин ђи је“ тре ба ло би да се 
уско ро на ђу у мар ке ти ма ло кал ног тр го
вин ског лан ца . Ка ко су ис та кли пред
став ни ци Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
оп шти не Ин ђи ја (ТОО Ин ђи ја), не дав но 
је одр жан са ста нак са вла сни ком на 
ко јем су де фи ни са не вр сте и ко ли чи не 
про из во да, као и ло ка ци је обје ка та у 
ко ји ма ће по тро ша чи убу ду ће мо ћи да 
ку пе руч но ве же не вре ћи це за пи ће, 
се то ве за вен ча ња и кр ште ња, до ма ће 
со ко ве и џе мо ве, про из во де од ме да и 
ви но. На овај на чин ло кал ни про из во
ђа чи ру ко тво ри на, хра не и пи ћа са 
те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја до би ли су 
при ли ку да сво је про из во де ди стри бу и
ра ју ши рем кру гу по тро ша ча, али и 
ту ри сти ма као ау тен ти чан су ве нир из 

Инђијe, ка жу у Ту ри стич кој ор га ни за ци
ји.

Про је кат об је ди ња ва ња по ну де 
ло кал них про из во да и њи хов пла сман 
под је дин стве ним брен дом „ИН про и
звод Ин ђи је“, а по кре ну ле су га кра јем 
2022. го ди не Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
оп шти не Ин ђи ја и Аген ци ја за ру рал ни 
раз вој оп шти не. Пр ва про мо ци ја про јек
та одр жа на је на ма ни фе ста ци ји 
„Ми хољ ски су сре ти се ла“ у Љу ко ву, где 
је но ви бренд пред ста вљен по се ти о ци
ма и оку пље ним из ла га чи ма. У пр вој 
фа зи про јек та уче ству ју про из во ди ко ји 
су то за вре де ли сво јим ква ли те том и 
ан га жо ва њем про из во ђа ча, док је у 
на ред ној фа зи круг про из во ђа ча пла ни
ра но про ши ри ти, ка жу у ТОО Ин ђи ја.

М. Ђ.

Ло кал ни про из во ди
„ИН про и звод Ин ђи је“
уско ро у мар ке ти ма

НОВИ БАНОВЦИ
По ро ди ца у по жа ру 
оста ла без кро ва 
над гла вом

У не де љу, 8. ја ну а ра око 14 
ча со ва из био је по жар у по ро дич
ној ку ћи у Но вим Ба нов ци ма у Вој
во ђан ској ули ци. Сед мо го ди шњи 
Лу ка и ње го ви ро ди те љи оста ли 
су у тре ну без кро ва над гла вом и 
све га што су го ди на ма гра ди ли. 
Га ра ви зи до ви, из го ре ле гре де, 
цре по ви и уру шен кров  то је при
зор ко ји је ва тре на сти хи ја на пра
ви ла од по ро дич не ку ће за све га 
15 ми ну та. Тог коб ног 8. ја ну а ра, 
дру гог да на Бо жи ћа, по ро ди ца 
Kељ из Но вих Ба но ва ца упу ти ла 
се у Ба тај ни цу на ро ђен дан, а тек 
што су сти гли те ле фо ном  мај ка 
Си ни ше Kеља, ко ја се слу чај но 
за те кла на обли жњем гро бљу 
ја ви ла им је да им ку ћа го ри у пла
ме ну. Kотао и све око ње га, због 
јед не сит не вар ни це на пра вио је 
огром ну ма те ри јал ну ште ту. Ва тро
га сци су са два во зи ла иза шла на 
те рен на кон по зи ва и по жар је 
ефи ка сно са ни ран. Но ипак, те шки 
да ни су пред овом по ро ди цом. 
Си ни ша због по вре де кич ме не 
мо же без по мо ћи ни шта. А зи ма 
тек до ла зи.

Уз по моћ љу ди до бре во ље, 
при ја те ља и ком ши ја, кров је са ни
ран кроз са мо је дан дан, по ста
вљен је на ку пље ни, ко ри шће ни и 
по лов ни цреп, али то сва ка ко ни је 
ре ше ње. Са овим кро вом по ро ди
ца ће из гу ра ти до про ле ћа, ка да је 
по треб но да се по ста ве пот пу но 
но ве гре де, да ске и цре по ви. У 
но во ба но вач кој Основ ној шко ли 
„Ни ко ла Те сла“ пла ни ра на је ху ма
ни тар на ак ци ја у окви ру I 3 , оде
ље ња ко ји ма ли Лу ка по ха ђа. 
По зи ва мо све љу де до бре во ље 
да се ода зо ву ис тој и по мог ну да 
ова скром на по ро ди ца по но во има 
фун ци о на лан кров над гла вом. 
По ро ди ци мо же те по мо ћи и упла
том на број жи ро ра чу на: 
325930050001060630.  Д. Г.



12 18. JANUAR 2023.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

хРАМ СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА

„Бо жић но се о це“ опле ме ни ло 
пор ту пе ћи нач ке цр кве

Пред сед ник оп шти не 
Пе ћин ци Си ни ша Ђо кић је на 
Бад њи дан, за јед но са сво јим 
за ме ни ком Зо ра ном Вој ки
ћем, об и шао је „Бо жић но се о
це“ у пор ти Хра ма Све тог Оца 
Ни ко ла ја, где га је до че као 
ар хи је реј ски на ме сник пе ћи
нач ки, про то на ме сник Бо јан 
Ми ја но вић. Пред сед ник 
Ђо кић је том при ли ком ис та
као да је „Бо жић но се о це“ 
опле ме ни ло про сла ву нај ве
ћег хри шћан ског пра зни ка у 
Пе ћин ци ма.

– Осе ћа се по зи тив на енер
ги ја и же ља ових мла дих 
љу ди да да ју до при нос ху ма
ни тар ним ак тив но сти ма ко је 
спро во ди Ар хи је реј ско на ме
сни штво пе ћи нач ко, ка ко и 
при ли чи овим бла гим пра
знич ним да ни ма – из ја вио је 
Ђо кић.

Ка ко нам је ре као на ме сник 
Бо јан Ми ја но вић, у окви ру 
„Бо жић ног се о це та“ упри ли
чен је про дај ни ба зар, ко ји су 
ор га ни зо ва ли Све то сав ска 
омла дин ска за јед ни ца и Ко ло 
срп ских се ста ра, а сво је ру ко
тво ри не за ба зар је до ни ра ло 
и Удру же ње же на „Ши ма нов
чан ке“ из Ши ма но ва ца.

– При ход од ба за ра на ме

њен је де лом за Ма на стир 
Све та Пет ка Из вор ска код 
Па ра ћи на, ко ји ме ђу сво јим 
шти ће ни ци ма има и де цу са 
по себ ним по тре ба ма, а де лом 
за оста ле ху ма ни тар не ак тив

но сти Ар хи је реј ског на ме сни
штва пе ћи нач ког. Ово је дру га 
го ди на ка ко ор га ни зу ју е мо 
„Бо жић но се о це“ и на дам се 
да ће то по ста ти јед на ле па и 
ху ма на тра ди ци ја у се ди шту 

на шег на ме сни штва, а ове 
го ди не има мо и по др шку 
пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра
ве ко ја је по кро ви тељ „Бо жић
ног се о це та“ – ре као је Ми ја
но вић.

Синиша Ђокић и Зоран Војкић обишли Божићно сеоце

ПОМОЋ МАЛИШАНИМА НА КОСОВУ И МЕТОхИЈИ

Караван љубави и подршке
Основ на шко ла „Сло бо дан Бајић Паја” 

из Пећи на ца, орга ни зо ва ла је и ове 
годи не про је кат  „Слат ки кара ван 2023”, 
зајед но са Омла дин ском хума ни тар ном 
орга ни за ци јом „Ује ди ње на Срби ја” и 

Архи је реј ским наме сни штвом пећи нач
ким, а циљ акци је је при ку пља ње слат
ки ша за ново го ди шње паке ти ће наме
ње не мали ша ни ма на Косо ву и Мето хи
ји.

Како нам је рекла Мили ја на Срдић, 
дирек тор ка пећи нач ке основ не шко ле, 
свој допри нос хума ни тар ној акци ји су 
дале још две основ не шко ле ОШ „Душан 
Вука со вић Дио ген” из Купи но ва и ОШ 
„23. окто бар” из Голу би на ца, као и Тех
нич ка шко ла „Милен ко Вер кић Неша” из 
Пећи на ца.

– Вео ма смо поно сни на наше уче ни ке 
који су при ку пи ли вели ку коли чи ну слат
ки ша. Посеб но бисмо похва ли ли уче ни
ке под руч них шко ла који су пре да но 
саку пља ли слат ки ше, сла ни ше, играч ке 
и школ ски при бор, а онда их све спа ко
ва ли у кути је обло же не укра сним папи
ром. Наши тален то ва ни ђаци поже ле ли 
су пре све га мира и бла го ста ња, здра
вља, сре ће и љуба ви за Нову годи ну 
сво јим вршња ци ма путем руч но изра ђе
них честит ки весе лих боја и обли ка. 
Кара ван љуба ви и подр шке, чији смо и 
ми делић, кре ће ове неде ље пут Ора
хов ца, Вели ке Хоче, Гора ждев ца, Штрп
ца, Гра ча ни це и Косов ске Митро ви це да 
обра ду је и угре је срца наших мали ша на 
из јужне покра ји не  рекла нам је Срдић.

„Слатки караван 2023“
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Најуспешнија година
за ватрогасце из Купинова

На састан ку одр жа ном прет по след њег 
дана 2022. годи не у општи ни Пећин ци, 
коман дир Добро вољ не ватро га сне једи
ни це „Деспот Ђурађ Бран ко вић“ из Купи
но ва, Жељ ко Јев тић, уру чио је захвал ни
це пред сед ни ку Општи не Сини ши Ђоки
ћу и њего вом заме ни ку Зора ну Вој ки ћу 
за подр шку у раду и афир ма ци ји ове 
једи ни це.

Захва љу ју ћи се на при зна њу, пред сед
ник Ђокић је иста као да посто ја ње 
добро вољ не ватро га сне једи ни це у 
јужном делу општи не, који је нај у да ље
ни ји од Пећи на ца и од про фе си о нал не 
Ватро га сне спа си лач ке једи ни це Пећин
ци, сва ка ко допри но си већој без бед но
сти гра ђа на и њихо ве имо ви не у овом 
делу општи не и да ће због тога, како је 
рекао, Општи на Пећин ци и у будућ но сти 
подр жа ва ти рад ДВЈ „Деспот Ђурађ 
Бран ко вић“.

Јев тић је оце нио да је 2022. била нај у
спе шни ја годи на за ДВЈ од самог осни ва
ња једи ни це 2014. годи не.

– Вели ки успех је то што смо оства ри
ли сарад њу са две добро вољ не ватро га
сне једи ни це из Сло ве ни је, захва љу ју ћи 
који ма смо успе ли да ком пле ти ра мо 
заштит ну опре му, а са коле га ма из Сло
ве ни је смо пот пи са ли и мемо рад нум о 
уза јам ној помо ћи у слу ча ју еле мен тар
них непо го да, тако да може мо рачу на ти 
на наше при ја те ље из Сло ве ни је и на 
њихо ву опре му и тех ни ку у слу ча ју да то 
нашој општи ни затре ба, као што и они 
могу рачу на ти на нас – изја вио је Јев тић.

Он је као дру ги, ништа мање важан 

успех навео набав ку ватро га сног вози ла, 
чиме је зао кру жен про цес опре ма ња 
једи ни це, која је сада у пот пу но сти опе
ра тив на, а про фе си о нал на Ватро га сна 
спа си лач ка једи ни ца из Пећи на ца, како 
је рекао, може на добро вољ це из Купи
но ва да рачу на у пуном капа ци те ту.

– Јако је важно и то што смо и зва нич
но поста ли састав ни део Сек то ра за ван
ред не ситу а ци је Мини стар ства уну тра
шњих посло ва, што зна чи да је цело ку
пан систем орга ни за ци је, обу ке и дело
ва ња пре у зео Сек тор за ван ред не ситу а
ци је, у сагла сно сти са ватро га сним саве
зи ма Срби је и Вој во ди не – рекао нам је 

Јев тић и додао да ће у наред ном пери о
ду Сек тор орга ни зо ва ти спе ци ја ли стич ку 
обу ку за добро вољ не ватро га сне једи ни
це, коју ће држа ти про фе си о нал ни 
инструк то ри сек то ра.

Захвал ни це су доде ље не и коман ди ру 
про фе си о нал не ватро га сне једи ни це из 
Пећи на ца Мила ну Ста ни ћу, коман ди ру 
Поли циј ске ста ни це Пећин ци Нена ду 
Павло ви ћу, коман дан ту Ватро га сноспа
си лач ког бата љо на из Срем ске Митро ви
це Живо сла ву Ивко ви ћу и дру ги ма који 
су дали посе бан допри нос раз ви ја њу и 
афир ма ци ји ДВЈ „Деспот Ђурађ Бран ко
вић“.

УДРУжЕЊЕ “РАЗЛИКОВНИЦА”

Базар подршке особама
са посебним потребама

На пећи нач ком шета ли шту, пред Божић не пра зни ке, 
Удру же ње „Раз ли ков ни ца” из Пећи на ца орга ни зо ва ло је 
хума ни тар ни базар, током којег су чла но ви овог удру же
ња про да ва ли дома ће про из во де, накит, књи ге, еду ка
тив ни мате ри јал за децу. Како нам је рекла Татја на 
Бор де ја ше вић из „Раз ли ков ни це“, циљ база ра био је 
пре све га поди за ње све сти сугра ђа на и подр шка осо ба
ма са посеб ним потре ба ма и њихо вим поро ди ца ма.

– С обзи ром на то да смо недав но осно ва ли удру же
ње, задо вољ ни смо одзи вом наших сугра ђа на. Сав 
при ку пље ни новац биће иско ри шћен за рад удру же ња, 
а у пла ну су нам еду ка тив не ради о ни це, посеб но са 
нај мла ђи ма. Како се удру же ње буде раз ви ја ло, шири
ће се и раз не могућ но сти. Важно је да смо напра ви ли 
први корак и осно ва ли удру же ње. Ништа није лако на 
почет ку, а ми смо спрем ни да учи мо и раз ви ја мо се, 
што ћемо, сигур на сам, уз ова кву подр шку наших 
сугра ђа на, Месне зајед ни це, наше Општи не, број них 
ком па ни ја и пред у зе ћа, на кра ју и успе ти  рекла нам је 
Татја на.

Она је дода ла, да су током тра ја ња хума ни тар ног 
база ра доби ли седам нових чла но ва „Раз ли ков ни це“.

хуманитарни базар у Пећинцима
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КАРЛОВЧИЋ

Фол кло ра ши пр ви пут
на сту пи ли на Бад ње ве че

Ме шта ни Кар лов чи ћа ко ји 
су се на Бад ње ве че оку пи ли 
у ме сном пра во слав ном хра
му, има ли су при ли ку да ужи
ва ју у пр вом на сту пу мла де 
фол клор не гру пе ко ја оку пља 
25 игра ча из овог на се ља. 
Мла ди фол кло ра ши оку пи ли 
су се у сеп тем бру про шле 
го ди не и од та да при пре ма ју 
на ступ, а са де цом ра де три 
ко ре о гра фа – Вла сти мир Зур
ко вић, Мар ко Ље шић и Ива на 
Стој ко вић ко ја нам је ре кла да 
су, с об зи ром на крат ко вре ме 
за при пре ме, пре за до вољ ни и 
ква ли те том на сту па де це и 
ре ак ци јом пу бли ке.

– Ова фол клор на гру па је 
прак тич но кул тур ноумет нич
ко дру штво у осни ва њу и 
ве ру јем да то мо же мо да 
оства ри мо, тим пре што смо 
за овај по ду хват до би ли ве ли
ку по др шку, не са мо од ро ди

те ља, већ и од чла но ва Са ве
та ме сне за јед ни це, по себ но 
до Ми ла на Сте па но ви ћа и 
Јо ва на Де вр ње, као и од 
на шег све ште ни ка Јо ва на 

Стег ња ји ћа ко ји су увек ту за 
на шу де цу – ре кла нам је Ива
на.

Мла ди фол кло ра ши су се 
на Бад ње ве че у пор ти цр кве 

кар лов чи ћан ској пу бли ци 
пред ста ви ли са три ко ре о гра
фи је – Срем, Ср би ја и Лу бе
ни це, и пе смом „Ве се ли се 
срп ски ро де“.

Фолклораши из Карловчића

АР хИВ СРЕ МА И УДРУ жЕ ЊЕ СРП СКОРУ СКОГ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

Отво ре ни Да ни ру ске кул ту ре
Да ни ру ске кул ту ре су за по че ти про мо ци јом књи ге Зден ка Ла зо ра из Ши да „Лин гво

кул ту ро ло шки кон цепт ре чи „ку ћа“ у ру ском, ру син ском и срп ском је зи ку“
Исто риј ски ар хив „Срем“ у са рад њи са 

Ре ги о нал ним удру же њем срп скору ског 
при ја тељ ства „Срем“, по ше сти пут је 
ор га ни зо вао Да не ру ске кул ту ре у Срем
ској Ми тро ви ци. Све ча но отва ра ње 
ма ни фе ста ци је, ко ја тра је 11 да на, упри
ли че но је у Му зе ју Сре ма у не де љу, 15. 
ја ну а ра. 

– Иде ја је би ла да на ше гра ђа не и 
по се ти о це упо зна мо са ру ском кул ту ром, 
али не са оном ко ја нам је по зна та, већ и 
са спе ци фич но сти ма ко је су ма ло по ми
ња не, као што су крат ко ме тра жни ани ми
ра ни фил мо ви на ру ском, што је код нас 
по при лич но не по зна та те ма, ре као је 
Де јан Уме тић, ди рек тор ар хи ва.

Да ни ру ске кул ту ре су за по че ти про мо
ци јом књи ге Зден ка Ла зо ра из Ши да 
„Лин гво кул ту ро ло шки кон цепт ре чи „ку
ћа“ у ру ском, ру син ском и срп ском је зи
ку“. 

– Ин те ре сант но ми је би ло да ви дим 
ка кво по и ма ње ме ђу сло вен ским на ро
ди ма има по јам „ку ћа“, у фра за ма и из ра
зи ма. За Ру се, Ру си не и Ср бе за јед нич ка 
је та спо на, са мно го за јед нич ких из ве де
ни ца, ка зао је ау тор књи ге.

Удру же ње срп скору ског при ја тељ ства 
из Ши да, уз по моћ Оп шти не Шид је 
за слу жно за штам па ње ове књи ге.

– Из у зет но нам је дра го што смо до би
ли по ве ре ње ау то ра Зден ка Ла зо ра, за 
штам па ње ње го ве књи ге. Она пред ста
вља ње гов ма стер рад, ко ји је јед на 

вр ста лин гво кул ту ро ло шког огле да, 
ко јим до ка зу је да су срп ски, ру ски и 
ру син ски срод ни и слич ни је зи ци, из ја вио 
је Ми ћо Ђу кић, пред сед ник Удру же ња 
срп скору ског при ја тељ ства Шид.

Отва ра њу Да на ру ске кул ту ре је при
су ство вао ве ли ки број гра ђа на, а ме ђу 
њи ма и пред став ни ци Ру ског до ма у Бе о
гра ду.

– Мно го це ни мо и по шту је мо при ја
тељ ство у Срем ској Ми тро ви ци. Увек 
нам је дра го да до ђе мо и по др жи мо овај 
до га ђај и пред ло жи мо по не ки са др жај, 
по ру чио је Ге ор ги Ен гел хард, ви ши 

са вет ник у Ру ском до му. 
Прет ход них да на су одр жа не про јек ци

је крат ко ме тра жних фил мо ва, за тим 
Ру син ски дан, као и из ло жба фо то гра фи
ја „Нај леп ша зе мља“. По се ти о ци ће мо ћи 
да по гле да ју 19. ја ну а ра од 11 до 18 са ти 
из ло жбу ру ко тво ри на ма на сти ра „Све та 
Је ли са ве та“ из Мин ска, за тим 20. ја ну а ра 
до ку мен тар ни филм у 12 са ти под на зи
вом „Од за кле тве не од сту пам“. Све до 
сре де 25. ја ну а ра сва ко днев но ће се одр
жа ва ти раз ли чи ти кул тур ни про гра ми, 
ка ко пе снич ки, та ко и му зич ки и филм
ски.  Алек сан дра Дра жић

Отво ре ни Да ни ру ске кул ту ре
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МА ЛОМ СР ЂА НУ ИЗ КУ ЗМИ НА ПО ТРЕБ НА СРЕД СТВА 
ЗА ЛЕ ЧЕ ЊЕ У ТУР СКОЈ

На ко рак до опе ра ци је

Тро и по го ди шњи Ср ђан Јо ва но вић из 
Ку зми на од ро ђе ња се бо ри са це ре брал
ном па ра ли зом. Већ је имао опе ра ци ју 
ка да му је угра ђен шант за убла жа ва ње 
пре ко мер ног при ти ска на мо зак, а опе ри
са не су му и две ци сте. Са да ле ка ри ка жу 
да је по треб но да му се угра ди још је дан 
та кав шант ра ди из ба ци ва ња теч но сти, 
ко ја му по но во пра ви про бле ме. Но вац за 
опе ра ци ју у ви си ни од око 16.000 евра је 
при ку пљен до на ци ја ма, а де те са мај ком 
Ми ли цом има за ка зан пут у Тур ску, где 
тре ба да се ура ди ин тер вен циј 3. фе бру а
ра. До та да је по треб но при ку пи ти још око 
1.500 евра за тро шко ве пре во за и сме
шта ја. Ср ђан је, ре кло би се на ко рак, до 
овог ва жног ле кар ског за хва та, по сле ко га 
се оче ку је да ће му се мо то рич ке спо соб
но сти бр же раз ви ти, јер он са да не мо же 
да го во ри, да хо да ни ти да се са мо стал но 
хра ни.

– Ка да се мо жда на теч ност са ле ве 
стра не из ба ци, пре ма ре чи ма ле ка ра, 
Ср ђа но во ста ње би тре ба ло да се по пра
ви. Мо ли мо за то све ху ма не љу де да нам 
по мог ну да оде мо у Тур ску, ни је ве ли ка 
су ма ко ја нам је још по треб на, али ка да 
не ма те тај но вац, он да вам је и 100 евра 
мно го, ка же Ми ли ца Јо ва но вић, Ср ђа но ва 
мај ка.

Ипак бор ба и по сле опе ра ци је не пре
ста је. Спра ве ко је Ср ђан мо ра да ко ри сти, 
као што су хо да ли це, елек трич не ру ка ви
це и ре кви зи ти за ве жба ње ко шта ју по 
не ко ли ко сто ти на евра, а ле ка ри још раз
ма тра ју и те ра пи је ма тич ним ће ли ја ма. 
Сва ко ко же ли мо же да по мог не Ср ђа ну 
сла њем СМС по ру ке у ко јој ће на пи са ти 
ци фру 90 и по сла ти на број те ле фо на 
2407. Та ко ђе, сред ства се мо гу до ни ра ти 
и пу тем те ку ћег ра чу на, од но сно упла том 
на 16047145762.  А. Дра жић

Ми ли ца и Ср ђан Јо ва но вић

ПЕ ВАЧ КИ СА СТАВ
„АРО ДИ СИ“ ИЗ ВЕО МЈУ ЗИКЛ

„Ех, та љу бав“
Да тум 11. ја ну ар 2023. го ди не ће 

у Срем ској Ми тро ви ци оста ти 
упам ћен као ве че не сва ки да шњег 
на сту па Ми тров чан ки из са ста ва 
„Аро ди си“. У пу ном по зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ уз гро мо
гла сне апла у зе из ве ле су мју зикл 
„Ех, та љу бав“. Ау тор ка и сце на
рист ки ња Иси до ра Ску ра то вић 
ре кла је на кон на сту па да је ве о ма 
за до вољ на ка ко је про те кло ве че.

– Ве о ма сам за до вољ на, с об зи
ром на то да сам пр ви пут пи са ла 
са ма сце на рио за је дан мју зикл. 
Ис ко ри сти ле смо ре пер то ар ко ји 
ина че из во ди мо, са мо пре о бли ко
ван. Ми смо пр вен стве но пе вач ка 
гру па и глу ма нам ни је при мар на, 
па је за то био ве ли ки иза зов укло
пи ти је са пе ва њем, а да то из гле
да склад но и ле по. Из у зет но ме 
ра ду ју ко мен та ри пу бли ке да 
ни смо из гле да ле као да то ра ди мо 
пр ви пут, на ова кав на чин. Олак ша
ло нам је и то што све чла ни це и ја 
во ли мо сце ну, ка за ла је Иси до ра. 

Чла ни це са ста ва „Аро ди си“ 
по ча сти ле су сво је су гра ђа не 
вр сним из во ђе њем свет ски по зна
тих филм ских ну ме ра, у ко сти ми ма 
из пр ве по ло ви не про шлог ве ка. Да 
се бо ље сна ђу у уло га ма, по мо гао 
им је и глу мац Вла ди мир Ба ла
шћак. 

– Иде ја за мју зикл је на ста ла 
ка да сам же ле ла да про ме ним кон
цепт на ших на сту па. Имам ис ку
ства у глу ми и ства ра њу мју зи кла и 
пред ста ва, а пи та ла сам се за што 
бих увек мо ра ла да по зи вам при ја
те ље да нам во де про грам? За ми
сли ла сам да кроз пре зен то ва ње 
на ших чла ни ца, њи хо вих исти ни
тих или из ми шље них при ча, по ве
же мо пе сме. Ми слим да је ово до 
са да, убе дљи во, наш нај бо љи 
за јед нич ки на ступ, за кљу чи ла је 
Иси до ра Ску ра то вић.

План је да се овај мју зикл уса вр
ша ва и на до гра ђу је и да ље. „Аро
ди си“ се ту не ће за у ста ви ти, те 
има ју во љу да на ста ве и са но вим 
оства ре њи ма. 

А. Д.

ГР ГУ РЕВ ЦИ

Те ра ње Бо жи ћа
Де се ту го ди ну за ре дом, од ка ко су об

но ви ли оби чај те ра ња Бо жи ћа 14. ја ну
а ра, ме шта ни Гр гу ре ва ца су са го сти ма 
из дру гих де ло ва Сре ма по но во ја ха ли. 
Оку пи ли су се у цен тру се ла и нај пре за
пу ти ли до цр кве, где их је бла го си љао 

све ште ник, а по том су об и шли све ку ће у 
ко ји ма су до ма ћи ни би ли вољ ни да их до
че ка ју и по ча сте. Про но се ћи вест о Хри
сто вом ро ђе њу, пе ва ли су бо жић не пе сме 
и по здра вља ли ме шта не уз че стит ке и 
же ље за род ну и здра ву го ди ну.

– До шли су нам го сти са 
раз ли чи тих стра на, из Пе ћи
на ца, Ја ска, а по пр ви пут су 
са на ма и дру га ри из Цре па
је, са два ко ња, ре као је Вла
ди мир Не дељ ко вић из Гр гу
ре ва ца.

Те ра ње Бо жи ћа је нај пре 
по но во за жи ве ло у овом 
фру шко гор ском се лу у ско
ри јој про шло сти, а он да су 
се при кљу чи ла и оста ла 
срем ска ме ста. Ове го ди не 
је у Гр гу рев ци ма би ло два
де се так гр ла.

А. Д.
Те ра ње Бо жи ћа у Гр гу рев ци ма
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ТРИ БИ НА ЗА БЕ О ЧИН СКЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

За бо ље при но се
ва жно је пра ти ти ино ва ци је

По љо при вред на струч на 
слу жба „Но ви Сад“ ор га ни зо
ва ла је не дав но  три би ну за 
бе о чин ске по љо при вред ни ке. 
Би ла је то при ли ка да па о ри из 
те оп шти не са зна ју не што 
ви ше о но вим до стиг ну ћи ма из 
обла сти за шти те би ља, сто
чар ства и од га ји вач ких про гра
ма, узор ко ва ња и хе миј ске 
ана ли зе зе мљи шта, ис пи ти ва
ња ста ња и ква ли те та се ме на, 
а бе о чин ски по љо при вред ни
ци су ин фор ми са ни и о елек
трон ској плат фор ми „Е аграр“, 
пу тем ко је ће по љо при вред ни
ци од фе бру а ра ове го ди не 
мо ћи да ре ги стру ју сво ја 
га здин ства, али и да уче ству ју 
на кон кур си ма за суб вен ци је у 
ра ду. 

Има ју ћи у ви ду зна чај те ма 
о ко ји ма се го во ри ло, не чу ди 
што је ин те ре со ва ње по љо
при вред ни ка би ло из у зет но 
ве ли ко. Сви су са по себ ном 
па жњом слу ша ли из ла га ња 
по љо при вред них струч ња ка 
из По љо при вред не слу жбе 
„Но ви Сад“. Је дан од та квих 
по љо при вред ни ка је и Ми лан 
Ми ље вић  из Су се ка, ко ји ка же 
да ова кве три би не зна чај но 
до при но се еду ка ци ји по љо
при вред ни ка, по себ но што се 
но ва до стиг ну ћа, да би се 
по сти гли бо љи ре зул та ти, 
мо ра ју при ме ни ти и у прак си, 
од но сно на њи ва ма.

– Сва ка ова ква три би на нам 
је до бро до шла та ко да се тру
дим да на сва ку ко ја је ор га ни
зо ва на код у оп шти ни оба ве
зно при су ству јем. С об зи ром 

на то да су на на шој те ри то ри
ји под јед на ко за сту пље ни и 
ра тар ство и сто чар ство, али и 
во ћар ство, а по себ но ви но гра
дар ство, са ве ти ко је смо чу ли 
су нам не про це њи ви. Ту 
пр вен стве но ми слим на зна чај 
ана ли зе зе мљи шта ко ју тре ба 
оба ве зно ра ди ти, али и на 
ва жност пре про у ка ко је до би
ја мо од струч ња ка, ко је се 
од но се на уно ше ње ми не рал
них ђу бри ва. Ве о ма је ва жно и 
то што смо чу ли све оно што 
се од но си на ко ри шће ње плат
фор ме „Е аграр“, ко ју би тре
ба ло да ко ри сти мо од фе бру а
ра ове го ди не, ре као је по сле 
три би не Ми лан Ми ље вић.

Из По љо при вред не слу жбе 
„Но ви Сад“, по ру че но је бе о
чин ским по љо при вред ни ци ма 
да су њи хо ви струч ња ци увек 

на рас по ла га њу па о ри ма за 
би ло ко ју вр сту ин фор ма ци је и 
по мо ћи.  Вла ди мир Ми хић, 
ди рек тор По љо при вре де не 
ста ни це „Но ви Сад“, ре као је 
да су и ово га пу та па о ри мо гли 
да чу ју не што ви ше о но ви на
ма у обла сти за шти те би ља, 
ис хра не сто ке, а оно о че му се 
увек раз го ва ра су под сти ца ји и 
кон кур си са по кра јин ког и 
ре пу блич ког ни воа. По љо при
вред на слу жба „Но ви Сад“ је 
јед на од 34 у Ср би ји, чи је 
услу ге су за по љо при вред ни ке 
пот пу но бес плат не. Пред ства
ља ју ћи рад слу жбе по сег мен
ти ма, Ми ле на Ма ри чић је 
по зва ла по љо при вред ни ке да 
и у на ред ном пе ри о ду ра чу на
ју на по моћ струч ња ка те слу
жбе, ко ја по кри ва де вет вој во
ђан ских оп шти на. То се, ка ко 

је ре кла, од но си на са ве то дав
ну по моћ у ди рект ној про из
вод њи, али и код кон ку ри са ња 
за под сти ца је и суб вен ци је у 
сми слу по што ва ња ро ко ва и 
ис прав но сти по треб не ме ха
ни за ци је.

По моћ при ор га ни за ци ји ове 
тр би не пру жи ла је и бе о чин
ска ло кал на са мо у пра ва, та ко 
да је и пред сед ни ца те оп шти
не Би ља на Јан ко вић ис та кла 
зна чај еду ка ци је по љо при
вред ни ка ка ко би по сти за ли 
што бо ље ре зул та те. Она је, 
обра ћа ју ћи се по љо при вред
ни ци ма, ис та кла да је за 2023. 
го ди ну из оп штин ске ка се на 
име по мо ћи по љо при вред ни
ци ма обез бе ђе но 9,5 ми ли о на 
ди на ра, ко ји ће би ти рас по ре
ђе но за не ко ли ко ме ра по др
шке. З. Мар ко ви но вић

Детаљ са трибине

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

Про мо ци ја збир ке песа ма
Мари је Мило ва но вић

У Библи о те ци „Гли го ри је Воза
ро вић“ 12. јану а ра је одр жа на 
про мо ци ја збир ке песа ма „Ехо 
непо зна тог сада“ аутор ке Мари је 
Мило ва но вић. Писа ти пое зи ју а 
да се у њој не про на ђу или не 
пре по зна ју,барем на трен, барем 
на јед ну секун ду, они који ће је 
доц ни је чита ти, тума чи ти и раза
зна ва ти  веруј те, уза лу дан је 
посао. Пред нама је збир ка „Ехо 
непо зна тог сада“ срем ско ми тро
вач ке пое те се Мари је Мило ва
новћ, чије топле, јед но став не 
(али у тој јед но став но сти је баш 
та чаро ли ја лепо те), нежне и на 

момен те потре сне песме могу 
да пред ста вља ју одраз сва чи је, 
дакле, ваше, наше, њихо ве 
инти ме и сва ко дне ви це про же те 
сви ме оним што нам живот при
ре ђу је, напи сао је песник Тодор 
Бјел кић у рецен зи ји збир ке песа
ма. У про гра му су уче ство ва
ли:Тодор Бјел кић, књи жев ник; 
Сини ша Жива но вић, пред став
ник изда вач ке куће Српскакњи
га; Јасна Кала у зо вић, про фе сор 
књи жев но сти; Мари ја Мило ва но
вић, аутор, Хај ру дин Дур ма но
вић, гита ра; Морав ка Тодић, 
моде ра тор.

Са промоције
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НА ТА ША ТЕР ЗИЋ, СПИ СА ТЕ ЉИ ЦА ИЗ ДИ ВО ША

У Сре му про на шла мир,
па пи ше о за ви ча ју

Не знам да ли је до Фру шке го ре, ам би
јен та и љу ди или сам се ве ро ват но, на по
кон опу сти ла, ка же На та ша Тер зић

На та ша Тер зић да нас са 
по ро ди цом жи ви у Ди во шу. 
Из бе гла је са Ко со ва и Ме то
хи ја и са нај ро ђе ни ји ма се ли
ла се чак три де сет пу та, а 
та ква жи вот на при ча је че сто 
би ла пред мет ин те ре со ва ња 
у јав но сти. Ка да је ко нач но 
про на шла мир у Ди во шу, у 
ле по та ма Сре ма и Фру шке 
го ре, по че ла је да пи ше. Ка ко 
са ма ка же, у том спо ко ју, 
до би ла је ин спи ра ци ју за 
пи са ње и та ко је на ста ла 
ње на књи га „По дру га“. По дру
га је рет ко упо тре бља ва на 
реч из про шло сти, а пред ста
вља дру гу су пру гу ко ја до ла зи 
у ку ћу, он да ка да до ма ћин са 
пр вом ни је имао по том ство. И 
пр ва и дру га же на оста ју да 
жи ве у ку ћи, а та ква при ча са 
Ко со ва, из се ла Дрен би ла је 
по вод за књи гу. Иа ко ау тор ка 
на гла ша ва да ни је ни чи ји 
жи вот пре пи са ла, са мо је 
во ђе на овим фе но ме ном у 
на ро ду, а у књи зи је опи са ла 
жи вот у та квој по ро ди ци.

–  Не знам да ли је до Фру
шке го ре, ам би јен та и љу ди 
или сам се ве ро ват но, на по
кон опу сти ла. Та ко је књи га и 
на ста ла. Ра сла сам на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Те ма по дру ге ми 
је би ла бли ска. Мо ја ро ђе на 
стри на је ра сла у по ро ди ци 
где је има ла мај ку и ма ће ху, 
од но сно, ње на мај ка је до шла 

као по дру га. У мом се лу ни је 
би ло та квих слу ча је ва, али на 
при мер у се лу мо је стри не, 
Дре ну, ко ји се на ла зи и у књи
зи, је сте и са мим тим узе ла 
сам ау тен тич но се ло за књи гу. 
Хте ла сам то да при ка жем на 
исти нит на чин, али ни сам 
опи са ла ни чи ји кон кре тан 
жи вот. Ме не је фа сци ни ра ло 
то при ста ја ње на жр тву, да у 
ку ћу до ђе дру га же на, да се 
муж де ли и да се же на ко ја је 
до шла пре по ру ге, од рек не 
све га за рад ви шег ци ља, а то 
је да ку ћа не оста не пра зна, 
за по че ла је при чу На та ша.

Иде ја ове, али и на ред них 
књи га ће би ти да чи та лац 
схва ти ка ко је жи ве ла јед на 
обич на по ро ди ца на Ко со ву 
из ме ђу два свет ска ра та, јер 
је та квих по да та ка ве о ма 
ма ло.

– Ка да го во ри те о же на ма 
из Вој во ди не, ме ни је пр ва 
асо ци ја ци ја филм „Поп Ћи ра 
и поп Спи ра“. Од мах у гла ви 
ство рим сли ку фи не, не го ва
не, пла ве, кул тур не и ле пе 
же не. Због то га ме об у зи ма ла 
не ка то пли на пре ма Вој во ди
ни и вој во ђан ским же на ма, 
иа ко сам тек по сле мно го 
го ди на ов де до шла да жи вим. 
А, о на шој же ни, сва ко дне ви
ци, ка да је мир но, ка да не ма 
ра та, о јед но став ном жи во ту 
на ро да са Ко со ва, не ма фил

мо ва ни ти се ри ја. Про на ћи 
ће те „Зо ну Зам фи ро ву“ и не ке 
дру ге те ме Бо ре Стан ко ви ћа, 
па „Пе три јин ве нац“ и мно ге 
дру ге при че из дру гих де ло ва 
Ср би је, ко је оста ју на тој 
филм ској тра ци. Ме ђу тим, о 
ко сов ској же ни, не по сто ји. 
Ка да чи та о ци за вр ше књи гу, 
кон так ти ра ју ме са ре чи ма да 
ни су до тог тре нут ка ни шта 
зна ли о пре де ли ма на ју гу. 
Ни ка да ни су би ли та мо, а 
кроз мо ју књи гу су упо зна ли 
оби ча је, ге о гра фи ју, кра јо ли ке 
и се ла Ко со ва. За то имам ту 
жал, што је на ша же на не пра
вед но за по ста вље на и не по

зна та. Кад по ку ша те да за ми
сли те Ко сов ку, ви не ма те у 
гла ви ње ну сли ку, јер не зна те 
ка ква је би ла. Про шла сам 
ве ли ки тест код на ших ста ри
јих же на ко је су чи та ле књи гу, 
ко је су ми и по ма га ле и го во
ри ле о оби ча ји ма, ко је сам 
пре не ла у књи гу и то ми мно го 
зна чи, об ја шња ва На та ша 
Тер зић.

Ау тор ка ра ди на сво јој но вој 
књи зи ко ја ће се та ко ђе ба ви
ти ко сов ским оби ча ји ма и сва
ко дне ви цом на ро да, за ко ју се 
на да да би мо гла да угле да 
све тлост да на у овој го ди ни.

А. Дра жић

На та ша Тер зић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Рус по стао ре дов ни гост
Про шле го ди не у фе бру а ру у цен тру Срем

ске Ми тро ви це, Рус Ни ко лај Гром ков, ина че 
улич ни сви рач, за ба вљао је Ми тров ча не сво
јом ги та ром, сви ра ју ћи хе ви ме тал. На тај 
на чин он ску пља но вац, ка ко би ка ко сам 
ка же, ку пио јах ту. Он је три ме се ца пре то га 
кре нуо на пут по све ту из за пад ног де ла 
Си би ра. Ове се вра тио. Сре ли смо га на 
до бро по зна том ме сту,  од но сно на Тр гу Ћи ре 
Ми ле ки ћа, 12. ја ну а ра. И да ље при ку пља 
сред ства за сво ју јах ту, пу ту ју ћи од зе мље до 
зе мље. Чи ни се да му се Ср би ја до па да, а 
ка же да ни је љу би тељ хлад но ће, иа ко по ти че 
из Но во ку зњец ка, па му је ова тем пе ра ту ра 
иде ал на, чак не но си ни јак ну док сви ра. 

Љу би те љи „твр ђег“ зву ка су има ли при ли ку 
да слу ша ју ка ко Ни ко лај сви ра свет ски по зна
те хи то ве. А. Д.

Ни ко лај Гром ков
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ПИСМО РАТО МИ РА РАЛЕ ТА ДАМЈА НО ВИ ЋА ШКОЛ СКОЈ ДРУ ГА РИ ЦИ ДР МИР ЈА НИ 
ПАВЛО ВИЋ

„Одјед ном, ти искр снеш 
осам на е сто го ди шња“

Рато мир Дамја но вић годи на ма уна зад допи су је се са сво јом гим на зиј ском школ
ском дру га ри цом Мир ја ном. Др Мир ја на Павло вић данас је врхун ски науч ник. Дипло
ми ра ла је, маги стри ра ла и док то ри ра ла на Меди цин ском факул те ту у Бео гра ду. 
живи у Сје ди ње ним Аме рич ким Држа ва ма (Фло ри да) где успе шно ради на пољу иму
но ло шке тера пи је кан це ра и ауто и му них обо ље ња. У међу вре ме ну и Мир ја на је обја
ви ла  неко ли ко књи га песа ма. Писма искре них при ја те ља раз дво је них дале ким све
том, сво јим садр жа јем и гото во дети њом чисто том емо ци ја које обе ле жа ва ју читав 
један живот пре ва зи ла зе уоби ча је ну и оче ки ва ну фор му

Сло жи ће мо се да Рато ми ра Рале та 
Дамја но ви ћа Митров ча ни ма и 
Срем ци ма не тре ба мно го пред ста

вља ти. Цене ћи његов спи са тељ ски, нови
нар ски и реци та тор ски рад увек смо му са 
задо вољ ством посве ћи ва ли стра ни це 
нашег недељ ни ка.  Рале то ва сећа ња на  
митро вач ке гим на зиј ске дане који су га у 
мно го чему обли ко ва ли и при пре ми ли за 
вели ку сце ну писа не и кази ва не речи, 
данас су више него жива. Из тих успо ме на 
„про ви ру је“ једин стве ни  сен ти мент и као 
буји ца нави ру дога ђа ји, гото во драм ски 
запле ти јед ног вре ме на, мла да лач ких и 
школ ских дана из дав них шезде се дих. У 
нео ба ве зном раз го во ру са Рале том слу
чај но се дота ко смо јед ног, по мно го чему 
нео бич ног писма. Из те ризни це њего вих 
сећа ња издво ји ли смо  све до чан ста ва о 
искре ном дру гар ству које се пре ка ли ло у 
нерас ки ди во при ја тељ ство, али смо и 
сазна ли још по нешто о непо но вљи вом 
вре ме ну и људи ма нека да шње Митро ви
це. Рато мир Дамја но вић годи на ма уна зад 
допи су је се са сво јом гим на зиј ском школ
ском дру га ри цом Мир ја ном. Др Мир ја на 
Павло вић данас је врхун ски науч ник. 
Дипло ми ра ла је, маги стри ра ла и док то ри
ра ла на Меди цин ском факул те ту у Бео
гра ду. Живи у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Држа ва ма (Фло ри да) где успе шно ради на 
пољу иму но ло шке тера пи је кан це ра и 
ауто и му них обо ље ња. У међу вре ме ну и 
Мир ја на је обја ви ла  неко ли ко књи га песа
ма. Писма искре них при ја те ља раз дво је
них дале ким све том, сво јим садр жа јем и 
гото во дети њом чисто том емо ци ја које 
обе ле жа ва ју читав један живот пре ва зи ла
зе уоби ча је ну и оче ки ва ну фор му. Сагла
ша ва ју ћи се да ово писмо, које је несум
њи во вре дан камен чић урба не исто ри је 
гра да Срем ске Митро ви це обја ви мо, сво
јим нека да шњим сугра ђа ни ма и нама као 
редак ци ји аутор је учи нио посеб ну част. 
Не сум ња мо да ће у Рале то вим сећа њи ма 
мно ги Митров ча ни и гим на зи јал ци пре по
зна ти делић сво је про шло сти.

Дра га Мир ја на,

Знам да сам ти ово сто пута рекао, али, 
поно ви ћу (опет): Кад год сед нем да ти 
напи шем писмо, ја те видим. Отво ри се 
неки про зор (као на мобил ном теле фо ну у 

Рато мир Рале Дамја но вић
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раз го во ри ма на даљи ну) и ја те видим, 
видим тебе, живу сли ку, како се збу ње но 
сме шкаш, ОСАМ НА Е СТО ГО ДИ ШЊА. 
Одјед ном, ти искр снеш осам на е сто го ди
шња. Сусрет на ули ци, ја нови ђак, већ 
све упо знао, али још нови и несна ђе ни, 
знам ко си и каква си, импо ну ју ми тво ја 
мир но ћа и при стој ност, видим да си дру га
чи ја, мало пову че на, мало сти дљи ва, дру
га чи ја од оста лог жен ског све та.  

Ти си се упу ти ла на час кла ви ра и имаш 
неку нот ну све ску у руци.  

Дав но, учио сам кла вир код јед не госпо
ђе  Неми це која је држа ла часо ве у Инђи
ји и касни је, уме сто код ње на часо ве 
одла зио на фуд бал а код куће гово рио да 
сам био на часу кла ви ра. Она је у љути ни 
баца ла ноте по соби у којој је био кла вир, 
а после смо то зајед но ску пља ли. Она је 
пла ка ла, пла ка ла је од беса и ко зна од 
чега још и због чега, а ја сам био тужан 
због ње. 

Ти, дакле идеш на час кла ви ра, а ја сам 
на ули ци не знам због чега. Базам. Тре ћи 
смо раз ред Гим на зи је, годи на тек што је 
поче ла, ја тек што сам дошао у нову шко
лу. Ста но вао сам у Шегрт ском дому, у који 
ме је сме стио Дими три је Наста сић, дирек
тор гим на зи је, не сећам се да л сам имао 
пара и шта сам обла чио, али сам имао 
тале нат, што сте ви, вас неко ли ко запа зи
ли. Онда ме јед ном позо ве те на неки ваш 
кру жок код Оли ве ре (Оли ве ру сам увек 
волео, она је била тако одра сли ја од нас 
дру гих, није била сим па тич на али је била 
увек насме ја на), и ја дођем, али ви се сви 
изу ва те, а ја имам бушне чара пе, и то ми 
буде про блем. Ипак, изу јем се, вири ми 
палац кроз чара пу, опру жио се на чистом 
црве ном тепи ху, слу шам вас и видим да 
нешто хоће те, да има те иде ја, да је то 
неки моде ран клуб мла дих. Тема раз го во
ра су афо ри зми. У све сци коју купим за 
сво ја писа ња и раз ми шља ња, као наслов 
напи шем АФРО И ЗМИ. Неко је од вас то 
видео, мислим, али није се под смех нуо. 
Ја се данас чудим коли ко сам био зао стао 
и каква незна ли ца, па сам после годи на
ма, до данас, читао афо ри зме и писао о 
сати ри да се иску пим. (Тек што сам завр
шио есеј о афо ри стич кој књи жев но сти 
Боре Бог да но ви ћа, Срем ца, нека да шњег 
глав ног уред ни ка Срем ских нови на.)

Дакле, то је прво што видим кад ти 
пишем писмо. Видим тебе осам на е сто го
ди шњу, како ми сво јим лага ним и бла гим 
гово ром одго ва раш на нека пита ња и како 
сра ме жљи во поку ша ваш да одр жиш кон
такт. 

Митро ви ца се упли ће у овај НАШ РАЗ
ГО ВОР ПИСМИ МА, увек кад сед нем да ти 
пишем. Ја сам непо пра вљи ви заро бље
ник Срем ске Митро ви це, затво ре ник 
духовне казнионе, која ме пома ло мрви 
због тог ода ног бив ство ва ња у про шло
сти. Човек поно во про ла зи свој пут, мла
дост и живот, и не може да се оду пре 
томе. Код свих ста ри јих (!) људи је то 
уоби ча је но, али код мене је кон стан та, не 
само кад је Митро ви ца у пита њу. И са дру
гим гра до ви ма и људи ма је исто, и тако 
про ла зим разним живо ти ма пара лел но, и 
по неко ли ко пута, иско чим из јед ног а 
уско чим у дру ги, па онда опет у неки тре
ћи  „воз“, брзи, ори јент екс прес, спо ро во
зни, Ћира, локал ни, сим плон екс прес 
свет ски... Успут бацам кроз про зор семе 
тикве луда ја и свуд поред свих свет ских 
пру га ниче та вели ка бун де ва као мој дар 
све ту и дар мојих даро ва. 

Одох ја дале ко дра га Мир ја на, мислим 
сада, у овом писму а не у путо ва њу кроз 
живот. А у том путо ва њу се стал но вра ћам 
на почет ну ста ни цу, јед ну од мно гих, али 
при пуном све тлу: видим тебе осам на е
сто го ди шњу, како се збу ње но осме ху јеш, 
идеш на час кла ви ра, и тамо ћеш сви ра ти 
Шопе на, Моцар та, или неког од тих вели
ка на који ће доби ти свој лик мно го годи на 
касни је у тво јој пое зи ји коју је обја вио у 
Изда вач кој кући Ита ка (!) твој школ ски 
друг Рат ко. 

Кад се уздиг нем у јед ном дру гом путо
ва њу видим још поне што што ме наго ни 
да затво рим очи, али дух види, и пре да 
мном и испод мене су при зо ри који у мом 
малом живо ту има ју тако вели ка и дубо ка 
зна че ња. У којим се моја мала душа испо
ља ва као душа све та. Само кад сам 
тужан ја осе ћам дубо ко и схва там дубо ко, 
схва там сушти ну, кад о дру ги ма мислим 
нај ду бље мислим и осе ћам. Кад о себи 
мислим, обич но је то пома ло кичер ски 
осе ћај смо са жа ље ња и само о хра бри ва
ња да се иде даље и да се не ста не, да се 
иде сво јим путем. У томе обич но има 
вели ких пом пе зних неиз го во ре них речи, 
пот пу но непо треб них, раз ми шља ња без 
има ло осе ћа ја за фило зо фи ју и сагле да
ва ње егзи стен ци је као нечег што не сме 
толи ко да обу зи ма чове ка кад је у пита њу 
њего ва сује та, тале нат, амби ци ја. Зби ља 
мало нау чи мо у шко ли. Ја бих увео фило
зо фи ју или фило зоф ски при ступ ства ри
ма, сва ко дне вљу и живо ту, уче њу, пора зи
ма и побе да ма  у шко лу од првог раз ре да 
и учио децуљуде како да мисле и како да 
тума че ства ри, себе у живо ту и дру ге, 
живот у цели ни. 

Неве ро ват но је коли ко вре ме на тро
шим, а тако га мало имам, јер сва ка нова 
годи на није за нас јед на више, него јед на 
мање.  

Као да идем у круг кроз живот, као наш 
друг Циме ша који је иду ћи у круг завр шио 
у сме ту, тако бли зу изла за и спа са. Ја 
видим и њега,  упле те се у неки мој раз го
вор и сусрет, каже нешто и неста не, база
ју ћи кроз снег. Видим и Бра ну Кони ћа како 
у возу нешто осма тра, про ми шља, испи
ту је, истра жу је, и чини ми се да једи ни 
знам како је завр шио. Поку шао је да 
затво ри нека отво ре на вра та на ваго ну, 
воз је цим нуо и он је испао у ветар и моју 
видо ви тост и ево ја га годи на ма посма
трам, гле дам како се та сце на пона вља и 
он неста је. Бра на, Беца, Ђока, Ђина, 
Пера Ђур ђе вић, Циме... Испа штам њихо
ва неста ја ња, њихо ве живо те и њихо ва 
лица јасно видим док ми нешто гово ре 
или пита ју. 

Као да сам се родио у две кошу љи це, 
црној и белој. Ходам по земљи и по ветру, 
бијем моје земаљ ске сит не рато ве али и 
ове небе ске, ван вре мен ске, мета фи зич ке 
из којих над гле дам себе само га. 

То је поне кад врло замор но, тај тешки 
сен зи би ли тет који ти не да будеш сре ћан 
или несре ћан на оби чан начин. 

Има људи коjи стал но водe диjалог са 
собом, са изговорeним и нeизговорeним. 
Трeба им врeмeна да иза ђу из сeбe, а и 
тада на крат ко буду са свeтом, вишe 
глeдаjу на онаj коjи су оста ви ли. У њему, 
нешто као послу ју, скри ва ју се, зна ју исти
ну о свом земаљ ском бив сто ва њу, али 
стал но мотре, пре гле да ју обла ке и пти це, 
ветро ве. Увек на мети злих сту ха (зду ха
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ћа), оних из про шло сти, који нате ру ју 
обла ке над нас, над нашу лети ну, њиве, 
поља, некад, као и ови данас што има ју 
исти сми сао и циљ, уни шта ва ња људ ског 
добра, мате ри јал ног и духов ног и кон тро
ле чове ка. То су ти моја два вре ме на, три 
живо та, чети ри ветра и пет стра на све та. 

Не пишем ника кву при чу сада, нити 
послед ње писмо, или тако нешто, него 
кад навали емо ци ја, ја онда само тучем 
(ко град) по писме ни ма. Неве ро ват но је 
коли ко сам остао гла дан и жедан, незна
ли ца и глу пак, онај што је писао АФРО И
ЗМИ и такав хтео у клуб ода бра них у 
Митро ви ци, са пал цем испа лим кроз 
чара пу, на чистом бли ста вом тепи ху у 
сало ну Оли ве ри не куће или ста на. 

Десе ти не књи га су ми на сто лу. Читам 
гла дан „Похва лу лудо сти“, Каф ку, Вен
цло ви ћа, Ками ја, „Про цес“, и о кри ви ци и 
казни, Зора на Глу шче ви ћа, „Страх на 
Запа ду“ и „Страх у Визан ти ји“, ове нове 
нобе лов це и ста ре писце... Бого мој, ја 
сам неза ја жљив, глад је моја огром на, ја 
сам исти онај који је писао афо ри зми, 
ништа нисам нау чио, ништа не знам, не 
знам да сви рам гај де, не знам зна ков ни 
језик ни Бра је ву азбу ку, не знам да играм 
коло, да сви рам гита ру, не знам да певам 
и немам слу ха, не знам чак ни да се сме
јем, не знам енгле ски ни грч ки ни ита ли
јан ски ни шпан ски како тре ба, само 
муцам, муца вацтупа вац,  муца ва ми и 
душа... Знам само нешто мало о смр ти. 
Не о сво јој, него о туђој која је у исти мах 
и моја. Као Оди сеј који нај ви ше жали сво
је при ја те ље, кад при ча свој живот на 
дво ру код Алки но ја.  

Пру жам руку Циме ту да га изву чем из 
јед ног дубо ког сме та, али не вре ди. 

Он је залу тао у смет на пла ни ни Вла
шић. Оти шао је тамо са вере ни цом да 
доче ка нову годи ну, па пошто је пред Нову 
годи ну поче ло да веје, сишао је у село да 
купи лан це, да би могао да се вра ти кући 
у рав ни цу где веје и хуји исто вре ме но.  

Били су њих дво ји ца. У поврат ку, нале
те на смет и не могу даље. Иза ђу из кола 
и наста ве пеши це пре ма хоте лу, по вели
кој веја ви ци. Изгу бе се, изгу бе и један 
дру гог и про би ја ју се кроз висок снег.  

Смет у који су залу та ли био је неве лик 
по оби му. Можда један круг од сто ти ну 
мета ра…  

На том делу пута због ветра пра вио се 
смет који се дизао у виси ну. Као неки бре
зу љак.  

Или хум ка. 
Касни је су инспек то ри и мешта ни откри

ли да се вртео у стал но у круг мисле ћи да 
иде пра во… Није знао да кру жи уз иви цу 
сме та, уз саму смрт. У смет ном вртло гу, у 
кру гу смр ти, као да је пову чен мати цом на 
дно реке и не може да се иско бе ља из 
вртло га, нити да испли ва на повр ши ну.  

Циме је био хром, вукао је видљи во 
десну ногу. Била му је ломље на у коле ну 
и знат но кра ћа. 

Није се тру дио да то при кри је. 
Кад смо негде жури ли, он је ишао нај бр

же.  Пру жао је леву ногу а десну брзо 
при вла чио левој, па опет дуг корак левом 
којим је надок на ђи вао шлај фо ва ње, оне 
кра ће. Ми смо хода ли лага но а он се 
трзао као да ска ку ће за нама. Дуг корак 
левом и трзај дру гом која као да трчи за 
оном здра вом и дужом ногом.   

Као дечак пао је са четвр тог спра та, али 
се зау ста вио на тера си првог спра та. 
Тада је изло мио и руке и ноге.  

Имао је и дру ге после ди це. Зени це су 
му, као кли ке ри, у брзом рит му игра ле 
лево десно, непре кид но, а са узбу ђе њем, 
та игра зени ца се убр за ва ла. Спа вао је 
отво ре них очи ју, и тада су му зени це 
миро ва ле, а мени се чини ло да зури у 
мене. Кад бих се ноћу, при поврат ку из 
кафа не, ушу њао по мра ку кроз улич ни 
про зор, јер су дом ска вра та закљу ча ва ли 
већ у девет, увек бих се упла шио. Избе га
вао сам да погле дам у њега, и стре пео да 
ми се не обра ти, као што је некад чинио. 
Мислио бих да по оби ча ју спа ва отво ре
них очи ју а он би, гле да ју ћи ме, тихо 
рекао: „Где си ти досад?!“ и штрец нуо ме. 

Сто пута сам му рекао да ми се не обра
ћа док спа ва и бле си тако отво ре них очи ју, 
да се није зна ло да ли је у сну или је 
будан. 

Касни је сам га дуго сањао. И сад поне
кад, у сну, видим тај његов поглед, отво ре
не круп не очи, упр те у пла фон док спа ва. 

Открио ми је јед ну тај ну о себи: „Ја 
ника да ништа не сањам“, рекао је, „и не 
знам како то изгле да“. 

У том шегрт ском дому, кажем, све тло се 
гаси ло у десет уве че и сви су мора ли бити 
у кре ве ту. Дом ски начел ник је оби ла зио 
све собе, да про ве ри јесмо ли сви ту, једи
но у нашу собу није ула зио. Знао је да је 
Циме у соби, где би био, про ве ра вао је 
мене, али је и од мене оду стао због Циме
то вих отво ре них очи ју које су кад спа ва, 
као два све тла кли ке ра, једи но миро ва ле.  

Мислим да се управ ник пла шио.  
Ја сам, одмах после управ ни ко ве визи

те, кад је он почи њао пар ти ју поке ра са 
сво јим орта ци ма, иска као кроз про зор и 
одла зио на моју пар ти ју у којој је дама 
треф била глав на кар та. 

Некад дама пик, кат кад, дама херц, или 
дама каро. 

Одла зио сам на оба лу реке. 
Чуло се како се Сава ваља низа стра ну 

ка Бео гра ду, а за ветро ви тих дана, како се 
љуљ ка у тала си ма. 

Са вели ким киша ма, та шума у којој сам 
нога ма већ био иско пао мале јаме, као 
атле ти ча ри, трка чи на сто мета ра, да би 
се одра зи ли у стар ту, увек је била попла
вљи ва на и оста ја ла таква све до раног 
про ле ћа.  

Ја сам зими, за вре ме вели ких мра зе ва, 
те вра го ла сте даме, које има ју на кар та ма 
поглед пун тајан ства, дово дио ту, на реку 
која тече испод заро бље на, па смо се кли
за ли по леду. 

Јед ном сам тако про пао у воду до поја
са и нисам могао да се изву чем. Кад бих 
се ухва тио за иви цу, лед је пуцао и ја сам 
био већ сасвим мокар  и смр знут. 

Девој ка је била лака и тан ка, као пер це. 
Поле гла је по леду, даље од иви це, и пру
жа ла ми руку исте жу ћи се, ско ро леб де ћи 
над ледом, па сам се тако нека ко доко пао 
„сувог“. Кад је лед већ давао зна ка да пуца 
и да ћемо се сва ког тре нут ка обо је наћи у 
леде ној води, отпу за ли смо брзо даље и 
дошли на сигур но. 

У мом шегрт ском дому попи ли смо чај. 
„Е децо, децо“, рекао је пре кор но дом

ски над зо р ник, кад сам му обја снио шта се 
дого ди ло. 

„С тобом увек нека про паст“, рекао је 
још. 

Донео ми је неке сво је кошу ље и маји
це, и тре нер ку. 

Кад је девој ка оти шла кући, пили смо 
раки ју и он ми је при чао о сво јој мла до сти. 

Како је дав но са сво јим сином исто тако 

Митро ви ца се упли ће 
у овај НАШ РАЗ ГО ВОР 

ПИСМИ МА, увек кад 
сед нем да ти пишем. 

Ја сам непо пра вљи ви 
заро бље ник Срем ске 
Митро ви це, затво ре

ник духовнеказнионе, 
која ме пома ло мрви 
због тог ода ног бив
ство ва ња у про шло

сти. Човек поно во про
ла зи свој пут, мла дост 
и живот, и не може да 
се оду пре томе. Код 

свих ста ри јих (!) људи 
је то уоби ча је но, али 

код мене је кон стан та, 
не само кад је Митро
ви ца у пита њу. И са 
дру гим гра до ви ма и 

људи ма је исто, и тако 
про ла зим разним 

живо ти ма пара лел но, 
и по неко ли ко пута, 
иско чим из јед ног а 
уско чим у дру ги, па 

онда опет у неки тре ћи 
 „воз“, брзи, ори јент 
екс прес, спо ро во зни, 
Ћира, локал ни, сим
плон екс прес свет

ски... Успут бацам кроз 
про зор семе тикве 

луда ја и свуд поред 
свих свет ских пру га 

ниче та вели ка бун де
ва као мој дар све ту и 

дар мојих даро ва
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јед ном ишао по зале ђе ној реци и пре шао 
на дру гу стра ну, чак у Мачван ску Митро
ви цу. 

Сви смо зна ли да дом ски над зор ник 
нема деце, али ту ноћ је имао. 

„Зиме су тада биле вео ма дуге и хлад
не“, рекао је зна чај но кли ма ју ћи гла вом 
као да све до ци о леде ном добу које је 
пре жи вео. 

Бро до ви су били заро бље ни а изме ђу 
две оба ле било је пра во шета ли ште. 

И онда ми је додао један савет чија је 
ира ци о нал на логи ка дефи ни тив но била 
знак да се над зор ник због нече га при бо ја
вао Циме та који је спа вао отво ре них очи ју.  

„Ника да немој да идеш на тај лед са 
њим“, и ту је цим нуо гла вом у прав цу наше 
собе, „он заба да ту ногу кад хода и лед 
може лако да пук не“. 

Циме ша, који се угу шио у сне гу, или 
смр зао, или заспао, седео је са мном у 
клу пи. Писао сам му писме не задат ке из 
срп ског. Мно го годи на касни је при знао сам 
то про фе сор ки Мир ја ни Лазић коју су сви 
воле ли а ја сам је обо жа вао. Напи сао сам 
јој писмо и сетио се ђач ких дана. Рекао 
сам јој да пам тим сва ку њену реч, сва ки 
осмех и покрет, њену мла дост као нај див
ни ју живот ну успо ме ну. Био сам сасвим 
искрен, и већ имао довољ но годи на живо
та, да могу да све му дам меру, и да без 
уоби ча је ног надах ну ћа кажем неке ства ри 
у које сам сигу ран. При знао сам јој да сам 
Циме ту и Беци писао писме не задат ке из 
срп ског, и још неким уче ни ци ма из нашег 
раз ре да и да су они доби ја ли боље оце не 
него ја.  

Беца је воле ла само Циме та и дру жи ла 
се с њим. На школ ском одмо ру су се 
издва ја ли и ћере та ли. Или шета ли по 
угло ви ма дво ри шта. Чуо се њен смех, њен 
радо стан смех, рекао бих то тако, била је 
са њим срећ на и због нече га задо вољ на. 
Седе ла је пре ко пута мене, а јед но вре ме 
седе ла је свуд око мене. Била је тако љуп
ка, и тако лепа, и увек ђач ки весе ла, духо
ви та. Вра го ла ста. Писао сам ти већ о 
томе. Изби ја ло је из ње пра во жен ско, које 
је воле ло сво ју жен скост. Тек мно го годи на 
касни је схва тио сам њену лепо ту. Све 
њене лепо те. Исти на, сви смо тада били 
пози тив ни, али она је зра чи ла духов ним и 
физич ким здра вљем. И била је таква 
лепо ти ца. Нисам морао да се под се ћам 
њеног лица на оном нашем матур ском 
паноу где смо сви лепи и веч ни. Ја њу 
оштро и вео ма добро видим. То је јед на 
цело ви та сли ка, која под ра зу ме ва лице, 
глас, ход, поје ди не тре нут ке у учи о ни ци, 
сит не под ва ле настав ни ку, место где је 
седе ла, начин на који је одго ва ра ла или се 
пла ши ла часа, аква рел хаљи не које је 
носи ла, момен те изван шко ле или у школ
ском  дво ри шту. Нисам имао пој ма да то 
посто ји у мојој гла ви, бар не тако цело ви
то. Ја сад вео ма добро видим све девој ке 
из мог раз ре да, девој ке наро чи то, оне су 
биле тако моћ не и пуне сна ге која се 
касни је сигур но раз бук та ла. И тада сам, 
иако врло млад, осе ћао њихо ву сили ну, 
тво рач ку и раза ра ју ћу сили ну, коју је тре
ба ло савла да ти у себи, а то сигур но није 
било лако у овом и ова квом све ту. Жен ско 
би тре ба ло да буде веч но. Мушкар ци нека 
уми ру, а у некој све мир ској ноћи, да пара
фра зи рам јед ног песни ка, жен ско тре ба 
да буде веч но. Бог је ту ско ро био на 
самом кра ју посла, да ство ри нешто савр
ше но, осим ако савр шен ство и није у томе 
сто је намер но оста вио људ ском бићу да 

ства ра даље, да кроз умет ност завр ши 
посао, пре него што је зев нуо и легао на 
раза стр то вре ме испод себе. 

Циме ша је ужи вао са Бецом и шти тио је 
од наших „злих“ погле да.  Ина че је био 
духо вит, весео, акти ван … Игра ли смо 
фуд бал крај Саве, по нај ве ћем бла ту и по 
бара ма, кли за ли се, укли за ва ли у ноге 
про тив ни ку. Укли за ва ли у живот. Циме ша 
Сло бо дан, Ђор ђе Бог да но вић, Павле Рас
тов ски и Рато мир Дамја но вић (Џон, Пол, 
Џорџ и Рин го).

Ја сам био Рин го. 
(Једи но су буб ње ви савр ше но уса гла

ше ни са све тим рит мом космо са. Бубањ је 
Глас постан ка, зов прве ватре и исказ 
чове ко ве мит ске сушти не. Буб ње ви ма 
почи ње про гре сив но шире ње неми ра и 
осло бо ђе ног зву ка.)

Та четвор ка се поја вљу је и у мом 
послед њем рома ну „Пли ва ћеш зау век“ 
(Про ме теј, Нови Сад). 

Игра ли смо фуд бал и зими, по сне гу. 
Снег је вели ки сим бол у мом живо ту и ја 

несве сно ску пљам све о томе. Мислим да 
сам ти слао и јед ну песму која се тако 
зове: СНЕГ. 

Хоћу да залу там у снег,
у дубок смет у обли ку кру га 
у коре ну јеле да се одмо рим
да дишем кроз њено дебло
и удах нем нешто од нежног неба
хоћу да веје,
да се ота па ју паху љи це 
у доди ру са мојим сне жним дахом.
Под сне гом сам, чекам про ле ће
Чекам неве не да про цве та ју
то цве ће које не вене
Зве ри газе нежно по мени
Њуше ме и оби ла зе у широ ком кру гу.
Хоћу да залу там у снег по њихо вом тра гу
Пла ни на нека бру ји сво јим шумо ви ма
дрве ће нека отре са снег и иње
нека се гра не сави ја ју
Зве ри нека дола зе и одла зе
Спа ва ћу, чека ћу, сања ћу...

А шта радим?
Мало сам Сер ван те сов Сан чо, мало 

јунак мог новог рома на „Отку ца ји“, мало 
Бано вић Стра хи ња у позо ри шту Добри ца 
Милу ти но вић, где је Стра хи њи ну моју 
мај ку глу ми ла Дра ги ца Чам прак. 

Она је била мла ђа од мене, и неве ро
ват но тален то ва на..

Мало се кли зам по зале ђе ној Сави, 
мало шапу ћем сти хо ве у они ску кро шњу 
јед ног дрве та у митро вач ком пар ку, мало 
играм руко мет... 

Пера Ђур ђе вић ми из смр ти дода је лоп
ту и ја дајем гол у живо ту. Потом побед
нич ки сла ви мо.

И да знаш: прво што ура дим кад дођем 
у Митро ви цу, оби ђем гим на зи ју.

Човек у живо ту увек тре ба да буде гим
на зи ја лац.

И пишем, сав сам у некој еуфо ри ји, али 
и шетам, гле дам Саву, у чијој бли зи ни ста
ну јем. Поне кад нисам сигу ран да ли сам 
низ вод но или узвод но од Срем ске Митро
ви це. А попи јем и по неку раки ју, као нека
да са мојим добрим дру гом а тво јим бра
том док то ром Вла дом, или са тво јим 
супру гом Ђор ђем, или с Богом. 

Бог каже Васи Попо ви ћу: „Еј, иди зови 
оног нашег Срем ца да попи је мо по јед ну и 
да нам реци ту је San ta Maria del la Salu te. 

Рале Дамја но вић

Циме ша, који се угу
шио у сне гу, или смр
зао, или заспао, седео 

је са мном у клу пи. 
Писао сам му писме не 

задат ке из срп ског. 
Мно го годи на касни је 

при знао сам то про фе
сор ки Мир ја ни Лазић 

коју су сви воле ли а ја 
сам је обо жа вао. 

Напи сао сам јој писмо 
и сетио се ђач ких 

дана. Рекао сам јој да 
пам тим сва ку њену 
реч, сва ки осмех и 

покрет, њену мла дост 
као нај див ни ју живот
ну успо ме ну. Био сам 
сасвим искрен, и већ 
имао довољ но годи на 

живо та, да могу да 
све му дам меру, и да 

без уоби ча је ног надах
ну ћа кажем неке ства
ри у које сам сигу ран. 
При знао сам јој да сам 
Циме ту и Беци писао 
писме не задат ке из 

срп ског, и још неким 
уче ни ци ма из нашег 
раз ре да и да су они 

доби ја ли боље оце не 
него ја
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КА КО ЈЕ МИ ТРОВ ЧА НИН ДРА ГАН ЧУ ДИЋ СА ЧУ ВАО ОД ЗА БО РА ВА АУ ТЕН ТИЧ НА 
СЕ ЋА ЊА И ДО ГА ЂА ЈЕ ИЗ ЛИЧ НОГ И ПО РО ДИЧ НОГ жИ ВО ТА, АЛИ И жИ ВО ТА 
МНО ГИх ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА НА ОВИМ ПРО СТО РИ МА

За ствар не жи во те Дра га но вих 
ју на ка ма ло је је дан ро ман

Је дан од нај бо љих ђа ка Вој не ака де ми је и не ка да шњи офи цир Ју го сло вен ске 
на род не ар ми је у сво јим ро ма ни ма ожи вља ва се ћа ња на ау тен тич не, че сто и дра ма
тич не епи зо де сво је лич не,  по ро дич не, али и за јед нич ке нам те шке исто ри је на овим 
про сто ри ма. Та ко су на ста ли Дра га но ви ро ма ни „Иван“, „Бли зан ци са Зми ја ња“ и 
„По то мак со лун ског ре до ва“. Чи та о ци ка жу да се Чу ди ће ви књи жев ни за пи си чи та ју 
у јед ном да ху

Не дав но смо пи са ли о ви ше го ди
шњем ан га жма ну Дра га на Чу ди ћа 
на афир ма ци ји и уна пре ђе њу пли

вач ког спор та у Ми тро ви ци и Сре му, не 
слу те ћи ње гов  спе ци фи чан спи са тељ ски 
дар ко јим се у про те кле две го ди не Дра
ган пред ста вио чи та лач кој пу бли ци. 
Је дан од нај бо љих ђа ка Вој не ака де ми је 
и не ка да шњи офи цир Ју го сло вен ске 
на род не ар ми је  у сво јим  ро ма ни ма ожи
вља ва  се ћа ња на ау тен тич не, че сто и 
дра ма тич не епи зо де сво је лич не,  по ро
дич не, али  и за јед нич ке нам те шке исто
ри је на овим про сто ри ма. Жи вот не и 
про фе си о нал не окол но сти ко је че сто  
ни је мо гао да би ра, као и уну тра шња, 
„људ ска“ раз о ча ре ња  спре чи ли су га да 
оства ри ве ли ку же љу и по ста не ге не рал. 
С дру ге стра не, ми ран пен зи о нер ски 
жи от и „за кљу ча ва ње“ у пан де ми ји ко ро
не по ка за ли су се као при ли ка за ис пу ње
ње ње го вог ду го го ди шњег сна – по чео је 
за пи си ва ти вред на по ро дич на се ћа ња. 
Та ко је на стао Дра га нов  пр ве нац  ро ман 
„Иван“,  по том и „Бли зан ци са Зми ја ња“, 
па „По то мак со лун ског ре до ва“. Чи та о ци 
ка жу да се Чу ди ће ви књи жев ни за пи си 
чи та ју у јед ном да ху. Иа ко стро гог вој нич
ког ко ва Дра ган пи ше жи во пи сно, јед ним 
при лич но ин те ре сант ним, на мо мен те 
лир ским сти лом. Ро ма ну „Иван“ не по
сред но по об ја вљи ва њу до де ље но је 
пре сти жно књи жев но при зна ње СУН
БОРa  по хва ла Фон да ци је „Дра гој ло 
Ду дић“. На гра ду исте фон да ци је за вре
део је и ро ман  „Бли зан ци са Зми ја ња“. У 
кон ку рен ци ји за при зна ње још увек је 
при ча о Дра га но вом при ја те љу и дру га ру 
са ака де ми је Ми ле ту, по том ку со лун ског 
ре до ва ко ји је на пра вио ве ли ку вој ну 
ка ри је ру и са сво јим са бор ци ма про шао 
кроз бу ру исто риј ских и дру штве них 
по тре са.

– Ин те ре сант но је да се кроз исто ри ју 
мо је по ро ди це, у по след њих 300 го ди на 
стал но про вла че име на Иван и Ни ко ла, 
још од на ших нај ста ри јих пре да ка. Ја сам 
је ди ни Дра ган у по ро ди ци, а мој де да и 
брат зо ву се Ни ко ла, баш као што су пра
де да и отац до би ли име Иван, ка же ау тор 
обра зла жу ћи на зив свог пр вог пи са ног 
де ла, до да ју ћи да је од у век на ме ра вао 
да пи ше о жи во ту сво је по ро ди це ко ји је 
очи глед но до вољ но ин те ре сан тан и уз бу
дљив да за др жи па жњу чи та ла ца. 

До бар део са др жа ја ро ма на „Иван“ 
ис пу ња ва ју се ћа ња Дра га но вог оца Ива
на, ста ри не ве ли ког зна ња, ис ку ства и 
би строг ума са ње го вог са да већ ви ше од 
де вет и по де це ни ја ду гог жи вот ног пу та. 

– Сва ка мо ја по се та оцу, би ло је ево
ци ра ње не ких ње го вих се ћа ња, ка же 
Дра ган.

Увод не стра ни це Чу ди ће вог ро ма на 
„Иван“ на го ве шта ва ју уз бу дљи ву ау то би
о граф ску при чу ко ја об у хва та го то во два 
ве ка, а по чи ње од ла ском ње го вог пра де
де Ива на, из ста ре по ро ди це срп ских 
вој них гра ни ча ра из си ро ма шне Ли ке на 
обо ди ма ау стро у гар ског цар ства. Бо ре ћи 
се за бо љи жи вот се бе и сво је по ро ди це, 
не где кра јем 19. ве ка Иван ће ухле бље
ње про на ћи крај ог њи шта свог стри ца у 
шо ро ви ма бо га тог срем ског се ла Кле нак. 
Иван, ина че срод ник чу ве ног па три јар јха 
Јо си фа Ра ја чи ћа до шав ши у прат њи свог 
ко ња „Зе ље“, по нео је са мо оче ву те сар
ску бра дву, сту па ју ћи у не из ве сност и 

но ви жи вот да ле ко од за ви чај них ле по та 
лич ке Вр хо ви не и Пли твич ких је зе ра. 
Жи ве ћи у ку ћи бо га тог стри ца, Иван се 
фак тич ки пре тва ра у јед ног од ње го вих 
слу гу. Те же ћи за иде а лом ко ји га је од вео 
на да ле ки пут, од лу чио је да кре не у 
са мо ста лан жи вот. У истом се лу, фор ми
ра ће по ро ди цу а вре ме ном ће сте ћи и 
за вид но има ње. У вре ме ро ђе ња Дра га
но вог де де Ни ко ле и пет кће ри по ро ди ца 
Ива на Чу ди ћа већ је би ла га здин ска и 
углед на се о ска ку ћа. Упр кос Ни ко ли ној 
же љи да му је ди ни син  Дра га нов отац 
Иван, оста не на зе мљи као се о ски ку лак, 
ба ка је ин си сти ра ла да се де те ту омо гу
ћи што бо ља шко ла. Иван је до че као рат 
као свр ше ни уче ник че ти ри раз ре да гим
на зи је, услу жно се пр ве две го ди не ра та 
ба ве ћи по љо при вре дом и из најм љи ва
њем вр ша ли це. На иде ју сво је ви спре не 
и хра бре мај ке, због при ти ска не при ја
тељ ске ре гру та ци је у Сре му Иван се 
до бро вољ но при ја вљу је у до мо бран ску 

Дра ган Чу дић са сво ја до са да три штам па на на сло ва
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вој ску, да би исте ве че ри, не где у је сен 
1943. го ди не, из ка сар не у Ру ми уз по моћ 
мај ке, пре кри вен ку ку ру зо ви ном по бе гао 
са кри вен  на по ду шпе ди те ра. По стао је 
пар ти зан ски ку рир, а по том и бо рац Пе те 
вој во ђан ске бри га де. Бр зо је на пре до вао 
и  крај  ра та  до че као је у чи ну по руч ни ка. 
На ста вио је ви со ко вој но шко ло ва ње, 
ујед но за вр ша ва ју ћи и жур на ли сти ку, а 
пен зи о ни сан је као вој но ли це.

 – Мо гу да ка жем да ми је отац у жи во
ту и том вој нич ком сми слу био узор и 
због то га сам увек же лео да бу дем ге не
рал, по но сно ка же Ива нов син Дра ган 
ко ји је у дру гом де лу књи ге по дроб но 
опи сао де та ље Ива но вих пар ти зан ских 
во је ва ња. 

У тре ћем де лу ро ма на „Иван“ Дра ган 
Чу дић го во ри о сво јој жи вот ној и вој ној 
ка ри је ри. При ча ко ја по чи ње у По же ги 
где је отац био ко ман дант гар ни зо на 
на ста вља се упи си ва њем Вој не гим на зи
је. Из тог вре ме на за бе ле жио је се ћа ње 
на дру га ра из гим нзи је  вој ни ка Ма теа 
Пар ло ва, нај бо љег свет ског ама тер ског 
бок се ра оно га до ба. По упи си ва њу Ака
де ми је Дра ган је био нај у спе шни хих 
спор ти ста вој них ака де ми ја, све ар миј ски 
шам пи он СФРЈ али и је дан од нај бо љих 
уче ни ка елит не вој не шко ле. Имао је 
част да у  гру пи нај бо љих ка де та  оби ђе 
до бар део све та. Лет за аме рич ки кон ти
нент се дам де се тих го ди на ор га ни зо ван 
је у Ти то вом „Бо ин гу 727“. Пред ју го сло
вен ским ка де ти ма био је је дан за да так – 
на нај бо љи на чин пред ста ви ти вој ску и 
сво ју др жа ву. Пре ко Ир ске и Ка на де 
до шло  се до Ку бе. У Чу ди ће вом ро ма ну 
опи сан је су срет ко ји се пам ти чи тав 
жи вот:

„Во зи ло се за у ста ви, је дан вој ник при
тр ча и отво ри зад ња вра та. Иза ђе сна
жан чо век са бра дом. У уни фор ми слич
ној вој нич кој, лет њој, са озна ка ма ге не
ра ла и кач ке том са цр ве ном пе то кра ком 
зве здом. За опа са чем ве ли ки ре вол вер. 
Ка да се окре ну пре ма на ма, по зна до смо 

Фи де ла Ка стра, пред сед ни ка Ку бе. Ста
ли смо као уко па ни а Фи дел нас по здра
ви вој нич ки, ма да смо би ли у ци ви лу“, 
се ћа се Дра ган у јед ном па су су свог 
ро ма на. Усле дио је пут за Мек си ко, 
су срет са пред сед ни ком Ече ве ри јом и 
не ве ро ват на част ко ја је ука за на ју го сло
вен ској де ле га ци ји пред мно го број ним 
го сти ма. Ужи ва ње на овом про пу то ва њу 
Дра ган и ње го ви „са бор ци“  нај бо љи вој
ни ка де ти, мо ра ли су „пла ти ти“. Ка ко то 
би ва у вој нич ком жи во ту, већ су тра дан 
од ла зе на пла ни ра не вој не ве жбе на 
„блат ња вој по ља ни пу ној ова ца“ не да ле
ко од Би то ља.  Уз бу дљи во, ди ма чи но и 

очи глед но не за бо рав но би ло је до кра ја 
Дра га но вог шко ло ва ња. Бли ста ву вој ну 
ка ри је ру кроз ко ју је сте као мно га при
зна ња и на пре до ва ња обе ле жио је и 
на став ни рад у Шко ли ре зер вних офи ци
ра у Би ле ћи али и спе ци ја ли за ци ја у 
обла сти ба ли сти ке ко јом се и да нас ба ви 
као суд ски ве штак. Дра ган је ка жу, био 
нај бо љи ми но ба цач ли ја ју го сло вен ске 
ар ми је.  

По след ње стра ни це ро ма на све до чан
ство су сви ма на ма ре а лив но бли ске и 
тра гич не про шло сти, рас па да др жа ве и 
ра та на овим про сто ри ма. Сма тра ју ћи да 
се по сле уче шћа у ра ту вој сци и др жа ви 
вој нич ки по ште но и хра бро оду жио, са да 
већ и на ру ше ног здра вља, ма јор Чу дић 
са из ве сном до зом „гор чи не“ на пу шта 
вој нич ки по зив на ста вља ју ћи ка ри је ру у 
ци вил ном сек то ру. По ста је на чел ник Тех
нич ке слу жбе у ми тро вач ком Здрав стве
ном цен тру. Оста је по све ћен спор ту и 
ра ду на ор га ни за ци ји  пли вач ког и ва тер
по ло клу ба у Срем ској Ми тро ви ци.

У на ред них не ко ли ко да на у штам пу 
ила зе два но ва ру ко пи са Дра га на Чу ди
ћа. Пр ви је на ста вак по ро дич не при че 
под на сло вом „Мај ка“ у ко јој  ау тор опи
су је те жак жи вот сво је мај ке, ван ред но 
хра бре и спо соб не же не ко ја је у нај те
жим рат ним тре ну ци ма на ла зи ла на чин 
да са чу ва по ро ди цу и у не мач ко  уста
шком не при ја тељ ском окру же њу ак тив но 
по ма же пар ти зан ски по крет. Дру ги ру ко
пис је на ста вак ро ма на „Бли зан ци са 
Зми ја ња“ ко ји је по тре сно све до чан ство 
о не ве ро ват ној рат ној и по сле рат ној суд
би ни бра ће са Ма ња че Пе тра и Јо ва на и 
по то ма ка ове по ро ди це чи ја са ко ји ма се 
рат на суд би на по и гра ла и по след њих 
ра то ва то ком „де ве де се тих“. Ду би ну и 
тра ге ди ју исти ни тих до га ђа ја из овог 
ро ма на те шко је опи са ти у не ко ли ко 
но вин ских сту ба ца. Те шко да има чи та о
ца на ко је при ча о по ро ди ци из Ко чи ће
вог род ног кра ја ни је оста ви ла ду бо ке 
ути ске. Д. Мо стар лић

Дра га нов отац Иван као осам на е сто го
ди шњак у вре ме осло бо ђе ња Бе о гра да 
20. ок то бра 1944. го ди не. За не пу на два 
рат на ме се ца до био је три офи цир ска 
чи на и Ор ден за хра брост. Крај ра та 
до че као је у чи ну по руч ни ка

Дра ган у де ле га ци ји ју го сло вен ских ка де та на вој ној па ра ди у Мек си ко Си ти ју 1976. го ди не окру жен ко ле га ма из САДа, Мек
си ка и дру гих ју жно а ме рич ких ар ми ја. Ју го сло вен ска де ле га ци ја са со бом је но си ла рат ну за ста ву Пр ве про ле тер ске бри га де.
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КА КО ЈЕ ГРАД СКА АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX ВЕ КА
УРЕ ЂИ ВА ЛА СВА КО ДНЕВ НИ жИ ВОТ МИ ТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (29)

„Ни ка ква град ња у би ло ко јем
де лу гра да не мо же се пред у зи ма ти 
без гра ђев не до зво ле“

При пре ма: Дејан Мостар лић

ГрадскопоглаварствоуМитровици,којејепредстављалоорганаутономнелокалне
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незасвакодневниживотграђанаМитровицеиоколнихнасеља.Овеодлукеобјављиване
сууПрогласнимкњигама,причемусустрогоодређенаместањиховогобнародовања
(Насредпијацекодкрста,предкућамапојединихмитровачкихграђана,предКазнионом,
наћошкукодКаменитећуприје,наћошкукодЗлатнабунара...).ПрогласнекњигеГрад
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Срп ско есконт но де о ни чар ско 
дру штво у Ми тро ви ци до ста ви ло 
је 6. ма ја 1909. го ди не Град ском 

по гла вар ству до пис, од но сно оба ве
ште ње да на ме ра ва из вр ши ти ли ци
та ци ју по је ди них ко ма да кућ ног на ме
шта ја, због че га же ли да ан га жу је и 
пла ти град ског добо шарa ко ји би у том 
по ступ ку био „ис кли ца тељ“, од но сно 
ли це ко је во ди овај по сту пак. Уз пот пис 
овла шће ног ли ца на зва нич ном ме мо
ран ду му дру штва, штам па ном срп ским 
и не мач ким пи смом, на ла зи се и пе чат 
Срп ског де о ни чар ског дру штва.

„Ра ди мо да про да мо пу тем јав не до
бро вољ не ли ци та ци је не ко ли ко ко ма
да кућ ног на ме шта ја, сто га при ла же мо 
при стој бу од К2 за град ског до бо ша ра, 
ко јем би до зво ли ли да се у 10 са ти ја
ви код овог дру штва као ис кли ца тељ. У 
слу ча ју рђа вог вре ме на не би смо одр
жа ли су тра ли ци та ци ју, не го ко ји дру ги 
дан. “

Јав ним огла сом број 495 од 18. ју на 
1909. го ди не по зи ва ју се за ин те ре со ва
не за на тли је и пред у зе ћа да се при ја
ве ор га ни ма Кра љев ског фи на сиј ског 
оде ље ња у Ву ко ва ру уко ли ко же ле да 
уче ству ју у нео п ход ним по сло ви ма и 
пор рав ка ма на ре но ви ра њу згра да ис
по ста ва Кра љев ске фи на сиј ке стра же, 
очи глед но та да шње фи на ниј ске ин
спек ци је.

„На др жав ним згра да ма у ко ји ма 
су на мје ште ни раз де ли Кра љев ске 
фи нан сиј ке стра же у Ми тро ви ци, Мо
ро ви ћу, Ку зми ну, Ра чи, Хрт ков ци ма, 
Јар ку, Клен ку, Вин ков ци ма.... има ду се 
пред у зе ти ра зни по прав ци: зи дар ске 
те сар ске, сто лар ске рад ње ко је су пре
мје ра ма са ста вље ним за те по прав ке 
по тан ко ис ка за не и на зна че не. Сви ко
ји же ле то пред у зе ће по у зе ти, има ду 
под не ти мол бе ним пред стој ни ку Кра
љев ског фи нан ци јал ног рав на тељ ства 
у Ву ко ва ру нај ду ље до 10 са ти при је 

под не, да на 26. лип ња 1909.“
У Огла су број 496 од истог да ту ма 

1909. го ди не ну ди се у го ди шњи за куп 
град ска ва га на воћ ној пи ја ци.

„Ово Град ско по гла вар ство да је град
ску ва гу у за куп за го ди ну 1909/1910. на 
воћ ној пи ја ци. Сви они ко ји же ле ре че
ну ва гу узе ти у за куп не ка сво је пи сме
не по ну де овом Град ском по гла вар ству 
чим при је под не су.”

Огла сом број 552 од 9. ју ла 1909. го
ди не тра же се из ве сне ко ли чи не се на 
за по тре бе ис хра не град ских би ко ва и 
зе маљ ских па сту ва.

„Ово град ско по гла вар ство по тре
бу је за из хра ну град ских би ко ва и зе
маљ ских па сту ва ве ћу ко ли чи ну се на, 
пак се сто га по зи ва ју гра ђа ни ко ји  на 
про да ју има ду, да овом по гла вар ству 
ста ве сво ју по ну ду уз на зна ку це не по 
ме трич кој цен ти. До са да шња прак са 
да се по во зу ку пу је на пу шта се без у
слов но, те се по ну де по во зу ува жи ти 
не ће. По ну да мо же се ста ви ти уст ме но 
и пи сме но. 

Оглас Град ског по гла вар ства од 26. 
ју на 1909. го ди не, ко ји је пот пи сао лич
но  гра до на чел ник Те о дор Ва си лић од
но си се на по сту пак за кон ске из град ње 
гра ђе вин ских обје ка та уз оба ве зу обез

бе ђи ва ња гра ђе вин нске до зво ле.
„Упо зо ра ва се оп ћин ство да се ни ка

ко ве град ње би ло у ко јем ди е лу гра да 
и би ло од ка ко вог гра ди ва не сме ју се 
пред у зи ма ти без гра ђев не до зво ле. За 
сва ку град њу би ла ова пре и на ка по сто
је ћих згра да или про ши ре ње од но сно 
по ви ше ње истих или град ња са свим 
но вих згра да мо ра се за тра жи ти гра
ђев на до зво ла од град ског по гла вар
ства у сми слу чл. 1 гра ђев ног ре да за 
гра до ве. Сват ко тко же ли би ло шта да 
гра ди, мо же до зна ти у град ском ин жи
нир ском уре ду сва ке не де ље од 9 до 
11 са ха ти пре под не, ка ко тре ба да по
сту пи у би ло ко јем слу ча ју, те се по зи ва 
оп ћин ство, да се ти ме и по слу жи, јер 
ће се про тив сви ју нај стро жи је по сту
па ти, ко ји се огре ше о јав на на ре ђе
ња гра ђев ног ре да. Гра ђев не по сло ве 
сме ју оба вља ти је ди но ис пи та ни зи
дар ски од но сно те сар ски мај сто ри. Та
кве гра ђев не по сло ве, ко је не под па да
ју под гра ђев ну до зво лу, мо гу вр ши ти 
и та ко зва ни ма ли обрт ни ци. Ко ји су то 
по сло ви, мо же сва ки гра ђа нин до зна ти 
у град ском ин жи нир ском уре ду. Про тив 
оних ко ји се огре ше о ова ја сна на ре
ђе ња гра ђев ног ре да и обрт ног за ко на, 
по сту па ти ће се нај стро жи је.“

Ори ги нал ни пе чат Град ског по гла вар ства у Ми тро ви ци
и пот пис Град ског на чел ни ка Те о до ра Ва си ли ћа 
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КА КО ЗА МИ СЛИ ТИ ПРА ЗНИЧ НЕ ДА НЕ БЕЗ СЕ РИ ЈА ЛА „ЛУ ДЕ ГО ДИ НЕ – жИ КИ НЕ 
ДИ НА СТИ ЈЕ“, ПА СВИх ДЕ ЛО ВА „ТЕ СНЕ КО жЕ“, ПА „хАЈ ДЕ ДА СЕ ВО ЛИ МО“

Не, ни је ми глу по – хо ћу да 
гле дам „жи ки ну ди на сти ју“

Ти фил мо ви су чи ње ни ца ко ју не тре ба из бе га ва ти јер „ко цви ка мо же 
да се сли ка“ што би ре као жи ка Па вло вић од Ми лу тов ца

Нео би ча је тра ди ци ја да те ле ви
зи је у пр ве да не по до че ку Но ве 
го ди не и Бо жи ћа гле да о ци ма 

сер ви ра ју по ма ло „оцва ле“ и не та ко 
ква ли те те, али јед но ста во нео до љи ве 
фил мо ве, чи је ре пли ке го то во сви зна
ју на па мет. И ни је то тра ци ја са мо код 
нас. Аме ри кан ци има ју тра ди ци ју да 
за Бо жић гле да ју кла сик „It’s a Won der
full Li fe“, а не рет ко и ми са не стр пље
њем че ка мо „Сам у ку ћи“, јер то ле пр
ша во рас по ло же ње, а по тро ше на 
енер ги ја и но вац, увек мо же да по пра
ви до бар смех. И, иа ко мо же мо да нас 
све те фил мо ве да по гле да мо би ло 
ка да на ин тер е ту, мо ме нат се те и 
ра до сти ка да слу чај но на њих на и ђе
мо на те ле ви зи ји је не про це њив. Ка да 
го во ри мо о на шим фил мо ви ма, ка ко 
за ми сли ти пра знич не да не без се ри ја
ла „Лу де го ди не – Жи ки не ди на сти је“, 
па свих де ло ва „Те сне ко же“, па „Хај де 
да се во ли мо“. Шта је та ко за бав но у 
тим фил мо ви ма са је до став ним ху мо
ром, по ма ло плит ким фа зо ни ма, ло ше 
и сни мље ним и са већ из ли за ном сли
ком. Шта је ва жно и за што по сто је? 
Ка ко су на ста ли фил мо ви ко ји се 
ба зи ра ју на ви цу, са вр ло јед но став
ном рад њом и ка рак те ри ма и за што 
их ми и да ље, по тај но, во ли мо? 

Филм је и да ље нај ма сов ни ји ме диј, 
вр ло до сту пан и за ма ње од сто пе де
сет го ди на по стао је део свет ске 
ба шти не и кул ту ре без ког се не мо же. 
Он је чи ње ни ца, он је свет илу зи ја, 

гла му ра и сла ве. Он је од раз дру штва, 
ста ња и по гле да на жи вот. И док су 
за пад не зе мље ис ко ри сти ле филм 
као сво ју из во зну ин ду стри ју, ис точ не, 
ко му ни стич ке зе мље су на филм гле
да ле као про па ганд ну кул тур ну ма ши
не ри ју ко ја ће соп стве ом ста нов ни
штву уса ди ти мо рал, вр ли не и ети ку 
но вог по рет ка. Ле њин је сма трао да је 
филм нај ва жни је сред ство за обра зо
ва ње ма са, због че га је на стао соц ре
а ли зам на фил му. Ти то је био не ве ро
ва тан љу би тељ фил ма, а не ки твр де 
да је гле дао ми ни мал но је дан филм 
днев но. И Ју го сла ви ја је ис ко ри сти ла 
филм као сред ство иде ло шког ути ца
ја, па је за хва љу ју ћи то ме сва ко се ло 
има ло дом кул ту ре. Фил ма пре 1947. 
го ди не у Ју го сла ви ји ни је ре ал но ни 
би ло, а те мат ски се кре та ло у не ко ли
ко пра ва ца. Мо жда је нај при мет ни ји 
„ју го сло вен ски ве стерн“ или пар ти зан
ски фил мо ви ко ји су при ка зи ва ли хра
бру бор бу про тив оку па то ра, али и 
до ма ћег не пра ја те ља, где је бор ба 
про тив до ма ћег не при ја те ља би ла 
мо жда и ва жни ја за пре ва сти па та ње 
на ро да. По сто јао је и опус фил мо ва 
соц ре а ли зма, ко ји су по не кад би ва ли 
„бун ке ри са ни“ због пре ви ше не га тив
ног при ка за ју го сло вен ског дру штва, 
па је та ко на стао „цр ни та лас“. Ва жна 
пре кре ти ца је по ја ва сту де на та Пра
шке шко ле, где до би ја мо филм ске 
кла си ке ко ји су као нај бо љи при ме ри 
ушли у свет ску исто ри ју фил ма: Го ран 

Мар ко вић, Го ран Па ска ље вић, Ср ђан 
Ка ра о но вић, Рај ко Гр лић и Лор дан 
За фра но вић.

Осам де се те су би ле ле пр ша во 
вре ме за до ма ћи филм. До би
ли смо по ме ну те ко ме ди је, ко је 

ни су има ле дру ги циљ осим за ба ве за 
ма се. Ипак, др жа ва ко ја је има ла стро
гу цен зу ру је кроз ове фил мо ве до пу
сти ла да се про ву ку од ре ђе на не за до
вољ ства у дру штву ко ја су чи ни ла 
сва ко дне ви цу, па је та ко пр ви део, 
ина че ве о ма озби љан, „Лу дих го ди на“ 
го во рио о ти неј џер ској сек су ал но сти, 
а мо гли смо да чу је мо при ја те ље 
Жи ку и Ми ла на ка ко не ма ка фе и 
ме са, док је Ми та Пан тић имао јаг ње
ћу гла ву Шо ји ћа за ди рек то ра. Ле па 
Бре на је по ста ла на ци о на ла ико на 
по сле смр ти Ти та и њој у част су по ди
за не згра де, па је Бре на по ста ла све
моћ на Ју го сло вен ка ко ја је ска ла ла у 
Не ре тву и во зи ла ави о не и бро до ве. 
Ла ка ко ме ди ја је до не ла и раз вој и 
по тра жњу за уку сом шун да и ки ча, али 
је оста ви ла траг у кул ту ри јед не 
зе мље, па ка да је по сто јао цр ни та лас, 
не ка по сто ји и „ро зе“, јер се на ње го
вим кри ли ма и да ље за сме ја ва мо, 
али и за ми шља мо над њим. За то, 
мо же мо увек по гле да ти „Жи ки ну ди на
сти ју“, ти фил мо ви су чи ње ни ца ко ју 
не тре ба из бе га ва ти јер „ко цви ка 
мо же да се сли ка“ што би ре као Жи ка 
Па вло вић од Ми лу тов ца. 

Чи тан ка
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ОВАН: До но си те низ 
ва жних од лу ка и де лу
је те од луч но у сво јим 
на ме ра ма пред 

са рад ни ци ма. Пре о ста је вам да 
спро ве де те у де ло све оно што 
сте уго ва ра ли у про те клом пе ри о
ду. Не ма по тре бе да се рас пра
вља те са не ис то ми шље ни ци ма и 
да гу би те вре ме на не ке спо ред не 
си ту а ци је. Има те до бар осе ћај а 
љу бав ни до га ђа ји ко је на слу ћу је
те на ја вљу ју сре ћан рас плет. 

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: Про ла
зи те кроз раз ли чи те 
фа зе ства ра лач ког 
рас по ло же ња и ста ло 

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

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

во ђе ња, по себ но ка да се на ла зи
те пред са рад ни ци ма ка да вас 
оспо ра ва ју. На кон ду жег по слов
ног убе ђи ва ња си ту а ци ја ће се 
про ме ни ти у ва шу ко рист. Пре
пла вље ни сте раз ли чи тим ми сли
ма и емо ци ја ма та ко да па жљи во 
од ме ра ва те до бру при ли ку у ко јој 
мо же те да из ра зи те сво је же ље. 

ЛАВ: Све ко ри сне 
ин фор ма ци је мо гу да 
вам олак ша ју успе
шно ре ша ва ње не ких 

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

ДЕ ВИ ЦА: Мо жда све 
ин фор ма ци је са ко ји
ма рас по ла же те не 
пред ста вља ју увек и 

по у зда не кри те ри ју ме, али без 
ве ли ких иза зо ва не ма ни ве ће 
по слов не афир ма ци је. По тру ди те 
се да пра вил но до зи ра те свој 
ства ра лач ки им пулс. Про ла зи те 
кроз фа зу осци ла ци ја, скло ни сте 
че стим про ме на ма у рас по ло же
њу. По вре ме но вам је те шко да 
ускла ди те свој љу бав ни ри там у 
од но су са бли ском осо бом. 

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

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

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

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

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

ком ре ша ва ња озбиљ них пи та
ња. По тру ди те се да пра вил но 
до зи ра те свој ства ра лач ки 
им пулс са за јед нич ким ин те ре
си ма. Има те ути сак да вам парт
нер ус кра ћу је од ре ђе не ин фор
ма ци је из ва ма пот пу но не по зна
тих раз ло га. 

ЈА РАЦ: Де лу је те ве о
ма опре зно и не же ли
те пре ви ше да ри зи ку
је те у по слов нофи

нан сиј ским пре го во ри ма. Ипак, 
мо ра ће те да се су о чи те са не ким 
иза зо ви ма ко ји ни су по ва шој 
во љи или уку су. За тра жи те на 
вре ме до бар са вет од јед не ста
ри је осо бе На кра ју ће се све 
ре ши ти у ва шу ко рист. При жељ
ку је те ви ше раз у ме ва ња и не жно
сти у љу бав ном од но су. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Обра ти
те па жњу на но ве про
фе си о нал не мо гућ но
сти, ка ко би сте про

ши ри ли са зна ње и по бољ ша ли 
сво ју укуп ну по зи ци ју. Ако пре пу
сти те да ства ри са ме иду сво јим 
то ком не ко дру ги из не на да мо же 
да вас пред у хи три. Свет око се бе 
по сма тра те дру га чи јим очи ма 
или у ве дрим то но ви ма осе ћа те 
се за до вољ но и срећ но уз во ље
ну осо бу. 

РИ БЕ: Осла ња те се 
на сво је пре го ва рач
ке ма ни ре јер да без 
до бре при пре ме пла

на и про це не не ма ни зна чај ног 
по слов ног успе ха. По треб но је 
да се уса гла си те са сво јим 
са рад ни ци ма око ува жа ва ња 
раз ли чи тих ин те ре са, ка ко би 
сви око вас осе ти ли мо рал ну и 
ма те ри јал ну са тис фак ци ју. 
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
је вр ло под сти цај но. 

VREMEPLOV
18. ја ну ар

1535. Шпан ски кон кви ста дор 
Фран си ско Пи са ро осно вао је 
Ли му, са да глав ни град Пе руа.
1944. На кон сед мо днев них 
же сто ких бор би со вјет ске тру
пе су у Дру гом свет ском ра ту 
окон ча ле бло ка ду Ле њин гра
да, у ко јем је то ком не мач ке 
оп са де од сеп тем бра 1941. од 
ис цр пље но сти и гла ди умр ло 
око 620.000 љу ди.

19. ја ну ар
1916. На грч ко остр во Крф у 
Јон ском мо ру по че ле су да 
сти жу пр ве је ди ни це срп ске 
вој ске по сле по вла че ња пре ко 
Ал ба ни је у Пр вом свет ском 
ра ту. До апри ла на Крф је пре
ба че но око 140.000 срп ских 
вој ни ка. 

20. ја ну ар
1945. Френ клин Де ла но 
Ру звелт ина у гу ри сан је че твр
ти пут за пред сед ни ка САД, 
је ди ни у исто ри ји САД ко ји је 
че ти ри пу та би ран за пред сед
ни ка. 
1945. Умро је срп ски вој во да 
Пе тар Бо јо вић, уче сник у свим 
ра то ви ма од 1876. до 1912, 
ка да је уна пре ђен у чин ге не
ра ла. Од 1915. био је на чел ник 
Ге не рал шта ба, а у сеп тем бру 
1918. ко ман до вао је је срп ским 
сна га ма у про бо ју Со лун ског 
фрон та, по сле че га је до био 
чин вој во де. 

21. ја ну ар
1793. На ги љо ти ни по гу бљен 
фран цу ски краљ Луј XVI. Ре во
лу ци о нар ни Кон вент сврг нуо 
га је с пре сто ла у сеп тем бру 
1792, а по том је осу ђен на 
смрт због ве ле и зда је. 
1911. У Мон те Кар лу одр жан 
пр ви ауторе ли. 

22. ја ну ар
1894. Умро пе сник Во ји слав 
Илић, ко ји се сма тра осни ва
чем мо дер не срп ске ли ри ке и 
твор цем ве ри стич ког из ра за.
1901. Умр ла бри тан ска кра љи
ца Вик то ри ја. То ком ње не ду го
го ди шње вла да ви не од 1837, 
ко ја је обе ле жи ла епо ху (вик то
ри јан ско до ба), Бри тан ска 
им пе ри ја би ла је на вр хун цу 
при вред не и по ли тич ке мо ћи.

23. ја ну ар
1898. Ро ђен је Сер геј Ми хај ло
вич Еј зен штејн, нај зна чај ни ји 
ру ски филм ски ре жи сер. Ње гов 
филм “Оклоп ња ча По тем кин” 
(1925), јед но је од ре мекде ла 
филм ске умет но сти.
1928. Ро ђе на је фран цу ска 
филм ска глу ми ца Жа на Мо ро.

24. ја ну ар
41. У за ве ри Се на та, вој ске и 
пре то ри ја на ца, при пад ни ци 
пре то ри јан ске гар де уби ли су 
рим ског ца ра Ка ли гу лу. Омра
жен због ра сип но сти, ме га ло
ма ни је и де спо ти зма у сво је 
вре ме, у исто ри ју је ушао као 
јед на од нај гро теск ни јих цар
ских лич но сти.

HOROSKOP

Сре да, 18. (5) ја ну ар
Све ти Те о пемт и Те о на – 
Кр стов дан 

Че твр так, 19. (6) ја ну ар
Бо го ја вље ње

Пе так, 20. (7) ја ну ар
Са бор Све тог Јо ва на Кр сти те
ља – Јо вањ дан

Су бо та, 21. (8) ја ну ар
Св. муч. Ју ли јан и Ва си ли са; 
Преп. Ге ор ги је Хо зе вит; Св. Гри
го ри је Охрид ски

Не де ља, 22. (9) ја ну ар
Све ти му че ник По ли евкт; Све ти 
Фи лип, Ми тро по лит мо сков ски

По не де љак, 23. (10) ја ну ар
Све ти Гри го ри је Ни ски; Пре по
доб ни До ме ти јан Ми ти лин ски

Уто рак, 24. (11) ја ну ар
Пре по доб ни Те о до си је Ве ли ки; 
Пре по доб ни Ми ха и ло Клоп ски

Crkveni
kalendar

Па ста у со су 
од цве кле

Са стој ци: 300 гра ма цве кле, 5 
че но ва бе лог лу ка, 1/2 ка ши чи це 
ори га на, 200 гра ма фе та си ра, 
250 гра ма шпа ге та, 1 гран чи ца 
су ше ног ти ми ја на, ма ло ма сли но
вог уља.

При пре ма: Цве клу ољу шти те, 
па ста ви те у теп си ју и до дај те 
очи шће не це ле че но ве бе ло лу ка 
(3 ко ма да). Си пај те ма ло ма сли
но вог уља, па по криј те алу фо ли
јом. Пе ци те у рер ни на 180 сте пе
ни око 30 ми ну та. Ста ви те у блен
дер и цве клу и бе ли лук, па до дај
те ори га но и пр сто хват би бе ра. 
Ста ви те фе ту, па до бро из блен
ди рај те да до би је те глат ку сме су. 
За тим си пај те ча шу во де и још 
јед ном из блен ди рај те. У ти гањ 
си пај те ма сли но во уље, па до дај
те очи шће не це ле че но ве бе лог 
лу ка (2 ко ма да) и гран чи цу ти ми
ја на. Крат ко про пр жи те, па до дај
те у ти гањ јед ну ку тла чу вре ле 
во де у ко јој су се ку ва ле шпа ге те. 
Из ва ди те бе ли лук и ти ми јан, па 
до дај те про це ђе не шпа ге те. 
За тим си пај те сос од цве кле и 
фе та си ра. Про ме шај те да се све 
сје ди ни и слу жи те.

• Во лим је као да ми 
не ко бра ни ..
• Ми ко ји не тра жи мо 
пре ви ше, обич но до би
је мо ни шта.
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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Успешна фудбалска 2022. година
Крај годи не је вре ме када се сво де 

рачу ни и под вла чи црта. То је ура дио и 
Милан Ђокић, секре тар Спорт ског саве
за „Раз вој спор то ва“, по чијим речи ма су 
фуд бал ски клу бо ви из пећи нач ке општи
не и током 2022. годи не на нај бо љи 
начин репре зен то ва ли сво ју сре ди ну, 
како у Сре му тако и ван наше реги је.

– Може мо се похва ли ти да у Зони, 
тач ни је Вој во ђан ској лиги – Југ, има мо 
два пред став ни ка. „Сло бо да“ из Доњег 
Товар ни ка је ста ро се де лац у овом сте
пе ну так ми че ња и годи на ма уна зад се 
нала зи при врху табе ле. Пећи нач ки 
„Доњи Срем 2015“ се ула ском у Лигу 
2021. годи не на нај бо љи начин афир ми
сао и одлич но се сна шао у рено ми ра
ном сте пе ну так ми че ња и сезо ну 
2021/2022. завр ша ва при самом врху, 
тач ни је, на тре ћем месту. Бараж је за 
дла ку изма као. Чак чети ри клу ба од лета 
2022. годи не има мо у петом сте пе ну так
ми че ња, Срем ској лиги, што је, заи ста, 
огро ман успех. Попи нач ки „Напре дак“ 
пред ста вља нас дуги низ годи на, као и 
„Сре мац“ из Деча. Као шам пи он Међу оп
штин ске лиге Срем – Исток, за сезо ну 
2021/2022. „Срем“ из Срем ских Миха ље
ва ца се директ но пла си рао у Срем ску 
лигу, а кроз утак ми це бара жа и Шумар из 
Ога ра, који је био бољи у дво ме чу са 
„Гра ни ча рем“ из Кузми на. Након јесе њег 
дела сезо не 2022/2023, сви поме ну ти 
клу бо ви су у гор њем делу табе ле, што је 
још један пока за тељ да смо на добром 
путу  рекао је Ђокић.

Он дода је да пећи нач ка локал на 
само у пра ва, као и прет ход них годи на, 
пру жа мак си мал ну помоћ свим клу бо ви
ма.

– Клу бо ви ма су покри ве ни основ ни 
тро шко ви. Пла ће ни су коти за ци ја, 
лекар ски пре гле ди, пут ни и тро шко ви 
слу жбе них лица. Тако ђе, купље на је и 
опре ма (дре со ви, лоп те, рекви зи ти за 
тре нинг). Тако ђе, огром на сред ства се 
ула жу у инфра струк ту ру и одр жа ва ње 
тере на, где клу бо ви има ју коса чи це и 
маши не за обе ле жа ва ње тере на. Осве

тљен је вели ки број игра ли шта поста
вља њем рефлек то ра, како би клу бо ви 
има ли боље усло ве за рад. Тај тренд 
ћемо, заси гур но, наста ви ти  исти че 
Ђокић.

У Међу оп штин ској лиги Срем – гру па 
Исток општи ну Пећин ци пред ста вља 
чети ри клу ба.

– „Каме ни“ из Аша ње је поврат ник у 
овој лиги. После првог дела првен ства, 
нај при јат ни је је изне на ђе ње, зау зев ши 
висо ко тре ће место и тре нут но се нала
зи на корак од бара жа за попу ну Срем
ске лиге. „Хај дук 1932“ је у сре ди ни 
табе ле, док Гра ни чар из Обре жа поку
ша ва да упло ви у луку спа са. Општин
ска лига Пећин ци доно си нам вели ку 
неиз ве сност. Тре нут но, на лидер ској 
пози ци ји се нала зи ОФК „Бре стач“, док 
је „Ловац“ из Кар лов чи ћа, осва јач 
Општин ског купа за 2022. годи ну, први 
пра ти лац, и то су еки пе међу који ма тре
ба тра жи ти шам пи о на. „Витез“ из Субо
ти шта пру жа сасвим задо вља ва ју ће 
игре. „Сло вен“ из Сиба ча и Мла дост 
1935 из Прхо ва, поку ша ва ју да у Лиги 
буду што кон ку рент ни ји  казао је Ђокић.

Мла ди су увек били при о ри тет у раду 
Спорт ског саве за, а Ђокић исти че да на 
тери то ри ји пећи нач ке општи не ради 
вели ки број шко ла фуд ба ла  у Доњем 
Товар ни ку, Пећин ци ма, Дечу, Попин ци
ма, Ога ру, Срем ским Миха љев ци ма, 
Шима нов ци ма, Купи но ву и Бре ста чу, 
као и да мла де фуд ба ле ре тре ни ра ју и 
еду ку ју лицен ци ра ни тре не ри.

ЗИМ СКИ ФУТ САЛ ТУР НИР РУ МА

„Аграр Пе тро вић“ по бед ник тур ни ра
Спорт ски цен тар „Ру ма“ је 

био до ма ћин Зим ског фут сал 
тур ни ра 2022/23. го ди не, ко ји 
се по сле сед мо го ди шње па у
зе, по но во ор га ни зо вао  у 
же љи да Ру ма опет бу де на 
ма пи нај бо љих зим ских тур
ни ра. Тур нир  је за по чео 21. 
де цем бра, а фи нал на утак ми
ца од и гра на је 8. ја ну а ра. 

Фи нал ни су срет  из ме ђу 
еки па  „Аграр Пе тро вић“ из 
Би је љи не  и „Др ча Транс“ из 
Бе о гра да  за вр шен је ре зул
та том 9:5. На град ни фонд за 
ово го ди шњи тур нир је био 
ми ли он ди на ра. Пр во пла си
ра на еки па је осво ји ла пе хар 
и нов ча ну на гра ду у ви си ни 
од 600.000 ди на ра, а дру го
пла си ра на пе хар и 100.000 
ди на ра.

За нај бо љег гол ма на је про
гла шен Да ни јел Ру жи чић, а за 
нај бо љег игра ча Мир ко 
Ма рин ко вић  обо ји ца из 
по бед нич ке еки пе. Нај бо љи 
стре лац је био Дра го Шљу кић 
из дру го пла си ра не еки пе „Др
ча Транс“, ко ји је на тур ни ру 

по сти гао де сет го ло ва.
Ди рек тор Зим ског фут сал 

тур ни ра у Ру ми Мар ко Дер 
ис ти че да је рум ски ту ри нир 
по ква ли те ту био нај бо љи у 
окру же њу.

 – Тру ди ли смо се да еки пе 
бу ду ква ли тет не, а не да иде
мо са мо на кван ти тет. За то 

смо у се ни ор ској ка те го ри ји 
огра ни чи ли број еки па на 24. 

Так ми чи ло се и осам еки па 
ве те ра на и 10 ка де та. Ми слим 
да смо и по ор га ни за ци ји 
би ли нај ка вли тет ни ји, а тур
нир је пра ти ло ви ше од 7.000 
гле да ла ца, ка же Мар ко Дер.

Улаз на све утак ми це ко је 

су од и гра не у ре но ви ра ној 
Спорт ској ха ли је био бес пла
тан. Ор га ни за то ри Зим ског 
фут сал тур ни ра  су би ли 
Спорт ски цен тар, Оп штин ски 
фуд бал ски са вез и Спорт ски 
са вез уз по кро ви тељ ство 
ло кал не са мо у пра ве.

С. Џа ку ла

Аграр Пе тро вић по бед ни ци тур ни ра у Ру ми

Милан Ђокић
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ФК „ИН ЂИ ЈА“

По че ле при пре ме
за про лећ ни део пр вен ства

Про зив ком игра ча, а за тим и пр вим 
од ра ђе ним тре нин гом у сре ду, 11. ја ну а
ра по че ле су при пре ме фуд ба ле ра 
„Ин ђи је“ за пред сто је ћи про лећ ни део 
пр вен ства у окви ру Пр ве ли ге Ср би је. 
Истог да на, одр жа на је и кон фе рен ци ја 
за ме ди је на ко јој су го во ри ли пред сед
ник клу ба Дра ган Пи ли по вић и тре нер 
„зе ле нобе лих“ Јо ван Го лић. 

– На кон ви ше од ме сец да на па у зе, 
фуд ба ле ри се вра ћа ју оба ве за ма у клу
бу – ис та као је Пи ли по вић и до дао да су 
се са мо не ко ли ци ни игра ча за хва ли ли 
на до са да шњој са рад њи. Но ве клу бо ве 
по тра жи ће Ко ва че вић, Ри знић, Алек сић 
и Ку кољ, игра чи ко ји ни су има ли ве ли ку 
ми ну та жу у прет ход ној се зо ни. Та ко ђе, 
уско ро оче ку је мо да се еки пи при дру же 
два звуч на име на, о че му ће мо бла го
вре ме но оба ве сти ти јав ност, ка зао је 
Го лић.

Фуд ба ле ри „Ин ђи је“ има ју шест не де
ља да се при пре ме за оства ри ва ње 
ци ља, а то је ула зак у ви ши ранг так ми
че ња. Пр ве две не де ље ра ди ће се у 
Ин ђи ји, а за тим еки па од ла зи у Ан та ли ју 
где ће, та ко ђе, бо ра ви ти две не де ље и 
где их оче ку је од и гра ва ње не ко ли ко кон
трол них утак ми ца. По по врат ку у Ин ђи ју 
оста ју им још две не де ље до по чет ка 
пр вен ства, 25. фе бру а ра.  

Ка ко је ис та као Јо ван Го лић, тре нер 
ФК „Ин ђи ја“, пре од ла ска на при пре ме у 
Ан та ли ју, 26. ја ну а ра,  „зе ле нобе ли“ 
од и гра ће пр ву кон трол ну утак ми цу са 
„Бор цем“ из Шај ка ша.

– Си гур но је да ће мо има ти до бре 
усло ве за рад и да ће мо има ти вре ме на 
да се при пре ми мо за још те жи, про лећ
ни део се зо не. Еки па је ком плет на и 
ни ко од игра ча на ко је ра чу на мо ни је 
на пу стио клуб. Са дру ге стра не, још увек 
се тра же не ка по ја ча ња, пре све га, у 

офан зив ном де лу. Еки па је ком пакт на, 
та ко да не ће би ти пу но ка дров ских про
ме на у њој ис та као је Го лић.

Тре нер „зе ле нобе лих“ је до дао и да 
ће по по врат ку из Тур ске од и гра ти још 

две кон трол не утак ми це, пр ву са ФК 
„Бач ка“ из Бач ке Па лан ке и та ко зва ну  
„ге не рал нку“ у окви ру ко је ће им про тив
ник би ти ФК „Рад нич ки“ из Срем ске 
Ми тро ви це. М. Ђ.

Ка ко је по твр дио Дра ган Пи ли по вић, 
пред сед ник Фуд бал ског клу ба „Ин ђи ја“ у 
то ку ове го ди не би ће по ста вља ни 
ре флек то ри на ста ди о ну крај же ле знич
ке ста ни це ка ко би утак ми це, убу ду ће, 
мо гле да се од и гра ва ју и у ве чер њим 
тер ми ни ма.

Оп шти на Ин ђи ја опре де ли ла је око 
40 ми ли о на ди на ра за из град њу ре флек
то ра са тра фо ста ни цом. Због кон фи гу
ра ци је те ре на, са јед не стра не због бр зе 

пру ге, а са дру ге ули це, сви ра до ви 
мо ра ће да се из ве ду уну тар ста ди о на. У 
том слу ча ју, из вр ши ће се и ре кон струк
ци ја са мог те ре на, пр ви пут на кон 
из град ње 1933. го ди не ис та као је пред
сед ник ФК „Ин ђи ја“ и до дао да је у окви
ру тог про јек та пред ви ђе на и пот пу на 
ре кон струк ци ја те ре на, на кон че га ће, 
из ме ђу оста лог, би ти по ста вље на и 
но ва трав на та по вр ши на.

Ре кон струк ци ја ста ди о на 

По че ле при пре ме ФК Ин ђи ја

АК „СИР МИ УМ“

Ми на Да со вић
до нор ме за
Ме ди те ран ске игре

У су бо ту 14. ја ну а ра је одр жа но дво ран
ско пр вен ство Бе о гра да за се ни о ре и се ни
ор ке. Чла ни ца АК „Сир ми ум“ Мир ја на Да со
вић је од не ла по бе ду у ди сци пли ни ба ца ња 
ку гле, хи цем од 14.09 ме та ра. На тај на чин, 
Ми на је ис пу ни ла и нор му за пред сто је ће 
Ме ди те ран ске игре, ко је се одр жа ва ју 
21.ја ну а ра у Ва лен си ји Шпа ни ја.

– Ово је из у зе тан успех и ве ли ка на гра да 
за рад у про те клом пе ри о ду. Би ло је по те
шко ћа у тре на жном про це су, има ју ћи у ви ду 
да тре ни ра мо на отво ре ном, а так ми чи мо у 
дво ра ни, ко ју има ју атле ти ча ри из Бе о гра да 
и Но вог Са да. Са мим тим, ре зул тат је још 
вред ни ји. На да мо се да ће мо до кра ја зим
ске дво ран ске се зо не ба ци ти и 14.50 ме та

ра, ко ли ко из но си нор ма за Пр вен ство 
Евро пе У23 ко је се одр жа ва у Фин ској на 
ле то. Крај њи циљ је да у овој го ди ни пре ба
ци мо и 15ме та ра, ка же тре нер Сло бо дан 
Ма ца но вић.

Два зла та
Сте фа ну Ђо ни ћу

У не де љу, 15. ја ну а ра је одр жа но дво
ран ско пр вен ство Бе о гра да за пи о ни ре и 
пи о нир ке (У16). Мла ди атле ти ча ри „Сир
ми у ма“ на сту па ли су у не што ма њем бро
ју, али се на овом так ми че њу ис та као 
сјај ни Сте фан Ђо нић, ко ји је осво јио две 
злат не ме да ље. Сте фан је нај пре по бе
дио у ди сци пли ни 60 ме та ра пре по не лич
ним ре кор дом и вред ним ре зул та том од 
8.62с. На кон то га је вр ло убе дљи во три
јум фо вао у тр ци на 300 ме та ра, та ко ђе 

лич ним ре кор до мод 38.87с. 
– Ови ре зул та ти су по стиг ну ти прак тич

но без аде кват них усло ва за рад, јер услед 
ни жих тем пе ра ту ра ни смо у мо гућ но сти да 
ра ди мо мак си мал ну бр зи ну ни ти “крат ке” 
пре по не, ка ко не би до шло до по вре ђи ва
ња де це. За и ста ови ре зул та ти по ка зу ју да 
Сте фан пред ста вља све тлу бу дућ ност АК 
„Сир ми ум“, Гра да Срем ске Ми тро ви це, а 
на да мо се већ од иду ће го ди не и мла ђе 
ју ни ор ске ре пре зен та ци је Ср би је. Сте фан 
је ак ту ел ни ре кор дер Ср би је за мла ђе пи о
ни ре (У14) упра во на 60 ме та ра, пре по не. 
Уко ли ко ис пу ни мо план ра да, ко ји за са да 
иде до бро, оче ку јем но ви др жав ни ре корд 
у по ме ну тој ди сци пли ни до кра ја го ди не у 
ње го вој са да шњој уз ра сној ка те го ри ји ста
ри јих пи о ни ра (У16). Ти ме би у овој ди сци
пли ни по стао нај бр жи де чак у исто ри ји 
Ср би је и у кон ку рен ци ји  до 16 го ди на ста
ро сти, ка же атлет ски тре нер Сло бо дан 
Ма ца но вић.
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Pi{e:
Stefan Jovi}

У ПОЉСКОЈ И ШВЕДСКОЈ ОДРжАВА СЕ СВЕТСКО 
ПРВЕНСТВО У РУКОМЕТУ

Ме сец ру ко ме та

По пут ју на и ју ла ко ји су 
сва ке дру ге го ди не 
пред ви ђе ни би ло за 

свет ско би ло европ ско фуд
бал ско пр вен ство (уз из у зе
так 2022. го ди не), ав гу ста и 
сеп тем бра ко ји бу ду пред ви
ђе ни за ко шар ка шка ре пре
зен та тив на так ми че ња, ја ну
ар про ти че у зна ку ру ко ме та. 
От кад пам тим за се бе вре ме 
око Но ве го ди не по ју ли јан
ском ка лен да ру, Све тог 
Јо ва на и на кра ју Све тог 
Са ве про ла зи за о ку пље но
шћу ру ко мет ним зби ва њи ма. 
Огра ди ћу се у том пе ри о ду 
увек ак ту ел ним те ни ским 
Au stra lian ope nom, ме ђу тим 
за ме не у ја ну а ру увек је 
по сто јао са мо ру ко мет.

Ру ко мет је за не ко ли ко 
де це ни ја до жи вео ско ко ви ту 
ево лу ци ју. Од спо рог тро мог 
спор та од ли ко ва ног ла ко 
пре по зна тљи вим „те шка ши
ма“ и „де бе љу шка сти ма“ на 
ме сту пи вот ме на, пре те жне 
игре пре ко бе ко ва и го то во 
ис кљу чи вим за вр ше ци ма 
ак ци ја упра во скок шу тем 
бе ко ва као и игре зна не при
мар но због гру бо сти за хва
љу ју ћи че му је у по је ди ним 
кру го ви ма зван ме сар ским 
спор том из ра стао је у бр зу 
игру, ефект них ак ци ја, до па
дљи ве игре сред њих бе ко
ва, лу цид ним ег зе ку ци ја ма 
крил них игра ча... Све у све
му од ла ко ви дљи вог гу ра
ња у игри спорт се тран
сфор ми сао у над ме та ње 
бр зи не и тех ни ке, у све гле
да ни ји и ску пљи спорт.

Ру ко мет пре са мо не ко ли
ко де це ни ја огра ни чен 
ис кљу чи во на европ ски кон
ти нент, про ши рио се пр во 
на Афри ку он да и на Ази ју и 
Ју жну Аме ри ку где су про на
ђе ни при стој ни ре пре зен ти. 
Спорт је кр чио пут прот кан 
тр њем. Од екип них спор то
ва за си гур но је био при ку
цан на дно по по пу лар но

сти, али про те ком вре ме на 
по чео је да за у зи ма све 
ре спек та бил ни је ме сто. 
Не кад по знат ви ше као 
фи скул тур ни спорт са да је 
обе ле жен пу ним дво ра на
ма, ми ли он ским уго во ри ма 
и све рас про стра ње ни јој 
кон ку рен ци ји.

Као и све ди сци пли не, и 
ов де су би ли при сут ни ви зи
о на ри за тим и труд бе ни ци 
пред о дре ђе ни да кр че пут и 
тра си ра ју ста зу за спорт 
бу дућ но сти ка кав је ру ко мет 
одав но по стао. Де ве де стих 
го ди на двад се тог ве ка 
на пра вље на је во до дел ни ца 
из ме ђу па сив ног и не а трак
тив ног са јед не и екс пло зив
ног, по пу лар ног и ле пр ша вог 
спор та ка кав је да нас.

За слу ге при па да ју чу ве
ним Ви слан де ру, Ри чард со
ну, Ду ше ба је ву, Ла вро ву, 
на шем Не дељ ку Јо ва но ви
ћу и дру гим игра чи ма ко ји су 
пр во по ста ли по зна ти а 
по сле њих по ста јао је по знат 
ру ко мет. Не тре ба ни ка ко 
ис пу сти ти из ви да са ме 
за чет ке мо дер ног ру ко ме та 

чи ји су нај по зна ти ји про та го
ни сти би ли на ши асо ви 
Ву јо вић, Ву ко вић, Иса ко вић, 
ру ко мет ни вла да ри све та 
осам де се тих годинa про
шлог ве ка.

Пам те се чу ве ни ду е ли 
де ве де се тих из ме ђу Швед
ске и Ру си је, овим ду е ли ма 
обе ле же на је чи та ва епо ха. 
По ма ља ли су се као до стој
ни кон ку рен ти Шпа ни ја, 
Не мач ка, Фран цу ска али и 
на ша ре пре зен та ци ја и 
су сед на Хр ват ска али нај ви
ше је све про шло у знaку 
Шве ђа на и Ру са.

Пр ва де це ни ја две хи ља
ди тих по ме ни ће оста ти 
по зна та по Хр ва ти ма. Ако су 
Ви слан дер, Ду ше ба јев, 
Ри чард сон из ве ли спорт из 
ано ним но сти, Ба лић, Џом
ба, Ме тли чић, Шо ла и тре
нер Ли но Чер вар су раз би ли 
сте ре о ти пе о „ ме сар ском 
спор ту“ уве ли пре ко по жељ
ну тех ни ку и ле по ту ко јом су 
јед но став но пле ни ли. 

При мат су по сле пре у зе ли 
Фран цу зи, да нас су на тро ну 
Дан ци.

Не ко ли ко де це ни ја и 
од ре ђен број вир ту о за ство
ри ли су што је тре ба ло 
ре зул та те, по се ће ност, про
фит. Ли це ру ко ме та је про
ме ње но, са да је то са свим 
дру га чи ја игра. Раз вој је 
об у хва тио оста ле европ ске 
др жа ве, за тим и дру ге кон
ти нен те. От ку пљу ју се ТВ 
пра ва, де ша ва ју се бом ба
стич ни тран сфе ри. Мно го је 
то са да ви ше од обич ног 
фи скул тур ног спор та.

И овај ја ну ар ни је ни шта 
дру га чи ји. Одр жа ва се Свет
ско пр вен ство чи ји су до ма
ћи ни Пољ ска и Швед ска. 
Од јек ну ће са свим си гур но. 
Да ли због не ког из не на ђе
ња, но ве играч ке зве зде 
лан си ра не у ор би ту, спек та
ку лар них утак ми ца. Нај ве
ро ват ни је да ће до ћи до 
све га на ве де ног.

Сви би смо во ле ли да 
од јек не због не чег дру гог, да 
Ср би ја по сле мно го го ди на 
иза ђе из за пећ ка и да до ђе 
не ка ме да ља,би ло ко јег сја
ја.

Срећ но на ши!

За слу ге при па да ју чу ве ним Ви слан де ру, Ри чард со ну, Ду ше ба је ву, Ла вро ву, 
на шем Не дељ ку Јо ва но ви ћу и дру гим игра чи ма ко ји су пр во по ста ли по зна ти 
а по сле њих по ста јао је по знат ру ко мет. Не тре ба ни ка ко ис пу сти ти из ви да 
са ме за чет ке мо дер ног ру ко ме та чи ји су нај по зна ти ји про та го ни сти би ли на ши 
асо ви Ву јо вић, Ву ко вић, Иса ко вић, ру ко мет ни вла да ри све та осам де се тих 
годинa про шлог ве ка
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МИТРОВ ЧАН КА УНА ГРЧА НАЦ ИМА ДЕВЕТ ГОДИ НА И БАВИ СЕ ДЕЧ ЈИМ ФИТ НЕ СОМ

Осва ја награ де где год се поја ви
Уна је била прва ки ња Вој во ди не, а осво ји ла је и првен ство Срби је. Члан је срп ске 

репре зен та ци је. Са свет ског првен ства је поне ла спе ци јал ну награ ду
Уна Грча нац је уче ни ца 

четвр тог раз ре да Основ не шко
ле „Јован Попо вић“, има девет 
годи на и бави се деч јим фит не
сом. Она је била прва ки ња Вој
во ди не, а осво ји ла је и првен
ство Срби је про шле годи не. 
Члан је срп ске репре зен та ци је. 
Са свет ског првен ства је поне
ла спе ци јал ну награ ду. Ни сама 
не зна коли ко има меда ља, а 
чла ни ца је клу ба „Џим 022“.

– Поче ла сам да тре ни рам 
гим на сти ку са шест годи на и 
онда сам кре ну ла соло да 
играм са седам годи на. После 
неко ли ко так ми че ња смо одлу
чи ли да поч нем да се бавим 
деч јим фит не сом. Гле да ла сам 
девој чи це како игра ју раз ли чи
те коре о гра фи је на свет ском 
првен ству и то се мени сви де
ло. Схва ти ла сам да то могу и 
ја, пита ла сам роди те ље и тако 
смо зајед но одлу чи ли. Тре ни
рам у Митро ви ци и у Новом 
Саду. Тре нинг почи ње раз ги ба
ва њем, па пре ђе мо на акро ба
ти ку, ради мо вежбе сна ге и 
учи мо „позинг“. Та реч нам 
пред ста вља уче ње како да се 
наме сти мо, а да нам се виде 
миши ћи и то није лако, каже 
Уна. 

Игра уз коре о гра фи је Џенет 
и Мај кла Џек со на. Вежба код 
куће сва ко га дана, а на тре нин
ге иде чети ри пута сед мич но. 
Одли чан је ђак. За сва ки 
наступ, Уна се тру ди да има 
што нео бич ни ји и леп ши 
костим, сви се шију по њеној 
мери и зах те ву. 

– Кад сазнам да сам прва на 
так ми че њу, будем вео ма срећ
на. Некад то оче ку јем, некад 
не. На при мер, у Новом Саду 
сам оче ки ва ла да будем прва 
јер кон ку рен ци ја није била 
толи ко тешка, иако међу њима 
има неких бољих девој чи ца од 
мене, али тад сам била спрем

ни ја од њих, обја шња ва Уна. 
Мама Ани та јој нај ви ше 

пома же и каже да јој је нај ве ћа 
подр шка и кри ти чар, јер се и 
сама бави ла гим на сти ком када 
је била дете, те Уни сада и пра
ви коре о гра фи је. 

– Када дође њен ред на так
ми че њу, зах те ва од мене да 

иза ђем напо ље, не жели да је 
гле дам тада. Има тре му да ће 
да погре ши у том момен ту, па 
онда после погле дам сни мак и 
испра ви мо шта није у реду. Ми 
смо прво мисли ли да је реч о 
раз вој ној гим на сти ци, али онда 
смо схва ти ли да ту има коре о
гра фи је. То није био кла си чан 
плес на који је нави кла, већ 
има и стој на рука ма, зве зда, а 
то се њој сви де ло. После прве 
коре о гра фи је је зах те ва ла 
соло наступ, када је виде ла 
дру ге девој чи це и коре о граф 
Југо сла ва јој је и напра ви ла 
коре о гра фи ју. Са седам годи на 
се так ми чи ла у Ц про гра му и 
осво ји ла прво место. Већ у 
наред ном так ми че њу је пре
шла у Б про грам, то је корак 
напред и узе ла сва прва места. 
Како је њена акро ба ти ка напре
до ва ла, тако је ишла у више 
про гра ме и дошла до тог А про
гра ма, где је све пре ва зи шла. 
Оно што она ради, не ради 
нијед но дете, реци мо, сал то из 
места. Ишли смо на раз не 
купо ве и њен тре нер Ната ша је 
подр жа ла да поч не да се 
оства ру је у деч јем фит не су, 
каже мај ка Ани та Грча нац.

Дру га ри из шко ле тако ђе 
нави ја ју за Уну и увек их поча
сти бом бо на ма када дође са 
так ми че ња и доне се пехар и 
меда љу. Уну у мар ту поно во 
оче ку је држав но првен ство, 
које је важно због пла сма на на 
свет ско првен ство.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Уна Грчанац

Акробатика је њена пасија Анита и Уна
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ФУД БАЛ СКИ КЛУБ „РАД НИЧ КИ“ 

При пре ме за
на ста вак исто риј ске се зо не

Фуд ба ле ри срем ско ми тро вач ког „Рад
нич ког“ по че ли су про те кле сре де 11. ја
ну а ра 2023. го ди не при пре ме за на ступ у 
про лећ ном де лу „Moz zart Bet“ Пр ве ли ге 
Ср би је у ко јој их оче ку ју ве ли ки иза зо ви  
да од бра не ви со ку по зи ци ју на та бе ли и 
обез бе де си гу ран плејоф, али и да пру
же свој мак си мум у утак ми ци осми не фи
на ла Ку па Ср би је у ко ме ће на свом ста
ди о ну до че ка ти „Цр ве ну зве зду“. Тре нер 
Де јан Ни ко лић у овом тре нут ку ра чу на на 
ма њеви ше исту еки пу, ко ја је пре тр пе ла 
из ве сне про ме не, прем да је пре ла зни 
рок тек по чео па се до кра ја фе бру а ра 
мо гу оче ки ва ти и не ка но ва име на. Пр во
тим ци ми тро вач ког пр во ли га ша ће ових 

да на на те ре ну и у те ре та ни  ра ди ти на 
до сти за њу од го ва ра ју ће фи зич ке спре
ме, а по том ће од ме ри ти сна ге са еки
па ма „Бро дар ца“ 21. ја ну а ра, 25. ја ну а ра 
про тив „Рад нич ког“ из Ши да, и три да на 
ка сни је про тив но во бе о град ског ИМТа. 
По след њег ја ну ар ског да на, пу ту је се у 
ста ру фуд бал ску ба зу, се вер но ма ке дон
ски Дој ран. У су сед ној др жа ви пла ни ра на 
су че ти ри при ја тељ ска ме ча, про тив та
мо шњег пр во ли га ша „По бе де“ из При ле
па, дру го ли га ша „Ко жу фа“ из Ђев ђе ли је, 
„Плач ко ви це“ из Ра до ви ша и скоп ског 
„Ра бот нич ког“ на по врат ку у Ср би ју. Пред 
сам по че так пр вен ства, за ка за не су две 
про ве ре, про тив „Вр ба са“ 15. фе бру а ра 

Спорт ски ди рек тор Де спо то вић:
На пра ви ли смо вр хун ски ре зул тат ове је се ни

Пр вом тре нин гу, ко ји је усле дио дан на кон про зив ке игра ча 
при су ство вао је и спорт ски ди рек тор клу ба Дра ган Де спо то вић 
ко ји је из нео план зим ских при пре ма. Оку пље ним но ви на ри ма 
го во рио је пла но ви ма за на ста вак до брих ре зул та та, освр нув
ши се на по сте пе ни фуд бал ски успон ми тро вач ког клу ба.

– Пр ва го ди на је сте би ла те шка. Би ла је те шка бор ба за оп
ста нак. Оп ста ли смо ла га но. У  дру гој го ди ни смо по ка за ли где 
се  ко ти ра мо и ка кве су нам же ље и ам би ци је, а ова го ди на је 
са мо кру на то га. По ка за ли смо да мо же мо да игра мо фуд бал 
и по ред свих по те шко ћа и по вре да ко је су би ле, од ла за ка и 
пу но но вих игра ча то ком ле та на пра ви ли смо тај вр хун ски ре
зул тат ове је се ни. Пре све га смо из ба ци ли „Пар ти зан“ из Ку па, 
што ми слим да је јед на од ства ри о ко ји ма тек тре ба при ча ти 
и осво ји ли смо че твр то ме сто. Да је крај пр вен ства би ли би
смо у но ка ут фа зи. За др жа ли смо око сни цу играч ког ка дра, 
ка же Дра ган Де спо то вић ко ји је пред ста вио тре нут на по ја ча
ња, гол ма на Осто ји ћа и Вла ди ми ра Пе тро ви ћа, бив шег игра ча 
„Рад нич ког“ ко ји се не дав но вра тио из Се вер не Ма ке до ни је. 
На ја вљен је евен ту ал ни до ла зак два или три игра ча, нај ве ро
ват ни је на по зи ци ја ма што пе ра и зад њег ве зног.

Де таљ са при пре ма ми тро вач ког пр во ли га ша

Шеф струч ног шта ба Де јан Ни ко лић

Спорт ски дир тек тор Дра ган Де спо то вић
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До бро вољ но слу же ње вој ног ро ка са оруж јем 
и курс за ре зер вне офи ци ре Вој ске Ср би је

и ком ши ја из ФК „Ин ђи ја“, 18. фе бру а ра. 
Под се ти мо, еки па „Рад нич ког“ оти шла је 
на зим ску па у зу са че твр те по зи ци је и 29 
пр вен стве них бо до ва. Пр вен ство се на
ста вља 25. фе бру а ра 2023. го ди не.

– У су шти ни, не ких ве ли ких про ме на 
не ма. Си гур но да сва ке при пре ме бу ду 
те шке на свој на чин, пр вен стве но због 
вре ме на и не ке си ту а ци је и кал ку ли са ња 
због те ре на. Ме ђу тим, ми смо на ви кли на 
та кве ства ри и ми слим да не ће би ти про
бле ма. Игра чи ко ји су са на ма про шли 
лет ње при пре ме и ко ји су са на ма про
ве ли ве ћи ну овог вре ме на, већ су на вик
ну ти на наш рад и ви ди се по мом ци ма 
да су до шли углав ном при лич но спрем ни 
на при пре ме. На ше ам би ци је оста ју она
кве ка кве смо на ја ви ли на кра ју про шле 
по лу се зо не. Си гур но је циљ да оста не мо 
у плејофу и да бу де мо што бли жи вр ху, 
као што је би ло сад на по лу се зо ни. Не
ће би ти ла ко. И са ми зна те да је про ле
ће увек те же не го је сен, по го то во што од 
пр ва че ти ри ко ла у три го сту је мо, та ко 
да ће мо мо ра ти до бро да се спре ми мо 
и да спре ми мо гла ву на то што нас че ка. 
Так ми че ње је та кво да се ве ћи на еки па 
бо ри, што за плејоф, што за оп ста нак. 
У су шти ни, ми не ће мо до во ди ти пре ви
ше игра ча. Уко ли ко бу де мо до ве ли два, 
три игра ча то ће би ти пра ва по ја ча ња и 
игра чи ко ји ће по ди ћи наш ни во игре и 
не ки ква ли тет са ме еки пе, ре као је шеф 
струч ног шта ба Де јан Ни ко лић, ис ти чу ћи 
ва жну чи ње ни цу да су сви при сут ни игра
чи здра ви и спрем ни за на пор не при пре
ме ко је их оче ку ју.  Д. М.

Пред сам крај 2022. го ди не, ру ко ме та ши це 
ин ђиј ског „Же ле зни ча ра“ осво ји ле су зла то 
на „Све срп ском тур ни ру“ у Тре би њу. Из тог 
раз ло га у пе так, 13. ја ну а ра ор га ни зо ван је 
све ча ни при јем у згра ди Оп шти не Ин ђи ја 
ко јем су при су ство ва ли пред сед ник оп шти
не Ин ђи ја Вла ди мир Гак са са рад ни ци ма и 
пред став ни ци Са ве за спор то ва оп шти не Ин
ђи ја. 

Гак се на по чет ку при је ма још јед ном за
хва лио ру ко ме та ши ца ма и струч ном шта бу 
на исто риј ском успе ху и том при ли ком раз
го ва рао са пред став ни ци ма клу ба о да љим 
пла но ви ма.

– Же лим вам још ви ше успе ха у на став ку 
се зо не и на дам се да ће ре зул та ти би ти још 
бо љи ис та као је Гак. 

Он је до дао да је ло кал на са мо у пра ва ове 

го ди не из дво ји ла зна чај на сред ства за спорт
ске клу бо ве а ме ђу њи ма је и ЖРК „Же ле
зни чар“.

Пред сед ник ЖРК „Же ле зни чар“ Јо ван Жи
ва но вић освр нуо се на фи на ле „Сре срп ског 
ку па“ у ко јем су са вла да ли ве о ма до бру еки
пу „Бор ца“ из Ба ња Лу ке, убе дљи вим ре зул
та том 37:21.

– Већ на кра ју пр вог по лу вре ме на, има ли 
смо раз ли ку од 11 го ло ва због че га смо у дру
гом по лу вре ме ну пру жи ли при ли ку на шим 
мла дим ру ко ме та ши ца ма из дру ге еки пе. Ве
о ма смо срећ ни што има мо та ко ква ли тет не 
игра чи це у свим уз ра сним ка те го ри ја ма и на 
то ме ће мо и да ље ра ди ти, јер је то бу дућ ност 
на шег клу ба ис та као је Жи ва но вић.

Тре нер Вла да Ши ми чић за хва лио се пред
став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве и Са ве зу 

спор то ва на по др шци и са рад њи и 
том при ли ком ис та као да ће се по
тру ди ти да на кра ју се зо не до ђу до 
још јед ног тро фе ја и та ко оправ да
ју шам пи он ску ти ту лу.

– По но сан сам на де вој ке ко је 
су осво ји ле „Сре срп ски куп“ у Тре
би њу и ко је су по ка за ле ве ли ко за
ла га ње и зна ње на те ре ну. Та ко ђе, 
да ће мо све од се бе да у дру гом 
де лу се зо не у Ар кус ли ги по стиг не
мо мно го бо ље ре зул та те од оних 
ко је смо за бе ле жи ли до са да, ка ко 
би се по но во из бо ри ли за уче шће 
у европ ском так ми че њу ис та као је 
Ши ми чић.

М. Ђ.

ИН ЂИ ЈА 

При јем за ру ко ме та ши це 

Ле ви бек
Ра дош Про тић: 
На ста ви ће мо
у истом рит му

Је дан од ис ку сни јих фуд ба ле ра у ре
до ви ма „цр ве них“ са Хе сне ле ви бек 
Ра дош Про тић из нео је сво ја оче ки ва
ња пред на ста вак пр вен ства.

– Про шла се зо на је би ла из у зет но 
успе шна у го ди ни ка да клуб сла ви фан
та сти чан ју би леј – 100 го ди на. Исто
риј ско че твр то ме сто, исто риј ска по бе
да над „Пар ти за ном“. План нам је да 
на ста ви мо у истом рит му и да бу де мо 
успе шни као и у прет ход ној по лу се зо ни, 
ка же по у зда ни ле ви бек Ми тров ча на.

Ра дош Про тић

При јем за ру ко ме та ши це „же ле зни ча ра“

Цен тар Ми ни стар ства од бра не Срем
ска Ми тро ви ца, оба ве шта ва за ин те ре
со ва на ли ца му шког и жен ског по ла, да 
је и да ље у то ку јав ни кон курс за при ја ву 
кан ди да та за до бро вољ но слу же ње вој
ног ро ка са оруж јем и курс ре зер вних 
офи ци ра Вој ске Ср би је. 

Пра во при ја вљи ва ња има ју др жа вља
ни Ре пу бли ке Ср би је ста ро сти од 19 до 
30 го ди на ко ји ис пуњ ва ју усло ве кон кур
са. Ви ше ин фор ма ци ја мо гу до би ти на 
ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства 
од бра не www.mod.gov.rs, или у цен тру 
Ми ни стар ства од бра не Срем ска Ми тро
ви ца. 

За ин те ре со ва на ли ца са те ри то ри је 
над ле жно сти Цен тра Ми ни стар ства 
од бра не Срем ска Ми тро ви ца, При ја ву 
за до бро вољ но слу же ње вој ног ро ка са 
оруж јем мо гу под не ти у Цен тру Ми ни
стар ства од бра не Срем ска Ми тро ви ца и 
у оп штин ским кан це ла ри ја ма ко је се 
на ла зе на сле де ћим aдресама: 

• Град Срем ска Ми тро ви ца, 
канцеларијe Цен тра Ми ни стар ства 
од бра не Трг Све тог Ди ми три ја бр. 8 
(згра да ка та стра), пр ви спрат, рад са 
стран ка ма од 07.30  – 15.30 ча со ва, 

• Оп шти на Шид, ул. Ка ра ђор ђе ва бр. 2 
ра ди са стран ка ма сре дом од 09.00 – 
12.00 ча со ва, 

• Оп шти на Ру ма, ул. Же ле знич ка бр. 
22, рад са стран ка ма од 07.30 – 15.30 
ча со ва,

• Оп шти на Пе ћин ци, ул. Школ ска бр. 7 
ра ди са стран ка ма ср дом од 09.00 – 
14.00 ча со ва, 

• Оп шти на Ириг, ул. Ни ко ле Те сле бр. 
4, III спрат, со ба 7, ра ди са стран ка ма 
уто р ком од 09.00 – 14.00 ча со ва, 

• Оп шти на Ста ра Па зо ва, ул. Ћи ри ла 
и Ме то ди ја број 18, кан це ла ри ја 2022, 
рад са стран ка ма од 7.30 – 15.30 ча со ва, 

• Оп шти на Ин ђи ја ул. Ду нав ска бр. 2, 
ра ди са стран ка ма по не дељ ком и 
че тврт ком од 10.00 – 13.00 ча со ва.

При ја ве за до бро вољ но слу же ње 
вој ног ро ка са оруж јем мо гу се под не
ти и пу тем елек трон ске услу ге Ми ни
стар ства од бра не на пор та лу еУ пра
ва, од но сно пу тем услу ге ко ју пру жа 
Јав но пред у зе ће По шта Ср би је Бе о
град на шал те ри ма. 

По сле пот пи си ва ња уго во ра ко ји 
де фи ни ше пра ва и оба ве зе обе стра не, 
кан ди дат се упу ћу је на до бро вољ но слу
же ње вој ног ро ка са оруж јем у је дан од 
три цен тра за обу ку Вој ске Ср би је – Сом
бор, Ва ље во или Ле ско вац.

За кон о вој ној, рад ној и ма те и јал ној 
оба ве зи, про пи су је да слу же ње вој ног 
ро ка тра је шест ме се ци. 

Слу же ње вој ног ро ка са оруж јем је 
је дан од пред у сло ва за за сни ва ње рад
ног од но са у је ди ни ца ма Вој ске Ср би је у 
ста ту су про фе си о нал ног вој ни ка. 

Цен тар Ми ни стар ства од бра не
Срем ска Ми тро ви ца
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Дан мр мо та
Ма ло је љу ди ко ји ни су од гле да ли 

култ ни филм из де ве де се тих „Дан 
мр мо та“. Чак и они ко ји не зна ју за 

ову сјај ну ко ме ди ју са еле мен ти ма фан та
зи је у ко јој глу ме Бил Ма реј и Ен ди Мек да
у ел, уред но ко ри сте ре чи из на сло ва фил
ма ка ко би опи са ли ко ло те чи ну и да не ко ји 
ли че је дан на дру ги.

Не ка ко по чет ком го ди не, под се ћа мо се 
чи ње ни це да је жи вот пре пун ци клу са ко ји 
се по на вља ју. На ви кли смо већ да ма му ра
мо по сле но во го ди шње но ћи уз бе со муч но 
ли ста ње ка на ла на и ла зе ћи на Пан ти ћа ко ји 
не мо же да уђе у то а лет, па за тим на Бре ну 
око ко је се оти ма ју сви они де би ли. Па он да 
на ле ти мо на „Ка ми он џи је“ ко је већ сви зна
ју на па мет. На рав но, „Бо љи жи вот“ и „Врућ 
ве тар“ су не из о став ни део но во го ди шњег 
про гра ма. Они ко ји су баш би ли раз ва ље ни 
у нај лу ђој но ћи, лек за ду шу и мир ну дрем
ку тра же гле да ју ћи Но во го ди шњи кон церт 
Беч ке фил хар мо ни је.

Што се спорт ских де ша ва ња ти че, тра ди
ци о нал но се пра ти тур не ја Че ти ри ска ка о
ни це. Сам бог зна ко ли ко сам пу та по же лео 
да Ср би ја има свог пред став ни ка у овом 
так ми че њу ко је нас увек асо ци ра на пра
зни ке, зи му и снег. Са мо што је сне га све 
ма ње, па из гле да ма ло оту жно кад ви диш 
сво оно бла то око ве штач ког сне га. Али то 
је већ дру га те ма ко јом тре ба да се ба ве 
кли ма то ло зи.

За љу би те ље ко шар ке има мно го ма те
ри ја ла за пра ће ње. Евро ли га је у пу ном 
је ку. Ове го ди не, на ви ја чи на ша два нај ве ћа 
клу ба има ју пре гршт раз ло га за оп ти ми зам, 
узев ши у об зир да је так ми че ње ни кад ујед
на че ни је, а срп ски ти мо ви ни кад ја чи.

Са дру ге стра не, НБА ли га пру жа не што 
дру га чи ји до јам ко шар ка шке игре за све 
оне фа но ве аме рич ког ба ске та и њи хо вог 
спор та уоп ште. Они вр те лоп ту сва ки дан, 
код њих не ма па у зе. Ни за пра зни ке. Ма ло 
су не згод ни ноћ ни тер ми ни, али ето при ли

ке да се оста не бу дан у вре ме не рад них 
да на.

Што се фуд ба ла ти че, на Остр ву све 
пр шти у ја ну а ру. Од мах по сле Но ве го ди не 
има ли смо при ли ку да гле да мо ОлдФирм 
дер би из ме ђу шкот ског Рен џер са и Сел ти
ка. Са чу вај ме бо же она квог фуд ба ла. Ни ко 
не мо же два па са да по ве же. Као да су 
пи ја ни. А мо жда су и би ли. На кра ју кра је ва, 
ни је то ни бит но. Пун ста ди он, лу ди ло, тре
су се ка ме ре, че ти ри го ла. Шта ћеш ви ше.

Њи хо ве ен гле ске ком ши је игра ју не што 
озбиљ ни ји фуд бал. Не ка ко у ово вре ме, 
увек се по тег не при ча о не нор мал ном рас

по ре ду утак ми ца јер Ен гле зи игра ју по два 
ме ча не дељ но. Гле да ју да од ра де оба ве зе 
у ку по ви ма док не кре не так ми че ње у Евро
пи. Па ко пре тек не.

Тра ди ци о нал но, ја ну ар је ре зер ви сан за 
још јед но раз о ча ра ње у ре жи ји на ших ру ко
ме та ша. Сан о не ком до бром ре зул та ту на 
ве ли ким так ми че њи ма жи ви већ го ди на ма, 
али ја сно је сви ма да је ру ко мет као спорт 
у Ср би ји зад ња ру па на сви ра ли. Мо жда је 
и бо ље што је та ко па се не по тре са мо пре
ви ше због уче ста лих по ра за.

Ове го ди не, иза бра ни ци То ни ја Ђе ро не 

оти шли су на Свет ско пр вен ство са скром
ном ам би ци јом да се до мог ну че тврт фи на
ла. Па да ви ди мо и то чу до.

И на кра ју, ка да при ча мо о Да ну мр мо та, 
не мо же мо а да се не до хва ти мо Но ва ка 
Ђо ко ви ћа ко ји нас је на ви као да сва ку го ди
ну за поч не осва ја њем Ау стра ли ан Опе на. 
До бро, не баш сва ку.

Про шле го ди не смо има ли при ли ку да 
ужи во пра ти мо са пу ни цу ко ја се од и гра ла 
уо чи пр вог Грен сле ма у се зо ни. У глав ној 
уло зи: Ђо ко вић, отац му, ау стра лиј ски 
по ли ти ча ри и јав ност ко ја је по де ље на. А 
све услед пи зда ри је са сум њи вим по зи тив
ним те стом на ко ро ну. Наш ас га је пре до
чио као до каз да је упра во пре ле жао бо ле
шти ну, не би ли се не ка ко до че пао ау стра
лиј ског коп на.

По сле ди це од би ја ња ау стра лиј ских вла
сти да пу сте Но ва ка у зе мљу би ле су 
огром не по на шег те ни се ра. По ред то га 
што је из гу био ве ли ки број бо до ва про пу
стив ши свој оми ље ни тур нир, из гу био је и 
по ве ре ње и по др шку ио на ко већ сла бо 
на кло ње не те ни ске јав но сти.

Би ће за ни мљи во ви де ти на ка кав ће 
до чек на и ћи ове го ди не у Ау стра ли ји. 
На рав но, ако уоп ште бу де и играо, јер 

се у вре ме пи са ња овог тек ста му чио са 
по вре дом и от ка зао два тре нин га. Мно ги 
још увек не мо гу да му опро сте то што је 
та ко кур че ви то по ку шао да упад не у њи хо
ву зе мљу у вре ме нај стро жи јег ка ран ти на, 
ка да су Ау стра ли јан ци ма у ве ли кој ме ри 
би ла угро же на основ на људ ска пра ва сло
бо де и кре та ња. Ка ко на во ди наш но ви нар 
Не бој ша Ви шко вић,  Но вак је за ово го ди
шњи тур нир па за рио од ре ђен број ула зни
ца ко је је по де лио на шим љу ди ма, же ле ћи 
та ко да оси гу ра ба рем не ку рав но те жу на 
три би на ма. Не ма шта, чо век ни шта не пре
пу шта слу ча ју. Во ле ли га или не, јед но је 
си гур но – ка да се он пен зи о ни ше, те нис ће 
по но во би ти до са дан спорт.     

Тра ди ци о нал но, ја ну ар је 
ре зер ви сан за још јед но 

раз о ча ра ње у ре жи ји 
на ших ру ко ме та ша. Сан о 
не ком до бром ре зул та ту 
на ве ли ким так ми че њи ма 
жи ви већ го ди на ма, али 

ја сно је сви ма да је ру ко
мет као спорт у Ср би ји 
зад ња ру па на сви ра ли

Че ти ри мла де атле ти чар ке 
АК „Срем“ на сту пи ле су у не де
љу, 15. ја ну а ра 2023. го ди не на 
Отво ре ном дво ран ском пр вен
ству Бе о гра да у атле ти ци за 
ста ри је пи о ни ре и пи о нир ке. 
Нај у спе шни ја је би ла Та ра 
Жа рић у тр ци на 1500 ме та ра  
ко ја је осво ји ла злат ну ме да љу, 
по бе див ши са но вим дво ран
ским лич ним ре кор дом ко ји 
са да из но си 5:26,25. Тр ча ла је 
са мо у ве ре но, са мо стал но, 
ис по што ва ла до го во ре ну так ти
ку и то је ре зул ти ра ло убе дљи
вом по бе дом и до брим ре зул та
том, ка жу у „Сре му“. Ива Бе жа
но вић је у ди сци пли ни скок у 
вис осво ји ла брон за ну ме да љу, 
пре ско чив ши ви си ну од 1,57 

ме та ра што је од ли чан ре зул тат 
с об зи ром на то да је упо след
ња три ме се ца  два пу та ска ка
ла у вис јер пре ко зи ме не ко ри
сти сун ђе ре за ска ка ње. У 
ди сци пли ни ба ца ње ку гле (три 
ки ло гра ма) би ла је два на е ста 
са 8,29 ме та ра. Ка та ри на Шко
рић је због уга ну ћа згло ба и 
не до вољ не опо ра вље но сти 
на сту пи ла у ди сци пли ни ба ца
ње ку гле ко ја ни је ње на спе ци
јал ност и осво ји ла је де се то 
ме сто са 8,91 ме тром.

Ми о на Ма ки смо вић је тр ча ла 
у тр ци на 60 ме та ра и у ква ли
фи ка ци ја ма ис тр ча ла свој лич
ни ре корд 8,63 да би на сту пом у 
Б фи на лу ре корд по ме ри ла за 
још две сто тин ке и он са да 

из но си 8,61. Тим ре зул та том 
осво ји ла је два на е сто ме сто од 
укуп но 80 так ми чар ки. У клу бу 
ка жу да су  за до вољ ни  ре зул

та ти ма и за ла га њем де во ја ка 
ко је су у  пр вом так ми че њу у 
се зо ни оства ри ле  до бар 
на ступ.

АК „СРЕМ“

Та ра осво ји ла зла то и по ста ви ла лич ни 
дво ран ски ре корд

Ка та ри на Шко рић, Та ра жа рић, Ми о на Мак си мо вић
и Ива Бе жа но вић (с ле ва на де сно)
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Они ко ји се раз у ме ју у фуд бал и ко
ји су го ди на ма пра ти ли ЛСКове 
утак ми це, ка жу да је Дра ган Вет

мић (66) као играч био пра во чу до. Да је 
био про сто не ве ро ва тан на ме сту цен
тар хал фа, али и на свим дру гим по зи ци
ја ма на ко ји ма је играо. Код Вет ми ћа ни је 
ствар би ла у бр зи ни, ви си ни или фи зич

кој сна зи, већ у по и ма њу фуд ба ла. Ин ту
и тив но је осе ћао игру, ја ко до бро је знао 
да се по ста ви та ко да га је би ло го то во 
не мо гу ће про ћи. По ред ко га он ста не, тај 
ни је имао шан се. У це лој сво јој ка ри је ри 
у ко јој је био стуб не са мо од бра не већ и 
це лог ти ма, а ко ја је тра ја ла 20 го ди на, 
ни кад ни је до био цр ве ни кар тон. Са и гра

СПОРТ

МАЈ СТОР ФУД БА ЛА: Дра ган Вет мић

СА ПРИ ПРЕ МА НА КРКУ: Са Миле том Мила ди но ви ћем Пијом
и са кумом Дра гој лом Фили по ви ћем Фићом

ЛСК И ЛСКовци – ОТРГ НУ ТО ОД ЗАБО РА ВА: ДРА ГАН ВЕТ МИЋ

Вели ки мај стор фуд бал ске игре
Код Вет ми ћа ни је 

ствар би ла у бр зи ни, 
ви си ни или фи зич кој 

сна зи, већ у 
по и ма њу фуд ба ла. 

Ин ту и тив но је осе ћао
 игру, ја ко до бро је 
знао да се по ста ви 

та ко да га је
 би ло го то во 

не мо гу ће про ћи.
 По ред ко га он ста не, 
тај ни је имао шан се. 

У це лој сво јој ка ри је ри 
у ко јој је био стуб 
не са мо од бра не 

већ и це лог ти ма, а 
ко ја је тра ја ла 20 го ди на, 

ни кад ни је до био 
цр ве ни кар тон. 

Са и гра чи ка жу да је 
Вет мић био је дан 
од нај ко ри сни јих, 

ако не и нај ко ри сни ји 
играч ко јег је 

ЛСК ика да имао

Мали фуд бал
– Ма ли фуд бал је спе ци фи чан и на ма 

тре не ри ни су да ли да игра мо због но гу, 
те рен је био бе тон ски и са мим тим тврд 
и до ста ри зи чан. Али, во лео сам ма ли 
фуд бал и ду го сам га играо. По но сан сам 
на еки пе „Ка ри о ке“ и „Ама де ус“ у ко ји ма 
сам играо. Еки па „Ама де ус“ је осво ји ла 
пр ви ми тро вач ки тур нир. Ре дов но смо 
игра ли на „Днев ни ко вом“ тур ни ру у Но
вом Са ду, и јед не го ди не смо из ба ци ли 
еки пу „Вој во ди не“ што је би ло пра во чу
до. За Вој во ди ну су игра ли Вуј ков, Сви
лар и још не ки пр во тим ци, а ми ску пи ли 
еки пу из гра да и по бе ди ли их 6:1.  Но
ви не су пи са ле о то ме, би ла је то сен за
ци ја. Увек смо би ли спрем ни, чим не ки 
ма ло бо љи спон зор по зо ве, ми са ку пи
мо тим. Ре дов но смо игра ли и у Шап цу, 
Ру ми, Ши ду. Ме ни је сла ва 9. ја ну ара, и 
Сло би и Рај ку Нин ко ви ћу та ко ђе, као и  
Ми ле ту Ми ла ди но ви ћу Пи ји. Сви сла ви
мо Све тог Сте фа на, али кад до ђе вре ме 
за утак ми цу, оста вља мо го сте и иде мо 
на тур нир да игра мо. То је би ло та ко,  
шта да ра ди мо. Во ле ли смо то, се ћа се 
Вет мић и до да је да већ три  че ти ри го
ди не не иде на ма ли фуд бал јер га ко ле
но му чи.

– Ипак, оста ла је же ља, и увек ме ву
че. Би ло је ле по и не за бо рав но, и дру же
ње и по што ва ње, ка же наш са го вор ник.
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чи ка жу да је Вет мић био је дан од нај
ко ри сни јих, ако не и нај ко ри сни ји играч 
ко јег је ЛСК ика да имао. Ишао је гла вом 
та мо где дру ги ни су хте ли ни ко пач ком, 
био је из у зет но по жр тво ван и ка жу да је 
тр чао ви ше од свих. Ипак, и по ред огром
ног зна ња и мај стор ства Вет мић је био и 
остао скро ман чо век и на те ре ну и ван 
ње га.

А све је кре ну ло, као што је та да био и 
ред, у основ ној шко ли, са де цом из ком
ши лу ка и на ЛСКовом игра ли шту, од пи
о ни ра, пре ко под млат ка до пр вог ти ма. 

– Ја сам имао де се так го ди на ка да сам 
до шао из По пи на ца, та мо сам ро ђен и 
та мо сам жи вео док се ни смо пре се ли ли 
у Ла ћа рак. Од мах сам се по чео укљу чи
ва ти са дру га ри ма, јер где смо ми мо гли у 
то вре ме, већ на игра ли ште. Као де чи ца 
смо кре ну ли, то на ше дру штво и оста ли 
смо за јед но све ове го ди не. Мо ја ге не
ра ци ја су Дра ги ша Па нић, Рај ко и Сло
ба Нин ко вић, Дра гој ло Фи ли по вић Фи ћа, 
Ми ле Ми ла ди но вић Пи ја, Бра ни слав Пеј
но вић Пе не, Иви ца Гом бар. До ста нас је 
би ло. На ма су узо ри би ли ста ри ји игра чи, 

Ма ња Ву ле тић, Ми ли вој По кра јац Пи но
ја, Ми лан Дро бац, Сло бо дан Јо ва но вић 
Ле лин, Ми ро слав Ба ла шћак, Дра ган Јо
ва но вић. На ша ге не ра ци ја је би ла број
на, тре не ри су му ку му чи ли кад тре ба да 
са ста ве тим. Али та ко је би ло и по сле 
нас. Ста са ла је та ко ђе до бра ге не ра
ци ја, Ва са Пи жук, бра ћа Ди вљак, за тим 
Ба бић, Пе јо вић, Си ба ...  Ми смо за и ста 
би ли до бри и др жа ли смо клуб, и ште та 
је што су мно ги игра чи мо ра ли оти ћи у 
дру ге клу бо ве да би игра ли, и мла ђи, а 
и ста ри ји. Та ко се то по тре фи ло. Би ле су 
то до бре ге не ра ци је. ЛСКов ста ди он је 
увек био пун, а кад смо ишли на стра ну 

ДВА ВЕТ МИ ЋА, ДВА НИН КО ВИ ЋА И ИВА: Сто је Иви ца Гом бар, Здра в ко Вет мић, 
Сло ба Нин ко вић. Чуче Рај ко Нин ко вић и Дра ган Вет мић

ПРЕД УТКА МИ ЦУ СА КОВИ НОМ У КВА ЛИ Ф И КА ЦИ ЈА МА ЗА УЛА ЗАК У ВОЈ ВО ЂАН СКУ ЛИГУ: Сто је Сло бо дан Јова но вић 
Лелин, Дра ги ша Панић, Дра ган Јова но вић, Мома Дро нић, Бог дан Пре цеп, Раде Чуко вић. Чуче Иви ца Гом бар, Васа Пижук, 
Рај ко Нин ко вић Цубра, Бра ни слав Пеј но вић Пене, Дра ган Вет мић.

Лаћа рак
је спе ци фи чан

Ге не ра ци ја ЛСКових фуд ба ле ра 
ко јој је при па дао Вет мић је сва ка ко 
би ла оми ље на у Ла ћар ку. До бро су 
игра ли, ван те ре на су би ли до бри 
мом ци, али ипак, пу бли ка им ни кад 
ни је пра шта ла ло ше пар ти је.

– По себ на је пу бли ка у Ла ћар ку, 
баш спе ци фич на. И Ла ћа рак је по се
бан. Ка жу сад не ма пу бли ке, па и у 
на ше вре ме је исто би ло, кад играш 
до бро, ту су, не играш до бро  ни ког 
не ма. Ја ко ла ко се пу бли ка од би је од 
ста ди о на, бар Ла ћар ци. Нас су во ле
ли, на у чи ли смо их на леп фуд бал, 
али чим ма ло сла би је играш од мах 
их не ма. То ми ни кад ни је би ло ја сно. 
Па до бро, ма ло не иде, па шта, би ће 
бо ље, али не, они не пра шта ју. Ла ћа
рак је та кав и не вре ди, ка же Вет мић. 
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би ло је ви ше на ших на ви ја ча не го до ма
ћих, при ча Дра га ан Вет мић. 

По ре чи ма Дра ган Вет ми ћа, ње го ву 
ге не ра ци ју је „ство рио“ Ђор ђе Ми лан ко
вић. Са њи ма је по чео да ра ди у мла ђим 
се лек ци ја ма и до вео их до пр вог ти ма, у 
ком је и сам по стао тре нер. 

– Нас је Ђор ђе Ми лан ко вић др жао, из 
под млат ка је он са на ма оти шао у пр ви 
тим. Ђор ђе је био пр ви ко ји ме је по звао 

у ЛСК. ’Ај де ма ли до ђи, го во рио ми је, и 
ја до ђем пред свла чи о ни цу, бу дем ма ло 
и по бег нем. Имао сам пре ве лик ре спект 
пре ма та да шњим игра чи ма, где ћу ја са 
њи ма. Ђор ђе је до ла зио и код нас ку ћи 
рас пи ти вао се код мог оца, где сам, а ја 
ни сам смео да ка жем да сам по бе гао. И 
та ко, ма ло по ма ло, по чео сам да тре ни
рам. Кад је Ми ро слав Ба ла шћак пре у зео 
тим, ја сам већ на пу стио. По чео је рат,  
мо би ли за ци је... Без тре нин га се ни је мо
гло, све се по че ло рас па да ти. Та да сам 
пре стао да играм за ЛСК и ни кад ви ше 
се ни сам вра тио, са се том при ча Вет мић 
и до да је да су сви ЛСКови тре не ри би ли 
за по што ва ње.

– Ђор ђе Ми лан ко вић, Гој ко Пе тро по
љац Ђу са, Бран ко Хер цег, Ми ле Ву ле

тић, сви би ли пра ви. Не мо гу се за бо
ра ви ти ни љу ди из упра ве клу ба, Бо шко 
Нин ко вић, Пан чо Сев ди нов Пан џа, Зо
ран Ку зми нац, Ба не Ми ло је вић. Сви су 
они во ле ли ЛСК и све од се бе да ва ли за 
ЛСК. И не би би ло та ко до брих ре зул та та 
ни ти до брих игра ча, без тих љу ди. Има ли 
смо од лич ну опре му, ре дов но смо ишли 
на при пре ме. Лет ње су би ле прак тич но 
од мор за нас и на ше по ро ди це, а зим ске 
су би ле пра ве при пре ме. И сви тре не ри 
су тра жи ли да бу де мо фи зич ки спрем ни, 
да пу но ра ди мо. Се ћам се, Хер цег нас је 
те рао да тр чи мо кроз ба ште из ме ђу Цр
кве ног и Тре ћег шо ра до Ни ске ули це, па 
до ау топу та, на Ге не рал ни ка нал до Са
ве, па кроз Ћу ко вац на зад на игра ли ште. 
Кад се са мо се тим ка ко смо тре ни ра ли. А 
ми смо во ле ли, је два смо че ка ли те тре
нин ге. Сви смо би ли до бри по ро дич ни 
љу ди, до бри мом ци... По ма га ли смо се 
ме ђу соб но, при ча Вет мић и по ми ње док
то ра Ше и ка, ко ји је био клуп ски ле кар и 
све чи нио за ЛСКове игра че, као и ме ди
цин ског тех ни ча ра Не бој шу Шуљ ман ца 
ко ји ма је и дан да нас за хва лан.

По ми њу ћи са и гра че, Вет мић ка же да 
би му би ло жао да не ког из о ста ви и пре
ско чи. То ком го ди на, играо је са де се ти
на ма фуд ба ле ра, што ње го ве ге не ра ци
је, што оних ста ри јих али и мла ђих. 

– На те ре ну би ли смо као је дан, зна
ло се ко шта, би ли смо стан дард ни. И 
са мла ђи ма је би ло до бро, без про бле
ма. Ипак кон ку рен ци ја је би ла ја ка. Мој 
кум Фи ћа оти шао на стра ну да би играо. 
Мно ги ста ри ји игра чи су на пу шта ли клуб 
јер ни су хте ли да бу ду ре зер ве на ма, у 
то вре ме ба ла ван де ри ма. Мо рам по ме
ну ти Сло бо да на Јо ва но ви ћа Ле ли на, са 
њим ни сам ду го играо, али био је игра чи
на. Знао је да те на ме сти, да те по ста ви, 
да ти ка же. То ли ко је би ло до брих игра ча 
у ЛСКу. Увек се се тим Ра то ми ра Са ви ћа 

Про ба
у Пар ти за ну

– Дра ги ша Па нић, мој кум Фи ћа и ја 
ишли смо јед не го ди не у „Пар ти зан“ 
на про бу, на по зив та да шњег тре не ра 
Вла ди це Ко ва че ви ћа. И на тој проб ној 
утак ми ци ја сам чу вао Ва си ла Рин го ва, 
он је та да био ре пре зен та ти вац Ју го
сла ви је, а гол ман је био Ра де За лад. 
На по лу вре ме ну Ко ва че вић ме ња Рин
го ва јер овај ни шта ни је мо гао да ура ди 
на те ре ну, до бро сам га чу вао. А Па нић 
је та да не ве ро ват но бра нио, кад се ба
ци из јед на чи се са пре чком. Сви су гле
да ли и пи та ли, ода кле је овај до шао? 
Али, ни је то та да би ло као да нас. У то 
вре ме мој отац ни је ни знао да ја играм 
фуд бал. Нас су те ра ли да за вр ши мо 
шко лу, да се за по сли мо, а не да жи ви
мо од фуд ба ла. Ја ка жем идем у Бе о
град, ка кав Бе о град ... Ни си смео ни да 
ка жеш да идеш. А и на ма је био ва жан 
Ла ћа рак, и да игра мо у свом се лу. Би ли 
смо по што ва ни, не са мо у Ла ћар ку, већ 
и у це лом Сре му, Ма чви, Бач кој. Та да 
су сви клу бо ви има ли по не ког игра ча, 
пр во ли га шког ка ли бра, сви до јед ног. 
Фуд бал се во ле ло и играо. Сад де цу 
не мо жеш на те ра ти да ра де, а без ра да 
не ма успе ха, за кљу чу је Вет мић.

ИЗ СТА РОГ АЛ БУ МА: Ми ја Ла за ре вић, Ан дрић, Па нић, Ми лан Дро бац, Ма ња Ву ле тић, Гом бар и Вет мић  

ДУГА КОСА КАО ЗАШТИТ НИ ЗНАК: 
Дра ган Вет мић из мла ђих дана
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Аци ћа и Вла де Мал ба ши ћа ко ји су би ли 
вр хун ски, а од мла ђих Го ра на Ста ни ћа. 
То је био стра шан играч. Ту је био и Бо ра 
Вр сај ко вић Шмај сер ко га смо ми до ве ли 
у пр ви тим. Он је до та да углав ном играо 
ма ли фуд бал, а го ди на ма је по сле но сио 
клуб и  играо за пр ви тим. Ми слим да је 
мо ја ге не ра ци ја баш би ла до бра. Фи ли
по вић, Ми ла ди но вић, Рај ко Нин ко вић, 
Иви ца Гом бар, Бра ни слав Пеј но вић Пе
не, са ко ји ма сам го ди на ма играо, ка же 
Дра ган.

Но во сад ско срем ска ли га у ко јој је ЛСК 
та да играо по Вет ми ћу је би ла нај леп ша 
ли га и за клуб и за Ла ћа рак. То је би ла 
че твр та ли га у та да шњој Ју го сла ви ји. Ти
мо ви по пут „Сла ви је“, „Ка бе ла“, за тим 
они из Ста ре и Но ве Па зо ве, Ши да, Ру ме 
и дру гих ме ста из Сре ма и ју жне Бач ке 
би ли су од лич ни и по ме ри ЛСКа. Вет
мић по себ но апо стро фи ра као не згод не,  
бач ке клу бо ве. Ка же, то је га зи ло. Играо 
се оштар, му шки фуд бал, ин тен зив но се 
тре ни ра ло и ЛСК је био ухо да на „ма ши
не ри ја“. А у тој „ма ши не ри ји“ Вет мић је 
био стан дард ни пр во ти мац.

– Ја сам мо жда је ди ни играч ко ји је 
играо све, од бе ка до кри ла. Нај ви ше сам 
играо хал фа. Имао сам при род ну кон ди
ци ју, во лео сам да сам бли же лоп ти. По
чео сам на бе ку, то је Ђор ђе Ми лан ко вић 
та ко по ста вио. Се ћам се да је го во рио да 
сам ма ли и си тан, па ме ста вио на бе
ка. Код Ми ле та Ву ле ти ћа сам пре шао 
на хал фа. Е по сле је би ло, где фа ли, ту 
сам играо. Знао сам и да дам гол, играо 
сам и зад њег и цен тар фо ра. Кад је Иви
ца Гом бар био у вој сци, ни је би ло шпи
ца. Тре нер је био Бран ко Хер цег и пред 
јед ну утак ми цу чи та он са став. Ви дим ја 
не ма ме не на хал фу, не ма ме не на кри лу, 
и ми слим се ето ме не на клу пи. Кад оно 
ја играм шпи ца, сви су се по че ли сме ја ти. 
И се ћам се игра ли смо у Са ла шу Но ћај
ском, а цен тар хал фа играо Бог дан Ра ди
во јев Џе гер. Су да ри ли смо се гла ва ма 
Џе ги и ја, он је по сле но сио чал му. Али 
ми по бе ди мо, ја дам гол. Ме њао сам Иву 
на ме сту шпи ца док ни је до шао из вој ске, 
се ћа се Вет мић.

Две се зо не је од и грао у ми тро вач ком 
„Сре му“, у ком су та да игра ли вр хун ски 
игра чи по пут Ра де та Ива но вића. 

– Ме ни је част би ла да играм у „Сре
му“. Јо сип Зем ко је та да био тре нер и 
би ла је то од лич на еки па, али Ла ћа рак 

и на ше дру штво, то ни је има ло це ну и 
увек ме је ву кло да се вра тим у Ла ћа рак. 
Ми смо би ли стра хо ви то ве за ни и од нас 
два де се так ни ко ни је на пра вио не ку пр
во ли га шку ка ри је ру, сви смо оста ли ту. 
Из у зе так су је ди но То ма Ди вљак и Ду
шан Пет ко вић Ду душ. Си гу ран сам, да 
ни је би ло тог дру гар ства ме ђу на ма, не 
би би ло ни ЛСКовог успе ха. Ги ну ли смо 
је дан за дру гог. Ште та је за Ла ћа рак што 
са да не ма пу бли ке на ста ди о ну, ште та је 
и за ЛСК. У то вре ме ми смо и на тре нин
зи ма има ли пу бли ку. До ла зи ли су љу ди, 
по њих пе де сет, да гле да ју на ше тре нин
ге. ЛСК је био по јам, код нас ни ко ис под 
та да шње дру ге ли ге ни је до ла зио да игра 
при ја тељ ске утак ми це. И но си ли смо се 
са њи ма, ни је ту би ло не ких ка та стро
фал них по ра за. Се ћам се да смо про тив 
Пар ти за на јед ном од и гра ли не ре ше но 
1:1, а дру ги пут смо га по бе ди ли 3:2. Та да 
је тре нер био Иви ца Осим и све игра че је 
од мах по сле утак ми це оте рао у ау то бус, 
ни на ве че ру им ни је дао да до ђу, ко ли ко 
је био љут, сме је се Дра ган.

И на кон тих злат них го ди на, ка да су 
де ча ци у Ла ћар ку ма шта ли да по ста ну 
ЛСКови пр во тим ци, а де вој чи це да се 
за ба вља ју са ЛСКовим фуд ба ле ри ма, 
на сту пи ло је ово но во до ба. До ба ди ги
тал них тех но ло ги ја, ин тер не та, ан дро ид 
те ле фо на, кла ди о ни ца. Све ма ње де це 
тре ни ра, све ма ње де це се уоп ште ба ви 
спор том. А ка ко је то би ло у де тињ ству 
Дра га на Вет ми ћа?

– То је за ово вре ме би ло не појм љи
во. Нас на игра ли ште до ђе по сто ти ну. 
Тр чиш да стиг неш што пре, да до би јеш 
ма ји цу. Јер ако не до ђеш на вре ме ни ту 
ма ји цу не мо жеш до би ти, а кад до би јеш 
ма ји цу, ти си већ играч. А сад је до шло 
вре ме да не ма игра ча, де ца не ће да тре
ни ра ју. Сла бо сад не што и идем на ЛСК
ов ста ди он, не ка ко сам раз о ча ран, ка же 
Вет мић. 

Вет мић је био ре ги стро ван као играч 
од 1971. до 1992. го ди не. На кон то га ду
ги низ го ди на играо је за ве те ра не и ка ко 
сам ка же и то су би ле ле пе го ди не. Би ло 
је до бро дру штво и игра ло се из љу ба ви. 
И вра ћа ју ћи се ћа ње на да не у ЛСКу не 
мо же да не по ка же се ту што је све та ко 
бр зо про шло, али и по нос што је при па
дао јед ној од нај у спе шни јих ЛСКових ге
не ра ци ја.

– Ни је би ло нов ца, али је би ло све
га дру гог. И до бре опре ме, и за по шља
ва ња, по мо ћи свих вр ста... Це ло се ло 
нас је во ле ло. Фуд бал је ипак нај спорт. 
Игра ли смо то ли ке го ди не, ту смо, где 
смо, ни смо се ис ква ри ли. Би ло је до
брих мо ма ка и са стра не, Вла да Мал
ба шић, Пре драг Мар ко вић Цу ка, Ми та 
Ву че но вић, Раде Чу ко вић. Сви су ти 
мом ци би ли до бри и укла па ли су се са 
на ма. Ма да, ду го ни ко са стра не ни
је мо гао да игра у Ла ћар ку, бу де ма ло 
па оде. Ка сни је је то про ме ње но. Али, 
ЛСК је остао по јам, Ла ћа рак је по јам. Е, 
да ми мо же мо наш Ла ћа рак да вра ти мо 
на ме сто ко је за слу жу је, да вра ти мо пу
бли ку. Ми слим да ни но вац ни је то ли ко 
про блем ко ли ко то што де ца не ће ви ше 
да ра де, да тр че, да игра ју. А во лео бих 
да се по но во од ла зи на игра ли ште и да 
деца из Ла ћар ка игра ју за ЛСК, за кљу чу
је Дра ган Вет мић.

Све тла на Ћо сић

Моја гене ра ци ја су 
Дра ги ша Панић, Рај ко 

и Сло ба Нин ко вић, 
Дра гој ло Фили по вић 

Фића, Миле Мила ди но
вић Пија, Бра ни слав 

Пеј но вић Пене, Иви ца 
Гом бар. Доста нас је 
било. Нама су узо ри 
били ста ри ји игра чи, 
Мања Вуле тић, Мили
вој Покра јац Пино ја, 

Милан Дро бац, Сло бо
дан Јова но вић Лелин, 
Миро слав Бала шћак, 

Дра ган Јова но вић. 
Наша гене ра ци ја је 

била број на, тре не ри 
су муку мучи ли кад 

тре ба да саста ве тим. 
Али тако је било и 

после нас. Ста са ла је 
тако ђе добра гене ра

ци ја, Васа Пижук, бра
ћа Дивљак, затим 

Бабић, Пејо вић, Сиба

Тан дем 
са Момом
Дро ни ћем

ЛСК је у то вре ме при мао ја ко ма ли 
број го ло ва за хва љу ју ћи чвр стој од бра
ни, до бром гол ма ну и по себ но тан де му 
Дра ган Вет мић – Мо ма Дро нић. ЛСК
ови на ви ја чи пам те овај тан дем и ка жу 
да се то рет ко по кло пи, да се два игра
ча та ко са вр ше но на до пу њу ју и од го ва
ра ју је дан дру гом. Ка жу та ко ђе, да су 
Вет мић и Дро нић би ли по пут Риа Фер
ди нан да и Не ма ње Ви ди ћа у Ман че
стер Ју нај те ду или Кје ли ни ја и Бо ну чи ја 
у Ју вен ту су. Од при ме ра са до ма ћих 
те ре на по ми њу Ју ри ши ћа и Ми ле то ви
ћа из Зве зде. 


