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[irom Srema obele`ena 
{kolska slava Sveti Sava

Otvoren novi pogon kompanije „Bo{“
[IMANOVCI
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ШИМАНОВЦИ

„Бош“ у Ср би ји отво рио но ву 
по слов ну је ди ни цу у фа бри ци 
у оп шти ни Пе ћин ци

Ком па ни ја „Бош“ (Bosch) у Ср би ји ове го ди не обе ле жа ва 10 го ди на од отва ра ња 
фа бри ке у оп шти ни Пе ћин ци, ко ја је нај ве ћа „Бош“ фа бри ка за про из вод њу си
сте ма бри са ча у Евро пи. Но ва по слов на је ди ни ца „Ком форт ак тју еј торс“ (Com fort 
Ac tu a tors) зва нич но је отво ре на и у њој ће се про из во ди ти по ди за чи ста ка ла

Фабрика у општини Пећинци, у
индустријскојзониШимановци,при
пада дивизији електропокретача
компаније „Бош“ и од почетка ра
да производног погона представља
пример доброг пословања, како у
Србији,такоиуоквиру„Бош“групе
на глобалномнивоу.Топотврђујеи
константанразвојфабрикеишире
ње њеног производног портфолија
ауто делова, захваљујући којем је
„Бош“ у Србији већ годинама међу
15највећихизвозника.
– Овом посебном прекретницом

остварујемо проширење нових по
слова за „Бош“ у Србији. Поносни
смо на овај резултат с обзиром на
огроманпосаокоји јенаштимура
диодабисеовоостварило.Захва
љујемсесвимакојисуучествовали
уреализацијиовогпројекта,амоја
посебна захвалност иде Општини
ПећинцииРазвојнојагенцијиСрбије
–истакаојеЈоргКречмар,директор
„Бош“ фабрике, поводом обележа

вања почетка рада нове пословне
јединице.
У компанији „Бош“ у Србији тре

нутно ради око 3.500 запослених,
докјеновапроизводнајединицадо
нелајош300раднихместа.
„Отварање нове пословне једи

нице значи да ширимо асортиман
„Бош“ производа, што нас доводи
корак ближе ка томе да постанемо
водећа„Бош“фабрикауаутомобил
ској индустрији. За наше људе то
значи више радних места, тако да
ћецеопогонуПећинцимадокраја
овегодинеиматиоко3.000запосле
них–рекао јеФренкДек, технички
директорБошфабрике.
Обележавању почетка серијске

производњеприсуствовалисуиЈо
ванка Јовановић, генерална дирек
торка „Бош“ групе у Србији, као и
представници Општине Пећинци и
РазвојнеагенцијеСрбије.
Председник Општине Пећинци

Синиша Ђокић рекао је да компа

нија „Бош“ од свог доласка у пећи
начку општину значајно доприноси
унапређењу локалне привредне
слике, јерсвихових годинапроши
рујеобимпословањаиувећаваброј
запослених.
–Саблизу3.000запосленихсамо

у погонима уШимановцима, компа
нија„Бош“јеједнаоднајзаслужнијих
штојеуопштиниПећинци,удецем
бру2022.године,наевиденцијине
запосленихбилосамо519лица,што
је најнижанезапосленост у региону
инајнижибројнезапосленихунашој
општиниикада–рекаојеЂокић.
„Бош“уСрбијипослујенадвело

кације–уцентралинаНовомБео
градуиуфабрициуШимановцима,
азавршеткомтрећегпројектаувези
са развојем производних капаците
та,овакомпанијауСрбијисадарас
полаже са 80.000 метара квадрат
них, који подржавају производњу и
развојпроизвода.

Фо то: Ни ко ла Ма жи бра да

Отворен нови погон компаније „Бош“

ОП ШтИ НА ПЕ ћИН ЦИ

Уз „Па жљив ка“ де ца
без бед ни ја у са о бра ћа ју
Савет за координацију послова безбед

ности саобраћаја општине Пећинци и ове
године јеусарадњисарепубличкомАген
цијомзабезбедностсаобраћајаобезбедио
запрвакесветриосновнешколенатерито
ријипечиначкеопштине,интерактивнипри
ручникПажљивковаправилаусаобраћају.
КаконамјерекаоМиланМијић,председник
општинскогСавета,упитањујеврлокори
снаакцијазанајмлађеучесникеусаобра
ћају,којисенасвомпутуодкућедошколе
сусрећу,некипопрвипут,саосновнимсао
браћајнимпрописима.
–Циљовеакцијеје,пресвегадасекод

најмлађихразвијекултурапонашањауса
обраћају и да се повећа безбедност деце
усаобраћају.ОпштинскиСаветусарадњи
са пећиначком локалном самоуправом и
ПолицијскомстаницомуПећинцимадоста
напораулажеупревенцијуиедукацијусвих
учесникаусаобраћају,апосебнодеце,док
саАгенцијомзабезбедностсаобраћајавећ
осму годину организујемо акцију Пажљив
коваправилаусаобраћајурекаојеМијић,
идодаодајеизаовугенерацијупрвакау
плануорганизовањепредставеПажљивко,
којабитребалодабудереализованатоком
пролећа.
Ондодаједајекњига„Пажљивковапра

вила“одпренекугодинуинтерактивна,ида
деца, односноњихови родитељи, могу на
телефонилитаблетдапреузмуапликацију

којаочитаваQРкодсаприручника.
–Кадасеапликацијаактивира,телефон

илитаблетсесамоусмеренастраницуиз
приручника,апликацијапрепознајестрани
цуинауређајусеактивирајувидеозада
цинатемукојутастраницаобрађује.Тако
децадобијају приликуда, практично, кроз
видеоигрицустичуновазнањаосаобраћа
ју–казаојеМијић.
Учитељица Зорица Дмитрашиновић

сматрадаоваакцијаопштинскогСаветаи

Агенције за безбедност саобраћаја пома
жепрвацимадаседодатноедукујуобез
бедномкретањуусаобраћају,поготовојер
многиодњих,какојерекла,садавећсами
долазеушколу.
Савет јеовегодинеподелиоукупно220

„Пажљивкових правила у саобраћају“ и
распоредачасовађацимапрвацима,каои
ученицимаспецијалниходељењаушкола
мауКупиновуиПећинцима,азапредшкол
цејеобезбеђено210бојанки„Пажљивко“.

Подела приручника пећиначким ђацима
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Опа сно по ди за ње три пр ста
Ето, и то се јед ном де си ло. Кан то

нал на скуп шти на Са ра је ва јед но
гла сно је усво ји ла де кла ра ци ју 

ко јом је осу ди ла по сту пак но во и за бра
ног ми ни стра уну тра шњих по сло ва 
БиХ Не на да Не ши ћа, по ди за ње три 
пр ста. Сви ма у Са ра је ву би ло је ја сно 
да је овај но во сад ски сту дент пра ва и 
бе о град ски пост ди пло мац, а до са да
шњи по сла ник Ре пу бли ке Срп ске у 
Са ра је ву, по слао по љу бац са три 
пр ста свом бив шем стра нач ком ко ле ги 
Ср би ну, ко ји га је гла сно про во ци рао 
због ње го вог пре ла ска на „До ди ко ву 
стра ну”. Ни је по ка зао три пр ста ни јед
ном при пад ни ку дру ге ве ре и на ци је, 
са мо је ман гуп ски шар мант но од го во
рио ко ле ги ко ји га је оп ту жио за по ли
тич ку из да ју. Иа ко је би ло очи глед но 
да не ма „ма те ри ја ла” за де кла ра ци ју, 
са ра јев ска скуп шти на ни је про пу сти ла 
зго ду да осу ди и та ко за бра ни по ди за
ње три пр ста. Сад је на ре ду по ли тич
ки при ти сак на „ви со ког ме ђу на род ног 
пред став ни ка” Кри сто фе ра Шми та да 
ис ко ри сти сво ја „овла шће ња” и за бра
ни по ди за ње три пр ста и у са мој Ре пу
бли ци Срп ској. 

Ни за јед ну хор ни ку, као што је ова 
на ша, ни је афир ма тив но ци ти ра ти 
ми шље ње са мејнстрим сце не, али је 
ко мен тар Ми ло ра да До ди ка да је 
„не за по слен мо зак ђа во ље игра ли
ште” на про сто нај јед но став ни је об ја
шње ње ак ци је са ра јев ске Скуп шти не. 
Не ма, бра те, пре ког по сла за на род, 
ушли смо у бла го ста ње, а ва ља не што 
усва ја ти.

Али, ру ку на ср це, са ра јев ска Скуп
шти на је усво ји ла де кла ра ци ју ко ју, 
те шко је то раз у ме ти, по др жа ва и део 
Ср би је, ко ји у сим бо лу три пр ста ви ди 
или ина ће ње ве ли ко срп ског на ци о на
ли зма ко ји нас уда ља ва од за јед ни це 
на пред них на ро да или на про сто не ве
што из ми шља ње трад ици је. Са овим 
пр вим ви ђе њем је не мо гу ће би ти у 
ди ја ло гу, јер се о из бо ру стра не на 
осно ву осе ћа ња без ма ло и не рас пра
вља. Пред овим дру гим оспо ра ва њем 
је и друк чи ја оба ве за сва ког но ви на ра, 
па и на ша: те зи о до пи си ва њу тра ди
ци је не сум њи во фа ли ле ги ти ми тет иза 

ко га мо же мо без ре зер вно ста ти, па 
ма кар оно би ло и у до број на ме ри. 

У ви со ко гле да ној еми си ји ТВ Хе пи 
„До бро ју тро, Ср би јо” Не над Ча нак је 
про шле го ди не об ја снио ка ко је сим
бол три пр ста ушао у на шу срп ску тра
ди ци ју ма ни фе сто ва ња при пад но сти 
ве ри и на ци ји. Све је, ка же, по че ло 
1990, на про те сти ма вој во ђан ских па о
ра про тив от куп не це не пше ни це ко ју 
је про пи са ла та да шња вла да СФРЈ. 
Па о ри су на овим про те сти ма, све до чи 
Ча нак, зах те ва ли за три ди на ра ви шу 
це ну по ки ло гра му пше ни це  не го што 
је би ло од вла де по ну ђе но, скан ди ра
ли су свој зах тев уз три по диг ну та 
пр ста, и та ко је у срп ску тра ди ци ју 
ушао сим бол три пр ста.

Раз у ме се да и г. Не над, и ми зна мо 
да вој во ђан ски зе мљо рад ни ци на 
по зна тим про те сти ма ни су за пи ња ли 
за три ди на ра ви ше по ки ло гра му 
жи та, и ни су то ис ка зи ва ли на ма сов
ним ску по ви ма пред Спен сом са 
по диг ну та три пр ста. То се, уо ста лом, 
ла ко мо же про ве ри ти у ди ги та ли зо ва
ним ар хи ва ма но вин ских ку ћа, без пре
ли ста ва ња ста рих но ви на на та ва ну 
или у по дру му. Ако г. Не над зна да та ко 
ни је би ло, а Ча нак пред „ми ли он ским” 
гле да ли штем ка же да је би ло та ко, 
он да то сва ком оба ве ште ном но ви на
ру про фе си о нал ни ко декс на ла же да 
се ствар по ста ви у јав ни ди ја лог. Г. 
Не над је из у зет но обра зо ван чо век и 
не из бе жно је мо рао да ви ди, на при
мер, сли ку „Та ков ски уста нак“ Па је 

Јо ва но ви ћа, ко ја при ка зу је ка ко су 
уста ни ци, у знак по др шке Ми ло ше вом 
из бо ру Ка ра ђор ђа за во ђу устан ка, 
по ди гли око за ста ве или са бљу, ако су 
на о ру жа ни, или ру ку са три пр ста, ако 
су не на о ру жа ни. Ми лош ле вом ру ком 
др жи са Ка ра ђор ђем за ста ву, а на 
де сној је по ди гао три пр ста. Али, Ча нак 
же ли да ба га те ли са њем јед ног сим бо
ла боц не оне ко ји зна ју, а они ма ко ји 
не зна ју да од ло жи да са зна ју.

Раз у ме се, на сли ку Па је Јо ва но ви ћа 
по зва ли смо се са мо због не тач ног 
да ти ра ња три пр ста уз по моћ про те ста 
вој во ђан ских зе мљо рад ни ка 1990. 
Хе рал дич ка на у ка је овај до бро ћуд ни 
сим бол си ту и ра ла у срп ској исто ри ји 
на одо го во ран на чин. БиБиСи на срп
ском је об ја вио про шле го ди не чла нак, 
за ми сли те о че му, о фа мо зна срп ска 
три пр ста. У њој је ар хи тек та, исто ри
чар умет но сти и хе рал ди чар Дра го мир 
Ацо вић до ку мен то ва но об ја снио да  су 
три пр ста ни шта дру го до из ра жа ва ње 
пра во слав не де фи ни ци је сим бо ла 
ве ре, и од но се се на Све ту Тро ји цу, на  
Оца, Си на и Све то га Ду ха.

Исто ри ја хри шћан ства све до чи да 
су се од по чет ка ве ре, пра во
слав ци кр сти ли са два са ста

вље на пр ста, али је Грч ка цр ква у 13. 
ве ку усво ји ла три пр ста, а пре ко ње је 
то учи ни ла и срп ска цр ква. Да кле, 
не што ра ни је од па ор ских про те ста 
про тив от куп них це на пше ни це 1990. 
По угле ду на грч ку, учи ни ла је то у 17. 
ве ку и ру ска цр ква под упра вом па три
јар ха Ни ко на, али уз кр ва ве уну тра
шње су ко бе због те про ме не, су ко бе 
ко ји су се сми ри ли тек про шле го ди не 
од лу ком па три јар ха мо сков ског Ки ри
ла да се, кроз три ве ка про го ње ни, 
пра во слав ни ста ро вер ци по но во мо гу 
у свим ру ским цр ква ма кр сти ти и са 
два пр ста. 

Зар је ва жно ко ли ко си пр ста са ста
вио кр сте ћи се док се там ни обла ци 
про па сти над ви ја ју над чо ве чан ством? 
Сво јом за бра ном по ди за ња три пр ста, 
чу да ци из са ра јев ског пар ла мен та су 
не вољ но офи ра ли гу сти ну мра ка ко ји 
би мо гао да за вла да ако се мо ли тве 
ра зум ног све та не ис пу не.  

Те шко је то раз у ме ти, али 
са ра јев ску за бра ну по ди за
ња три пр ста по др жа ва и 
део Ср би је, ко ји у овом 
сим бо лу ви ди или ина ће
ње ве ли ко срп ског на ци о
на ли зма ко ји нас уда ља ва 
од за јед ни це на пред них 
на ро да или на про сто не ве
што из ми шља ње тради ци је
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СВЕ ТО САВ СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ

Широм Срема обележена 
школска слава Свети Сава

И ове го ди не по во дом обе ле жа ва ња 
школ ске сла ве Све тог Са ве, у Сре
му су до де ље не Све то сав ске по ве

ље нај у спе шни јим уче ни ци ма и њи хо вим 
мен то ри ма. У Срем ској Ми тро ви ци је 27. 
ја ну а ра, тач но у под не за по че ла све ча
ност у Град ској ку ћи, ко јој су при су ство ва
ли на гра ђе ни, го сти и пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве. Све то сав ска ака де
ми ја се тра ди ци о нал но одр жа ва сва ке 
го ди не и то је при ли ка да се мла ди ма 
по ка же да се њи хо ви ус пе си вред ну ју и да 
се под стак ну на још мар љи ви ји рад. До де
ље но је 84 Све то сав ске по ве ље.

– Же лео бих да ис ко ри стим при ли ку да 
че сти там свим на гра ђе ним уче ни ци ма и 
њи хо вим мен то ри ма, јер је по треб но уло
жи ти мно го ра да за ре зул та те ко је су они 
по сти гли. Укуп но има мо 84 Све то сав ске 
по ве ље, од то га је 41 при па ла уче ни ци ма 
основ них шко ла, а 43 сред њо школ ци ма. 
Без до брих на став ни ка и про фе со ра, као 
и по др шке ро ди те ља не би би ло ни та ко 
сјај них ђа ка, из ја вио је в. д. на чел ни ка 
Град ске упра ве за обра зо ва ње Зо ран 
Ђу рић.

До бро до шли цу и за хвал ност из ра зи ла 
је и гра до на чел ни ца Све тла на Ми ло ва

но вић, ко ја је де ци по же ле ла још ви ше 
успе ха и ова квих ре зул та та. При зна ње 
ко је им је уру че но се са сто ји од по ве ље и 
нов ча не на гра де ко ја за уче ни ке из но си 
10.000 ди на ра, а за мен то ре 3.000 ди на
ра. 

– Ово при зна ње по ка зу је да се труд 
увек ис пла ти, по себ но у да на шње вре ме 
ка да је про све та у ве ли кој ме ри де гра ди
ра на. Ми слим да је ово ле по при зна ње, 
пре све га за уче ни ке, да се мо ти ви шу за 
да љи рад, али на рав но и за мен то ре, 
ре кла је Рад ми ла Лу кић, на став ни ца ге о
гра фи је у Основ ној шко ли „Бо шко Пал ко

Беочин

Сремска Митровица
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вље вић Пин ки“, до бит ни ца Све то сав ске 
по ве ље.

Све то сав ска по ве ља се до де љу је уче
ни ци ма ко ји су по сти гли из у зет не успе хе 
на так ми че њи ма ре пу блич ког и ме ђу на
род ног ка рак те ра за прет ход ну школ ску 
го ди ну.

Ни је но ви на да ми тро вач ки уче ни ци 
до би ју и по две на гра де, с об зи ром на то 
да су успе шни у ви ше обла сти, а јед на од 
њих је и Хри сти на Ло зја нин, уче ни ца 
пр вог раз ре да Ми тро вач ке гим на зи је.

– До би ла сам Све то сав ску по ве љу из 
обла сти фи зи ке и те о ри је му зи ке. За ме не 
оне пред ста вља ју не што не про це њи во, а 

до шле су као по твр да мог ра да и љу ба ви 
пре ма овим на у ка ма, из ја ви ла је Хри сти
на Ло зја нин. 

Све то сав ска ака де ми ја, ко ја се ор га ни
зу је по во дом про сла ве Све тог Са ве, одр
жа на је у ве ли кој дво ра ни рум ског Кул тур
ног цен тра. Ове го ди не до ма ћин је би ла 
Гим на зи ја „Сте ван Пу зић“ чи ји су уче ни ци 
при ре ми ли и при го дан про грам. Ди рек тор
ка рум ске Гим на зи је Ма ри на Ма ле тић је 
упу ти ла че стит ку сви ма они ма ко ји су 
жи вот по све ти ли вас пи та њу и обра зо ва њу 
де це, али и свим рум ским уче ни ци ма. 

– Ове го ди не Гим на зи ја обе ле жа ва 110 
го ди на по сто ја ња. Кроз на шу гим на зи ју 

про шао је ве лик број ђа ка, гра де ћи те ме
ље сво је бу дућ но сти. Број ни успе шни 
ле ка ри, прав ни ци, спор ти сти, глум ци, при
вред ни ци, про фе со ри са по но сом ис ти чу 
да су на ши бив ши ђа ци, а ми се тру ди мо 
да то оправ да мо и да за све бу ду ће ге не
ра ци је ство ри мо ква ли тет не усло ве за 
уче ње, со ци јал ни и емо тив ни раз вој, по ру
чи ла је ди рек тор ка Ма ле тић.

Она је на ја ви ла и но ви ну, од је се ни ће 
шко ла отво ри ти сво ја вра та и за уче ни ке 
са по себ ним спо соб но сти ма за спорт, 
по ред већ по сто је ћих дру штве ног и оп штег 
сме ра. 

– На пу ту успе ха на ше Гим на зи је, ве ли
ку по моћ и по др шку нам пру жа ло кал на 
са мо у пра ва. Пут до си гур не бу дућ но сти је 
увек зна ње, а нај бо ље ме сто где мла ди 
љу ди мо гу да га стек ну  је на ша шко ла, 
ре кла је Ма ри на Ма ле тић.

 Ка ко је ре као пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Ру ма Сте ван Ко ва че вић, све то
са вље је под јед на ко отво рен ди ја лог са 
пре ци ма, као и са са вре ме ни ци ма и 
по том ци ма. 

– За то би ти на тра гу све то са вља да нас 
зна чи и за пи та ност ка ко би на ово вре ме не 
иза зо ве од го во рио Све ти Са ва. А ово вре
ме ни иза зо ви и ис ку ше ња пред ко ји ма се 
на ла зи мо, као по је дин ци  и као на род, 
под јед на ко су број ни  и те шки као што су 
би ли и у вре ме ка да је принц Раст ко, 
но шен сво јим ду хов ним не ми ри ма, на пу
штао ушу шка ност вла дар ског дво ра и 
од ла зио у ти ши ну ма на сти ра и ис по сни ца 
да та мо чу је од го во ре на пи та ња  ко ја су 
га му чи ла. Он је знао ка ко да по ру ке тра
жи у ти ши ни  ко ја рас те ру је бу ку и бес. То 
ни ка да не сме мо смет ну ти с ума, по го то во 
не да нас ка да го ла си ла и ма ни тост пре те 
да за сед ну на трон ово зе маљ ских прин ци
па и вред но сти, ис та као је Сте ван Ко ва че
вић, пред сед ник СО Ру ма.

Ко ва че вић је ука зао и да је уло га на ших 
обра зов них уст но ва и ин сти ту ци ја у са о
бра жа ва њу ду ха вре ме на у ду ху Све то са
вља од кључ не ва жно сти и за то оне мо ра
ју би ти у ре ду свих дру штве них при о ри те
та. 

– На ди ћи сво ју при ро ду зна чи при ми ти  
и огром но  на след ство од Бо га, по ста ти 
син бо жи ји по бла го да ти. Ову ствар ност 
спо знао је у ра ној мла до сти Раст ко и 

Са вин дан се обе ле жа ва у част пр вог 
срп ског ар хи е пи ско па, про све ти те ља и 
твор ца за ко но дав ства, а Све ти Са ва се 
сма тра за чет ни ком срп ске сред њо ве
ков не књи жев но сти и за штит ни ком про
свет них уста но ва, те се за то и обе ле жа
ва као школ ска сла ва. На тај дан су у 
свим рум ским шко ла ма ор га ни зо ва не 
при ред бе, а пред сед ни ца Оп шти не 
Алек сан дра Ћи рић је по се ти ла Хрт ков
це, где је у До му кул ту ре „Све ти Са ва“ 
одр жан при го дан про грам. 

–  Да нас про сла вља мо на шег нај ве
ћег про све ти те ља Све тог Са ву, пр вог 
ар хи е пи ско па, твор ца срп ске сред њо ве
ков не кул ту ре, на у ке, све у куп ног раз во
ја срп ског на ро да. Сто га је на ша ду жност 
да на до сто јан на чин обе ле жа ва мо сва
ке го ди не овај пра зник, ре кла је Алек
сан дра Ћи рић.

Про гра му Све то сав ске ака де ми је  
ко ји су при пре ми ли уче ни ци ОШ „Ми
лош Цр њан ски“, при су ство ва ло је ви ше 
од 200 Хрт ков ча на.

Обе ле же на школ ска
сла ва у Хртковцима

Рума
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од ре кав ши  се се бе по стао Са ва. На ди
шао је сво ју при ро ду и по стао син бо жи ји 
по бла го да ти. Сје ди нио се са спа си те љем 
и по став ши јед но са њим учи нио је оно 
што ге не ра ци је за ско ро де вет  ве ко ва 
ни су у пот пу но сти ис тра жи ле, ис та као је 
ар хи је реј ски на ме сник рум ски про то пре
зви тер ста вро фор Сре тен Ла за ре вић.

На Све то сав ској ака де ми ји је го во ри ла 
и пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић ко ја је ис та кла да Раст ко  Не ма
њић, пр ви срп ски ар хи е пи скоп, про све ти
тељ у мо на штву Са ва, трај но оста је си но
ним су штин ских ду хов них и етич ких прин
ци па свог на ро да и по у зда ни пу то каз 
ње го ве бу дућ но сти. 

– Оно што је Сте фан Не ма ња ура дио за 
свој на род об је ди нив ши га у ја ку др жа ву, 
Раст ко,  као мо нах Са ва учи ни ће на ин те
лек ту ал ном и ду хов ном пла ну. Ср би ја је  
до жи ве ла про цват за вре ме ди на сти је 
Не ма њић, раз ви ла се до вољ но по ли тич ки 
и еко ном ски , про ши ри ла се те ри то ри јал
но и раз ви ја ла свој прав ни си стем. Мо же 
се ре ћи  да је Ср би ја у то до ба би ла јед на 
од нај ра зви је ни јих  др жа ва у Евро пи. Све
ти Са ва се ме ђу Ср би ма сма тра учи те
љем  и про све ти те љем и но вим апо сто
лом. У свом на ро ду је при хва ћен као уте
ме љи вач срп ске цр кве, про све те, кул ту ре 
и це ло куп не је дин стве срп ске те о ло шке 
иде је све то са вља, ре кла је Алек сан дра 
Ћи рић.

Она је под се ти ла да пр ви за бе ле жен 
по да так о  про сла ви Св Са ве код Ср ба  
по ти че из 1735.го ди не у Срем ским Кар
лов ци ма. Та ко ђе, у на шем за ви ча ју, у бли
зи ни се ла Ди вош на ла зи се Ку ве ждин   
је ди ни ма на стир у срп ству по све ћен Све
том Са ви и ње го вом оцу Си ме о ну, ко ји је  
осно вао  срп ски вој во да и по то њи де спот 
Сте фан Шти ља но вић 1525.го ди не. 

У Кне же ви ни Ср би ји се Са вин дан, као 
школ ска сла ва по чео обе ле жа ва ти 1840. 
го ди не, а  по след ња  про сла ва у шко ла ма 
за бе ле же на је ја ну а ра 1946. го ди не. Она 
се раз ли ко ва ла од прет ход них, јер је 
то ком ње ис так нут  са мо обра зов ни и све
тов ни зна чај Раст ка  Не ма њи ћа, стро го 
одво јен од  вер ског. Тек де ве де се тих го ди

на про шлог ве ка, Са вин дан се по но во 
по чео про сла вља ти као школ ска сла ва у 
Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској.

 – Не мер љив је зна чај ко ји је Све ти 
Са ва имао за срп ску умет ност, књи жев
ност, те о ло ги ју, ме ди ци ну, за све у куп ну 
кул ту ру. Сте фан Не ма ња и Све ти Са ва су 
уте ме љи ва чи др жа ве и цр кве. Али ка ко 
исто ри ча ри срп ске сред њо ве ков не књи
жев но сти и умет но сти на гла ша ва ју, Са ви 
је кроз чи тав не ма њич ки и пост не ма њић ки 
пе ри од ту да ва на пред ност, ја сно је да та 
пред ност ду хов ном над све тов ним прин
ци пом. И мо жда се баш у то ме огле да и 
нај ве ћи зна чај Све тог Са ве, јер по ред 
ци ви ли за циј ских и кул тур них те ме ља ко је 
је по ста вио, оста је до да нас ду хов на вер
ти ка ла свом на ро ду, тра јан и ван вре мен
ски при мер и сим бол пож тр во ва но сти, 
па три о ти зма и са мо о дри ца ња, ис та кла је 
Алек сан дра Ћи рић.

По тра ди ци ји, на све ча ној ака де ми ји су 
уру че не  Све то сав ске по ве ље нај бо љим 

уче ни ци ма основ них, сред њих и му зич ке 
шко ле  укуп но 16 све то сав ских по ве ља. 
Ме ђу до бит ни ци ма је био и Лу ка Лу кић из 
ОШ „Вељ ко Ду го ше вић“  ко ји је ис та као да 
му је ве ли ка част што је до био ово при зна
ње. 

– За хва љу јем про фе со ри ма и ро ди те
љи ма ко ји су увек би ли уз ме не.

Био сам на окру жном так ми че њу из ге о
гра фи је и на оп штин ским так ми че њи ма из 
свих пред ме та. На рав но, за то је тре ба ло 
да се уло жи до ста тру да и уче ња, али сам 
вре ме ном по сти гао не ки свој ри там, та ко 
да ни је би ло пре те шко. Пла ни рам да упи
шем гим на зи ју дру штве ни смер, ка же 
Лу ка. 

Ње го ва вр шња ки ња Ања Си мић из ОШ 
„6. удар на вој во ђан ска бри га да“ из  Гра бо
ва ца има про сек пет од пр вог раз ре да. 

– Ишла сам на број на так ми че ња, а што 
се ти че ин те ре со ва ња, ви ше ме при вла че 
дру штве ни пред ме ти. Не ка ко ви дим се бе 
као про фе со ра срп ског је зи ка, а  упи са ћу 

Купиново

Инђија
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Ги ман зи ју у Ру ми, ре кла нам је Ања.
По ред Све то сав ске по ве ље нај бо љи 

уче ни ци ће до би ти и нов ча ну на гра ду од 
15.000 ди на ра.

Све ча но сти по во дом школ ске сла ве 
Све тог Са ве одр жа не су 27. ја ну а ра у 
свим шко ла ма на те ри то ри ји пе ћи нач ке 
оп шти не, а пред сед ник Оп шти не Си ни ша 
Ђо кић је при су ство вао све ча но сти у 
Основ ној шко ли „Ду шан Ву ка со вић Ди о
ген“ у Ку пи но ву, где су уче ни ци уз по др шку 
сво јих на став ни ка и ро ди те ља при пре ми
ли за ни мљив про грам по све ћен Све том 
Са ви (Раст ку Не ма њи ћу), пр вом срп ском 
ар хи е пи ско пу, уте ме љи ва чу срп ске цр кве, 
др жа ве и школ ства.

Ди рек тор шко ле Здрав ко Обре нић је 
че сти тао сла ву уче ни ци ма, на став ном 
осо бљу и ро ди те љи ма и ис та као да од 
про шле го ди не уче ни ци из Ку пи но ва по ха
ђа ју јед ну од нај мо дер ни јих шко ла у Сре
му и ши ре, у објек ту ко ји је ком плет но 
ре кон стру и сан и до гра ђен.

– За хва љу ју ћи Оп шти ни Пе ћин ци, ко ја у 
све то сав ском ду ху мно го ула же у обра зо
ва ње, ми смо сте кли оп ти мал не усло ве за 
рад уче ни ка на ше шко ле, ко ји сти чу функ
ци о нал на зна ња нео п ход на за да ље шко
ло ва ње – по ру чио је Обре нић, ко ји се 
ујед но за хва лио сви ма ко ји су по мо гли у 
при пре ма њу све то сав ске про сла ве.

Об ред се че ња слав ског ко ла ча слу жио 
је ку пин ски ме сни па рох је реј Бо јан Ве сић.

По во дом про сла ве и обе ле жа ва ња 
школ ске сла ве Све тог Са ве у пе так, 27. 
ја ну а ра је одр жа на Све то сав ска ака де ми
ја у Кул тур ном цен тру Ин ђи ја. До ма ћин и 
ор га ни за тор ово го ди шње Ака де ми је би ла 
је Гим на зи ја. Ка ко је ис та као Ми лан Кре
со је вић, ди рек тор те обра зов не уста но ве, 
у пи та њу је ве ли ка част за њи хо ву шко лу.

– Ово је ве ли ки дан за све нас про све
та ре, јер обе ле жа ва мо на шу сла ву, ве ли
ког про све ти те ља Све тог Са ву. При пре ми
ли смо бо гат кул тур ноумет нич ки про грам 
и још јед ном, ве ли ка је част би ти део 
про сла ве школ ске сла ве ре као је Кре со
је вић.

У окви ру Све то сав ске ака де ми је, уру че
не су Све то сав ске по ве ље про свет ним 
рад ни ци ма и уче ни ци ма ко ји су се сво јим 
тру дом и за ла га њем ис та кли у про све ти. 
Све то сав ске по ве ље у кон ку рен ци ји  про
свет них рад ни ка у основ ним шко ла ма за 
не по сре дан рад са де цом уз ра ста од 
пр вог до че твр тог раз ре да ове го ди не 
до би ла је Мир ја на Зи на ић, учи те љи ца у 
ОШ „Ду шан Јер ко вић“; у кон ку рен ци ји  
про свет них рад ни ка у основ ним шко ла ма 
за не по сре дан рад са де цом уз ра ста од 
пе тог до осмог раз ре да на гра ђе на је про
фе со ри ца Љи ља на Та но вић. У кон ку рен
ци ји  про свет них рад ни ка у сред њим шко
ла ма за не по сре дан рад са де цом на гра
ђе на је про фе со ри ца исто ри је у ин ђиј ској 
Гим на зи ји Сне жа на Сте ћук; у  кон ку рен ци
ји  уче ни ка основ них и сред њих шко ла 
Мар ко Тр бо је вић и у обла сти пред школ
ског вас пи та ња Да ни је ла Жу гић Ђу рић, 
вас пи та чи ца Пред школ ске уста но ве „Бо
шко Бу ха” у Ин ђи ји.

– За хва љу јем се сво јим ко ле га ма и 
на став нич ком ве ћу што су ме пред ло жи ли 

за ово го ди шњу Све то сав ску по ве љу. Све 
мо је ко ле ге, бив ши и са да шњи уче ни ци 
утка ли су део сво је за слу ге у при зна ње 
ко је сам да нас до би ла и на ко је сам из у
зет но по но сна ис та кла је Сне жа на Сте
ћук, про фе сор исто ри је у Гим на зи ји и јед
на од до бит ни ка Све то сав ске по ве ље.

Све то сав ске по ве ље ово го ди шњим ла у
ре а ти ма уру чио је пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак, ко ји је на по чет ку 
Ака де ми је свим про све та ри ма че сти тао 
школ ску сла ву Све тог Са ву.

– Зна мо ко ли ко је Све ти Са ва до при нео 
уте ме ље њу срп ске др жа ве у не ко ли ко 
сег ме на та. Обра зо ва ње пред ста вља 
је дан од нај ва жни јих сег ме на та у жи во ту 
јед ног чо ве ка, а нај ве ћи те рет сно се на ши 
про свет ни рад ни ци. Оп шти ни Ин ђи ја је 
ва жно да ула же у школ ство, у де цу и 
омла ди ну. Ка ко сам на гла сио не ко ли ко 
пу та ра ни је, око 32 по сто сред ства у ово
го ди шњем бу џе ту на ме ње но је за обра зо
ва ње, спорт, здрав стве ну, деч ју и со ци јал
ну за шти ту. Да кле, ја сно је опре де ље ње 
ка кву по ли ти ку во ди мо и шта нам је нај ва
жни је, а то су де ца и мла ди  обра зо ва њу, 
до но ше њу за ко на, уте ме ље њу цр кве и 
ве ре ре као је Гак и до дао.

Све то сав ска по ве ља до де љу је се 
основ ним, сред њим шко ла ма и пред школ
ској уста но ви у ци љу афир ма ци је ства ра
ла штва. У основ ним и сред њим шко ла ма 
по ве ља се до де љу је уче ни ци ма и про
свет ним рад ни ци ма за по се бан до при нос 
обра зо ва њу и вас пи та њу, а у пред школ
ској уста но ви вас пи та чу за при ме ну са вре
ме них ме то да и об ли ка ра да. Од лу ку о 
до де ли Све то сав ске по ве ље до не ла је 
ко ми си ја ко ју је име но ва ла СО Ин ђи ја, а 
под ра зу ме ва ди пло му и нов ча ну на кна ду 
ко ја ове го ди не из но си 25.000 ди на ра.

У све ча ној ат мос фе ри, уз дра ге го сте, 
пра зник по све ћен оцу срп ске ду хов но сти, 
кул ту ре, осни ва чу срп ске цр кве и про све
ти те љу Све том Са ви обе ле жен је и у је ди
ној основ ној шко ли  у ста ро па зо вач кој 
оп шти ни ко ја но си име срп ског про све ти
те ља, у основ ној шко ли Раст ко Не ма њић 
Све ти Са ва у Но вој Па зо ви. У при су ству 

Нова Пазова
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но во па зо вач ких све ште ни ка и ку мо ва, 
пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве, ђа ка, 
ро ди те ља и за по сле них се че њем слав
ског ко ла ча по че ла је све ча на све то сав ска 
ака де ми ја у окви ру ко је су на сту пи ли 
ма ли и ве ли ки хор шко ле, ор ке стар, мла
ди глум ци као и го сти чла но ви KУД  а 
„Мла дост“ и ОKУД  а „Све ти Са ва“ и сво
јом пе смом, игром и ле пом реч ју ве ли ча ли 
име Све тог Са ве, чи је де ло ме ђу Ср би ма 
жи ви ве ко ви ма.

Ве ли ки број ли те рар них и ли ков них 
ра до ва уче ни ка на те му Све то са вља је 
на гра ђен, по хва љен и из ло жен у про сто ру 
нај ве ће шко ле у Сре му.  Овом све ча ном 
при ли ком, по пр ви пут је на гра ђе но  20 
на став ни ка и струч них са рад ни ка за све 
оно што да ју овој шко ли као и 4 пен зи о не
ра , од но сно чла но ва ко лек ти ва ко ји су из 
шко ле оти шли у прет ход ној го ди ни.

Пр ви пут за јед нич ком све ча но шћу у 
ири шкој оп шти ни, основ них шко ла „Ми ли
ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ и „До си теј 
Об ра до вић“ и ССШ „Бо ри слав Ми хај ло
вић Ми хиз“, обе ле же на је сла ва Све ти 
Са ва, у ве ли кој са ли врд нич ке „Ка си не“. 
До ма ћин ово го ди шње сла ве је би ла ОШ 
„Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“, чи ји су 
уче ни ци при пре ми ли и при го дан про грам 
по све ћен срп ском про све ти те љу Св Са ви.

Уче ни ке, на став ни ке и број не зва ни це 
пр во је по здра вио, као до ма ћин,  ди рек тор 
ове шко ле Са ша Ма те шић. 

– По шту ју ћи иде ју са бор ни штва Све тог 
Са ве, да нас су се оку пи ле све обра зов не 
ин сти ту ци је на ше оп шти не да за јед но 
про сла ви мо школ ску сла ву. На шој шко ли 
при па ла је та част да бу де мо до ма ћи ни, 
пр ви ме ђу јед на ки ма, јер су и дру ге на ма 
брат ске шко ле и вр тић та ко ђе до ма ћи ни 
да на шњег ску па, ре као је Ма те шић. 

Он је до дао да се у овим при ли ка ма 
увек го во ри о жи во ту Све тог Са ве, но та 
зна ња су већ ду бо ко уко ре ње на у на ма. 

– Освр ну ћу се на мо жда нај зна чај ни ји 
ама нет Све тог Са ве, а то је при мер ко ји је 
он да вао,  не то ли ко ре чи ма не го сва ко
днев но жи ве ћи иде ју ко ју је пре но сио сво
јим са вре ме ни ци ма и бу ду ћим по ко ле њи

ма. Оку пљао је на род, а он га је сле дио, 
пре све га за то што су на че ла ње го вог 
мо ра ла би ла исто вре ме но и прин ци пи 
ње го вог жи во та. Да нас за то не сла ви мо 
са мо жи вот и де ло Св Са ве ма да су они 
не спор но зна чај ни. Да нас сла ви мо пре 
све га,  иде ју чи ји је он но си лац јер је 
по ред ци ви ли за циј ских, обра зов них и кул
тур них те ме ља ко је је по ста вио, Све ти 
Са ва остао ду хов на вер ти ка ла свом на ро
ду. Сим бол по жр тво ва но сти , па три о ти зма 
и са мо о дри ца ња, ука зао је Са ша Ма те
шић.

Ма те шић је из ра зио на ду да је у на ма 
оста ла  искра ње го вог уче ња, те да је 
по треб но да на ста ви мо пу тем ко јим је он 
кре нуо и да сла ви мо овај пра зник скром
но, ка кав је и но си лац ње го вог име на био. 
По сле осве ће ња слав ског ко ла ча и ко љи
ва, при сут ни ма се обра тио у име ку ма 
сла ве, а то је би ла Ком па ни ја „Про монт 
гру па“, Де јан Пеј чи но вић, ге не рал ни ме на
џер Хо те ла „Фру шке тер ме“. Он је ис та као 
да се ова ком па ни ја тру ди да кроз свој 
раз вој, ути че и на це ло ку пан раз вој Врд
ни ка и ири шке оп шти не. 

– Ди ван је осе ћај би ти кум шко ли, јер 
као што је Све ти Са ва ми рио сво ју за ва ђе
ну бра ћу и ши рио кли цу про све ти тељ ства, 
на ши про свет ни рад ни ци има ју  уло гу да, 
по ред пра вих ро ди те ља, уче и по ди жу 
на шу де цу и од њих пра ве до бре љу де, 
ре као је Де јан Пеј чи но вић. 

Он је до дао да се кроз шко лу не пре но
си са мо зна ње, не го се пре но се и кул ту ра 
и тра ди ци ја, оно што нас је одр жа ло до 
да нас. 

– Хва ла на по зи ву за кум ство, ми смо се 
ра до ода зва ли том по зи ву и част нам је 
што смо ку мо ви про свет не уста но ве. У 
мла ди ма оста је та тра ди ци ја и кул ту ра и 
тру ди ће мо се да не гу је мо до бру са рад њу, 
по ру чио је Пеј чи но вић. 

Та са рад ња се већ ис ка за ла и кроз 
обез бе ђе ње сред ста ва за на бав ку ди ги
тал ног школ ског зво на за врд нич ку шко лу. 
Ми о драг Бе бић, за ме ник пред сед ни ка 
Оп штин, ука зао је да је од ири шких шко ла 
по те кла ова ини ци ја ти ва да се за јед нич ки 

пр ви пут обе ле жи сла ва Све ти Са ва и да 
је ло кал на са мо у пра ва то искре но по др
жа ла. 

– Ра ду је ме  овај за и ста  ве ли ки број 
при сут них љу ди. Пре пу на је ова на ша све
ча на са ла и то је јед на ле па сли ка, али и 
при ли ка да се по ша ље по ру ка упра во о 
зна ча ју за јед ни штва и са бор но сти. Сва ка
ко да је на овај на чин још ви ше ис так нут 
зна чај обе ле жа ва ња шко ле ске сла ве Св 
Са ве, ре као је Бе бић.

На све ча но сти су уру че не и на гра де нај
бо љим ре ци та то ри ма, као и ау то ри ма 
ли ков них и ли те рар них ра до ва.У при год
ном про гра му су уче ство ва ли ма ли ша ни 
из вр ти ћа „Ви ла“ из Врд ни ка, као и врд
нич ке основ не шко ле. Сла ви у врд нич кој 
„Ка си ни“ су при су ство ва ли, као ку мо ви 
Де јан Пеј чи но вић и Алек сан дар Циц мил, 
Сла ђа на Бур саћ, за ме ни ца по кра јин ског 
се кре та ра за обра зо ва ње, про пи се, упра
ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не 
за јед ни це, Да ни је ла Ко стић, пред став ни
ца По кра јин ске про свет не ин спек ци је, 
Јо ван Вук че вић, пред став ник Школ ске 
упра ве из Но вог Са да, као и број ни пред
став ни ци ло кал не са мо у пра ве и уста но ва 
из ири шке оп шти не.

У До му кул ту ре у Бе о чи ну, 27. ја ну а ра у 
ор га ни за ци ји Основ не шко ле „Јо ван Гр чић 
Ми лен ко“ упри ли че на је све ча на ака де ми
ја по во дом обе ле жа ва ња школ ске сла ве 
Све тог Са ве. Ис ти чу ћи вред но сти исто ри
је на шег на ро да, школ ства и про све ти
тељ ства чи ји је за чет ник био Све ти Са ва, 
у умет нич ком де лу про гра ма уче шће су 
узе ли уче ни ци ни жих и ви ших раз ре да 
ко ји су се пред ста ви ли ве о ма за па же ним 
на сту пи ма и од лич ним из бо ром ре ци та ци
ја и бе се да али и на род них пе са ма ко је су 
из ве ли чла но ви школ ског хо ра и во кал ног 
са ста ва „Ца рић“.

На све ча ној ака де ми ји до де ље но је 12 
Све то сав ских по ве ља нај бо љим уче ни ци
ма основ них и сред њих шко ла оп шти не 
Бе о чин за 2022. го ди ну. Све то сав ске 
на гра де уру чи ли су пред сед ни ца оп шти не 
Бе о чин Би ља на Јан ко вић и њен за ме ник 
Сте фан То мо вић. Е. М. Н.

Врдник
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ПО ДЕ ЉЕ НО 880 ЕНЕР ГЕТ СКИХ ВА У ЧЕ РА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Пре ва зи ла же ње
енер гет ских по те шко ћа
Ва у че ри се мо гу ис ко ри сти ти у на ред на три ме се ца

У ци љу лак шег пре ва зи ла
же ња енер гет ске кри зе, гра
ђа ни ма Срем ске Ми тро ви це 
по де ље но је 880 енер гет ских 
ва у че ра у вред но сти од 
10.000 ди на ра. По де ла је оба
вље на у Град ској ку ћи на 
осно ву ра ни је спро ве де ног 
јав ног по зи ва. Град Срем ска 
Ми тро ви ца је за ту на ме ну, 
пр во бит но, из дво јио пет 
ми ли о на ди на ра, али с об зи
ром на то да се при ја вио ве ћи 
број од оче ки ва ног, из дво је но 
је још до дат на три и по ми ли
о на ди на ра, из уште да ко је су 
оства ре не од не по ста вља ња 
но во го ди шње ра све те.

– Ка да су об ја ви ли кон курс 
за до де лу ва у че ра за огрев но 
др во, нор мал но да сам се 
при ја вио. За хва лан сам 
оп шти ни и свим до брим 
љу ди ма, ко ји су се се ти ли нас 
ко ји не ма мо. Мно го нам то 
зна чи. Ни је би ло ком пли ко ва
но при ку пи ти до ку мен та ци ју, а 
све и да је сте, по ро ди ца је на 
пр вом ме сту и за њих мо ра да 
се обез бе ди шта је по треб но, 
из ја вио је је дан од ко ри сни ка 
енер гет ског ва у че ра, Јо ца 
Ша и но вић из се ла Ја рак.

По де ла ва у че ра је про те кла 
пре ма пла ну, ка жу над ле жни 
у Град ској ку ћи, а гра ђа ни су 
се ја ви ли са до дат ним не до у
ми ца ма око ко ри шће ња ва у
че ра, те су до би ли до дат на 
об ја шње ња.

– Не до у ми це се ја вља ју око 
то га ка ко ва у чер ис ко ри сти ти. 

На и ме, при ли ком пре у зи ма
ња ва у че ра се до би ја обра
зац, ко ји се мо ра по пу ни ти и 
ту се на ла зе по да ци за ре фун
да ци ју тро шко ва гре ја ња. То 
су очи та на лич на кар та, зах
тев, ва у чер ко ји им је уру чен, 
ра чунот прем ни ца за огрев но 
др во, бри кет или пе лет. Ако је 
у пи та њу гре ја ње пре ко град
ске то пла не, он да је то ра чун 
од Јав но ко му нал ног пред у зе
ћа „То пли фи ка ци ја“, ре кла је 
Оли ве ра Кр ста но вић, пред
сед ни ца Ко ми си је за до де лу 
енер гет ских ва у че ра.

До би је ни ва у че ри се мо гу 
ис ко ри сти ти у на ред на три 
ме се ца. А. Д.

Фо то: Б. Т.

По де ла енер гет ских ва у че ра

Јо ца Ша и но вић Оли ве ра Кр ста но вић

ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Суб вен ци о ни са ње пре во за ђа ка
У на ред ном пе ри о ду би ће рас пи

сан кон курс ко јим ће би ти утвр ђе ни 
кри те ри ју ми по ко ји ма ће ђа ци мо
ћи да оства ре пра во на суб вен ци ју 
пре во за, а по ха ђа ју сред ње шко ле 
ван те ри то ри је гра да Срем ска Ми
тро ви ца. 

– Град ће у на ред ном пе ри о ду 
до де ли ти сред ства успе шним по
је дин ци ма из обла сти обра зо ва ња, 
али и уче ни ци ма сред њих шко ла 
ко ји има ју бо ра ви ште на те ри то ри
ји Срем ске Ми тро ви це, а по ха ђа ју 
обра зов не про фи ле на те ри то ри ји 
дру гих ло кал них са мо у пра ва, ко јих 
не ма у на шем гра ду. Њи ма ће Град 
ре фун ди ра ти део тро шко ва пре во
за, у истом из но су ко ји се ре фун

ди ра уче ни ци ма сред њих шко ла у 
при град ском пре во зу, од но сно 40 
од сто од укуп не це не ме сеч не кар
те, из ја вио је у пе так, 27. ја ну а ра 
в. д. на чел ни ка Град ске упра ве за 
обра зо ва ње Зо ран Ђу рић.

То је пр ви пут да ће Град суб вен
ци о ни са ти пре воз ђа ка пут ни ка, 
мак си мал но до 50 ки ло ме та ра, ко ји 
се шко лу ју ван Срем ске Ми тро ви
це.  Та ко ђе, том при ли ком, Ђу рић 
је ис та као да је за око три од сто по
ве ћа на це на бо рав ка де це у пред
школ ској уста но ви, али у де лу ко ји 
пла ћа ло кал на са мо у пра ва, те ће 
ро ди те љи пла ћа ти исту це ну као и 
до са да.  А. Д.

Фо то: Б. Т.
Зо ран Ђу рић
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ИЗ ГРАД ЊА ДЕЧ ЈИХ ИГРА ЛИ ШТА

Отво ре на два но ва игра ли шта
Нај мла ђи жи те љи на се ља 

Ку дош у Ру ми до би ли су по чет
ком го ди не два но ва игра ли шта 
ко ја се на ла зе у Ули ци Јо ва на 
Су бо ти ћа и Ти ца но вој ули ци, 
на по вр ши на ма ко је су ра ни је 
би ле при лич но за пу ште не. Реч 
је о игра ли шти ма из гра ђе ним 
по нај са вре ме ни јим стан дар
ди ма, по ста вље не су и клу пе и 
ра све та, а пред сто ји и до дат но 
озе ле ња ва ње те ре на око игра
ли шта. Ло кал на са мо у пра ва 
та ко на ста вља са ак тив но сти
ма на по ста вља њу игра ли шта 
ка ко у гра ду, та ко и се ли ма, где 
до са да ни су по сто ја ла или су 
по ста вље на ра ни је па су сад 
до ста ру и ни ра на. 

– Ово је мла до на се ље где 
има до ста по ро ди ца са ма лом 
де цом, а у бли зи ни се на ла зи 
и вр тић „Коц ки ца 1“ и „Коц ки
ца 2“. Овом на се љу су би ла 
по треб на игра ли шта и спорт
ски те ре ни. Од лу чи ли смо се 
за ове две ло ка ци је, од но сно 
про стор где је би ла зе ле на по
вр ши на, али за пу ште на, чак са 
ми ни де по ни ја ма, ко је су са да 
пре у ре ђе не у деч ја игра ли шта, 

ка же пред сед ни ца Алек сан дра 
Ћи рић.

Оба игра ли шта су опре мље
на мо би ли ја ром ко ји је ли цен
ци ран ка ко би де ца мо гла да 
се без бед но игра ју. Ура ђе не су 
и гу ме не под ло ге у зо ни за шти
те по ред свих спра ва за игру. 
На про ле ће је оста ло да се 
про стор опле ме ни зе ле ни лом, 
да се по се је тра ва и да се по

са ди др ве ће, а би ће по ста вље
не и че сме.

Уско ро се оче ку је и за вр ше
так још два деч ја игра ли шта у 
Ру ми, у Ули ци Вла ди ми ра На
зо ра и у Пла нин ској ули ци.

То ком ове го ди не је пред ви
ђе но  да се у сва ком се лу, где 
са да не ма, уре ди  деч је игра
ли ште или парк. 

– Пр во ће се ра ди ти парк у 

Па влов ци ма. Та мо има уре
ђен про стор за игра ли ште са 
деч јим мо би ли ја ром, али пре
о ста ли део пар ка, ко ји је ве ли
ка пар це ла, је остао не у ре ђен, 
ис ти че Алек сан дра Ћи рић.

Сви ра до ви на деч јим игра
ли шти ма се фи нан си ра ју сред
стви ма ко ја су за то опре де ље
на у оп штин ском бу џе ту.

С. Џа ку ла

Једно од два но ва игра ли шта у Ру ми

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Усво јен из ве штај о ре а ли за ци ји
бу џе та у про шлој го ди ни

Из ве шта ја о из вр ше њу бу
џе та за про шлу го ди ну усво
јен је на сед ни ци Оп штин ског 
ве ћа Ру ма, ко ја је одр жа на 
26. ја ну а ра, док ће о том из
ве шта ју као и за вр шном ра
чу ну ко нач ну реч да ти од бор

ни ци Скуп шти не оп шти не. 
Уку пан из нос при хо да и при
ма ња и рас хо да и из да та ка 
оп штин ског бу џе та пла ни ран 
је у бру то из но су од не што 
ви ше од 3,8 ми ли јар ди ди на
ра, док су при хо ди и при ма

ња у ми ну лој го ди ни би ла  2,8 
ми ли јар ди, што зна чи да је 
план ре а ли зо ван са 81,7 про
це на та.

По рез на до хо дак, до бит и 
ка пи тал не до бит ке из но сио 
је око 1,3 ми ли јар де и ре а

ли зо ван је, у од но су на план, 
са 73,5 про це на та, по рез на 
за ра де је из но сио не што пре
ко ми ли јар ду ди на ра што је 
оства ре ње пла ни ра них при
хо да од го то во 73 про цен та. 
Ве ће из вр ше ње од 86 од сто, 
за бе ле же но је код по ре за на 
имо ви ну ко ји је оства рен у 
укуп ном из но су од 460 ми ли
о на ди на ра.  У овом по ре зу 
нај ве ћи  удео се од но си на 
по рез на пре нос ап со лут них 
пра ва на не по крет но сти по 
ре ше њу По ре ске упра ве ко ји 
је ре а ли зо ван  у из но су од го
то во 112 ми ли о на ди на ра или  
93,3 од сто  у од но су на пла
ни ра ни при ход. 

Тран сфе ри од дру гих ни воа 
вла сти су  оства ре ни у укуп
ном из но су од 375,8 ми ли о на 
ди на ра или 97,4 про цен та од 
пла ни ра них при хо да. У 2022. 
го ди ни рас хо ди и из да ци оп
штин ског бу џе та су из но си ли  
три  ми ли јар де и 15 ми ли о на  
ди на ра и у од но су на план то 
је ре а ли за ци ја од го то во 79 
про це на та.

С. Џ.
Сед ни ца Оп штин ског ве ћа Ру ма
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РУ МА

У функ ци ји но ви си стем
оба ве шта ва ња и уз бу њи ва ња

Но ви си стем за јав но оба
ве шта ва ње и уз бу њи ва ње 
ста нов ни штва у гра ду пу штен 
је зва нич но у рад 25. ја ну а ра. 
Ка ко би се про ве ри ло ње го во 
функ ци о ни са ње и ис прав
ност, Штаб за ван ред не си ту а
ци је у Ру ми дао је са гла сност 
за про ве ру овог си сте ма. Реч 
је о но вим елек трон ским уре
ђа ји ма са да љин ским упра
вља њем, ко ји је тач но у 12 
ча со ва по кре ну ла Алек сан
дра Ћи рић, пред сед ни ца 
Оп шти не, ко ја је по функ ци ји, 
и ко ман дант Шта ба за ван
ред не си ту а ци је. 

Ис про бан је си стем ко ји се 
на ла зи у Тех нич кој шко ли 
„Ми лен ко Бр зак Уча“, док су 
оста ла два на објек ту Же ле
знич ке ста ни це и на ОШ „Змај 
Јо ва Јо ва но вић“.

– Оп шти на Ру ма је ура ди ла 
мо дер ни за ци ју  си сте ма 
ци вил не за шти те и ови  зву ци 
оп ште уз бу не ко је смо чу ли су 
део мо дер ног си сте ма ци вил
не  за шти те ко ји је не дав но 
оса вре ме њен. Ку пи ли смо 
три но ве си ре не ко је су по ста
вље не  на три ло ка ци је у гра
ду,  а си ре не за уз бу њи ва ње 
има мо и  у три ве ли ка се ла: 
Пла ти че ву, Хрт ков ци ма  и 
Ни кин ци ма, ре кла је Алек сан
дра Ћи рић.

Она је до да ла да нас ови 
зву ци сва ка ко под се ћа ју на 
де ша ва ња из 1999. го ди не, 
ко ји се од та да ни су ни чу ли у 

рум ској оп шти ни. Ја сно је да 
овај си стем мо ра да бу де у 
функ ци ји и да ће се, као и 
дав но ра ни је, чу ти јед ном 
ме сеч но, сре дом ра ди про ве
ре ис прав но сти. 

– Гра ђа ни тре ба да зна ју да  
је ци вил на за шти та ак тив на и 
да по сто ји у слу ча је ви ма еле
мен тар них не по го да као што 
су по пла ве, по жа ри, ва зду
шне  опа сно сти, да увек 
по сто је ту  си ре не ко је ће 
да ти знак за не ку опа сност и 
да ци вил на за шти та за и ста 
по сто ји, и да су су на ше је ди
ни це спрем не да ре а гу ју у 
слу ча ју еле мен тар них не по го

да, ре кла је Алек сан дра 
Ћи рић. 

Ло кал на са мо у пра ва је 
то ком ми ну ле го ди не ре а ли
зо ва ла низ ме ра и пре по ру ка 
ко је су до би ли од над ле жних 
ми ни стар ста ва, ку пље на је 
не до ста ју ћа опре ма и ура ђен 
ела бо рат о ци вил ној за шти ти.

На и ме, пре ма пре по ру ка ма 
Ми ни стар ства од бра не и МУП 
– а, сва ка ло кал на са мо у пра
ва је ду жна да има сек тор 
ци вил не за шти те и  деј ству је 
у скла ду са ме ра ма и пре по
ру ка ма ко је ре сор на ми ни
стар ства про пи су ју. 

Ми лен ко Се ку лић је  члан 

Оп штин ског ве ћа за ду жен за 
без бед ност и он ка же да је 
реч о са вре ме ном си сте му 
ко ји се по кре ће по мо ћу те ле
фо на или пре ко мо ни то ра.

 – Си ре на ма ће се упра
вља ти из јед ног опе ра тив ног 
цен тра и оне ће би ти уве за не 
у је дан си стем, та ко да  не ће
мо мо ра ти да тра жи мо љу де 
ко ји ће по се ли ма укљу чи ва ти 
си ре не. Ово је нај но ви ји и нај
са вре ме ни ји си стем ко ји 
по сто ји на  те ри то ри ји на ше 
др жа ве и ми  смо јед на од  пет 
оп шти на у Ср би ји ко ја има 
та кав си стем, ис та као је Се ку
лић. С. Џа ку ла

Про ве ра си ре не у Тех нич кој шко ли

ПСС РУ МА

Оба ве ште ње о уво ђе њу еА гра ра
Плат фор ма еАграр, ко ју ће од 

фе бру а ра уве сти Ми ни стар ство по љо
при вре де, тре ба ло би да олак ша 
по љо при вред ни ци ма ре ги стра ци ју 
га здин ста ва и под но ше ње зах те ва за 
суб вен ци је. По љо при вред ник у крат
ком ро ку мо же да под не се зах тев да у 
ре ал ном вре ме ну зна у ко јој фа зи је 
ње гов зах тев, без кон так ти ра ња са 
за по сле ни ма у Упра ви за аграр на пла
ћа ња. С об зи ром на то да је реч о 
но ви ни, пла ни ран је пе ри од при ла го
ђа ва ња, у ком ће још не ко вре ме мо ћи 
да се пре да ју са мо па пир ни зах те ви, 
али и обу ка и по моћ.

Пла ни ра на је и обу ка и по моћ струч
них по љо при вред них са ве то дав них 
слу жби Ср би је. По љо при вред ни ци у 
на ред ном пе ри о ду мо гу да до ђу у 
са ве то дав ну слу жбу где ће мо ћи да 

под не су зах тев уз по моћ за по сле них у 
ПССу, а за тим да пра ти у ко јој је фа зи 
ње гов зах тев. Др жа ва ће та ко мо ћи да 
у ре ал ном вре ме ну ви ди ко ли ко љу ди 
под но си зах тев и за ко је суб вен ци је и 
та ко лак ше рас по ре ђу је бу џет, а са мим 
тим и пла ћа ње.

Плат фор ма еА грар ће омо гу ћи ти 
он лајн ре ги стра ци ју по љо при вред них 
га здин ста ва, при ступ и упра вље ње 
по да ци ма о свом ПГ пре ко пор та ла на 
днев ном ни воу од стра не по љо при
вред ни ка, он ли не под но ше ње зах те ва 
за упис, из ме не и бри са ње по да та ка из 
РПГа и зах те ва за под сти ца је у по љо
при вре ди  да по ме не мо не ке од по год
но сти, на рав но као и уште ду вре ме на 
и по јед но ста вље ње по ступ ка.

Пр ви ко рак у уво ђе њу ин фор ма ци о
ног си сте ма еА грар по чео је у ја ну а ру, 

ка да су по љо при вред ни ци у по шта ма, 
фи ли ја ла ма тре зо ра и по љо при вред
ним струч ним слу жба ма мо гли да узи
му свој еИД број.

Овај број је за пра во иден ти фи ка ци
о ни лич ни број и он је пр ви ко рак у 
ре ги стру. Приjaвa сe вр ши нa пoсeбнoм 
eИД пoртaлу. Плат фор ма еА грар пред
ста вља но ви по љо при вред ни ин фор
ма ци о ни си стем у окви ру еУ пра ве, ко ји 
се уво ди у ци љу мо дер ни за ци је и убр
за ња про це са упи са и про ме не по да
та ка у Ре ги стру по љо при вред них 
га здин ста ва, као и бр жег одо бра ва ња 
под сти ца ја и ис пла та у ис тој го ди ни.

Пр ви ко рак под ра зу ме ва од ла зак у 
нај бли жу по шту или ПСС Ру ма и ак ти
ви ра ње еИДа. Све ин фор ма ци је за ин
те ре со ва ни мо гу до би ти у ПСС Ру ма.

С. Џ.
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ЂО КИЋ: Са ни ра мо по сле ди це
ви ше де це ниј ског не ма ра

Пред сед ник Ђо кић ка же да ће са на ци ја пе ћи нач ке основ не шко ле, вред на ви ше од 
ми ли он ди на ра, би ти за вр ше на за де се так да на и на ја вљу је ком плет ну ре кон струк ци
ју шко ле у ко ју ће би ти уло же но 330 ми ли о на ди на ра, а оце њу је да је ста ње у овој и 
у још не ким шко ла ма по сле ди ца ви ше де це ниј ског не ма ра

Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си ни ша 
Ђо кић об и шао је 25. ја ну а ра ра до ве на 
са на ци ји згра де основ не шко ле у Пе ћин ци
ма, у окви ру ко јих ће би ти са ни ран кров 
згра де и шест учи о ни ца, ка ко би уче ни ци 
ко ји тре нут но по ха ђа ју ча со ве у де лу згра де 
на ме ње ном сред њој тех нич кој шко ли мо гли 
без бед но да се вра те у сво је учи о ни це. Он је 
том при ли ком на ја вио ком плет ну ре кон
струк ци ју згра де пе ћи нач ке основ не шко ле и 
ис та као да ак ту ел но оп штин ско ру ко вод ство 
са ни ра по сле ди це ви ше де це ниј ског не ма ра 
пре ма обра зов ним објек ти ма.

– За те кли смо у ве ћи ни шко ла и вр ти ћа 
кро во ве ко ји про ки шња ва ју, чу чав це у то а
ле ти ма, пе ћи на чвр сто го ри во и на наф ту у 
учи о ни ца ма, а у Ши ма нов ци ма пот пу но 
не у сло ван вр тић са не до вољ но про сто ра и 
са мај ка ма ко је су сва ко днев но мо ра ле да 
по ди жу де цу у пот кро вље шко ле. И кре ну ли 
смо у огро ман по сао об но ве обра зов них 
обје ка та. За вр ше но је до гра ђе но кри ло 
шко ле у Обре жу, из гра ђе но но во кри ло 
сред ње тех нич ке шко ле у Пе ћин ци ма, ком
плет но су ре кон стру и са не шко ле у Кар лов
чи ћу и Ку пи но ву и из гра ђен је но ви вр тић у 
Ши ма нов ци ма, а ре кон стру и сан но ви про
стор за вр тић у Ога ру. Све су то са да објек
ти ко ји пру жа ју де ци од лич не усло ве за 
бо ра вак и уче ње, а са мо у ових не ко ли ко 
ка пи тал них ин ве сти ци ја уло же но је пре ко 
730 ми ли о на ди на ра – ре као је Ђо кић и 
до дао да у ову су му ни су ура чу на те ма ње 
са на ци је на школ ским објек ти ма у ско ро 

свим на се љи ма, уво ђе ње цен трал ног гре
ја ња на гас и пе лет у шко ла ма и опре ма ње 
ин фор ма тич ких ка би не та.

Он је оце нио да у пе ћи нач кој оп шти ни 
ни ка да ни је ово ли ко ула га но у школ ске 
објек те, али и да то још увек ни је до вољ но и 
да ће по сао об но ве школ ских обје ка та би ти 
на ста вљен док свој де ци не бу ду обез бе ђе
ни од лич ни усло ви.

– Све би то би ло не мо гу ће без по др шке 
ви ших ни воа вла сти – пред сед ни ка Ре пу
бли ке, Вла де Ре пу бли ке Ср би је и По кра јин
ске вла де, иа ко је Оп шти на ула га ла и зна
чај на соп стве на бу џет ска сред ства. По др
шку има мо и да ље и пред на ма је ком плет на 
ре кон струк ци ја пе ћи нач ке основ не шко ле, 
за ко ју је за вр ше на тех нич ка до ку мен та ци ја 
и до би је на гра ђе вин ска до зво ла, као и одо
бре ње Ми ни стар ства за јав на ула га ња. 
Уско ро оче ку је мо пот пи си ва ње уго во ра. 
Вред ност ових ра до ва је ви ше од 330 ми ли
о на ди на ра. И де ца у Пе ћин ци ма ће до би ти 
са вре мен обје кат са од лич ним усло ви ма. 
Све је то огро ман по сао, али ни шта нам ни је 
те шко да ура ди мо за на шу де цу. И не жа ли
мо се. Ћу ти мо и ра ди мо. Са мо бих за мо лио 
оне ко ји ка да су би ли на вла сти ни су же ле ли 
ти ме да се ба ве да нас са да не на па да ју за 
по сао ко ји они ни су ура ди ли, да нас не оме
та ју у по слу, да не упа да ју у школ ске објек те 
и да не тра у ми ра ју де цу, јер то по себ но не 
мо же мо да до зво ли мо – по ру чио је пред сед
ник Ђо кић.

Он је на гла сио да је ло кал ној са мо у пра ви 

без бед ност де це на пр вом ме сту и да је за то 
из дво ји ла пре ко ми ли он ди на ра за са на ци ју 
објек та у Пе ћин ци ма.

– Ра до ви би тре ба ло да бу ду за вр ше ни за 
де се так да на, што ће омо гу ћи ти пе ћи нач ким 
основ ци ма да се вра те у сво је учи о ни це из 
ко јих смо би ли при мо ра ни да их из ме сти мо, 
јер су по ста ле не у слов не услед про ки шња
ва ња кро ва згра де. Ово је са мо при вре ме но 
ре ше ње, али циљ нам је да де ци омо гу ћи мо 
да не сме та но ра де до по чет ка ком плет не 
ре кон струк ци је шко ле, ко ји оче ку је мо то ком 
ове го ди не – ре као је пр ви чо век пе ћи нач ке 
Оп шти не.

Ди рек тор ка Основ не шко ле „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ у Пе ћин ци ма Ми ли ја на Ср дић 
ка же да се шко ла бла го вре ме но при ла го ди
ла но вим усло ви ма ра да, о че му су оба ве
ште ни и уче ни ци и ро ди те љи и на став но 
осо бље.

– На пра вљен је план обра зов новас пит
ног ра да у из ме ње ним усло ви ма, све уз 
са гла сност Школ ске упра ве. Скра ти ли смо 
ча со ве на 30 ми ну та и на пра ви ли гру пе ко је 
одво је но функ ци о ни шу, та ко да и сред ња 
шко ла не сме та но ра ди у дру гој сме ни, а уче
ни ци, ро ди те љи и за по сле ни су о све му 
оба ве ште ни пре по чет ка дру гог по лу го ди
шта. Тре нут но су у то ку ра до ви на са на ци ји 
јед ног де ла шко ле, чи ме ће се ство ри ти 
усло ви за по вра так уче ни ка у ма тич ну шко
лу, а ка да бу де ура ђе на ком плет на ре кон
струк ци ја има ће мо не у по ре ди во бо ље усло
ве за рад – из ја ви ла је Ср дић.

Обилазак радова на санацији школе
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИНЦИ

Све ча ност у част Све том Са ви
У пе ћи нач ком Кул тур ном 

цен тру, 26. ја ну а ра је одр жа на 
све ча ност у част уте ме љи ва
ча срп ске пи сме но сти, ко јој је 
при су ство вао и за ме ник пред
сед ни ка Оп шти не Пе ћин ци 
Зо ран Вој кић, као и пред став
ни ци Ар хи је реј ског на ме сни
штва пе ћи нач ког, кул тур ног, 
обра зов ног и јав ног жи во та 
оп шти не Пе ћин ци. 

На са мом по чет ку Све то
сав ске све ча но сти пу бли ка је 
би ла у при ли ци да по гле да 
крат ки филм и да се  под се ти 
на зна чај не ак тив но сти и про
јек те цен трал не уста но ве кул
ту ре у оп шти ни то ком 45 го ди
на по сто ја ња, а ка ко је ре као 
ди рек тор ове уста но ве Јо ван 
Де вр ња, пу тем мно го број них 
ма ни фе ста ци ја, сек ци ја и 
про је ка та ова уста но ва на сто
ји да ус по ста ви кон ти ну и ра ну, 
бо га ту и ра зно ли ку де лат ност 
на по љи ма умет нич ке, га ле
риј ске и обра зов не ак тив но
сти у пе ћи нач кој оп шти ни, 
усме ре ну пре све га на де цу и 
мла де.

– Ви ше од 40 го ди на Кул
тур ни цен тар на сто ји да ре а
ли зу је и не гу је ак тив но сти у 
обла сти ама тер ског и про фе
си о нал ног ства ра ла штва, са 
ци љем под сти ца ња и ши ре
ња кул тур ног жи во та у на шој 
оп шти ни. Про мо ви ше мо на шу 
оп шти ну, на ше та лен те, али и 
не гу је мо ло кал ну тра ди ци ју и 
ло кал ну кул тур ну ба шти ну, 
што пред ста вља пе чат ра да 
Кул тур ног цен тра. Ор га ни зо
ва ње Све то сав ске све ча но

сти сва ка ко спа да у је дан од 
нај ва жни јих за да та ка ко је 
има мо то ком го ди не, јер ве ли
ка је оба ве за и част го во ри ти 
о де лу и жи во ту Све тог Са ве. 
Не ка сти хо ви из Све то сав ске 
хим не – да се сва срп ска ср ца 
ује ди не – бу де за вет на шем 
све ти те љу и свим бу ду ћим 
ге не ра ци ја ма ко ји ће на ста ви
ти пу тем ко јим је ишао Све ти 
Са ва  ре као нам је ди рек тор 
Де вр ња, и том при ли ком се 
за хва лио Оп шти ни Пе ћин ци 
што је већ го ди на ма ге не рал
ни по кро ви тељ ова ко ва жне 
све ча но сти, не са мо за пе ћи
нач ку оп шти ну, не го и за 
чи тав срп ски на род.

Све то сав ска све ча ност 
за по че ла је хим ном Све том 
Са ви у ин тер пре та ци ји Бо ја не 

Ра ди во је вић, умет нич ког 
ру ко во ди о ца во кал ног са ста
ва „Ве ра, На да, Љу бав“ из 
Пе ћи на ца и ди ри гент ки ња, и 
бе се дом је ре ја Бо жи да ра 
Ва си ћа из Ога ра, ко ји је том 
при ли ком ци ти рао епи ско па 
Ва си ли ја  Са чи ме ми то 
да нас мо же мо и сме мо иза ћи 
пред Све тог Са ву, а да нас се 
Све ти Са ва не по сти ди? 

Ка ко је ре као је реј Ва сић, 
Пе ћин ци мо гу и има ју са чим 
да иза ђу пред Све то га Са ву, 
јер су Све том Са ви по кло ни
ли сво ју нај че сти ти ју омла ди
ну, ко ји су се оку пи ли око исте 
иде је све то са вља у окви ру 
Све то сав ске омла дин ске 
за јед ни це, про но се ћи ре чи 
Све то га Са ве: „Љу би те јед ни 
дру ге и по то ме ће сви зна ти 

да сте мо ји уче ни ци”.
У кул тур ноумет нич ком 

про гра му на сту пи ли су по ла
зни ци Сту ди ја за му зич ку еду
ка ци ју и обра зо ва ње Кул тур
ног цен тра Пе ћин ци, уче ни ци 
из дво је ног оде ље ња у Пе ћин
ци ма рум ске Основ не му зич
ке шко ле „Те о дор То ша 
Ан дре је вић“, чла но ви Драм
ске сек ци је КЦ, мла ђи и ста
ри ји чла но ви Пе вач ке гру пе 
„Сви тац“ из Де ча и ви о ли
нист ки ња Је ле на Ди мић 
Ђу кић из Пр хо ва. 

Као и сва ке го ди не, хол Кул
тур ног цен тра у Пе ћин ци ма 
обо га ћен је ли ков ним ра до ви
ма де це из све три основ не 
шко ле са те ри то ри је пе ћи нач
ке оп шти не на те му жи во та 
Све тог Са ве.

Свечаност у Културном центру

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ВЛА ДА ОБ РА ДО ВИЋ КА МЕ НИ”

Пред школ ци по се ти ли му зич ку шко лу
Пред школ ска уста но ва 

„Вла да Об ра до вић Ка ме ни” 
из Пе ћи на ца ор га ни зо ва ла је 
не дав но по се ту јед не гру пе 
пред шко ла ца пе ћи нач ком 

оде ље њу му зич ке шко ле 
„Те о дор То ша Ан дре је вић” у 
Кул тур ном цен тру.

То ком по се те ма ли бу ду ћи 
пр ва ци би ли су у мо гућ но сти 

да се упо зна ју са ин стру мен
ти ма ко је је мо гу ће по ха ђа ти у 
му зич кој шко ли у Пе ћин ци ма. 
Та ко ђе, уче ство ва ли су и у 
за јед нич ком му зи ци ра њу сви

ра ју ћи на уда рач ким ин стру
мен ти ма, а опро ба ли су се и 
на кла ви ру, хар мо ни ци и ги та
ри. Ка ко нам је ре кла Бра ни
сла ва Илић, вас пи та чи ца, 
пе ћи нач ки пред школ ци су пре 
му зич ке шко ле по се ти ли и 
На род ну би бли о те ку у Пе ћин
ци ма.

– Сма трам да на ша де ца, 
од нај мла ђе до би, тре ба да се 
упо зна ју са раз ли чи тим 
мо гућ но сти ма за обра зо ва ње 
и уса вр ша ва ње ко је ну де 
Пе ћин ци. На став ни ци му зич
ке шко ле, као и за по сле ни у 
На род ној би бли о те ци у 
Пе ћин ци ма, увек нас ра до 
до че ка ју и при ре де ин те ре
сан тан про грам, при ла го ђен 
њи хо вом уз ра сту  ре кла је 
Бра ни сла ва Илић.

Посета музичкој школи
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ДУ „ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ“ ИРИГ

При пре ме за
по ла зак у шко лу 

Пре по зна ју ћи ва жност тран зи ци је и 
кон ти ну и те та у обра зо ва њу ини ци ра ју се 
и ор га ни зу ју број не ак тив но сти, као што 
је бла го вре ме но ин фор ми са ње и при
пре ма ро ди те ља и де це за пре ла зак у 
но во окру же ње, од но сно шко лу.

Та ко се ор га ни зу ју за јед нич ки ро ди
тељ ски са стан ци /вас пи та чи, учи те љи, 
струч ни са рад ни ци/, раз ли чи те ак тив но
сти и ак ци је ко је по ве зу ју прак ти ча ре, 
де цу, ро ди те ље, као што су спорт скоре
кре а тив ни про гра ми, фе сти ва ли, пред
ста ве...

Да би де ца упо зна ла про стор и за по
сле не ор га ни зу ју се и по се те шко ла ма. 

Има ју ћи то све у ви ду, а у скла ду са 
те ма ма и про јек ти ма ко ји се ре а ли зу ју у 
вр ти ћу, у ДУ „Де чи ја ра дост“ у Ири гу вас
пи та чи и учи те љи из ОШ „До си теј Об ра
до вић“ у Ири гу су на пра ви ли план за јед
нич ких ак тив но сти, што је при ли ка за 
са рад њу и тран зи ци ју. 

Де ца из гру па пред по ла зак у шко лу и 
де ца ста ри је вр тић ке гру пе при су ство ва
ла су ча су срп ског је зи ка у пр вом раз ре
ду, му зич ке кул ту ре у че твр том раз ре ду и 
ча су ли ков не кул ту ре у тре ћем и че твр
том раз ре ду. 

– Ове ак тив но сти су ре а ли зи о ва не у 
по след ња два ме се ца про те кле го ди не, 
а  пла ни ран је на ста вак ре а ли за ци је 
за јед нич ких ак тив но сти и то ком ове го ди
не. Кроз ак тив ну са рад њу пред школ ске 
уста но ве и основ не шко ле де ци ће би ти 
олак шан пре ла зак из вр ти ћа у шко лу, 
ка же о овој са рад њи Је ле на Ви да но вић, 
ди рек тор ка ДУ „Де чи ја ра дост“ у Ири гу.

С. Џ.

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

По че ле при ја ве
за бес плат не кан те

Оп шти на Бе о чин и ЈКП „Бе о чин“ оба
ве шта ва ју гра ђа не да од по не дељ ка 30. 
ја ну а ра по чи њу при ја ве за по де лу бес
плат них кан ти за ко му нал ни от пад ко је 
су на ме ње не гра ђа ни ма. Сви за ин те ре
со ва ни при ја ве мо гу под но си ти те ле фон
ским пу тем на број те ле фо на 021/871
246 рад ним да ни ма у пе ри о ду од 08.00 
до 14.30 ча со ва или пу тем епо ште: of fi
ce@jkpbe o cin.co .rs 

При ја ва тре ба да са др жи сле де ће 
по дат ке: име и пре зи ме, ме сто, адре са, 
број мо бил ног те ле фо на, број фик сног 
те ле фо на, број чла но ва до ма ћин ства, 
ко ри снич ки број са ра чу на за ко му нал не 
услу ге као и по да так о то ме да ли ко ри
сник има оште ће ну кан ту или ни је ни ка
да до би јао кан ту. При ја вљи ва ње ће 
тра ја ти до по пу ња ва ња ка па ци те та, а 
по де ла кан ти ће се она вља ти од 6. 
фе бру а ра, пре ма утвр ђе ном спи ску у 
скла ду са сле де ћим кри те ри ју ми ма: 
ко ри сник мо ра би ти фи зич ко ли це, све 
оба ве зе за ко му нал не услу ге мо ра ју 
би ти у це ло сти ре гу ли са не,  ко ри сник 

мо ра би ти ста нов ник оп шти не Бе о чин. 
Ко ри сни ци ко ји ис пу ња ва ју усло ве 

би ће кон так ти ра ни те ле фон ским пу тем 
ра ди оба ве ште ња о ме сту и тер ми ну 
пре у зи ма ња, ка ко би се из бе гла гу жва. 
При о ри тет ће има ти до ма ћин ства са 
ви ше чла но ва и ко ри сни ци ко ји ни су 
до би ја ли кан те у прет ход них пет го ди на. 
При ја ве од стра не ко ји жи ве у стам бе
ним згра да ма или на ло ка ци ја ма у бли
зи ни ко јих по сто је кон теј не ри за ко му
нал ни от пад, не ће се раз ма тра ти. Не пот
пу не при ја ве или при ја ве са не тач ним 
или по гре шним по да ци ма не ће би ти раз
ма тра не.

Овом ак ци јом пред ви ђе на је по де ла 
2.230 кан ти на ме ње них гра ђа ни ма ко је 
је Оп шти на Бе о чин обез бе ди ла пу тем 
кон кур са По кра јин ског се кре та ри ја та за 
ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не 
као и до на ци јом ком па ни је „Ла фарж“. 
Ка ко ка жу из Оп шти не Бе о чин, на овај 
на чин ће дво ри шта и сре ди на би ти 
чи сти ја и леп ша, што је и за јед нич ки циљ 
гра ђа на и ло кал не са мо у пра ве.

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

Вак ци на ци ја про тив ко ро на – ви ру са
Дом здра вља „Др Ду шан Са вић До да“ 

оба ве шта ва гра ђа не да су на рас по ла
га њу до вољ не ко ли чи не би ва лент них 
вак ци на про тив ко ро на – ви ру са ко ју за
ин те ре со ва ни су гра ђа ни мо гу при ми ти 
у Бе о чи ну, али и свим ме сним за јед ни
ца ма оп шти не где ће у од ре ђе ним тер
ми ни ма до ла зи ти еки пе са ци љем одр
жа ва ња пре гле да и вак ци на ци је свих 
ко ји ма је иму ни за ци ја нео п ход на. При о
ри тет има ју осо бе ста ри је од 60 го ди на, 
хро нич ни бо ле сни ци и осо бе са сма ње
ним иму ни те том као и ли ца ко ја бо ра ве 
у ста рач ким до мо ви ма. 

Гра ђа ни ко ји су те шко по крет ни, а же
ле да при ме вак ци ну мо гу је до би ти и у 
кућ ним усло ви ма уз прет ход ну при ја ву 

па тро на жној слу жби До ма здра вља. Пр
ва ме сна за јед ни ца ко ју је еки па До ма 
здра вља об и шла би ла је Бра зи ли ја где 
је гра ђа ни ма одр жа но кра ће пре да ва ње 
о вр ста ма вак ци не и ва жно сти вак ци на
ци је а ура ђе ни су и пре вен тив ни пре гле
ди ме ре ња крв ног при сти ка и ше ће ра у 
кр ви.

Већ у по не де љак, 30. ја ну а ра, еки па 
До ма здра вља по се ти ла и Дру штво ди
ја бе ти ча ра оп шти не Бе о чин где се су од 
8 ча со ва ра ди ли пре вен тив ни пре гле
ди и вак ци на ци ја. О оста лим тер ми ни
ма вак ци на ци је у ме сним за јед ни ца ма, 
Дом здра вља „Др Ду шан Са вић До да“  
ће бла го вре ме но оба ве сти ти су гра ђа не 
на свом зва нич ном сај ту. 
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„Срп ска Ка па до ки ја“ све из ве сни ја
Пред став ни ци тур ске ком па ни је „Кaya 

bal lo ons“ бо ра ви ли су у тро днев ној по се
ти оп шти ни Ин ђи ја. Пр вог да на су об и
шли Кр че дин ску аду на ко јој ће се, ка ко 
је и ра ни је на ја вље но, од ју на ове го ди не 
из во ди ти ле то ви ба ло ни ма. 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, го сти из Тур ске 
про це ни ли су усло ве и са гла сни су да се 
све вр сте летовa мо гу из во ди ти. 

– Про це на тур ских струч ња ка је, да је 
Кр че дин ска ада из ван ред на ло ка ци ја  за 
све вр сте ле то ва, али ми оста је мо при 
пр во бит ној иде ји, а то је да се за по че так 
из во де ве за ни ле то ви ко ји би би ли сви ма 
при сту пач ни, у фи нан сиј ском сми слу 
ис та као је ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни
за ци је оп шти не Ин ђи ја Ми лан Бо го је вић 
и до дао да су оба ви ли и раз го во ре са 
Хи дро ме те о ро ло шким за во дом Ср би је 
од ко јих су до би ли ста ти сти ку вре мен
ских при ли ка у по след ње три го ди не за 
по ме ну ту ло ка ци ју и то за ју тар ње тер
ми не ка да ће се из во ди ти ле то ви на 
Кр че дин ској ади. 

– Пре го ва ра мо са пред став ни ци ма 
тур ске „Кaya bal lo ons“ јер је у пи та њу 
ком па ни ја ко ја по се ду је нај ви ше ба ло на, 
око 100, та ко ђе има ју и шко лу за ле те ње, 
пи ло те, као и цен тар за одр жа ва ње 
ба ло на. Из тог раз ло га сма тра мо да су 
они је ди ни, пра ви са го вор ни ци на те му 
про јек та „Срп ска Ка па до ки ја“ ре као је 
Бо го је вић.

То ком по се те оп шти ни Ин ђи ја у пе так, 
27. ја ну а ра, одр жан је и са ста нак са 
пред сед ни ком те ло кал не са мо у пра ве 
Вла ди ми ром Га ком на ко јем је би ло ре чи 
о свим по је ди но сти ма и на ред ним ко ра
ци ма ко ји ће се пред у зи ма ти до по ди за
ња пр вог ба ло на из над Кр че дин ске аде.

– Про је кат је ви ше не го до бар и у пи та
њу је до бра ту ри стич ка при ча ко ју ће мо 
мо ћи да по ну ди мо ло кал ном ста нов ни
штву али и ту ри сти ма из дру гих де ло ва 
на ше зе мље и ино стран ства.  На дам се 
да ће мо до би ти по др шку свих ин сти ту ци

ја ко је су нам бит не, ка ко би спро ве ли 
све нео п ход не рад ње пре по чет ка се зо
не ре као је Гак. 

Му рат Ко бан, вла сник ком па ни је „Кaya 
bal lo ons“, по твр дио је да ком па ни ја по се
ду је ику ство од ско ро три де це ни је те да 
су њи хо ве ре фе рен це до бар раз лог због 
ко јег су се пред став ни ци оп шти не Ин ђи ја 
од лу чи ли за са рад њу. Та ко ђе, ком па ни ја 
се ба ви про из вод њом ба ло на али по се
ду ју и по себ ну ком па ни ју ко ја се ба ви 
ко мер ци јал ним ле то ви ма. 

– До са да смо за бе ле жи ли ви ше од 10 
хи ља да са ти ле те ња. Про шле се зо не 
Ка па до ки ја је уго сти ла 700 хи ља да ту ри
ста ко ји су ле те ли ба ло ни ма а ове оче ку
је мо око ми ли он. Овим по слом се ба ви
мо 27 го ди на и на да мо се да ће мо за по
че ти до бар по сао у Ср би ји. Об и шли смо 
ло ка ци ју на ко јој ће се из во ди ти ле то ви, 
Кр че дин ску аду, ве о ма је атрак тив на и у 
бли зи ни Ду на ва. За по че так ми сли мо да 
ће то би ти ле то ви од осам до де сет ба ло
на, у пе ри о ду од ју на до сеп тем бра. Све 
ово ви ди мо као по че так јед ног успе шног 
про јек та у Ср би ји ис та као је Ко бан.

Вла сник ком па ни је „Кaya bal lo ons“ 
до дао је и да за по че так пла ни ра ју да 
по ди за ње ба ло на из над Кр че дин ске аде 
ре а ли зу ју уз по моћ пи ло та из Тур ске, али 
је сле де ћи ко рак обу ка ло кал них пи ло та.

На кон са стан ка са пред сед ни ком 
Оп шти не Ин ђи ја де ле га ци ја је оти шла у 
Тур ску ам ба са ду, а по сле и у пред став
ни штво Ци вил ног ва зду хо плов ства са 
ко ји ма је већ раз го ва ра но у пар на вра та 
ка ко би се про ве ри ле ли цен це тур ске 
ком па ни је и њи хо вих пи ло та. На кра ју 
одр жан је и са ста нак са ди рек тор ком 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ср би је Ма јом 
Ла бо вић, од ко је је Ту ри стич ка ор га ни за
ци ја оп шти не Ин ђи ја до би ла по твр ду да 
ће их мар ке тин шки по др жа ти и про мо ви
са ти про је кат „Срп ска Ка па до ки ја“.

У пр вој фа зи, до ју на 2023. го ди не, 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја тре ба да обез
бе ди ка та ма ран, два ве за, а ка ко је ра ни

је об ја снио ди рек тор ТОО Ин ђи ја Ми лан 
Бо го је вић, на Кр че дин ској ади за по тре
бе по ме ну тог про јек та би ће из гра ђен и 
ма ли ви зи тор ски цен тар.

– Мо ра мо обез бе ди ти и од ре ђен број 
ли ца ко ја ће до че ка ти го сте и ко ја ће 
би ти ан га жо ва на на про да ји ка ра та на 
ли цу ме ста, ма да ми слим да ће већ 
по сле пр вог ви кен да би ти све уна пред 
ре зер ви са но, као што је то слу чај и у 
са мој Ка па до ки ји. Иде ја је да, пр вен стве
но, Кр че дин и Кр че дин ска ада ожи ве у 
ту ри стич ком сми слу а по кре та њем про
јек та ко ји је на зван „Срп ска Ка па до ки ја“ 
ус пе ли би у пот пу но сти да об ли ку је мо 
је дан за ни мљив из лет и до би је мо пот пу
но но ви ту ри стич ки про из вод кон ку рен
тан и на ме ђу на род ном тр жи шту ис ти че 
Бо го је вић.

Ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
об ја снио је да ће у Кр че ди ну би ти на пра
вљен и при стан за бро ди ће ко ји ће пре
во зи ти ту ри сте на Кр че дин ску аду. У 
окви ру ви зи тор ског цен тра, ко ји је у пла
ну, би ће до ступ не све нео п ход не ин фор
ма ци је. 

– По ред све га то га, до ста ло ги стич ких 
ства ри тре ба да се обез бе ди. Као што су 
обез бе ђе ње то ком 24 ча са, скла ди ште 
за ба ло не, џи по ви за из вла че ње ба ло на, 
али то ће мо про ба ти да обез бе ди мо са 
спон зо ри ма. Та ко ђе, има ће мо од ју на до 
сеп тем бра ви ше од 20 су пер ви зо ра из 
Тур ске ко ји ће ле те ти са ту ри сти ма, а 
исто то ли ко  љу ди је нео п ход но да ан га
жу је мо и на коп ну ис та као је Бо го је вић.

Осим по кре та ња но ве ту ри стич ке 
по ну де на Кр че дин ској ади од про јек та 
„Срп ска Ка па до ки ја“ це ла оп шти на Ин ђи
ја има ће ко ри сти. Ка ко је ис та као ди рек
тор ТОО Ин ђи ја, по пу ња ва ће се сме
штај ни ка па ци те ти у Кр че ди ну и око ли ни, 
та ко ђе, мно ги ту ри сти же ле ће да ви де 
шта то још Ин ђи ја има да по ну ди, те ће 
се по ве ћа ти и број по се та Келт ском се лу, 
ре сто ра ни ма, ау тлет цен тру... 

М. Ђ.

СА СА СТАН КА У ТУР СКОЈ АМ БА СА ДИ: Пред став ни ци ком па ни је, ди рек тор ТОО Ин ђи ја и ам ба са дор Тур ске
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Бо ље
во до снаб де ва ње
у се ли ма

Ста нов ни ци Но вог Слан ка ме на 
убу ду ће ће има ти бо ље снаб де ва
ње во дом за хва љу ју ћи но вом 
ре зер во а ру чи ја је из град ња 
не дав но за вр ше на.  Ар ми ра нобе
тон ски ре зер во ар је ка па ци те та 
270 куб них ме та ра, по се ду је аде
кват ну пумп ну ста ни цу и из вр ше ни 
су сви елек трома шин ски и хи дро 
ра до ви ма. Ка ко су ис та кли над ле
жни, из гра ђе но је и  шест ки ло ме
та ра во до вод не мре же са свим 
при па да ју ћим хи дран ти ма и 
ди стри бу тив ним шах то ви ма. 
Пу шта ње у рад би ће на кон из град
ње стуб не тра фо ста ни це ко је је у 
то ку. Ка ко су ис та кли пред став ни
ци Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа 
„Во до вод и ка на ли за ци ја“, у на ред
ном пе ри о ду ор га ни зо ва ће ан ке ти
ра ње по тро ша ча, гра ђа на и при
вред ни ка ко ји су за ин те ре со ва ни 
да сво је објек те при кљу че на 
во до вод ну мре жу, а сви по тен ци
јал ни ко ри сни ци до би ће оба ве
ште ња о усло ви ма за при кљу че ње 
на но ву мре жу у Но вом Слан ка ме
ну.

М. Ђ.

БЕ ШКА

По че ла из град ња ха ле

По че ли су ра до ви на из град њи спорт ске 
ха ле у Бе шки. Ка ко је ра ни је на ја вио пред
сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак, у 
пи та њу је мо де ран спорт ски обје кат са око 
500 ме ста за се де ње. Тре нут но су ак ту ел ни 
ра до ви на из град њи те ме ља и те мељ не 
пло че, а пла ни ра ном ди на ми ком спорт ска 
ха ла у Бе шки ове го ди не тре ба ло би да бу де 
ста вље на под кров, док се ко на чан за вр ше
так спорт ског објек та оче ку је на ред не го ди
не.

Спорт ска ха ла у Бе шки гра ди се у бли зи
ни основ не шко ле, па ће та ко би ти на рас по
ла га њу и ђа ци ма за њи хо ве ак тив но сти, али 

и спор ти сти ма и спорт ским клу бо ви ма, кул
тур ноумет нич ким дру штви ма и за раз ли чи
те вр сте ма ни фе ста ци ја. 

– У пи та њу је ка пи та лан про је кат и тај 
обје кат дра стич но ће про ме ни ти на чин 
жи во та у Бе шки и око ли ни, јер ће мо до би ти 
усло ве за ба вље ње ско ро про фе си о нал но 
спор том али и за одр жа ва ње раз ли чи тих 
ма ни фе ста ци ја ре као је Гак. 

Оп шти на Ин ђи ја обез бе ди ла је 34 ми ли о
на ди на ра за по че так ра до ва, док ће за 
сред ства за на ста вак из град ње кон ку ри са ти 
код ви ших ни воа вла сти, по твр дио је пред
сед ник оп шти не. М. Ђ.

По че ли ра до ви на из град њи ха ле у Бе шки

У че твр так, 26. ја ну а ра је 
отво рен бе о град ски са јам 
„Agro Bel gra de“ на ком су се 
пред ста ви ли и Ми тров ча ни. 
Овај са јам је оку пио из ла га че 
из обла сти во ћар ства, по вр
тар ства и ви но гра дар ства, 
за тим по љо при вред не за дру
ге из ре ги о на. Агро би знис 
ин ку ба тор Срем ска Ми тро ви

ца се пред ста вио са пет на ест 
из ла га ча. Под се ћа мо, ин ку
ба тор је осно ван ра ди оку
пља ња по ро дич них га здин
ста ва, ко ја има ју сво ју про из
вод њу, да ју ћи им по др шку од 
про це са про из вод ње до пла
си ра ња про из во да на тр жи
ште.

А. Д.

ОДР ЖАН „AGRO BEL GRA DE“ СА ЈАМ

15 из ла га ча
из Митровице

ПРЕД ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА ВА ЖАН 
ПО САО

При хра њи ва ње 
пше ни це

Сва ка ко да је пр ви ве ли ки 
по сао за ра та ре у овој го ди ни 
при хра њи ва ње пше ни це. Ова 
агро тех нич ка ме ра је из у зет но 
ва жна, јер од азо та за ви си 
ква ли тет, али и ви си на при но
са.

 – Не ма пра вог ефек та, ако 
се ра ди ђу бре ње без прет ход
но ура ђе не ана ли зе 

зе мљи шта. Ана ли за зе мљи
шта нам омо гу ћа ва да утвр ди
мо тач не до зе азо та нео п ход
ног за оства ри ва ње ви со ког и 
ква ли тет ног при но са. Има ју ћи 
у ви ду ви со ку це ну ђу бри ва, 
ана ли зом зе мљи шта се мо гу 
на пра ви ти и зна чај не уште де 
при ку по ви ни ску пих ђу бри ва, 
ис ти че Го ран Дроб њак, струч
ни са вет ник у ПСС Ру ма.

Има ју ћи у ви ду  пр ве ана ли
зе на са др жај азо та у зе мљи
шту,  на под руч ју оп шти на 
Ру ма и Ириг  про се чан са др
жај азо та на три ду би не (до 30 
цен ти ме та ра, од 30 до 60 и од 
60 до 90 цен ти ме та ра) из но си 
149 ило гра ма,  што пред ста
вља ви сок са др жај. Ра спон 
на ђе ног азо та се кре ће од 99 

до 208 ки ло гра ма. 
На зе мљи шту где је на ђе но 

99 ки ло гра ма по треб но је при
ме ни ти  280 ки ло гра ма АНа 
по хек та ру,  што по са да шњим 
це на ма пред ста вља тро шак 
од 28.000 ди на ра по хек та ру. 
Са дру ге стра не, на зе мљи
шту где је на ђе но 208 ки ло гра
ма мо же се и из бе ћи упо тре ба 
ђу бри ва.

 – Због ова ко ве ли ког ра спо
на у са др жа ју азо та у зе мљи
шту од пар це ле до пар це ле и 
уште де ко ја се мо же оства ри
ти, до бро би би ло ура ди ти 
ана ли зу на што ве ћем бро ју 
пар це ла, са ве ту је Дроб њак. 

На под руч ју Сре ма ана ли зе 
се мо гу ура ди ти у агро хе миј
ским ла бо ра то ри ја ма ПСС 
Срем ска Ми тро ви ца и ПСС 
Ру ма. С. Џа ку ла

Го ран Дроб њак

Агро би знис ин ку ба тор на сај му
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НА ГРА ДЕ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ МА У КУЛ ТУ РИ

На та ши Фи лип и Дра га ну Ђор ђе ви ћу 
Пла ке та „Све тлост“

Све ча ност до де ле Пла ке те 
„Све тлост“, при зна ња нај у спе
шни јим по је дин ци ма и ко лек ти
ви ма у обла сти кул ту ре за 
2022. го ди ну одр жа на је у 
не де љу, 29. ја ну а ра у по зо ри
шној са ли. На та ша Фи лип, 
би бли о те кар ка из Ста ре Па зо
ве, и Дра ган Ђор ђе вић, ва јар 
из Но вих Ба но ва ца, до бит ни ци 
су Пла ке те Све тлост за жи вот
но де ло, ко ја се у обла сти кул
ту ре до де љу је у Оп шти ни Ста
ра Па зо ва. Нај бо љи по је ди нац 
за 2022. го ди ну је  Пе тар Ба бић 
из Но ве Па зо ве,  тре ћи ре ци та
тор Ср би је у мла ђем уз ра сту, а 
КУД Бран ко Ра ди че вић из Ста
ре Па зо ве, чи ја је ста ри ја деч ја 
фол клор на гру па осво ји ла дру
го ме сто на ре пу блич ком так
ми че њу,  по нео је при зна ње 
Нај бо љи ко лек тив у кул ту ри.  У 
име на гра ђе них за хва ли ла се 
На та ша Фи лип, ко ја је на гла си
ла да јој је ово пр ва на гра да из 
овог ме ста, и ти ме дра жа, а да 
ће се она и да ље тру ди ти да 
про мо ви ше бо гат књи жни фонд 
и пи са ну реч из ове сре ди не 
ши ром ре ги о на, као што је то 
чи ни ла и до са да. И Дра ган 

Ђор ђе вић је обе ћао да ће 
на ста ви ти са пре да ним ра дом 
у обла сти ва јар ства.. По ред 
ових спе ци јал них при зна ња, 
уру че не су и че ти ри злат не 
ма ле пла ке те за осво је не 
на гра де на ре пу блич ком ни воу 
так ми че ња, 20 сре бр них, за 
осво је ну на гра ду на по кра јин
ској смо три и 27 брон за них, за 

пла сман на по кра јин ски ни во 
так ми че ња, у обла сти ре ци та
ци је, по зо ри шног, драм ског, 
ли ков ног  и му зич ко  фол клор
ног ства ра ла штва.  

Ово пре сти жно при зна ње 
до де љу ју Са вез ама те ра и 
Цен тар за кул ту ру, под по кро
ви тељ ством Оп шти не Ста ра 
Па зо ва. До бит ни ци ма је че сти

та та ла и нај ве ћа при зна ња 
уру чи ла На та ша Ми ћић, пред
сед ни ца СО Ста ра Па зо ва.

У му зич ком де лу про гра ма 
на сту пи ле су пе вач ке гру пе, 
ко је су прет ход не го ди не оства
ри ле за па же не успе хе на так
ми че њи ма и фе сти ва ли ма за 
не го ва ње тра ди ци је и из вор ног 
на род ног ства ра ла штва.  З. К.

Злат не пла ке те

ГЛУ МАЦ БРА НИ СЛАВ ЈЕР КО ВИЋ

На гра да „Пре драг Пе ђа То ма но вић“
Глу мац Срп ског на род ног по

зо ри шта Бра ни слав Јер ко вић 
до бит ник је  на гра де „Пре драг 
Пе ђа То ма но вић“, ко ју до де
љу је исто и ме на За ду жби на, 
чи ји су осни ва чи Пе ђи ни ро
ди те љи Ми ле на и Ми ло рад 
То ма но вић. Бра ни слав Јер ко
вић, по зна ти глу мац и ро ђе
ни Ру мља нин, ову на гра ду је 
до био за сво је уло ге Еди па у 
пред ста ви „Сле па мр ља“, као 
и за уло гу Маг бе та. По оце ни 
жи ри ја, Јер ко вић је на гра ду 
до био јер је успе шно од го во
рио на из у зет но ве ли ке зах те
ве ко је су пред ње га по ста ви ле 
са ме уло ге, али и њи хов зна чај 
у драм ској ли те ра ту ри.

На гра да но си име Пре дра га 
То ма но ви ћа, као и За ду жби
на ко ја је од го вор на за до де
љи ва ње на гра де за нај бо љу 
уло гу ко ју је оства рио глу мац 
у Срп ском на род ном по зо ри
шту у Но вом Са ду у прет ход ној 
ка лен дар ској го ди ни. На гра
да је Бра ни сла ву Јер ко ви ћу 
уру че на 24. ја ну а ра на сце ни 
„Јо ван Ђор ђе вић” СНП. Бра
ни слав ис ти че да је за на гра ду 

био име но ван за ове две уло
ге, ма да их је имао ви ше у овој 
се зо ни. 

– За све те ства ри ко је сам 
ра дио тре ба мно го тру да, за
ла га ња, енер ги је, не про спа
ва них но ћи и раз ми шља ња, 
из у ча ва ња чи та ња и ве о ма 
ми зан чи јер је не ко то ви део 
и ис пра тио. Обе су тра ге ди је и 
те ме ко је, хва ла Бо гу, ја ко рет
ко не ко од нас за жи во та до жи
ви. Едип је нај ве ћа тра ге ди ја у 

исто ри ји, о чо ве ку ко ји је спа
вао са сво јом мај ком, убио свог 
оца да би то ка сни је са знао, 
чак и до био де цу са сво јом мај
ком. А Маг бет је чо век ко ји је 
по про ро чан ству не ких ве шти
ца и про ро чи ца, убио кра ља и 
убио  свог нај бо љег при ја те ља 
не би ли до шао на пре сто. То 
су при лич но стра шне те ме, и 
кад се ба виш њи ма мо раш да 
раз ми шљаш о њи ма, да тра
жиш не ке мо ти ва ци је, раз ло ге, 

и док  се ба виш та квим ли ко ви
ма уз не ми ру ју ће ми сли  те об
у зи ма ју, али то је са став ни део 
оно га чи ме се ба ви мо, го во ри 
Бра ни слав о сво јим уло га ма за 
ко је је на гра ђен.

Бра ни слав је сво ју ка ри је ру 
за по чео у сом бор ском по зо ри
шту, а две по след ње је у Срп
ском на род ном по зо ри шту. 

– Нај ве ћу за хвал ност ду гу
јем по зо ри шту у Сом бо ру да 
сам из ра стао у осо бу у ко ју ре
ди те љи има ју по ве ре ња, ис ти
че Јер ко вић. 

Бра ни слав  Ба не Јер ко вић 
је ро ђен у Ру ми 1982. го ди не и 
по ред по зо ри шта, оства рио је 
и уло ге у те ле ви зиј ским се ри
ја ма и фил мо ви ма.

Сту ди рао је на Ака де ми
ји умет но сти у Но вом Са ду, у 
кла си про фе сор ке Ви де Ог ње
но вић. Ве ли ки број пред ста ва 
од и грао је у На род ном по зо
ри шту у Сом бо ру и Срп ском 
на род ном по зо ри шту. За па же
ни је те ле ви зиј ске уло ге оства
рио је у се ри ја ма „Не ки бо љи 
љу ди“ и   „Тај не ви но ве ло зе“.
 С. Џа ку ла

Бра ни слав Јер ко вић (фо то: СНП)
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ВУК МУ ШКИ ЊА, СЛИ КАР И МУ ЗИ ЧАР ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Сли кар са ги та ром

Вук је до са да из ла гао сли ке не ко ли ко пу та у чи та о ни ци Би бли о те ке „Гли го ри је 
Во за ре вић“, као и на град ским де ша ва њи ма, ме ђу тим, ово ће му би ти пр ва са мо стал
на из ло жба у град ској га ле ри ји

Пред Ми тров ча ни ма ће уско ро би ти 
из ло жба сли ка њи хо вог су гра ђа ни на 
Ву ка Му шки ње. Отва ра ње је за ка за но за 
де ве ти фе бру ар, у 19 ча со ва и тра ја ће 
ме сец да на. По се ти о ци Га ле ри је „Ла зар 
Во за ре вић“ ће за то вре ме има ти при ли
ку да по гле да ју 53 сли ке, од ко јих три де
се так при ка зу ју Срем ску Ми тро ви цу. 

– На сли ка ма ко је су на ста ле у про те
клих пет, шест го ди на ће до ми ни ра ти 
мо ти ви на шег гра да у ра зним тех ни ка ма. 
При ка зу ју пре по зна тљи ву ми тро вач ку 
ар хи тек ту ру, мо сто ве, цен тар, али и 
објек те као што су ста ри Сто текс, спорт
ска ха ла... Ту ће се на ћи и је дан ма њи 
број сли ка љу ди у по кре ту и мо јих екс пе
ри ме на та, ко ји су бли жи екс пре си о ни зму 
и ап страк ци ји. Сли ка ње Ми тро ви це је 
кре ну ло спон та но. У јед ној фа зи, 2016. 
го ди не сам био ви ше фо ку си ран на му зи
ку и пу то ва ња. По звао ме је при ја тељ и 
пред ло жио ми да бу де мо део не ког бен
да, али нам се то из ја ло ви ло. Тад сам 
по ми слио, да је вре ме да ма ло сли кам. 
Већ не ко вре ме ми се чи ни ло да би 
си ло си из гле да ли сјај но, имао сам већ 
иде ју, а тре бао ми је са мо леп дан. Тај 
дан је до шао, на сли као сам си ло се, 
ис па ло је са вр ше но, али док сам сли као, 
при шао ми је чо век на ули ци, са пи та

њем да ли мо гу да му на сли кам не што 
ње го во, од но сно обје кат ко ји му је зна
чио. По сле то га сам на ста вио са сли ка
њем Ми тро ви це и то је по че ло да се 
про да је, дан за да ном. Ми слим да сам 
на сли као из ме ђу 300 и 400 сли ка из 
ра зних де ло ва гра да, а по ло ви на је про

да та, ка же сли кар Вук Му шки ња.
Вук је до са да из ла гао сли ке не ко ли ко 

пу та у чи та о ни ци би бли о те ке „Гли го ри је 
Во за ре вић“, као и на град ским де ша ва
њи ма, ме ђу тим ово ће му би ти пр ва 
са мо стал на из ло жба у град ској га ле ри ји. 
До са да су се ње го ве сли ке по ја вљи ва ле 

Вук Му шки ња 
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на том ме сту у груп ним из ло жба ма. До 
из ло жбе ко ја је у при пре ми, ка же, до шло 
је на на го вор ње го вог при ја те ља и ко ле ге 
му зи ча ра, Рат ка Сан тра ча, ко ји му по ма
же око ор га ни за ци је и из ра де ра мо ва за 
сли ке, ко је ће Ми тров ча ни има ти при ли
ку да ви де. Ка же да не ма тре му, с об зи
ром на то да је из ло жба ду го и те мељ но 
при пре ма на. 

Вук Му шки ња се сли кар ством ба ви од 
ма лих но гу. Нај пре је по чео као и дру га 
де ца са цр та њем. Ка сни је се та па си ја 
раз ви ја ла и кроз сред њу Умет нич ку шко
лу „Бог дан Шу пут“, ко ју је за вр шио у 
Но вом Са ду 2001. го ди не. На кон то га, 
упи су је Фа кул тет при ме ње них умет но
сти, Од сек зид но сли кар ство и ди пло ми
ра 2006. го ди не. Исто вре ме но ис ка зао је 
ве ли ко ин те ре со ва ње за сви ра ње ги та
ре, што га по ред љу ба ви пре ма сли ка њу 
и да нас ин спи ри ше.

– У основ ној шко ли сам имао и јед ну 
из ло жбу у та да шњој пи це ри ји „Кал чо“, 
ре као бих 1996. го ди не, ако се до бро 
се ћам. Са знао сам да по сто ји умет нич ка 
шко ла у Но вом Са ду и ро ди те љи су ме 
пу сти ли да одем та мо. Са 13 и 14 го ди на 
сам ишао на при ват не ча со ве кла сич не 
ги та ре, а у Но вом Са ду сам имао и 
вр сног про фе со ра. Ме ђу тим, са њим сам 
се за др жао го ди ну и по да на, јер ни сам 
имао стр пље ња за ме то де кла сич не 
му зич ке на ста ве, али ни сам од у стао од 
ги та ре, до да нас, об ја шња ва наш са го
вор ник. 

Ка да га пи та ју да ли је он сли кар или 
му зи чар, од го ва ра – оба и да ни јед но од 
два ни је до ми нант ни је, а че му ће се у 
тре нут ку по све ти ти, за ви си ис кљу чи во 
од фа за у жи во ту и отва ра ња при ли ка. 

– Сво је „ис по ља ва ње“ по сти жем у 
ра ду с при ја те љи ма. Ре ци мо, на про ба
ма са му зи ча ри ма мог же мо да сви ра мо 
шта год по же ли мо. Не бит но је да ли 
ће мо  имати где да то одсвирамо. За и
ста, ду бо ко во лим му зи ку и ис ком по но
вао сам сто ти не пе са ма, ко је че ка ју свој 
пра ви мо ме нат. Про шло ле то, на кон 
де се то го ди шње па у зе, по но во смо ак ти
ви ра ли бенд „Лост про фе сорс“, у ко јем 
ства ра мо ау тор ску му зи ку Ђор ђе Ор ло
вић, Ми лош Ма тић и ја. Са да не ка ко то 
све иде лак ше, са зре ли смо, а бр же 
до ла зи мо до не ких ком плек сни јих и 
бо љих му зич ких ре ше ња. Већ смо на сту
па ли и на фе сти ва лу улич них сви ра ча у 
Но вом Са ду, ко ји је одр жан ле тос. Тре
нут но са ко ле гом Ра ле том сви рам у 
ре сто ра ну „Ди а на“ и Ми тров ча ни нас 
мо гу чу ти пет ком и су бо том, ка зао је 
Му шки ња. 

Ка ко је и сам наш са го вор ник, не ко ко 
не са мо да има ви ше та ле на та, већ их и 
не гу је под јед на ко, та ко је и ње гов рад и 
на чин на ко ји га при ка зу је, ви ше сло јан. 
Та ко је за ми шље на и пред сто је ћа из ло
жба, где ће се про жи ма ти умет ност и 
хе до ни зам. Отва ра ње ће са др жа ти про
јек ци ју фо то гра фи ја и сни ма ка из сли
кар ског жи во та ау то ра, што ће до дат но 
упот пу ни ти и му зич ки про грам, од сви ра
ња кла си ке, до осве же ња са ам би јен тал
ном му зи ком. Ин те ре сан тан спој са умет
но шћу, пред ста вља ће га стро ку так, а за 
по се ти о це су при пре мље не и при год не 
по клонуспо ме не на из ло жбу. 

Алек сан дра Дра жић
Фо то: Бра ни слав Ту ца ко вић

„НЕ СТА ЛО“ 9,1 ОДСТО СТА НОВ НИ КА У СРЕ МУ

Срем ци не ви дљи ви
са мо на па пи ру

На под руч ју Срем ског окру га жи ви 
284.436 ста нов ни ка, што је за 27.842 
или 9,1 од сто ма ње у од но су на про
шли по пис, ка да је ов де жи ве ло 
312.278 ста нов ни ка, пр ви су по ка за те
љи пре ли ми нар них ре зул та та по пи са 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. Да 
ли је ста нов ни штво из овог ре ги о на 
мир ги ра ло у ве ће цен тре или ка ко 
не ки пред став ни ци из ло кал них са мо
у пра ва ми сле да су њи хо ви су гра ђа ни 
и да ље ту али са мо на па пи ру ни су, 
те шко је утвр ди ти.

Ма њи број ста нов ни шта у од но су из 
2011. го ди не, оче ки вао се по свим 
срем ским оп шти на ма, па мно ге број ке 
ни су ни из не на ђе ње. Нај ве ће сма ње
ње ста нов ни шта је у оп шти ни Шид, 
где је пре ма по пи су 28.202 или 17,5 
по сто ста нов ни ка ма ње. За тим сле ди 
оп шти на Ириг ко ја бро ји 9.376 ста нов
ни ка, што је за 14 од сто ма ње не го на 
по след њој го ди ни по пи са. 

– Је дан део гра ђа на је при ја вљен у 
Но вом Са ду и Бе о гра ду, јер та мо има
ју не ку не крет ни ну. Ми смо има ли 
ве ли ки број ста нов ни ка ко ји је у ову 
оп шти ну до шао то ком ра та де ве де се

тих го ди на, али су они оти шли пре ма 
ве ли ким цен три ма – ка же Зо ран 
Се ме но вић, пред сед ник Оп шти не 
Шид, сма тра ју ћи да је на ову си ту а ци
ју нај ви ше ути ца ла еко ном ска ми гра
ци ја пре ма ве ћим цен три ма.

Да је у оп шти ни Ириг 14 по сто ма ње 
ста нов ни ка, не ве ру је Ми о драг Бе бић 
за ме ник пред сед ни ка ове оп шти не, 
твр де ћи да су се љу ди нај ви ше због 
здрав стве ног оси гу ра ња при ја ви ли у 
Но ви Сад или Бе о град.

– Има мо Врд ник, ко ји је је дан од 
ве ћих ту ри стич ких цен та ра и у ко ји се 
све ви ше и ви ше до се ља ва ју. У 
по след ње вре ме се при ме ти и ве ћи 
број мла дих ко ји су се вра ти ли, али 
мно ги су оста ли при ја вље ни у ве ћим 
гра до ви ма, на пр вом ме сту због 
здрав ства, али има и оних ко ји су при
ја вље ни у ино стран ству  ис ти че 
Бе бић.

И град Срем ска Ми тро ви ца, ко ји је 
је дан од ве ћих цен та ра овог ре ги о на, 
остао је за 8,5 по сто ма ње ста нов ни
ка, та ко да са да има 73.053 ста нов ни
ка, а пре де сет го ди на има ла је 79.940. 
У Пе ћин ци ма је 18.439 ста нов ни ка 
што је ма ње за 9,5 од сто, као и у Ру ми 
ко ја са да има 48.966 ста нов ни ка. 
Ре зул та ти по пи са по ка зу ју да је у 
оп шти ни Ин ђи ја 43.755 ста нов ни ка 
што је за 9 по сто ма ње не го на прет
ход ном по пи су и нај ма њи од лив ста
нов ни штва је у оп шти ни Ста ра Па зо ва 
са мо 5 по сто, ко ја са да има 62 645 
ста нов ни ка.

На под руч ју це ле Ср би је жи ви 
6.690.887 ста нов ни ка што је за 9 од сто 
ма ње у од но су на про шли по пис.

С. Ко стић 

– За не ко ли ко го ди на, ка да се за вр
ши ту нел кроз Фру шку го ру, ко ји ће нам 
знат но при бли жи ти Но ви Сад, оче ку је
мо да ће би ти ве ли ко ин те ре со ва ње за 
не крет ни не, ко је је по че ло већ са да. 
На ма ће по себ но мно го до при не ти 
фру шко гор ски ко ри дор  сма тра Бе бић 
за ме ник Оп шти не Ириг.

Зна чај ко ри до ра

Врдник
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От пор на биљ ка, али тра жи
ква ли тет но зе мљи ште

Аро ни ја је воћ на вр ста ко ја је по след
њих го ди на по ста ла све по пу лар ни ја и у 
Сре мау. У по је ди ним ата ри ма, за са ђе не 
су зна чај не по вр ши не под овом биљ
ном вр стом ко ја из у зет но до бро под но
си ни ске тем пе ра ту ре, чак и до ми нус 
40 сте пе ни, а ни је пре ви ше зах тев на за 
га је ње. Ово је вре ме ка да мо гу да се по
ди жу и но ви за са ди аро ни је, ка же Сан
да Кље шта но вић из По љо при вред не 
струч не слу жбе у Ру ми.

– Аро ни ју је нај бо ље са ди ти у је сен, 
ма да сад ња мо же да тра је до по чет ка 
про ле ћа, од но сно, до апри ла. Пре по
ру ка про из во ђа чи ма је да за по ди за ње 
но вих за са да ко ри сти те дво го ди шње 
сад ни це. Сад ни це би тре ба ле да има
ју   до бро раз ви јен ко ре нов си стем као и 
три до пет из да на ка. Оно што уз га ји ва чи 
аро ни је тре ба да зна ју је да ме ђу ред ни 
раз мак при ли ком сад ње тре ба да бу де  
три  до че ти ри ме тра  као и од 1,5 до два 
ме тра у ре ду, а сад ња се оба вља у ја ме 
ду би не 20 цм и преч ни ка 30 цен ти ме та
ра,ка же Сан да Кље шта но вић.

Пре по ру ка про из во ђа чи ма је и да за
са де аро ни је по ди жу на пар це ла ма ко је 
има ју до ста све тло сти, а сва ка ко да пре 
сад ње оба ве и агро хе миј ску ана ли зу зе
мљи шта. 

– Ина че аро ни ја мо же да се уз га ја 
на си ро ма шним, пе ско ви тим и вла жни
јим зе мљи шти ма. Нај бо љи ре зул та ти 
се по сти жу уко ли ко се аро ни ја га ји на 
плод ном зе мљи шту, бла го ки се лом, а 
оно што је ва жно је из бе га ва ти сад њу на 
пре те ра но зби је ним и су вим зе мљи шти
ма, до да је Кље шта но вић.

Код по ди за ња за са да аро ни је, баш 
као и код дру гих воћ них вр ста, гре ша ка 
не сме би ти, јер су у пи та њу ви ше го ди
шњи за са ди, та ко да је пре сад ње по
треб но  оба ви ти ме ли о ра тив но ђу бре ње 
при че му се ко ри сти стај ско ђу бри во и 
ми не рал на ђу бри ва с по ве ћа ним уде

лом ка ли ју ма и фос фо ра. 
– На рав но да је и ве о ма ва жна ствар 

на ко ју се мо ра обра ти ти ве ли ка па жња 
је и из бор сад ни ца, та ко да тре ба ку по
ва ти сер ти фи ко ва ни сад ни ма те ри јал. 
Оп ти мал на ко ли чи на па да ви на за га је
ње аро ни је је од 500 до 700 ми ли ме та
ра го ди шње. Не до ста так вла ге ути ца ће 
на ква ли тет пло до ва ко ји по ста ју ма њи 
и ки се ли јег уку са. Уко ли ко се га ји на 
под руч ју скло ном по ја ви су ше, об ве зна 
је ме ра на вод ња ва ња. Ка да је реч о ђу
бре њу, нај бо љи ре зул та ти у га је њу по
сти жу се уко ли ко се у зе мљи ште уно си 
80 – 100 ки ло гра ма азо та, 30 – 60 ки ло
гра ма фос фо ра и 100 – 120 ки ло гра ма 
ка ли ју ма, али за то тре ба пи та ти струч
ња ке и на рав но ра ди ти ана ли зу зе мљи
шта, ка же Сан да Кље шта но вић из ПСС 
Ру ма.

Ина че у Сре му је би ло слу ча је ва и да 
су по је ди ни за са ди аро ни је уни ште ни, 
јер зе мљи ште на ко ме су по диг ну ти ни је 

би ло од го ва ра ју ће, та ко да је то још јед
на по твр да да код по ди за ња за са да оба
ве зно тре ба кон сул то ва ти стру ку, јер су 
ула га ња зна чај на, иа ко аро ни ја ни је по
себ но зах тев на биљ на вр ста што се га
је ња ти че. Ипак да би се по сти гли до бри 
про из вод ни ре зул та ти, да би род био до
бар и ква ли те тан, тре ба по што ва ти све 
пре по ру ке по љо при вред них струч ња ка 
и код из бо ра сор те, пар це ле, али и ка
сни је код усло ва не ге и за шти те. Ина че, 
пр ва бер ба аро ни је мо же се оче ки ва ти у 
тре ћој го ди ни за са да, а аро ни ја при па да 
кул ту ра ма с ви со ким са др жа јем биљ них 
фе но ла, због че га је из у зет но ле ко ви та. 
На ро чи то се ко ри сти код те го ба по ве за
них с ви со ким крв ним при ти ском и ути
че на ела стич ност крв них жи ла. Че сто 
се пре ра ђу је у со ко ве, си ру пе, џе мо ве 
и ли ке ре, та ко да су се мно ги во ћа ри 
од лу чи ли и на соп стве ну пре ра ду,што  
свак као до но си ве ћи про фит.

З. Марковиновић

Сан да Кље шта но вић

ПРИ МЕ НА СО ЛАР НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ НА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИМ ГА ЗДИН СТВИ МА

Сун це за ли ва по вр ће
Фи ли по ви ћи на вод ња ва ју око је дан хек тар по вр ћа у пла сте ни ци ма пре ко пум пи за 

во ду ко је се по кре ћу на со лар ну енер ги ју
При ме на со лар не енер ги је на по љо

при вред ним га здин стви ма по ста је све 
ин те ре сант ни ја, на ро чи то ка да су у 
пи та њу мла ди по љо при вред ни ци. Сте
фан Фи ли по вић из Ку зми на је дан је од 
пр вих у Сре му ко ји је ин ста ли рао овај 
си стем, у че му му је по мо гао По кра јин
ски се кре та ри јат за енер ге ти ку. 

За хва љу ју ћи том си сте му, Фи ли по ви
ћи на вод ња ва ју око је дан хек тар по вр
ћа у пла сте ни ци ма пре ко пум пи за во ду 
ко је се по кре ћу на со лар ну енер ги ју. 

– Док има сун че ве све тло сти, си стем 

се пу ни. Има ба те ри је, ко је слу же за 
скла ди ште ње те енер ги је. Око 25 од сто 
сун че ве све тло сти ко ју при ма, си стем 
пре тва ра у енер ги ју ко ју скла ди шти, а 
75 од сто мо же да се ко ри сти за пум пе, 
ви део над зор, осве тље ње по се да и 
уре ђа је на по се ду, об ја шња ва Сте фан 
Фи ли по вић.

Код Фи ли по ви ћа је со лар на енер ги ја 
за ме ни ла до са да шње бен зин ске пум пе, 
а са мим тим оства рио је и ве ли ку уште
ду. Осим то га, бе не фи ти се огле да ју и у 
то ме што ви ше не мо ра ју пум пе да 

по кре ћу фи зич ки, већ пу тем апли ка ци ја 
на те ле фо ну од ку ће, јер са да има ју и 
ин тер нет, што до сад ни је био слу чај, јер 
у ата ру ни је би ло елек трич не енер ги је.

– Ко ри сти мо мно го во де за на вод ња
ва ње, око 12 са ти су нам си сте ми ра ди
ли ле тос, ка да је био пик се зо не. За то 
смо ра ни је тро ши ли око 15 ли та ра бен
зи на днев но, ко јим смо по кре та ли пум
пе и ту смо осе ти ли нај ве ћу уште ду. 
Сто ти нак хи ља да ди на ра ме сеч но смо 
уште де ли од ка да не ко ри сти мо бен зин. 
Ка да зна мо да нам се зо на ак тив но тра
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Млеч но го ве дар ство је ску по, 
али пра вље ње си ра је ис пла ти во

На на шем тр жи шту, по ну да си ре ва је 
ве о ма ра зно вр сна. Ме ђу тим, ве о ма рет
ко мо же да се ку пи до ма ћи твр ди кра вљи 
на пра вљен у јед ном по ро дич ном га здин
ству. Упра во та кве си ре ве про из во де у 
га здин ству Ба ла ба но вић у Но вој Па зо ви. 
За са да их има нај че шће на пи ја ци у том 
ме сту, али се мо гу про ба ти и ку пи ти на 
ра зним ма ни фе ста ци ја ма ко је се ор га ни
зу ју ши ром Ср би је.

Дра га на Ба ла ба но вић, иа ко је за по
сле на, са сво јом по ро ди цом се ба ви 
млеч ним го ве дар ством. Ка же ка ко је твр
ди кра вљи сир по че ла да про из во ди на 
на го вор си на.

– Син је ин си сти рао да по ку ша мо са 
про из вод њом твр дог кра вљег си ра ко јег 
баш и не ма на на шем тр жи шту. По че ли 
смо да га пра ви мо са мо за нас и на ше 
при ја те ље, а по што су сви го во ри ли да је 
сир из у зет ног ква ли те та и уку са, ре ши ли 
смо да про из во ди мо и за про да ју, ка же 
Дра га на и до да је да ни је оче ки ва ла да 
ће то би ти баш та ко, али је убр зо схва ти
ла да је то би ла пра ва од лу ка.

Ве ћ при пр вом из ла ску на пи ја цу, ка ко 
ка же, све што су има ли су про да ли, јер је 
у по ну ди би ло са мо твр дог ко зи јег си ра, 
док је кра вљег би ло сит ног или у кри шке.

– Во ди ли смо ра чу на да наш сир бу де 
ле по упа ко ван, ва ку ми ран. На рав но, 
увек има и оног за про бу, али онај ко ји је 
за про да ју мо ра би ти и хи ги јен ски ис пра
ван, ка же на ша са го вор ни ца и до да је да 
је то има ло ути ца ја да са сво јом по ро ди
цом про ши ри про из вод њу и да на тр жи
шту по ста ну пре по зна тљи ви. Да ле ко је 
бо ље про из во ди ти сир, не го про да ва ти 
мле ко, ка же она, и до да је да за про из
вод њу та квог про из во да тре ба вре ме на и 
пу но ра да.

– Не ка да су на ше мај ке и ба ке пра ви
ле са мо сит ни и сир у кри шка ма од кра
вљег мле ка, то је да ле ко лак ше и бр же 
од пра вље ња твр дог си ра. За овај ко ји 

мо ја про ди ца про из во ди тре ба до ста 
вре ме на и ра да, али ис пла ти се. Ми смо 
не ка да про да ва ли мле ко, али од то га 
ни је би ло баш не ке ко ри сти. Пре не ко ли
ко го ди на, би ли смо на пре крет ни ци да 
ли пре ста ти са млеч ним го ве дар ством 
или кре ну ти у не ку озбиљ ни ју про из вод
њу, ка же Дра га на и до да је да су се на 
сре ћу од лу чи ли за про из вод њу си ра и да 
ни су по гре ши ли. 

– Млеч но го ве дар ство је ску по, сточ на 
хра на је ску па и пу но се ра ди. Ме ни ни је 
те шко да уђем у шта лу и да оба вљам 
све по сло ве око хра ње ња и чи шће ња, а 

то ра де и сви чла но ви мо је по ро ди це. 
Сви све ра ди мо, ка же Ба ла ба но ви ће ва.

Леп и на око, али још леп шег уку са, 
њи хов сир по ла ко осва ја тр жи ште. На 
пи ја ца ма је све тра же ни ји, а иста си ту а
ци ја је и на ра зним га стро ном ским ма ни
фе ста ци ја ма. То да је на ду, ка же Дра га на 
Ба ла ба но вић, јер та ко њи хо ва про из вод
ња има бу дућ ност, а што је нај ва жни је, 
мла ђе ге не ра ци је има ју же љу да про из
вод њу уна пре де и брен ди ра ју и та ко 
по ста ну пре по зна тљи ви на ве о ма из бир
љи вом до ма ћем тр жи шту.

З. М.

Драгана Балабановић

је по се дам и осам ме се ци, он да схва
ти мо да су уште де зна чај не, ка же Фи ли
по вић

До со лар ног на вод ња ва ња до шлао је 
пре ко кон кур са По кра јин ског се кре та ри
ја та за енер ге ти ку. У ре а ли за ци ји про
јек та уче шће по љо при вред ни ка је би ло 
20 од сто, а се кре та ри ја та 80 од сто. 
Пла ни ра да кон ку ри ше за још је дан 
си стем, на дру гом по се ду.

У пла сте ни ци ма на кра ју Ку зми на, 
га ји се па при ка, па ра дајз и кра став ци. У 
је ку се зо не у њи ма по ред Сте фа на 
ра де и ње го ви ро ди те љи и брат. По сао 
је оби ман, а ка жу за не ке основ не по вр
тар ске кул ту ре су се од лу чи ли, јер су 
оне и нај тра же ни је. Ре дов ни су на 
те зга ма у Бе о гра ду, али и на ло кал ним 
пи ја ца ма. То ком 2022. го ди не због ве ли
ке по тра жње по вр ћа су, ка жу утро стру
чи ли про из вод њу у од но су на ра ни је 
го ди не.  А. Дра жић

Сте фан Фи ли по вић
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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? (31)

„За сва ко де те ко је се упи су је
у Срп ску на род ну основ ну шко лу 
мо ра се до не ти по твр да ле ка ра
о це пље њу про тив бо ги ња“

При пре ма: Дејан Мостар лић
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Огла сом број 635 од 6. 
ав гу ста 1909. го ди не 
оба ве шта ва ју се гра ђа

ни и ме шта ни на се ља да ће 
се у од ре ђе ним ме сти ма вр
ши ти про да ја др ве та по год ног 
за огрев или за гра ђу.

„Да на 6. ко ло во за 1909. у 8 
са ти из ју тра про да ва ће се у 
Пла ти че ву код Об ћин ског по
гла вар ства код Кор ди ћа гув на 
око 6 пр. ме та ра  го ри ви др ва. 
Истог да на у 11 са ти до под не 
про да ва ће се у лу гу До бре чу 
код чу ва ре ве ко ле бе, за тим у 
Јар ку код ку ће Ђу ки ћа и код 
фи нан ци јал не стра жар ни це 
на Јар чи ни око 14 пр. ме та ра 
го ри ви др ва. Да на 7.ав гу ста 
1909. у 8 са ти из ју тра про
да ва ће се на Тур ској ба ри и 
у лу гу Ка ра ку ши 6 хра сто ви 
из ва да по год ни за гра ђу и го
ри во...“

Огла су број 684 од 27. ав гу
ста 1897. го ди не од но си се на 
упис де це у Срп ску на род ну 
основ ну шко лу, за шта је нео
п ход но до не ти по твр ду ле ка ра 
о вак ци на ци ји про тив бо ги ња 
и па ро хи јал ну по твр ду о уз ра
сту и да ту му ро ђе ња де те та.

„Да на 1. сеп тем бра 1909. од 
8 до 11 са ти ују тру оба вља ти 
ће се упи си ва ње де це у Срп
ску на род ну основ ну шко лу, 
ко ја су до то га вре ме на на
вр ши ла пу них 6 го ди на има 
до при не ти за сва ко де те леч
нич ка по твр да о це пље њу бо
ги ња, на да ље има се под не ти 
по твр да за сва ко де те од па
ро хи јал ног зва ња кол ко је ста
ро и кад је ро ђе но“

Огла сом број 688 од 27. ав
гу ста 1909. го ди не про да ју се 
не крет ни не Ми тров ча ни на Си
ме Те о до ро ви ћа ра ди нов ча
ног ду га. 

“Кра љев ски суд бе ни стол 
у Ми тро ви ци,про да ва ће 30. 
ко ло во за 1909 у 10 са ти пре 
под не не крет ни не Си ме Те о
до ро ви ћа ра ди ду жних 3263 
кру не и 34 фил.“

У Огла су број 694 од 27. ав
гу ста 1909. го ди не ре гу ли ше 
се пи та ње на та па ња и ква
ше ња ко но пље ко је се ра ди
ло у во да ма и риб ња ци ма и 
у бли зи ни људ ских на се ља, 
због че га се ши рио не при ја тан 

ми рис а у тим во да ма био је 
угро жен жи ви свет. 

„По што је не двој бе но до ка
за но да се на та па њем и ква
ше њем ко но пље ква ри во да 
и риб ња ци, по то ци и ри е ках, 
те вр ло шко дљи вим чи ни за 
ужи так љу дем и жи ви ни, по
што се ова ко вим на та па њем 
у сто је ћих во дах ко је не слу
же за ужи так, раз ви ја че шће 
за ци је ло не сно сан смрад, то 
се та ко во на та па ње и ква ше
ње ко но пље ....ко је се на ла зе 
бли зу ста но ва, да оку же ни и 
не у год ни воњ до њих до пи ре – 
нај стро жи је се за бра њу је. Нај
згод ни ји на чин ква ше ња јест 

тај да се од ре де мје ста уда
ље на од се ла где се има ду ис
ко па ти ја ме у ко је се мо же из 
по то ка или од дру гог на ве сти 
во да. По сле ква ше ња мо ра се 
во да из ја ма опет  ис пра зни ти 
те ја ма оо чи сти ти, да не чи ни 
смра да.“

Огла сом број 734 из сеп тем
бра 1909. го ди не Па вле Ра дић 
из Ру ме про да је ви но град.  

„Па вле Ра дић из Ру ме про
да је свој ви но град ко ји ле жи 
из ме ђу Ре ме ти це и Бе ше но ва, 
ко же ли ку пи ти не ка се обра ти 
на Ко ва че вог ви но гра да ра или 
Ма ни го ди ће ва ви но гра да ра у 
Бе ше но ву“. 

Оглас од 19. ав гу ста  1909. го ди не о одр жа ва њу го ди шњег мар ве ног сај ма у Ми тро ви ци
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МА ЛИ ЧАС ИСТО РИ ЈЕ:

О Ба зи ли ци Све тог Ди ми три ја
Ар хе о ло зи су уста но ви ли да се ра ди о тро бод ној ба зи ли ци и прет по ста вља се, 

због бли зи не сир ми јум ског фо ру ма, да је би ла цен трал на град ска цр ква у вре ме 
ка да је гра ђе на, а ра ди се о пр вој че твр ти ни пе тог ве ка на ше ере

Пре не ко ли ко да на ви дех ис так нут 
ба нер ко ји ре кла ми ра про да ју 
„бив ше“ Град ске ка фа не. Не ко га, 

ко се се ћа, Град ска ка фа на асо ци ра на 
не ка дру га, бо ља вре ме на, а мла ђе 
ге не ра ци је рет ко зна ју о овом објек ту. 
Град ска ка фа на кул ту ро ло шки ва жан 
мо ме нат јед ног де ла исто ри је на шег гра
да, али из град ња згра де у чи јем се 
по дру му на ла зи, от кри ла је ве ро ват но 
нај вред ни ји део ан тич ке исто ри је Сир
ми ју ма и Срем ске Ми тро ви це – Ба зи ли
ку Све тог Ди ми три ја. За оне ко ји не 
зна ју, то су оне ис ко пи не ко је се кроз 
затaмљено ста кло мо же ви де ти у про ла
зу са Тр га Вој во ђан ских бри га да у Ули цу 
Кра ља Пе тра. Би ло је то из у зет но от кри
ће до ког је до шло слу чај но  из град њом 
стам бе нопо слов не згра де у чи јем се 
су те ре ну и Град ска ка фа на и Ба зи ли ка 
на ла зе. 

Би ло је то 1978. и упра во због ово га су 
на ста вље на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња, 
ко ја су тра ја ла до 1981. го ди не. Ар хе о

ло зи су уста но ви ли да се ра ди о тро бод
ној ба зи ли ци и прет по ста вља се, због 
бли зи не сир ми јум ског фо ру ма, да је 
би ла цен трал на град ска цр ква у вре ме 
ка да је гра ђе на, а ра ди се о пр вој че твр
ти ни пе тог ве ка на ше ере. На во ди да ље 
прет по ста вља ју да је ову Ба зи ли ку 
из гра ди ла иста осо ба као и Ба зи ли ку 
Све тог Ди ми три ја у Со лу ну, то је био 
Ле он ти је, пре фект Или ри ка, а Срем ска 
Ми тро ви ца и Со лун сла ве овог истог 
све ца као свог за штит ни ка, док сво је 
име Срем ска Ми тро ви ца ду гу је Све том 
Ди ми три ју и Сир ми ју му, јер је на зив 
Срем по ти че од ла ти ни зо ва ног на зи ва 
ре ги о на Си ри миа, а он од Сир ми јум, а 
по знат је и по да так да је у јед ном тре нут
ку сред њег ве ка град но сио име Ci vi tas 
Sant ci De me trii – Град Све тог Ди ми три ја.

Та да, по чет ком осам де се тих ка да су 
ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту Ба зи ли ке 
за вр ше на, у том су те рен ском про сто ру 
је ура ђе на крип то за шти та, што је та да 
био пи о нир ски по ду хват, чи је је и да нас 

нај бо ље очу ван ло ка ли тет у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ма те ри ја ли про на ђе ни при
ли ком ис тра жи ва ња овог ло ка ли те та 
чу ва ју се и из ло же ни су у аре о ло шкој 
збир ци Му зе ја Сре ма, а за шти та је под
ра зу ме ва ла кон зер ва ци ју ка ме не пла
сти ке и све га оног што је да нас у Ба зи
ли ци ви дљи во. Пре не ко ли ко го ди на 
За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
Срем ска Ми тро ви ца је у окви ру јед ног 
европ ског про јек та ура дио ЗД ре кон
струк ци ју ба зи ли ке, и спо ља шњост и 
уну тра шњост, ко ју мо же те да про на ђе те 
на ин тер не ту и пре ма оно ме што је ура
ђе но, ова бо го мо ља је за и ста мо гла 
би ти им по зант на гра ђе ви на. Ово от кри
ће је ве о ма зна чај но за це ло куп ну исто
ри ју гра да, јер се упра во ба зи ли ком 
мо же по ве за ти очу ва ње кул та Све тог 
Ди ми три ја на тлу Срем ске Ми тро ви це, 
од ан тич ких вре ме на, пре ко сред њег 
ве ка до да на шњих да на. Ба зи ли ка нам 
ка же, овај град ве чан је.

Чи тан ка

НА ЂА ОР ДА ГИЋ НАЈ МЛА ЂА УЧЕ СНИ ЦА ОВО ГО ДИ ШЊЕГ ИЗ БО РА ЗА „ПЕ СМУ 
ЕВРО ВИ ЗИ ЈЕ“

„Мој пр ви ожи љак на ду ши“
На ово го ди шњем из бо ру за „Пе сму 

Евро ви зи је“ пр ви пут на сце ни по ја ви ће 
се На ђа Ор да гић (17) из Ма чван ске Ми
тро ви це, ко ја је ујед но и нај мла ђа так ми
чар ка ко ја је ушла у кон ку рен ци ју од 32 
из во ђа ча. На ђа ће се пред ста ви ти са пе
смом „Мој пр ви ожи љак на ду ши“, чи ји су 
ау то ри Кри сти на Ко вач и Тим Гос ден из 
Ен гле ске. 

На ђа за се бе ка же да јој је жи вот му
зи ка. Иа ко пе ва од сво је че твр те го ди не, 
где је на мно гим фе сти ва ли ма по бра ла 
на гра де за ин тер пре та ци ју, у раз го во ру 
за наш лист На ђа ка же да ће јој из бор за 
„Пе сму Евро ви зи је“ до не ти јед но ве ли ко 
ис ку ство јер же ли да на ста ви да се ба вим 
пе ва њем. 

Кри сти ну Ко вач упо зна ла је не дав но 
ка да је би ла у Сток хол му и вра ти ла се у 
род ни крај пу на ле пих ути са ка. 

– Кри сти на је тра жи ла пе ва ча за ко га 
би на пи са ла пе сму и ја сам јој по сла ла 
де мо сни мак. Усле дио је тре ну так не из
ве сно сти, јер ни смо зна ли да ли не ко од 
16 го ди на мо же да уче ству је на так ми че
њу, а и Кри сти на се ни је ја вља ла не ко 
вре ме. На кон што смо са зна ли да мо је 
го ди не ни су про блем, Кри сти на се ја ви ла 
да же ли да на пи ше пе сму за ме не го во ри 
На ђа, ко ја не мо же да са кри је уз бу ђе ње.

Ка ко ка же, пе сма је мо дер ни ја, на по
чет ку је спо ри ја а он да је ри там бр жи, а 

пра те ћи во кал је Кри сти на.– Част ми је 
и за до вољ ство ра ди ти са та квом јед ном 
зве здом. Ми слим да још увек ни сам све
сна да сам ушла у из бор за так ми че ње, 
иа ко сам се бе за ми шља ла не ка да ту. 
Мо ја пр ва пе сма „Ја сам чу да ви де ла“ 
сни ми ла сам са пет го ди на. Та пе сма је 
љу бав и мо ја пр ва деч ја пе сма, али „Мој 
пр ви ожи љак на ду ши“ је мо ја пр ва пра ва 
пе сма  го во ри најм ђа так ми чар ка, ко ја ће 
на сце ни на сту пи ти пр ве ве че ри по лу фи
на ла 1. мар та под ред ним бро јем 3.

Ка ко је ис та кла, не ма ве ли ка оче ки ва
ња.

– Гле дам на све ово као за ба ву и дра го 
ми је што мо гу да бу дем ме ђу ве ли ким пе
ва чи ма. Мо ји дру га ри и про фе со ри на ви
ја ју за ме не, шта бу де би ће  при ча На ђа, 
ко ја је уче ни ца III го ди не Му зич ке шко ле 
„Пе тар Кран че вић“ у Срем ској Ми тро ви
ци.  С. Ко стић 

 Му зи ка је мој жи вот, за вр шим на ста
ву у му зич кој шко ли а оста ло вре ме 
про во дим у хо ру „Ви вак“. Имам по др
шку ро ди те ља и за ме не је то из у зет но 
ва жно, као и нај ста ри је и мла ђе се стре 
 го во ри На ђа.

По др шка

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

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, али 
мо ра ће те да оста не те упор ни и 
до след ни. Пре пла вље ни сте раз
ли чи тим ми сли ма и емо ци ја ма 
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.  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 по на ша њу и 
рас по ло же њу. По вре ме но вам је 
те шко да пра вил но 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 ка ко 
би сте на нај бо љи на чин ускла ди
ли раз ли ке ко је по сто је у ми шље
њу или ис ку ству. 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. 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
1.фе бру ар

1650. Умро је фран цу ски фи ло
зоф, ма те ма ти чар и фи зи чар 
Ре не Де карт. Од ба цив ши сва ку 
дог му или док три нар ност уче
ња, Де карт је че ти ри основ на 
пра ви ла ми ше ље ња из нео у 
чу ве ном де лу “Рас пра ва о 
ме то ди”. Сма тра се за чет ни ком 
мо дер не фи ло зо фи је ра ци о на
ли зма. 

2. фе бру ар
1834. Срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић об ја вио тре ћи ха ти
ше риф тур ског сул та на Мах му
да II, ко јим је уоб ли чен по ли
тич ки ста тус и прав ни ка рак тер 
Кне же ви не Ср би је. Тим до ку
мен том Ср би ји при по је но шест 
на хи ја, а по себ ним бе ра том 
кнез Ми лош до био до сто јан
ство срп ског и на след ног кне за.

3. фе бру ар
1194. Не мач ки краљ Хен рик VI 
осло бо дио је уз ве ли ку от куп
ни ну ен гле ског кра ља Ри чар да 
I (зва ног Ла вље Ср це), ко јег је 
на по врат ку из Кр ста шког ра та 
1192. за ро био аустриј ски вој во
да Ле о полд.
1915. У Са ра је ву је обе шен 
срп ски учи тељ Вељ ко Чу бри
ло вић, је дан од уче сни ка у 
атен та ту 28. ју на 1914. на 
аустро у гар ског пре сто ло на
след ни ка над вој во ду Фран ца 
Фер ди нан да.

4. фе бру ар
1945. У ме сту Јал та на Кри му 
са ста ли се бри тан ски пре ми јер 
Чер чил, пред сед ник САД 
Ру звелт и со вјет ски ли дер Ста
љин да би се до го во ри ли о 
ак ци ја ма за за вр ше так Дру гог 
свет ског ра та и пла но ви ма за 
по сле рат ни пе ри од. 1946. Бив
ши пред сед ник Вла де Ср би је, 
ге не рал Ми лан Не дић, из вр
шио са мо у би ство то ком ис тра
жног по ступ ка у ком је био 
оп ту жен за из да ју и рат не зло
чи не у оку пи ра ној Ср би ји у 
Дру гом свет ском ра ту.

5. фе бру ар
1814. У Бе чу об ја вље на “Ма ла 
про сто на род на сла ве но серб
ска пе сма ри ца” Ву ка Ка ра џи
ћа, што је озна чи ло по че так 
упо зна ва ња Евро пе са срп
ском на род ном по е зи јом.
1840. Ро ђен шкот ски про на ла
зач Џон Бојд Дан лоп, 1887. 
из у мео пне у мат ску гу му. 

6. фе бру ар
1958. У ави он ској не сре ћи 
по ги ну ла 23 пут ни ка, ме ђу 
ко ји ма 8 игра ча ен гле ског фуд
бал ског клу ба “Ман че стер 
ју нај тед”. Не сре ћа се до го ди ла 
при по врат ку из Бе о гра да, где 
је ен гле ски тим играо утак ми цу 
европ ског Ку па шам пи о на с 
“Цр ве ном зве здом”.

7. фе бру ар
1478. Ро ђен је ен гле ски ху ма
ни ста и др жав ник То мас Мор, 
ди пло ма та и лордкан це лар 
Хен ри ја VIII (152932).

HOROSKOP

Сре да, 1. фе бру ар
(19. ја ну ар)

Пре по доб ни Ма ка ри је Еги пат
ски; Све ти Мар ко Ефе ски

Че твр так, 2. фе бру ар
(20. ја ну ар)

Пре по доб ни Јев ти ми је Ве ли ки
Пе так, 3. фе бру ар

(21. ја ну ар)
Пре по доб ни Мак сим Ис по вед
ник; Све ти му че ник Нео фит

Су бо та, 4. фе бру ар
(22. ја ну ар)

Све ти апо стол Ти мо теј; Све ти 
пре по доб но му че ник Ана ста си је

Не де ља, 5. фе бру ар
(23. ја ну ар)

Св. све ште но му че ник Кли мент, 
Епи скоп ан кир ски и оста ли

По не де љак, 6. фе бру ар
(24. ја ну ар)

Преп. Ксе ни ја Ри мљан ка; Све ти 
му че ник Ва ви ла; Бла же на Ксе
ни ја Пе тро град ска

Уто рак, 7. фе бру ар
(25. ја ну ар)

 Све ти Гри го ри је  Бо го слов; 
Преп. Пу бли је; Св. пре по доб но
му че ник Гри го ри је Пећ ки

Crkveni
kalendar

Хлеб са
кром пи ром

Са стој ци: 250 гра ма ку ва ног 
кром пи ра, 350 гра ма бра шна, 100 
гра ма ов се них па ху љи ца, 1,5 
ка ши чи ца со ли, 1 ке си ца ква сца, 
150 ми ли ли тра мла ке во де, 30 
ми ли ли та ра уља, ма ло мле ка за 
пре ма зи ва ње. 

При пре ма: Ку ва ни кром пир 
до бро охла ди ти, па из гње чи ти та ко 
да не ма гру дви ца. Бра шно по ме
ша ти са свим су вим са стој ци ма, па 
до да ти кром пир и све ле по уме си
ти. По кри ве но оста ви ти да се удво
стру чи во лу мен. На у љи ти по су ду у 
ко јој ће те пе ћи хлеб, па по су ти са 
ма ло бра шна. Те сто крат ко из ра
ди ти и ста ви ти у ка луп, пре ко за се
ћи по же љи и пу сти ти 20 ми ну та да 
ми ру је. Пе ћи на 180 сте пе ни око 40 
ми ну та, док не до би је фи ну злат но/
бра он бо ју.

• И по ште ног чо ве ка 
мо же те пот ку пи ти, са мо 
мо ра те по ште но пла ти ти!
• Нај лак ши на чин да ти 
име до спе у но ви не је да 
их чи таш док пре ла зиш 
ули цу.
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ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

При ча о До ри ној хра бро сти
Де чи ја игра, не ста шлу

ци, ра дост и осме си 
део су де тињ ства сва

ког ма лог ство ре ња. Ка да 
се игра пре тво ри у бри гу, 
страх и не из ве сност, он да 
на сце ну сту па ју дру га ри, 
ро ди те љи, ле ка ри.

Је дан тре ну так је про ме
нио жи во те љу ди ко ји су 
бли ски, али и по ста ли бли
ски де ве то го ди шњој До ри 
Ба рош из Срем ске Ми тро
ви це

– Игра ли смо се на по љу, 
био је сун чан дан и би ло је 
мно го де це. По пе ли смо се 
на ко тлар ни цу. Је дан дру гар 
је ба цио ка мен и ни ко ни је 
смео да по гле да где је пао. 
У тре нут ку док сам гле да ла 
где је ка мен, из гу би ла сам 
ба ланс и па ла са ви си не. 
Осе ти ла сам јак бол и по
че ла да пла чем и ври штим. 
Мо ји дру га ри су се упла ши
ли за ме не и од мах оти шли 
по мо је ро ди те ље. Та та, ко
ји је док тор, од ве зао ме до 
бол ни це, где су ме пре гле
да ли ле ка ри и од лу чи ли да 
ме од ве зу у Бе о град ко ли ма 
Хит не по мо ћи. Та мо  сам 
би ла две не де ље, све ми је 
би ло чуд но и че сто сам раз
ми шља ла ка ко се то ме ни 
уоп ште до го ди ло. Увек сам 
успе ва ла да се бе сми рим, 
а че сто сам и ми сли ла да 
је то са мо сан. Мо ја ма ма је 
би ла са мном, а брат и та
та су до шли по нас, ја ко сам 
их за гр ли ла, а брат је чак и 
но сио мој дукс. Ја сам са да 
до бро, мо ји школ ски дру го
ви и дру га ри це су ме ис пи
ти ва ли ка ко сам све под не
ла и го во ри ли ка ко они то 
не би из др жа ли. “ по де ли ла 
је са на ма ово тра у ма тич но 
ис ку ство ма ла До ра. И док 
го во ри она је мир на, са бла
гим осме хом на ле пом ли цу.

Ка кве  по вре де је  има ла 
на кон па да ис при ча ла нам 
је прим. др сци. мед  Мир
ја на Кен дри шић, спе ци ја ли
ста ане сте зи о лог ми тро вач
ке Оп ште бол ни це: 

– До ра је има ла те шке 
те ле сне по вре де, по вре де 
је тре и бу бре га са уну тра
шњим кр ва ре њем.  Ми у 
бол ни ци се ба ви мо де цом, 
али ни смо деч ја бол ни ца и 
рет ко се сре ће мо са тра у
мом  ка ква  је би ла ова и за
то те шке тра у ме упу ћу је мо 

у кли ни ку у Тир шо вој. Де те 
као па ци јент је спе ци фич но 
и ми ле ка ри  увек по себ но 
емо тив но ре а гу је мо на ма
лог па ци јен та и лич но ми је 
ово би ло јед но од нај те жих 
си ту а ци ја у ка ри је ри, а ра
дим већ 33 го ди не.На  та кве 
си ту а ци је ни кад не мо жеш 
да се на вик неш, ре кла је др 
Кен дри шић.

  Док тор ка Кен дри шић је 
ис та кла за бри ну тост свих 
ко ји су се за те кли по До ри
ном до ла ску у бол ни цу, од 
ле ка ра ко ји ра де  ди јаг но
сти ку, пре гле да на ске не ру, 
ул тра зву ку, пре гле да деч јег 
хи рур га. Сва ки пре глед је 
оба вљен, а да ма ла До ра 
ни је пу сти ла ни гла са. До
ра је у прат њи мај ке и тран
спор то ва на за Бе о град и за
чу ђу ју ће је ка ко се она, та ко 
ма ла, до бро др жа ла, ни је 
пла ка ла. Ди јаг но за др Ни
ко ле Кр сти ћа је по твр ђе на 
у Тир шо вој, и на кон бо рав ка 

у шок со би  До ра је  мо ра
ла још не ко вре ме оста ти у 
кли ниц.

– Сви смо срећ ни што се 
све та ко до бро за вр ши ло и 
оста ће нам успо ме на за цео 
жи вот, емо тив но је о овом 
слу ча ју го во ри ла др Кен
дри шић

До ра Ба рош је спе ци
фич на по сво јој хра бро сти, 
мен тал ној сна зи и са  сво јих 
де вет го ди на ра ци о нал но, 
све сно и без стра ха по ка
за ла ко ли ко је та ко ма ла, 
а та ко ве ли ка. И ла ви ца и 
прин це за. И у „Тир шо вој“ 
су ре кли да она нај хра бри
ја ма ла па ци јент ки ња свих 
вре ме на и

за то је в.д. ди рек то ра ми
тро вач ке Оп ште бол ни це 
прим.др Дра ган Ма ло ба бић 
од лу чио да уго сти До ру и 
уру чи јој  ди пло му за хра
брост, пе хар и по кло не

– Био сам ужа сност кад 
сам чуо за овај слу чај, До

рин та та је мој ко ле га, по
звао сам га. Има ли смо ве
ли ку сре ћу да све кре не у 
до бром прав цу, да ни је би
ла по треб на опе ра ци ја, не
го да се До ра опо ра вље на 
вра ти сво јим ро ди те љи ма 
и шко ли и да се ова ко те
жак мо ме нат ви ше ни ка да 
не по но ви. У те шким си ту а
ци ја ма се пре по зна ју пра ви 
ју на ци, а До ра то сва ка ко 
је сте. И сам сам ро ди тељ 
тро је де це и ни је ми би ло 
све јед но, ни као док то ру, ни 
као чо ве ку ре као је др Ма
ло ба бић

 До ра је би ла оду ше вље
на па жњом ко ја јој је упри
ли че на и на го ве сти ла мај
ци да ће по ста ви ти ста тус 
на дру штве ним мре жа ма: 
„Бол ни ца је за кон“. Из Оп
ште бол ни це су јој по же ле
ли да у њој бо ра ви са мо у 
про ла зу, као и здра вља и 
успе ха оно ли ко ко ли ко је 
ње но ср це и ње на хра брост.
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Уче ни ци Тех нич ке шко ле 
„Ми лен ко Бр зак Уча“ при
су ство ва ли су 24. ја ну а ра 
пре да ва њу на те му „Ути цај 
са вре ме не тех но ло ги је и не
до ста так кре та ња  на по сту
лар ни ста тус сред њо шко ла
ца“. Ово пре да ва ње је одр жао 
тре нер и те ра пе ут Мар ко 
Ла за ре вић, ко ји је и осни
вач фит нес клу ба „Ака де ми ја 
здра вља“.

Ла за ре вић је сред њо школ
ци ма го во рио о фи зич кој не

ак тив но сти и то ме ка ко она 
ути че на по сту лар ни ста тус, 
шта се де ша ва те лу ка да смо 
не ак тив ни и шта су до бро би ти 
фи зич ке ак тив но сти. Број на 
ис тра жи ва ња на ову те му би
ла су пре зен то ва на уче ни ци
ма на овом пре да ва њу, та ко 
да су се мо гли уве ри ти ко ли ко 
ду го се де ње за ком пју те ром и 
игра ње игри ца ути че не га тив
но на кич му, али и њи хов ком
пле тан раст и раз вој.

С. Џа ку ла

Пре да ва ње у Тех нич кој шко ли  (фо то: Ј.Ан тић)

ССШ „МИ ЛЕН КО БР ЗАК УЧА“ РУ МА

Ду го се де ње
ло ше за кич му

НО ВО ПА ЗО ВАЧ КА ОСНОВ НА ШКО ЛА

По сле че ти ри де це ни је
до би ли но ву сто ла ри ју

У Основ ној шко ли „Раст ко 
Не ма њић Све ти Са ва“ у Но вој 
Па зо ви у то ку је за ме на сто
ла ри је, тач ни је, про зо ра на 
свим учи о ни ца ма. Ра до ви, 
ко је фи нан си ра Оп шти на 
Ста ра Па зо ва тра ја ће до кра
ја фе бру а ра. Нај ве ћа основ на 
шко ла у Сре му, по сле  че ти ри 
де це ни је од осни ва ња по ла ко 
до би ја но ви ји и леп ши из глед. 
Са по чет ком дру гог по лу го ди
шта, кре ну ли су ра до ви за ме
не сто ла ри је у свим учи о ни
ца ма, у обра зов ној уста но ви 
ко ју тре нут но по ха ђа ви ше од 
1.200 ђа ка и ко ја има 120 
за по сле них.

Оп шти на Ста ра Па зо ва је 
обез бе ди ла 27 ми ли о на ди на
ра за за ме ну про зо ра у свих 
36 учи о ни ца. Због без бед но
сти де це, ве ћи на ра до ва се 
из во ди то ком ви кен да ка да 
не ма на ста ве а за вр ше так је 
пла ни ран за крај фе бру а ра 
евен ту ал но по че так мар та. 
Но ви про зо ри до би ће и аде
кват не за ве се, а за ме ње на ће 

би ти и сва уну тра шња вра та. 
То ком ове го ди не би ће још 
ра до ва у но во па зо вач кој шко
ли, пла ни ра ју да за но ве ком
плет не по до ве. Ина че, шко ла 
је до бро опре мље на ра чу на

ри ма и та бле ти ма, па мет ним 
та бла ма, про јек то ри ма што је 
чи ни тех нич ки на пред ни јом.

С об зи ром  на то да шко ла 
од 1996. го ди не но си име нај
ве ћег срп ског про све ти те ља 

Све тог Са ве, 27. ја ну а ра 
по во дом школ ске сла ве у све
ча ној са ли одр жа на је Све то
сав ска ака де ми ја за уче ни ке, 
ро ди те ље и за по сле не.

Д. Г.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Мо гућ пад це на ау то мо би ла
у 2023. го ди ни

Пре ма про це на ма јед не 
ин ве сти ци о не бан ке „ЈП Мор
ган“  це не но вих и по лов них 
ау то мо би ла у то ку ове го ди не 
би мо гле би ти не што ни же. 
Они оче ку ју да би про бле ми у 
снаб де ва њу си ро ви на ма и 
де ло ви ма у ау то мо бил ској 
ин ду стри ји мо гли би ти бла жи 
то ком 2023. го ди не, а тр жи
ште по лу про вод ни ка би мо гло 
ре ла тив но да се ста би ли зи је, 
што би под ста кло бр жу про из
вод њу и ујед на ча ва ње по ну де 
и тра жње. Ипак ста ње на 
те ре ну је тре нут но дру га чи је, 
а це не су и да ље слич не или 
ма ло ви ше не го у 2022. го ди
ни. Под се ћа мо, зна чај на 
по ве ћа ња су по че ла по чет ком 
2022. го ди не и од та да су 
ак ту ел на, а кре та ње це на, 

ка жу у Сре му, за са да не 
мо же да се пред ви ди.

– Због ста ња на свет ском 
тр жи шту и ве ли ких по ску пље
ња, по тра жња за ау то мо би ли
ма је опа ла, за раз ли ку од 
прет ход них го ди на. Сма ње на 
је ко ли чи на ау то мо би ла у уво
зу, за то је по ну да сла би ја, а 
це не су ви ше. Куп ци нам нај
че шће тра же во зи ла сред ње 
це не, то су Голф 5, Голф 6, 
Пе жо 207, Па сат Б 6, што 
ко шта из ме ђу три и шест 
хи ља да евра, ка же Ва лен ти
на Пет ко вић, ме на џер ка ау то 
пла ца „Ме да“ у Срем ској 
Ми тро ви ци.

Ве ли ки број гра ђа на ка да 
од лу чи да про ме ни ау то мо
бил, од лу чу је се за ку по ви ну 
по лов ног во зи ла, а њи хов 

ода бир па да на уво зне. Они 
ко ји ку пу ју но ве ау то мо би ле, 
то чи не нај че шће уз по моћ 
кре ди та. Тренд по лов них 

ау то мо би ла се за хук тао, јер 
се по по вољ ној це ни мо же 
на ћи ква ли тет но во зи ло.

А. Д.

Не пред ви ди во кре та ње це на ау то мо би ла

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Кон церт
Ма ри је Ми си те
и Јо ва не Ни ко лић

Ви о ли нист ки ња Ма ри ја Ми си та и пи ја нист ки ња 
Јо ва на Ни ко лић су одр жа ле кон церт кла сич не му зи
ке у ба рок ној са ли Му зе ја Сре ма, у не де љу, 29. ја ну
а ра. Пред ве ли ким бро јем срем ско ми тро вач ке 
пу бли ке из ве ле су ком по зи ци је Мо цар та, Та на је ва, 
Си бе ли ју са и Ве ра чи ни ја. Ове Бе о гра ђан ке пре да ју 
на Ака де ми ји му зич ких умет но сти и шко ли за та лен
те у Ћу при ји. Го сту ју ћи су про фе со ри у Не мач кој, 
Фран цу ској, Ау стра ји ли, Швај цар ској, по ред то га 
што се ба ве пе да го шким ра дом, та мо и на сту па ју.

А. Д.
ФО ТО: Н. Ц.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

Из ло жба „Све то са вље 
и на ше до ба“

Већ по тра ди ци ји, ду жој од две 
де це ни је, у Кул тур ном цен тру се 
пре Све то сав ске ака де ми је, отва
ра и из ло жба ли ков них ра до ва уче
ни ка рум ских шко ла. Из ло жба се 
ор га ни зу је под сло га ном „Све то са
вље и на ше до ба“, а ра до ви углав
ном, пред ста вља ју пр вог срп ског 
про све ти те ља, Све тог Са ву. 

– Ове го ди не је при сти гао из у зет
но ве ли ки број ве о ма ква ли тет них  
ра до ва, а ми ни смо од би ли ни је
дан, што го во ри о то ме да су би
ли из у зет ни. Ову из ло жбу ре дов но 
ре а ли зу је мо у са рад њи са рум ским 
шко ла ма и вр ти ћи ма. Ра до ви су 
из ра ђе ни у раз ли чи тим, ве о ма за
ни мљи вим тех ни ка ма. Има ту и цр
те жа и аква ре ла и мо за и ка. Ра до ви 

су за и ста би ли из у зет ни и кре а тив
ни, ка же Љи ља на Вој во дић, чла ни
ца Умет нич ког са ве та Га ле ри је Кул
тур ног цен тра.

Нај бо љи ра до ви су на гра ђе ни, 
а у сва кој ка те го ри ји је би ло вип
ше пр вих, дру гих и тре ћих на гра да. 
Реч је о ка те го ри ји нај мла ђих пред
шко ла ца, уче ни ка основ них шко ла 
до че твр тог раз ре да, као и од пе тог 
до осмог раз ре да и сред њо школ
ци ма. 

Ове го ди не сво је ра до ве на из
ло жбу од сред њо шко ла ца  су по
сла ли са мо уче ни ци ССШ „Сте ван 
Пе тро вић Бри ле“. По се ти о ци из ло
жбу мо гу по гле да ти у на ред них де
сет да на, а из ло же но је 216 ра до ва 
рум ских уче ни ка. С. Џа ку ла

Из ло жба у Кул тур ном цен тру
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СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ, 14. ко ло

Су бо ти чан ке бо ље од „Сре ма“

На не дав но одр жа ном по је ди нач ном 
ка дет ском Пр вен ству Вој во ди не у џу ду, 
чи ји је до ма ћин био џу до клуб из Сте па
но ви ће ва, џу ди сти „Сир ми у ма“ из Срем
ске Ми тро ви це има ли су че ти ри пред
став ни ка, а Ка та ри на То мић  на ста ви ла 
је се ри ју успе ха и по сле три по бе де осво
ји ла је пр во зла то у ста ри јој ка дет ској 
кон ку рен ци ји. Као пр вак Вој во ди не, Ка ћа 
се при пре ма за на сту па ју ће др жав но пр
вен ство за ка за но за 4. фе бру ар у Бе о гра
ду.  У струч ном шта бу се на да ју до бр ом 
ре зул та ту та лен то ва не џу дист ки ње. На 
др жав но пр вен ство као пе то пла си ра ни 
у те шкој кон ку рен ци ји ква ли фи ко вао се 
и „Сир ми у мов“ џу ди ста Да вид Пер ко вић. 
По ред ње га и Ка та ри не за ми тро вач ки 
клуб  на сту пи ли су Лу ка Но ва ко вић и Ни
ко ла Ди клић. Ути ске и оче ки ва ња Ка та
ри не То мић за бе ле жи ли смо на та та ми ју 
ми тро вач ког џу до клу ба где под над зо ром 
тре не ра Не на да Ву ко ли ћа бру си фор му и 
вр ши так тич ко  пси хо ло шке при пре ме за 
нај ва жни је на ци о нал но так ми че ње. О Ка
ћи ном и Не на до вом на чи ну ра да и оче ки
ва ним ре зул та ти ма „М но ви не“ су оп шир
ни је пи са ле кра јем про шле го ди не. 

– На овом пр вен ству би ло је ле по, јер 
сам се за ње га озбиљ но при пре ма ла, ма
да ни сам оче ки ва ла то пр во ме сто, јер 
сам се бо ри ла са   од лич ном так ми чар
ком Еном Ку пе шак из но во сад ског џу до 
клу ба  ко ја ме је по бе ди ла у по лу фи на лу  
про шлог др жав ног пр вен ства. Сма трам 
да тад ни сам би ла до вољ но пси хич ки 
при пре мље на, али сам се овај пут до бро 
спре ми ла и до би ла  меч у ко ме је про
тив ни ца нај пре во ди ла, али сам на кра
ју ус пе ла да је до би јем. Тај пр ви меч је 
био нај те жи и тра јао је пре ко три ми ну та а 
пре о ста ле две бор бе би ле су кра ће, јед на 
је тра ја ла шест, а дру га три де сет се кун ди. 
Сле ди др жав но пр вен ство у ја кој кон ку

рен ци ји и же лим мак си мал но да ис ко ри
стим ово вре ме да се при пре мим. Ра ди ћу 
са раз ли чи тим про тив ни ци ма из дру гих 
клу бо ва и ствар но бих же ле ла да сво јим 
ра дом и тру дом осво јим пр во ме сто. Ми
слим да сам фи зич ки до бро при пре мље
на и ја ка па је оста ло да се до бро при пре
мим и пси хич ки, ка же Ка та ри на То мић.

Тре нер Не над Ву ко лић ка же да је глав
ни циљ Пр вен ство Ср би је је глав ни циљ 
и да су пред Ка та ри ном ви со ки ци ље ви.

– Ка ћа је по че ла да се бо ри на онај на
чин ка ко сам ја за ми шљао, а то је вр ло 
те шко јер ја пред њу по ста вљам ви со ке 
ци ље ве, сма тра ју ћи да она мо же мно го. 

За ме не као тре не ра пред сто ји глав ни 
циљ, а то је пр вен ство др жа ве Ср би је, где 
бих во лео, у нај ма њу ру ку да до ђе мо до 
фи на ла. На рав но, спорт је то и увек мо гу 
да се де се не ке гре шке или кикс, али мо ја 
оче ки ва ња од Ка ће оста ју из у зет но ве ли
ка, ка же тре нер Не над

Ву ко лић ко ји се не за до во ља ва са мо 
по кра јин ском ти ту лом већ же ли и сма тра 
да Ка та ри на уз до бру пси хо ло шку, од но
сно мен тал ну при пре му мо же до нај ве ћих 
успе ха у на ци о нал ној, а по том и ме ђу на
род ној кон ку рен ци ји. У том сми слу Ка ћа 
и Не над по ја ча ће ин тен зи тет тре нин га на 
два пу та днев но. Д. Мо стар лић

ЏУ ДИСТ КИ ЊА „СИР МИ У МА“ КА ТА РИ НА ТО МИЋ ПО СТА ЛА КА ДЕТ СКА ПР ВА КИ ЊА 
ВОЈ ВО ДИ НЕ

Сле ди при пре ма за нај ва жни је так ми че ње

ЖОК „Спар так“ Су бо ти ца  – ГЖОК „Срем“Срем ска Ми тро ви ца
3:0 (25:21, 25:19, 25:12)

ЖОК „Спар так“: Гру ба нов, Па вло вић , 
Је ко вић , Ро дић, Ко ро ли ја, Ко цић 1, Џа
ко вић, Ма тић, Ба ић, Ши пић, Ив ко вић, Жи
гић. Тре нер: Са ша Не дељ ко вић

ГЖОК„Срем“: Ми хај ло вић, Гра бић, Га
ће ша, Са рић, Та дић, Дап че вић, Јо ва но
вић, Сте ва но вић, Егић, Стан ко вић, Ми
лу но вић, Дра шко вић , Ан тић, Жи ва но вић. 
Тре нер: Мир ја на Му су лин

Од бој ка ши це „Сре ма“ про шлог пет ка 
27. ја ну а ра 2023. го ди не ни су ус пе ле да 
се у Су бо ти ци из бо ре са од лич ном еки
пом „Спар та ка“. До ма ће игра чи це су игра
ле ве о ма по жр тво ва но, са пу но енер ги је, 
пред во ђе не из у зет но рас по ло же ном Та
тја ном Ма тић ко ја је би ла нај е фи ка сни ја 
и по пра ви лу осва ја ла кључ не по е не.

По че так утак ми це при пао је „Сре му“, 
има лу су го шће по чет ну пред ност од 8:5, 
па за тим и 10:7, на кон бло ка Жи ва но ви
ће ве. Од бој ка ши це „Спар та ка“ су по ла ко 

сма њи ва ле за о ста так, бло ком Ане Је ко
вић пре о кре ну ле су на 15:14. Рас по ло
же на Та тја на Ма тић, во ди ла је еки пу до 
осва ја ња пр вог се та, успе шним на па дом 
до но си пред ност од 4 по е на, 19:15. Не ка
да шња игра чи ца „Сре ма“  Је ко вић до но си 
од лу чу ју пред ност су бо тич ким го лу би ца
ма за по бе ду у пр вом се ту.  

„Спа р так“ је по вео са 4:2 у дру гом се
ту да би „Срем“ ис ко ри стио пар гре ша ка 
до ма ћих и пре о кре нуо на 7:5.  По но во је 
Ма ти ће ва би ла нај скон цен три са ни ја те 
до не ла по рав на ње на 7:7. Раз и гра ла се и 
Ши пи ће ва те су до ма ће по ве ле са 13:10. 
Ана Ми хај ло вић до но си по рав на ње 13:13, 
али од бој ка ши це „Сре ма“ ни су мо гле и 
ви ше од то га. Усле ди ла је но ва се ри ја 
„Спар та ка“, раз и гра ле су се Па вло ви ће ва 
и Ко ци ће ва па је пред ност стал но ра сла. 
„Спар так“ је по вео са 24:16, го шће су за
тим на ни за ле три по е на, ма ло сма њи ле 

за о ста так али ни су мо гле да угро зе ви со
ку пред ност рас по ло же них “Го лу би ца”. 

По че так тре ћег се та на го ве шта вао је 
ве ли ку бор бу. Ме ђу тим го шће су др жа ле 
ре зул тат ски при кљу чак са мо пр вих де
се так по е на. Пу бли ка је ужи ва ла у пар 
ду гач ких по е на ко је су по пра ви лу обич
но за вр ша ва ле у ко рист до ма ће еки пе. 
На кон упра во та ко јед ног ду гог по е на ко
ји је успе шно за вр ши ла Ло ре на Ши пић, 
„Спар так“ је по вео са 13:10. Ко ци ће ва по
ве ћа ва на 15:10 и већ та да се ви де ло да 
„Срем“ не ма ре ше ње за ра зно вр сну игру 
Су бо ти чан ки. До ма ће тре ћи сет за вр ша
ва ју по е ном Ба и ће ве и Па вло ви ће ве са 
убе дљи вих 25:12. 

У сле де ћем ко лу „Срем“ се на свом 
те ре ну у Спорт ској ха ли „Ми тро вач ке 
гим на зи је“ са ста је са јед ним од фа во ри
та за ти ту лу  еки пом „Же ле зни ча ра“ из 
Лај ков ца.

Злат на ме да ља ка дет ске пр ва ки ње Вој во ди не на та та ми ју
ми тро вач ког „Сир ми у ма“. Ка та ри на То мић и тре нер Не над Ву ко лић
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БА СКЕТ ЕКИ ПА „3Х3 ЛА ЋА РАК” ЗА СВЕ ГА НЕ КО ЛИ КО МЕ СЕ ЦИ ПО СТО ЈА ЊА ЗА БЛИ СТА ЛА 

Ка ко је из „тур ни ра за дру га ре“ 
на ста ла сјај на еки па
ла ћа рач ких ба ске та ша?

У пр вом ово го ди шњем бро ју на шег 
не дељ ни ка об ја ви ли смо вест о успе ху 
мо ма ка из Ла ћар ка и Срем ске Ми тро
ви це ко ји су у дре со ви ма Ба скет клу ба 
„3 х 3 Ла ћа рак“ на  пре сти жном но во го
ди шњем тур ни ру у Кра гу јев цу осво ји ли 
зла то у ју ни ор ској кон ку рен ци ји. Овај 
за вр шни про фе си о нал ни тур нир под 
па тро на том ФИ БЕ био је нај ма сов ни је 
и нај ква ли тет ни је про шло го ди шње ју
ни ор ско так ми че ње у ба ске ту „3 на 3“. 
По ста ву ба ске та шке еки пе „3 х 3 Ла ћа
рак“ ко ја је из „ср ца“ Шу ма ди је по сле 
фи нал не по бе де над глав ним фа во ри
том тур ни ра до не ла зла то, чи ни ли су 
Ни ко ла Гли гић, Урош Ђа ко вић, Јо ван 
Не ди мо вић и Ву ка шин До ста нић. Мла ди 
ла ћа рач ки и ми тро вач ки ба ске та ши, од
но сно ко шар ка ши, уве ри ли су љу би те
ље спор та и су гра ђа не да се у њи хо вој 
сре ди ни офо р мио од ли чан клуб  у овом 
све по пу лар ни јем, од не дав но  олим пиј
ском спор ту у ко ме се срп ска ре пре зен
та ци ја про шле го ди не по пе ла на свет ски 
и европ ски трон. У за вр шни ци де се так и 
ви ше тур ни ра  од и гра них у по след њих 
не ко ли ко ме се ци, ова еки па углав ном 
је би ла у гру пи три нај бо ље пла си ра на 
ти ма. 

Сјај на спорт ска при ча ко ју је по кре
ну ло не ко ли ко дру га ра и ба ске та шких 
ен ту зи ја ста из Ла ћар ка, по че ла је пре 
не што ви ше од по ла го ди не  ју ла 2022. 
ка да је на ста ром ко шар ка шком игра ли
шти на са мом кра ју ла ћа рач ког „сре мач
ког шо ра“ по сле без ма ло де се так го ди
на по но во ор га ни зо ван тур нир „3 на 3“. 
Ини ци ја ти ви ко ја је по те кла од Ми о дра
га Мир че те, про фе си о нал ног ла ћа рач
ког ко шар ка ша, ко ји је и сам уче ство
вао на ра ни јим тур ни ри ма у свом ме сту, 
при кљу чи ли су се „клин ци“ из кра ја. 
Они су уве ли ко игра ли у под мла ци ма 
сво јих клу бо ва али су се до бро се ћа ли 
од лич них тур ни ра и ста ри јих ко шар ка
шких идо ла. Ипак, усло ви за до бру „ба
ске ти цу“ на кра ју ули це би ли су ло ши, 
али је чла но ви ма ви бер гру пе „Ба скет у 
Срем ској (ули ци)“ је дан по зив био до во
љан да удру же сна гу и во љу не би ли 
„ожи ве ли“ при чу о ла ћа рач ком ба ске ту. 
Не у мор но су  ра ди ли на сре ђи ва њу за
пу ште ног те ре на и при пре ми тур ни ра, а 
ефек ти тог ра да би ли су из над оче ки ва
ња – тур нир је оку пио пе де се так игра ча 
и ве ли ки број по сма тра ча. Та да шњој 
до ма ћој еки пи „3 жа ра“ ко ју су чи ни ли 
Урош Ђа ко вић, Ни ко ла Гли гић, Не ма
ња Мир ко вић и Вла ди мир Чај ка уско ро 
ће се при дру жи ти не ко ли ко мо ма ка из 
Ми тро ви це и  на ста ће Ба скет клуб „3 х 
3 Ла ћа рак“ ко ји је успе шно од и грао већ 
де се так тур ни ра у ју ни ор ској, али и оној 
ја чој  се нор ској кон ку рен ци ји. По ред на

ве де не ог зла та у Кра гу јев цу осво ји ли су 
и јед ну про фе си о нал ну ју ни ор ску брон
зу у Но вом Са ду. Ови мом ци, ка ко се 
бли жи се зо на ле пог вре ме на и че шћих 
тур ни ра на отво ре ном на ја вљу ју бес по
штед ну бор бу и до бру игру, али се на
да ју да ће обез бе ди ти ши ру по др шку и 
по моћ спон зо ра ко ју су, ако је су ди ти по 
про те клих осам ме се ци очи глед но и за
слу жи ли. Уо ста лом, име Ла ћар ка и Гра
да Срем ске Ми тро ви це пред ста ви ли су 
на нај бо љи на чин.

Се дам на е сто го ди шњи Ни ко ла Гли гић 
из Ла ћар ка, ка пи тен еки пе, ју ни ор ски је 
члан еки пе „Под ри ња“. Ко шар ку је по чео 
у ЛСК  у код ис ку сног тре не ра Ми ло ша 
Ко ва че ви ћа – ле ген де ла ћа рач ке ко шар
ке. На ста вио је у ми тро вач ком „Сре му“, 
у ге не ра ци ји од лич них ју ни о ра ко ја, на
жа лост ни је оста ла на оку пу у сво јој уз
ра сној ка те го ри ји. Ни ко ла је јед но вре ме 
био ме ђу се ни о ри ма „Сре ма“ али као је 

као нај мла ђи од лу чио да ви ше про сто ра 
за игру по тра жи у ју ни о ри ма „Под ри ња“. 
Је дан је од оних ко ји су гра ди ли и ак тив
но „др же“ при чу о ла ћа рач ком ба ске ту. 
Из раз го во ра са њим са зна је мо ви ше о 
окол но сти ма на стан ка и функ ци о ни са
ња ове спорт ске дру жи не али и о са мом 
ба ске ту као  све по пу лар ни јој спорт ској 
ди сци пли ни.

– Сви ми ко ји смо у ко шар ка шком 
спор ту во ли мо да од и гра мо ба скет, по
гле да мо или од и гра мо по не ки тур нир „3 
на 3”. Про шлог ју ла мој ком ши ја и дру
гар из ули це – Ми о драг, ко га у Ла ћар ку и 
Ми тро ви ци до бро зна ју као ко шар ка ша 
и уче сни ка мно гих ба скет тур ни ра, до
шао је на иде ју да „про бу ди мо“ ба скет у 
Ла ћар ку. По слао ми је по ру ку са иде јом 
да на пра ви мо тур нир, јер се ба скет не
ка ко све ре ђе играо код нас. Че сто смо 
мо ра ли од ла зи ти у Ми тро ви цу или зва ти 
дру га ре да до ђу на наш те рен „код До

Вла ди мир Чај ка (де сно) у ак ци ји. Пр ви зва нич ни ју ни ор ски  „3х3“ тур нир
у Но вом Са ду на ко ме су осво је ни брон за на ме да ља и пр ви по е ни за ФИ БА 
ранг ли сту (Преузето са сајта „3х3 Србија“)
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ма“. Игра ли ште на кра ју Срем ске ули це 
би ло је у баш ло шем ста њу, па смо га 
ми, ко ли ко смо мо гли очи сти ли, по ко си
ли око ње га и до ве ли га у ред. Та ко смо 
об но ви ли тур нир. Из нос ко ти за ци ја – от
при ли ке не ких 200 евра ако се до бро 
се ћам, би ла је на гра да. Уче ство ва ло је 
12 еки па са ра зних стра на  из Ла ћар ка, 
Мар ти на ца, Ку зми на, Ми тро ви це, чи ни 
ми се чак и Сур чи на, Шап ца... Би ло је 
ле по по сле се дам  осам го ди на ви де ти 
то ли ко љу ди у пу бли ци. Тај пр ви тур нир 
до би ли су на ши дру га ри  се ни ор ски пр
во тим ци „Сре ма“. У сва ком слу ча ју, сви 
су би ли за до вољ ни и по че ли су „ка чи ти“ 
сли ке и ве сти са на шег тур ни ра. Та ко је 
све и кре ну ло, као је дан тур нир за дру
га ре и за ба ву. Ми смо по сле тог тур ни ра 
ре ши ли да са сво јом еки пом кре не мо на 
дру ге тур ни ре и ето, до шли  су и ре зул
та ти, ка же ка пи тен Гли гић и на ја вљу је 
још бо љу ор га ни за ци ју на ред ног тур ни
ра ко ји би по ред ви ше ква ли тет них уче
сни ка тре ба ло да при ву че и за ин те ре со
ав не спон зо ре. По ред  ка пи те на Гли ги ћа 
у пр во бит ној по ста ви ла ћа рач ких ба ске
та ша би ли су Урош Ђа ко вић, Вла ди мир 
Чај ка и Не ма ња Мир ко вић. Због Не ма

њи них оба ве за на фа кул те ту, али и ве
ли ких на по ра ко је из и ску је ба скет, укљу
чу ју ћи и не из бе жне по вре де, еки пи се 
вре ме ном при кљу чу ју не ки од мла дих 
ко шар ка ша „Сре ма“ по пут пр во ти ма ца 
Јо ва на Не ди мо ви ћа, Ву ка ши на До ста
ни ћа или Алек сан дра Ма ри ћа. У го ди
шњем ка лен да ру тур ни ра по ред „обич
них“ по сто је и про фе си о нал ни ФИ БА 
тур ни ри ко ји се нај ви ше бо ду ју и где је 
кон ку рен ци ја нај ја ча. Еки пе са нај ви ше 
бо до ва углав ном су по вла шће не при ли
ком бу ду ћих жре ба ња. Ла ћа рач ка еки па 
игра ла је на ве ћи ни се ни ор ских тур ни
ра. Ов де због сво јих го ди на и фи зич ких 
пре ди спо зи ци ја не ма ју ве ли ке шан се 
али су, по Ни ко ли ним ре чи ма, се ни ор
ски тур ни ри при ли ка да се „очвр сне“ и 
у су да ру са ис ку сни јим и го то во ду пло 
ста ри јим ти мо ви ма до ђе до бо љег ква
ли те та у игри. Про фе си о нал ни тур ни ри 
до зво ља ва ју ре ги стра ци ју са мо че ти ри 
игра ча, са јед ном ре зер вом док су тро ји
ца на те ре ну, док је код оста лих тур ни ра 
до зво ље но ви ше игра ча с об зи ром да је 
ба скет, за раз ли ку од кла сич не ко шар
ке, знат но на пор ни ји, бр жи, „пр ља ви ји“ 
и зах тев ни ји спорт са ви ше адре на ли на. 

Ов де се тро ши ве ћа сна га а са мим тим  
по треб ни је су че шће из ме не. Ба скет као 
спорт  не што по пут „ма лог фуд ба ла“, 
мно ги ма је ин те ре сант ни ји за гле да ње 
– игра ју се кра ћи на па ди са до ста шу те
ва па игра чи бр зо раз ми шља ју и не ма ју 
вре ме на за пре дах. 

Ни ко ла ка же да еки па „3 х 3 Ла ћа рак“ 
још увек не ма ре дов не за јед нич ке тре
нин ге већ сви игра чи за себ но тре ни ра ју 
у сво јим клу бо ви ма. По ред ју ни о ра ко
ји су око сни ца и бу дућ ност ти ма по сто ји 
и “дру га еки па” ко ју чи не ста ри ји мом ци 
ко ји су “од ра сли на ко шу у Срем ској”  
Не бој ша Бо јић, Мар ко Жи ва но вић, Ђор
ђе Па вло вић и Алек сан дар Вуч ко вић. 
За јед нич ко им је да во ле ба скет, по ма
жу овим клин ци ма и ула зе по по тре би, 
углав ном на се ни ор ским тур ни ри ма. 
Је дан од та квих чак су и осво ји ли. Ми
ћа, Гли га, Ву ле, Јо ван, Чај ка, Ђа ко вић и 
Мир ко вић при пре ма ју се за но ве иза зо
ве и бо до ве у Win ter to ur се ри ји. Јед но 
од по пу лар них лет њих так ми че ња, ујед
но и при ли ка да их ви ди до ма ћа пу бли
ка би ће тра ди ци о нал ни ФИ БА про фи 
тур нир на цен трал ном град ском тр гу у 
Срем ској Ми тро ви ци.  Д. Мо стар лић

„Све ово ра ди мо из љу ба ви и из ср ца“
Ми о драгМи ћа Мир че та ва жи за по

кре та ча нај но ви је ла ћа рач ке ба ске та шке 
при че, тре не ра и у до број ме ри фи нан си
је ра клу ба. Као са да већ ис ку сан ко шар
каш ко ји про фе си о нал но игра у ко шар ка
шким ли га ма Не мач ке пре у зео је оба ве зу 
да овим клин ци ма по мог не у струч ном 
и ма те ри јал ном сми слу.  На да се да ће 
њи хов труд и ре зул та ти би ти пре по зна
ти и по др жа ни. Не рет ко и са ми игра чи 
уче ству ју у „по кри ва њу“ тро шко ва. Ми о
драг је ро ђен у Вин ков ци ма, али је као 
тро го ди шњаг до шао у Ла ћа рак. Ка ри је ру 
је по чео у ЛСК – у у вре ме Ми ло ша Ко
ва че ви ћа, по пу лар ног Те тре ба,  Ми ши
ке Ђу ра ка и Ми ле та Кне же ви ћа ко ји су 
у то вре ме би ли у клу бу. У два на вра та 
играо је у „Сре му“ а по том се оти снуо у 

ино стран ство где је по след њих осам се
зо на. Не ма сум ње да ће ње го во зна ње 
и ис ку ство ко ри сти ти мла дим ба ске та
ши ма. Пред клу бом, ко ји „па пи ро ло шки“ 
још увек ни је зва нич но ре ги стро ван већ 
са да су ам би ци о зни пла но ви. Је дан 
од њих сва ка ко је на ста вак ла ћа рач
ког ба скет тур ни ра и да ља по пу ла ри
за ци ја мај сто ри ја под јед ним обру чем. 
– Же лим нај пре да ка жем да све ово ра
ди мо из љу ба ви и из ср ца. Хо ће мо да се 
де ца ба ве спор том, а не са мо да гле да
ју у те ле фо не и те ле ви зор. Сва ке го ди не 
сам у при ли ци да то ком ле та два или три 
ме се ца бо ра вим у Ла ћар ку и при ме тио 
сам да ни ко ни је до ла зио на кош, ов де на 
на шем те ре ну у Срем ској ули ци. Ба скет 
се ту ра ни је ите ка ко играо. Све ми је то 

би ло не ка ко ту жно па сам ре шио да са 
та мо шњим клин ци ма об но ви мо ову спор
стку при чу. Ми смо сво је вре ме но на овом 
те ре ну ор га ни зо ва ли вр ло ква ли тет не „3 
на 3“ тур ни ре на ко ји ма су игра ли на ши 
нај бо љи ба ске та ши. Ре као сам мом ци
ма да ћу ја док сам ту игра ти и ра ди ти са 
њи ма. При хва тио сам и да им по мог нем 
ма ло фи нан сиј ски око го ри ва, ко ти за ци је 
и дру гих тро шко ва. По што сам ви део да 
мом ци до бро игра ју и има ју по тен ци јал 
ре ши ли смо да фор ми ра мо еки пу и кре
не мо на ја че тур ни ре, јер ја кад сам по чи
њао ни сам имао ни ког да ме упу ти и да 
ми та ко по мог не, па сам мно го вре ма на 
гу био на ове ства ри, ка же Ми о драг Мир
че та у ко га са да шњи ју ни о ри из Ла ћар ка 
и Ми то ви це има ју ве ли ко по ве ре ње.

Тре ну ци пре да ха и так тич ке при пре ме (фо то Дра ги ца Ба са рић)

Еки па ко ја је од и гра ла пр ви тур нир под име ном 
„3х3 Ла ћа рак“ (С ле ва на де сно) Ни ко ла Гли гић, тре нер 
Ми о драг Мир че та, Вла ди мир Чај ка и Урош Ђа ко вић (чу чи)
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МИР ЈА НА МУ СУ ЛИН ПО НО ВО НА ЧЕ ЛУ
СТРУЧ НОГ ШТА БА ГЖОК „СРЕМ“  

Тру ди ће мо се да
игра мо ква ли тет но,
без ика квог при ти ска

МИ ТРО ВАЧ КИ ПЛИ ВАЧ КИ МА РА ТОН ЦИ  

Успе шни на др жав ном пр вен ству 
У су бо ту, 28. ја ну а ра на ба зе ну На ци о

нал ног тре на жног цен тра на бе о град ском 
Ко шут ња ку одр жа но је Пр вен ство Ср би је 
у пли ва њу на 5000 ме та ра. На сту пи ла су 
54 пли ва ча из 20 клу бо ва. На овом так
ми че њу пли ва ло је и дво је так ми ча ра 
Пли вач ког клу ба „Срем ска Ми тро ви ца”.

Ла на Га ври ло вић је пли ва ла у жен ској 
кон ку рен ци ји и у ап со лут ној кон ку рен
ци ји осво ји ла је 6. ме сто са вре ме ном 
1:07:24,56 и 2. ме сто у сво јој уз ра сној 
ка те го ри ји 2004. го ди шта. Ла на је ре пре
зен та тив ка Ср би је у три тло ну и ван се
зо не, у ци љу при пре ма за три а тлон ске 
тр ке, ве о ма успе шно на сту па на пли вач
ким так ми че њи ма. По ред Ла не, бо је ПК 
„Срем ска Ми тро ви ца” бра нио је мла ди 
че тр на е сто го ди шњи Ду шан Мр ва ље вић 
ко ји је са вре ме ном 1:11:32,06 за у зео 16. 
ме сто у апо слут ној кон ку рен ци ји и ше сто 

ме сто у сво јој уз ра сној ка те го ри ји. Ду ша
ну је ово пр во так ми че ње и као нај пер
спек тив ни ји мла ди ми тро вач ки пли вач 
на го ве шта ва да ње го во вре ме тек до ла
зи, ка жу у клу бу.

– Док су ма ра тон ци пли ва ли у Бе о гра
ду, у да ле кој Нор ве шкој Иван Ке вић, још 
је дан члан ПК „Срем ска Ми тро ви ца” и 
је дан од нај бо љих срп ских пли ва ча леђ
ним сти лом – ак ту ел ни шам пи он Ср би је,  
вред но тре ни ра и са по чет ком но ве се зо
не оче ку је мо но ве вр хун ске ре зул та те од 
ње га. По ред свих усло ва ко ји му се ну де 
у Нор ве шкој Иван има ве ли ку же љу да 
за пли ва за срп ску ре пре зен та ци ју. На
да мо се да ће мо овог ле та на Европ ском 
ју ни ор ском пр вен ству ко је се одр жа ва у 
Бе о гра ду на ви ја ти за Ива на под срп ском 
за ста вом, ка же Алек сан дар Га ври ло вић, 
тре нер у ПК “Срем ска Ми тро ви ца”

На ста вљен је су пер ли га шки пр вен стве
ни ка ра ван. Од бој ка ши це ГЖОК „Срем“ 
из  Срем ске Ми тро ви це стар то ва ле су 
убе дљи вом по бе дом про тив еки пе „Но вог 
Са да“, а про те клог пет ка су го сто ва ле су
бо тич ком „Спар та ку“. На че ло струч ног 
шта ба, по по врат ку из Ки не, по но во је тре
нер Мир ја на Му су лин, а у ре до ви ма Ми
тров чан ки у на став ку се зо не оку ша ће се 
но ва од бој ка ши ца Ми ли ца Ми лу но вић, ко ја 
је до шла из „Пар ти за на“ . Са ти мом „Сре
ма“ тре ни ра и јед на игра чи ца из да ле ке 
Ки не, ко ју тре нер и са и гра чи це нај јед но
став ни је зо ву „Та ки“. Сво јим до са да шњим 
из да њи ма на те ре ну под вођ ством са да
шњег по моћ ног тре не ра Ни ко ле Ка при ца, 
еки па еки па „Сре ма“ прак тич но је обез бе
ди ла оп ста нак у дру штву нај бо љих  што је 
био и је дан од при мар них ци ље ва клу ба. 
Мир ја на Му су лин би ла је то ком је се ни и 
по чет ка зи ме у по зи ци ји да пре ко ин тер нет 
плат фор ме од бој ка шког са ве за ужи во пра
ти утак ми це сво је еки пе .

– Из у зет но сам за до вољ на. Не ке оства
ре не по бе де би ле су и нео че ки ва не, та ко 
да сва ка част Ни ко ли, Ми ла ну и сви ма ко ји 
су по ма га ли да ова еки па ква ли тет но ра ди. 
Пред сто ји нам не ко ли ко те шких утак ми ца 
са фа во ри ти ма. Тру ди ће мо се да од и гра мо 
ква ли тет но, без ика квог при ти ска. На да мо 
се по бе да ма про тив еки па са ко ји ма мо же
мо да игра мо, а про тив фа во ри та же ли мо 
да по ка же мо што бо љу игру. На по зи ци ји 
при ма ча по ја ча ли смо се Ми ли цом Ми лу
но вић из „Пар ти за на“, јер смо јед но вре ме 
„ку бу ри ли“ на тој по зи ци ји,  где су игра ле 
Ду ња Гра бић и Ана Ми хај ло вић. У ме ђу
вре ме ну је Ана има ла пех са по вре дом сто
па ла и би ли смо при ну ђе ни да де вој ке ко је 
игра ју ко рек то ра по ме ри мо на ме сто при
ма ча, јер на клу пи има мо из у зет но мла ду 
пи о нир ку Ми ну Ми хај ло вић ко ју ни смо тек 
та ко сме ли да „уба ци мо у ва тру“. Де вој ка из 

Ки не та ко ђе игра на по зи ци ја ма при ма ча и 
ко рек то ра и ми слим да мо же до ста да нам 
по мог не, јер је то ква ли тет сли чан на шим 
игра чи ца ма а ов да шње тр жи ште је ма ло за 
ква ли тет не игра чи це ко је би по кри ле по тре
бе свих клу бо ва, ка же шеф струч ног шта ба 
Мир ја на Му су лин. Она је у функ ци ји јед ног 
од тре не ра би ла у ки не ском клу бу „Шен 
жен“ ко ји је је дан од шест нај ква ли тет ни јих 
ти мо ва та мо шње ли ге. По што еки пу чи не 
углав ном европ ске игра чи це, њен за да так 
је био да са ки не ским тре не ри ма и струч
ним шта бом на пра ви  сво је вр сну „спо ну“ 
и при ла го ди њи хов рад  са на чи ном ра да 
и на ви ка ма  европ ских игра чи ца. Мир ја на 
је на за вр шном тур ни ру во ди ла еки пу као 
пр ви тре нер а клуб је оства рио исто риј ски 
успех – пла сман на тре ће ме сто. 

 Д. Мо стар лић

АК „СИР МИ УМ“
Две брон зе
са так ми че ња
у Бе о гра ду

Про шлог ви кен да одр жа на су два так ми
че ња у атлет ској дво ра ни у Бе о гра ду. Пр
вен ство Ср би је за ју ни о ре и ју ни ор ке (У20) 
и Пр вен ство Ср би је у ви ше бо ју за пи о ни
ре и пи о нир ке (У16). Атлет ски клуб „Сир
ми ум“ имао је три  пред став ни ка на оба 
так ми че ња. Они су осво ји ли две брон за не 
ме да ље и јед но че твр то ме сто. Нај пре је у 
су бо ту, 28. ја ну а ра у ди сци пли ни 400 ме
та ра код ју ни о ра че твр то ме сто за у зео Вук 
Ма рин ко вић  ко ме је не до стај ло са мо осам 
сто тин ки (52.07с лич ни ре корд) до брон за
не ме да ље. Да је на сту пао у нај бр жој гру
пи, вр ло из ве сно би је и осво јио. На ред
не го ди не би ће у овој уз ра сној ка те го ри ји. 
Дру гог да на так ми че ња Ања Чан ча ре вић 
(још увек мла ђа ју ни ор ка У18) осво ји ла 
је брон за ну ме да љу у ба ца њу ку гле (4 ки
ло гра ма) лич ним ре кор дом 12.14 ме та ра. 
Ре зул тат је мо гао би ти и бо љи, али све у 
све му, бит на је ме да ља, ка жу у „Сир ми у
му“. Нај при јат ни је из нен ђе ње на пра вио је 
пи о нир Сте фан Ђо нић. Деч ко ко ји за и ста 
обе ћа ва и пред ста вља све тлу бу дућ ност 
ми тро вач ког клу ба. Осво јио је брон зу у пе
то бо ју, иа ко пре то га ни ка да ни је ска као у 
вис, док је у даљ ска као са мо јед ном, пре 
две го ди не. 

– По но сан сам на успе хе и ре зул та те 
ко је смо по сти гли, јер су углав ном ис пред 
нас де ца из Бе о гра да и Но вог Са да ко ја 
то ком це ле зи ме тре ни ра ју у дво ра на ма и 
има ју са вр ше не усло ве за рад. Но, ми на
ста вља мо да ље пу ном па ром и оче ку је мо 
но ве успе хе у ви кен ди ма пред на ма, по ру
чу је тре нер Сло бо дан Ма ца но вић.

Ивана Атарац 
положила
за црни појас

Наша дугогодишња такмичарака Ата-
рац Ивана, наш лаћарачки вишеструки 
освајач државних одличја. Борац са ос-
војеним медаљама на сваком такмичењу 
на ком је наступала. Постала је мајстор 
џудоа. Дана 28.01.2023 положила је у 
Новом Саду пред џудо комисијом за 
црни појас. И тако је у наш клуб дошао 
још један мајстор јудо спорта. Све чес-
титке Ивани од управе клуба и да наста-
ви са успесима, каже се у саопштењу 
Џудо клуба ЛСК.

Нове играчице у редовима „Срема“ 
Милица Милуновић (лево)
и одбојкашица из Кине чије име 
тренер и саиграчице најлакше 
изговарају као „Таки“
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АК „СИР МИ УМ“

Ми на Да со вић
бли ста ла у 
ре пре зен та ци ји Ср би је

У сре ду, 25. ја ну а ра у атлет ској дво ра
ни у Бе о гра ду одр жан је тро меч из ме ђу 
атлет ских ре пре зен та ци ја Ср би је, Хр ват
ске и Сло ве ни је. У из у зет но ја кој кон ку
рен ци ји нај бо љих се ни о ра и се ни ор ки два 
чла на Атлет ског клу ба „Сир ми ум“  би ли су 
део ре пре зен та ци је. Мир ја на Да со вић  на
сту пи ла је у ба ца њу ку гле, а тре нер Сло
бо дан Ма ца но вић Сло бо дан  био је део 
струч ног шта ба ре пре зен та ци је. Ми на је 
и ово га пу та по бе ди ла и то так ми чар ке из 
Хр ват ске и Сло ве ни је, чи ме је до не ла мак
си ма лан број бо до ва срп ском атлет ском 
ти му ко ји је осво јио пр во ме сто у ге не рал
ном пла сма ну.   

– Ре зул тат од 13.75 ме та ра  мо гао је би
ти и бо љи, али на фор му је ути ца ло от
ка зи ва ње Ме ди те ран ских ига ра ко је је 
тре ба ло да се одр же про те клог ви кен да у 
Ва лен си ји. За до вољ ни смо пре све га по
бе дом и мак си мал ним бро јем бо до ва ко је 
смо до не ли ре пре зен та ци ји Ср би је. На ста
вља мо да ље са же љом да из так ми че ња 
у так ми че ње по сти же мо још бо ље ре зул
та те, на по ми ње тре нер Сло бо дан Ма ца
но вић.

Нај мла ђи успешни
у Ва ље ву

Нај мла ђи атле ти ча ри „Сир ми у ма“ бли
ста ли су у Ва ље ву на атлет ском так ми че њу, 
ко је је про те клог пет ка одр жа но у Ва ље ву и 
осво ји ли су шест ме да ља. На пра вој сне
жној ме ћа ви, баш на дан Све тог Са ве, злат
не ме да ље осво ји ле су Ду ња Јо си мо вић 
ко ја се по ла ко вра ћа у ста ру фор му и нај
мла ђа у еки пи  Ена Са вић. Сре бр не ме да
ље осво ји ли су На ђа Ву ко вић, Ла ра Џе вер,  
Алек сан дар Ра до ва но вић и Уна Џе вер.

– По но сан и да сам ову мла ду еки пу . 
Хра бро су тр ча ли по сне гу и ме ћа ви, за до
во љан је тре нер Го ран Па вло вић ко ји ис ти
че по да так да су мла ди атле ти ча ри го ди ну 
за по че ли ме да ља ма, баш као што су за вр
ши ли и прет ход ну. Д. Мо стар лић

Фуд ба ле ри „Ин ђи је То јо Та јерс“ от пу
то ва ли су на при пре ме у тур ско ле то
ва ли ште Ан та ли ја где су у не де љу, 29. 
ја ну а ра, од ра ди ли пр ви тре нинг. Због по
ро дич не тра ге ди је ни је от пу то вао тре нер 
„зе ле нобе лих“ Јо ван Го лић, а ње го во 
по ја вљи ва ње у Тур ској оче ку је се кра јем 
ове не де ље. У Ан та ли ји се на ла зе гол
ма ни Рнић, Чу пић и Та сић, али и игра чи: 
Ђу рич ко вић, Ср би ја нац, Ву ко вић, Бо јо
вић, Ђо ко вић, Ра ђен, Ми ја и ло вић, Мар ко 
и Сла ви ша Сто ја но вић, Не дељ ко вић, Ја
њић, Де сан чић, Га ји ло вић, Ђу рић, Ста
но је вић, Сте ва но вић, Ра кић, Ра до са вље
вић, Ђур ко вић, Ђор ђе и Ми лан Ку кољ. 
На при пре ме са „зе ле нобе ли ма“ от пу то
вао је и Ми лош Џу гур дић ко ји је у прет
ход ној се зо ни но сио дрес ФК „На пре дак“ 
Кру ше вац, али ка ко ис ти чу пред став ни ци 

ин ђиј ског пр во ли га ша, са њим још ни су 
ута на че ни до го во ри око бу ду ће са рад ње.

Го ран Дра го љић, шеф струч ног шта ба 
ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“, ис та као је по сле 
пр вог тре нин га у тур ском ле то ва ли шту 
да су усло ви за тре ни ра ње ве о ма до бри 
и да ће то ком бо рав ка у Ан та ли ји од и гра
ти три при ја тељ ске утак ми це.

– Има мо од лич не усло ве, од лич не про
тив ни ке. На на ма је да до бро ра ди мо, да 
се до бро при пре ми мо и да ис ко ри сти мо 
ове усло ве ко је има мо ре као је Дра го
љић и до дао да ће 1. фе бру а ра игра ти са 
ка зах стан ским клу бом „Ор да ба си“, док 
ће им про тив ник 4. фе бру а ра би ти пољ
ске „Ко тви це“. Тре ћу и по след њу кон
трол ну утак ми цу у Ан та ли ји од и гра ће 8. 
фе бру а ра, а за про тив ни ка има ће дан ски 
ФК „Хви до вре“.  М.Ђ.

Фуд ба ле ри „Ин ђи је“
от пу то ва ли у Ан та ли ју

УСПЕ ШНА ПР ВА ПРО ВЕ РА ИН ЂИЈ СКИХ „ЗЕ ЛЕ НОБЕ ЛИХ“

По бе да над ти мом из Шај ка ша
ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“ Ин ђи ја – ФК „Бо рац“ Шај каш

 5:1 (3:0)
Фуд ба ле ри „Ин ђи је То јо Та јерс“ од и гра

ли су пр ву кон трол ну утак ми цу у окви ру 
при пре ма за пред сто је ћи про лећ ни део 
се зо не у Пр вој ли ги Ср би је. Про тив ник 
им је у че твр так, 26. ја ну а ра би ла еки па 
„Бор ца“ из Шај ка ша. Овај су срет од и гран 
је у Спорт ском цен тру „Ле је“ у Ин ђи ји 
пред око три де се так гле да ла ца. Тре нер 
„зе ле нобе лих“ Јо ван Го лић из вео је на 
по чет ку су сре та тим у са ста ву: Чу пић, Ра
ђен, Бо јо вић, Ђор ђе Ку кољ, Ср би ја нац, 
Ја њић, Сто ја но вић, Га и ло вић, Ра кић, Сте
ва но вић, Ђу рић. То ком утак ми це у игру су 
ушли и Та сић, Абра му шић, Ђо ко вић, Ми
ја и ло вић, Ђу рич ко вић, Ми лош Ку кољ, Си
ме у но вић, Не де љо вић, Ко ва че вић, Ђур
ко вић и Ку ља нин.

Од са мог по чет ка су сре та би ло је очи
глед но да је „Ин ђи ја“ бо ља еки па од го
сти ју из Шај ка ша ко ји игра ју сте пе ник 
ни же так ми че ње, Срп ску фуд бал ску ли гу 
Вој во ди на. 

Пр ви гол по сти гао је Ра кић у 22. ми
ну ту утак ми це. Ја њић је сјај но про и грао 
са и гра ча, а Ђу рић из пр ве ша ље лоп ту у 
пе те рац где про на ла зи уса мље ног Ра ки
ћа ко ји гла вом ша ље лоп ту у гол го сти ју 
за 1: 0. Дру ги гол за „зе ле нобе ле“ по сти

же Ђу рић у 26. ми ну ту ме ча. Ја њић ша ље 
лоп ту ка Ра ки ћу, а овај са да аси сти ра и 
вра ћа дуг Ђу ри ћу ко ји тре се мре жу ти ма 
из Шај ка ша, 2:0.

Пред сам крај пр вог по лу вре ме на „Ин
ђи ја“ по ве ћа ва се пред ност на 3:0. Сто
ја но вић про на ла зи Ср би јан ца на ле вој 
стра ни на па да до ма ћи на, сјај но аси сти ра 
ка Ра ки ћу ко ји је са мо под мет нуо но гу, 3:0.

Дру го по лу вре ме је стар то ва ло број ним 
из ме на ма у обе еки пе. „Бо рац“ је у овом 
де лу игре де ло ва ло не што ор га ни зо ва ни
је. До ма ћи тре су мре жу већ у 54. ми ну ту 
ка да је мла ди Ку ља нин по сти гао че твр ти 
гол на утак ми ци. Али то ни је крај го ле а де 
„зе ле нобе лих“. Ко ва че вић је био стре лац 
сле де ћег го ла за 5:0. По сле за по че те ак
ци је гол ма на Та си ћа, усле ди ла су че ти
ри до бра до да ва ња, Ко ва че вић је на био 
на 20 ме та ра од го ла го сти ју, од ме ре ним 
удар цем ле ве, сла би је но ге, ша ље лоп ту 
крај гол ма на у мре жу. Ко на чан ре зул тат 
на овом су ре ту по ста вио је играч „Ин ђи
је“, у 81. ми ну ту. Би ла је то пр ва до бра 
ак ци ја го сти ју. Цен тар шут или шут ис ко са 
са ле ве стра не на па да „Бор ца“, лоп ту у 
по ку ша ју да је из ба ци, у мре жу ша ље Ђо
ко вић, 5:1. М.Ђ.

ФК Ин ђи ја у Ан та ли ји
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Ка ко је Иња ки Ви ли јамс 
по ме рен са шпи ца на кри ло

Ре ги о нал на јав ност да ни ма бру ји 
о из ве сној Са ши Сре да но вић, 
ко ја се ла жно пред ста вља ла као 

спорт ска пси хо ло шки ња са тре нут ним 
за по сле њем у ФК Бар се ло на. Ова 
атрак тив на Под го ри чан ка већ не ко ли
ко го ди на уна зад при вла чи па жњу 
при чом о сво јој не сва ки да шњој ка ри
је ри и ра ду у ве ли ким европ ским клу
бо ви ма.

На реп јој је стао пор тал „Fa ke news 
tra gač“ ко ји је ре шио да ма ло за гре бе 
по по вр ши ни, и за раз ли ку од ве ћи не 
ме ди ја и њи хо вих но ви на ра, про ве ри 
ову истин ску спорт ску бај ку. Ис по ста
ви ће се да је ле па пси хо ло шки ња сла
га ла бу квал но све у ве зи сво је ка ри је
ре и жи вот ног пу та. А на при ча ла је 
бо га ми сва шта.

На ве ла је да је спе ци ја ли зи ра ла 
спорт ску пси хо ло ги ју у Ма стрих ту, на 
уни вер зи те ту на ко јем та спе ци ја ли за
ци ја и не по сто ји. Да ље, ка ко ка же, 
бо га ту ка ри је ру спорт ског пси хо ло га 
гра ди ла је у клу бо ви ма као што су 
Олим пи ја Љу бља на, Атле тик Бил бао, 
Ре ал Бе тис и на по слет ку – моћ на Бар
се ло на, чи ји по зив ни је мо гла да од би
је. Шест го ди на, ка же, би ће уго во ром 
ве за на за ка та лон ски клуб. Про ве ром 
ин фор ма ци ја и кон так ти ра њем на ве
де них клу бо ва, пор тал „Fa ke news tra
gač“ је уста но вио да ни ко из тих клу бо
ва ни кад ни је чуо за до тич ну.

У број ним го сто ва њи ма на срп ским 
и цр но гор ским ме ди ји ма, Са ша је 
де ли ла сво ја ис ку ства у ра ду са нај ве
ћим фуд бал ским зве зда ма и пре при
ча ва ла ур не бе сне анег до те. Ина че, 
ка ко ка же, ужа спе ци јал ност јој је пси
хо ло ги ја на па да ча!? Ка же да је она 

лич но за слу жна што је Иња ки Ви ли
јамс са шпи ца пре шао на кри ло. Ту су 
и ис ку ства са Ћа ви јем, Пе ле гри ни јем, 
Хо а ки ном… Све до де та ља опи са ни.

Ово осве же ње на на шој јав ној сце ни 
у ви ду ле пе и успе шне же не сти гло је, 
по ред број них ТВ ста ни ца и ин тер нет 
пор та ла, и до на шег Јав ног сер ви са. 

На рав но, ка да су схва ти ли да су ис фу
ше ри ли и по ко зна ко ји пут обру ка ли 
но ви нар ску про фе си ју, бр зо су ски ну
ли спо ран ин тер вју са свог сај та.

У Цр ној Го ри се Са ша при лич но 
ле по сна шла и при ву кла па жњу, ка ко 
ме диј ске, та ко и струч не јав но сти. У 
ор га ни за ци ји Оп шти не Бу два, са да 
већ слав на Са ша Сре да но вић одр жа

ла је кра јем про шле го ди не кон фе рен
ци ју у хо те лу „Сплен дид“ у Бе чи ћи ма. 
Ка ко пи ше цр но гор ска „По бје да“ „кон
фе рен ци ја је би ла по вод да Под го ри
чан ка број ним спор ти сти ма, тре не ри
ма, спорт ским рад ни ци ма и за љу бље
ни ци ма у спо рт, об ја сни ути цај спорт
ске пси хо ло ги је.“  Да ље се у тек сту 
на во ди да је „из у зет на кон фе рен ци ја 
оку пи ла број на спорт ска име на као 
што су Бо шко Ра до вић, се лек тор цр но
гор ских ко шар ка ша, про сла вље ни 
од бој каш Игор Ву шу ро вић, ге не рал ни 
се кре тар ЦОКа, Иван Стру гар, пред
сјед ник Кик бокс са ве за Цр не Го ре, 
фуд бал ски тре не ри Ми о драг Џу до вић, 
Алек сан дар Не до вић, Да мир Ча кар…“ 
И сви до ђо ше да по ку пе зна ње. Шоу!

О раз ло зи ма ла жног пред ста вља
ња би се мо гло при ча ти у не до
глед. Да ли су пси хо ло шке или 

фи нан сиј ске при ро де (или и јед но и 
дру го), то се још увек не зна. Оно што 
је ов де за бри ња ва ју ће је сте чи ње ни
ца да жи ви мо у све ту у ко јем су ова кве 
ства ри мо гу ће и то све за хва љу ју ћи 
ме ди ји ма. Тач ни је „но ви на ри ма“ ко ји 
не уме ју да на пра ве вест и на пи шу 
не што па мет но, већ ску пља ју не про
ве ре не ин фор ма ци је по ин тер нет бла
ту и дру штве ним мре жа ма.

Ни кон зу мен ти та квих са др жа ја ни су 
ни шта бо љи. А мно го их је. На жа лост, 
ство ре на је та ква ат мос фе ра да ве ћи
на љу ди по ве ру је у све што им се сер
ви ра. У мо ру ла жних ин фор ма ци ја, 
те о ри ја за ве ре и об ма на, оби чан 
чо век ла га но гу би кон такт са ре ал но
шћу. Мо жда тре ба по не кад ис ко ри сти
ти ту си ву ма су у гла ви на ко ју се 
на ’ва та ла па у чи на.    

У број ним го сто ва њи ма на 
срп ским и цр но гор ским 

ме ди ји ма, Са ша је де ли ла 
сво ја ис ку ства у ра ду са 

нај ве ћим фуд бал ским зве
зда ма и пре при ча ва ла 

ур не бе сне анег до те. Ина
че, ка ко ка же, ужа спе ци
јал ност јој је пси хо ло ги ја 
на па да ча!? Ка же да је она 

лич но за слу жна што је 
Иња ки Ви ли јамс са шпи ца 
пре шао на кри ло. Ту су и 

ис ку ства са Ћа ви јем, 
Пе ле гри ни јем, Хо а ки ном… 

Све до де та ља опи са ни

Но ва по бе да ми тро вач ких ку гла ша
Ку гла шки клуб „Сло бо да“ из Ста ре 

Мо ра ви це као до ма ћа еки па у 14. ко лу 
Пр ве вој во ђан ске ли ге до че као је про те
кле не де ље дру го пла си ра ну еки пу  
„Сре ма“ из Срем ске Ми тро ви це. 
Ми тров ча ни су оства ри ли ва жну по бе ду 
на те шком  го сто ва њу и оста ли на вр ху 
та бе ле. На из глед убе дљив ре зул тат од 
6:2 за Срем це ни је до вољ но ре а лан 
опис то ка овог ме ча у ко ме је на кра ју 
раз ли ка би ла са мо 12 чу ње ва. То ком 
ме ча у сва три од и гра на бло ка би ло је 
ве о ма дра ма тич но и не из ве сно. Пр ви 

блок за „Срем“ на сту па у са ста ву Ма рио 
Ру жец ки и Мар ко Егић. Пр ви играч ни је 
био до вољ но рас по ло жен за игру и сла
бим ре зул та том из гу био је  ве ли ком 
раз ли ком. На дру гој стра ни, мла ди Егић 
од и гра ва ве о ма до бро,узи ма бод и пра
ви ве ћу раз ли ку. На кра ју пр вог бло ка 
би ло је  1:1.

Дру ги блок у са ста ву Бо рис Лу кач и 
Пре драг Ко ва чић игра ју про тив не што 
лак ших про тив ни ка. Си гур ном игром 
оба игра ча до ла зе до бо до ва и ства ра ју 
пред ност за сво ју еки пу. Тре ћи блок 

на сту па у са ста ву Ан ђел ко Кли ча рић и 
Рат ко Па влић. Играч утак ми це у ре до
ви ма Сре ма ца  Кли ча рић од и гра ва још 
је дан сја јан меч. Ви со ким ре зул та том од 
596 чу ње ва успе ва да одр жи ко рак са 
про тив ни ком. На кра ју, ве о ма ва жна 
по бе да за Срем це. Пр ви пра ти о ци на 
та бе ли из гу би ли су утак ми це па бо дов
на пред ност Ми тров ча на ра сте, чи ме 
еки па до би ја ве ће са мо по у зда ње у 
на став ку пр вен ства. Еки па је још јед ном 
по ка за ла тим ски дух и  по бед нич ки 
ка рак тер, ка жу у „Сре му“.
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ВЕ ЛИ КИ ФРАН ЧЕ СКО ТО ТИ

Фуд бал ски принц
Не за слу жу је сва ко да га 

на зи ва ју прин цем. 
До би ти ту „ти ту лу“ ме ђу 

љу ди ма ни је ла ко, ни ма ло 
ла ко! Нај лак ше се мо жда 
по ста је онај пра ви принц по 
де фи ни ци ји, до вољ но се 
са мо ро ди ти у кра љев ској 
по ро ди ци. Са вла дар ском 
ти ту лом се про сто не ко ро ди, 
ла ска ва ти ту ла се за слу жу је 
кроз жи вот чи ње њем из у зет
ног. У мо дер ном до бу чи ји 
смо не ми све до ци из у зет ног 
има све ма ње, ако се де си 
рав на се са чу дом.

Не до ста так зна ња и та лен
та мно ги ма не чи ни пре пре ку 
да пу ца ју на ви со ко и по ку ша
ва ју да за у зму ме сто ко јем 
ни су до ра сли ни ти су то ме 
до стој ни, а уко ли ко дар и 
та ле нат код не ког ни су де фи
ци тар ни ту је при ча го то ва, на 
та пет пр во до ла зе сно ви о 
на пла ти истих, а ко ри шће ње 
да ра и та лен та на дру ги ве ли
ко ду шни ји на чин, да ле ко су 
ван до ме та опа жа ња са вре
ме них умо ва.

Ге ни јал ци се мно ги ро де, 
мно ги ка сни је и про пад ну да 
ли не пре по зна ју ћи та ле нат 
да ли не ис тра јав ши у раз ви
ја њу ро ђе њем  до би је них 
пре ди спо зи ци ја.

Нај ве ћи са мо мо гу уро ђе ну 
вред ност ви ше стру ко  умно
го стру чи ти и оста ти ода ни 
сво јој пр вој пра вој и ис по ста
ви ће се је ди ној љу ба ви, по ка
зу ју ћи за хвал ност ко ја се 
да нас вред но сно све ви ше 
уни жа ва док пот пу но не 
иш че зне.

Нај ве ћи не на пу шта ју оно 
што им је при ср цу ра ди пре
сти жа и над ме та ња у сла ви. 
За њих је сла ва не што дру го 
 вер ност сво јој ма ти ци, сре
ћа су гра ђа на ме ђу ко ји ма је 
од ра стао, ко ји ће га бо дри ти 
и ди чи ти му се ви ше не го 
би ло где.

Спорт се пре тво рио у гра
ну све ве ћег про фи та и 
енорм ног ка пи та ла, а игра чи 
у по крет ну ствар ко ја све то 
тре ба да омо гу ћи и на ко јој  
је de fac to па ра фом на уго
вор ус по ста вље но вла сни
штво. Је ди но у ма тич ном 
клу бу ни си ствар, ту си ве ли
чи на са тен дец ни јом из ра
ста ња у трај ни јег идо ла, не 
због тр жи шне вред но сти и 
ре кла ми ра ња брен до ва, не 
то ли ко ни због фуд бал ских 
ве шти на не го због оно га што 
је дав но по че ло да бле ди 

по том и иш че за ва, не пре ки
ну та при вр же ност, вер ност, 
емо ци ја пре ма свом фуд бал
ском из во ри шту.

Ако би смо се упу сти ли у 
ро го ба тан по сао  пом ну ана
ли зу убе ђен сам да би смо 
на шли ма ли број спор ти ста у 
свим про фе си о нал ним спо р
то ви ма и свим др жа ва ма да 
су би ти са ли  са мо у јед ном 
клу бу, ако се кон цен три ше мо 
на фуд бал број ће би ти дра
стич но ма њи, ако се за др жи
мо на вр хун ском фуд ба лу 
број ће би ти ми но ран, док 
ако го во ри мо о фуд ба ле ри
ма вр хун ске кла се ко ји ни су 
од ла зи ли из свог „ма лог“ 
клу ба оста ће са мо он  Фран
че ско То ти.

Ма ли клуб пре ма кри те ри
ју му тро фе ја, ве ли ки по 
ње му. Ве ли ки фуд ба лер од 
са мог по чет ка  до са мог кра ја 
играо  је ди но  у клу бу ко ји 
ни је ме ђу нај бо га ти јим и нај
тро феј ни јим. У епо си ко ју 
про жи вља ва мо за зву чи као 
чу до, не ма лом бро ју и као 
лу дост. Ре ћи ће да је луд што 
ни је оства рио уно сан тран
сфер, а мо гао је да „згр не 
ло ву“, „по гле дај оног дру гог 
ко ли ко је за ра дио, сни ма 
ре кла ме, пра ва фа ца“. Исти
на, за ра дио би пу но ви ше, 
али све би оста ло из гу био. 
Ко ме би као та кав био ду го
веч ни узор и ин спи ра ци ја, ко 
би мо гао да се угле да на 
фуд ба ле ра ко ји је уто нуо у 
мо ре та квих, кре нув ши са мо 
за до би ти сла ма ју ћи ср ца 
на ви ја ча по пу лар не „Ву чи

це“. Ко ме би се по кло ни ци 
фуд ба ла бес крај но ди ви ли 
због оно га што је за ми шље
но да фуд бал пред ста ва ља, 
а он све ини ци јал не за ми сли 
по кре та ча фуд ба ла век и по 
ка сни је спро вео у де ло 
ба шти не ћи фуд бал ску 
вр сност, ода ност клу бу и 
на ви ја чи ма, фер плеј, на 
те ре ну и ван те ре на по на ша
ње до стој но истин ског спор
ти сте и џен тлме на.

Та кви су љу ди ма за ни
мљи ви, и ко ни је чуо за „Ро
му“ чуо је за То ти ја. Дру ге 
игра че за се ни ла је по зна тост 
клу ба чи је су бо је бра ни ли, 
за се ни ло их је и мно што 
истих та квих при сти глих у 
клуб „тр бу хом за кру хом“ у 
по тра зи са сла вом.

За хва љу ју ћи фе но ме ну 
„То ти“ до не кле је убла
же на би блиј ска мак си

ма „Ни ко ни је про рок у свом 
се лу“. Мо же се ипак би ти 
сла ван у свом за ви ча ју, али 
не мо же сва ко би ти сла ван у 
свом за ви ча ју.  Ка ко да 
бу деш ве ли чан ако ми слиш 
са мо на се бе. Не ће оста ти 
не за бо ра ван онај ко ји је ура
дио већ ви ђе но и кре нуо за 
ма сом. Ви ђе ни и углед ни 
оста ју са мо из у зет ни. Да је 
Би бли ја пи са на на кон 
на стан ка фуд ба ла у ко јем су 
уче шће узе ли из ван ред ни 
спо р ти сти из ван ред них ван
спорт ских осо би на, по зна то 
но во за вет но ге сло мо ра ло 
би да из о ста не.

Не тре ба пре пу сти ти за бо
ра ву да су То ти је вом успо ну 

ку мо ва ла два фуд бал ска 
рад ни ка ко ја ни су ви ше ме ђу 
на ма, два Ср би на Ву ја дин 
Бо шков и Си ни ша Ми хај ло
вић. Пр ви га је као тре нер 
„Ро ме“ ба цио у ва тру и дао 
још го ло бра дом игра чу да 
де би ту је док је Ми хај ло вић у 
то вре ме ве де та „Ро ме“ 
кључ но ути цао да се то до го
ди.

До ма ћи љу ди прин цем 
на зи ва ју са мо не ко га ко им 
мно го зна чи за то што им је 
по ка зао да не мо ра све по 
„уста ље ној ма три ци“, мо же 
фуд бал јед ном да по бе ди 
но вац, мо же не ко да ослу
шне ср ча не от ку ца је и од лу
чи да их не из не ве ри, мо гу ће 
је оста ти дру га чи ји и не 
за ме ни ти свој ма ње звуч ни 
клуб дру гим осет но звуч ни
јим.

Уи сти ну, принц је са мо онај 
ко се мо же по пе ти на сте пе
ник ви ше – на кра љев ски 
пре сто. По сле за вр шет ка 
играч ке ка ри је ре Фран че ску 
тај на слов и сле ду је. Ве ру јем 
да се то га не ко већ до се тио и 
да ће прин чев ска ла ска ва 
ти ту ла би ти за ме ње на још 
ла ска ви јом.

Це за ру сва моћ ко ју је сте
као ни је по мо гла да од мак не 
од кон зул ске ти ту ле и бу де 
окру њен не чим ви шим.

Ме ђу на ви ја чи ма и оста
лим жи те љи ма „веч ног  гра
да“  моћ и бо гат ство не ра ђа
ју ми сао о прин че ви ма и кра
ље ви ма, већ оно дру го све 
су прот но. Упра во све то је 
Фран че ско То ти.


