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савесно,реклајеСветланаМиловановић

У че твр так, 2. фе бру а ра је гра до
на чел ни ца Срем ске Ми тро ви це Све
тла на Ми ло ва но вић, об и шла ра до ве 
на из град њи но ве фи скул тур не са ле 
у Основ ној шко ли „До бро сав Ра до са
вље вић На род“ у Ма чван ској Ми тро
ви ци. Том при ли ком, она је ис та кла да 
ра до ви на пре ду ју пред ви ђе ном ди на
ми ком.

– За до вољ ни смо оним што је до са
да ура ђе но. Зе мља ни ра до ви су за вр
ше ни, као и те мељ, а оно што је до бро 
је сте да нам на ру ку иду и вре мен ски 
усло ви. Уко ли ко се ова ко на ста ви, оче
ку је мо за вр ше так ра до ва у ро ку, а то је 
до 31. ок то бра 2023. го ди не. Мо же мо 
по хва ли ти из во ђа че, ко ји ра де са ве
сно, ре кла је Све тла на Ми ло ва но вић.

Из град ња овог објек та је за по че та у 
пр вој по ло ви ни ок то бра, 2022. го ди не. 
Сред ства су обез бе ђе на од По кра јин
ске вла де из Упра ве за ка пи тал на ула
га ња, а ком плет на вред ност је око 430 
ми ли о на ди на ра.

– Ови ра до ви ће по зи тив но ути ца ти 
на ква ли тет на ста ве фи зич ког вас пи
та ња. С об зи ром на то да је би ло ле по 
вре ме, из во ђа чи су ус пе ли за вр ши ти 
те мељ и сад се ра ди део по део из
град ње. Љу ди су вред ни и све вре ме 
ра де, из да на у дан се ви ди ка ко на
пре ду је по сао, по хва лио је ди рек тор 

шко ле Сла ђан Па пић. 
Про јек том је пред ви ђе но да са ла бу

де по вр ши не 995 ква драт них ме та ра, 
ко ја ће за до во ља ва ти по тре бе свих 
спор то ва у дво ра на ма. Пла ни ра не су и 
три би не за по се ти о це, ка па ти це та 205 
се де ћих ме ста. Осим то га, пред ви ђе на 
је и из град ња про сто ри ја за ђач ки ре

сто ран, учи о ни ца за тех нич ко и днев ни 
бо ра вак.

Са но вом шко лом и но вом фи скул
тур ном са лом уче ни ци и за по сле ни ће 
има ти са вре ме не усло ве за рад и бо
ра вак и по сти за ње бо љих ре зул та та.

А.Д.
Фото:Б.Т.

Обилазакрадованаизградњифискултурнесале

СветланаМиловановић СлађанПапић

ЦРВЕНИКРСТПЕћИНЦИ

Удвеакцијеприкупљено
69јединицакрви

Цр ве ни крст Пе ћин ци, у са рад
њи са За во дом за тран сфу зи ју кр
ви Вој во ди не, ор га ни зо вао је 31. 
ја ну а ра две ак ци је до бро вољ ног 
да ва ња кр ви на те ри то ри ји пе ћи
нач ке оп шти не, пр ве у овој го ди ни. 
У ак ци ји одр жа ној у про сто ри ја ма 
Кул тур ног цен тра у Пе ћин ци ма 
крв је по ну ди ло 46 да ва ла ца, али 
је њих дво је од би је но из ме ди цин
ских раз ло га, та ко да је крв успе
шно да ло 44 да ва ла ца, ме ђу ко ји
ма је би ло 12 при пад ни ца леп шег 
по ла, као и осам но вих да ва ла ца.

У ак ци ји одр жа ној у До му кул ту
ре у Ши ма нов ци ма, крв је по ну ди
ло 27 да ва ла ца. Дво је је од би је но 
из ме ди цин ских раз ло га, а успе
шно је крв да ло 25 да ва ла ца, од 
то га 10 при пад ни ца леп шег по ла, 
као и 8 но вих да ва ла ца. Се кре тар 
пе ћи нач ког Цр ве ног кр ста Гор да на 
Ко ње вић из ра зи ла је за хвал ност 
Кул тур ном цен тру Пе ћин ци и Ме
сној за јед ни ци Ши ма нов ци на по
мо ћи у ор га ни за ци ји ак ци ја до бро
вољ ног да ва ња кр ви, во лон те ри ма 
ЦК Пе ћин ци, као и свим гра ђа ни ма 
ко ји су се ода зва ли на ак ци ју и да
ли крв.

ДобровољнодавањекрвиуПећинцима
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Гу би так иден ти те та
или бо ља бу дућ ност

Сед ни ца На род не скуп шти не 
Ср би је о Ко со ву, са пра те ћим 
ма ни фе ста ци ја ма ис пред скуп

штин ског зда ња не ких ма лих стра на ка 
ко је су оста ле ис под из бор ног цен зу са, 
по ка за ла је у ка ка вом би се ха о су 
Ср би ја на шла ка да би ње ном по пу лар
ном пред сед ни ку по не ста ло жи ва ца да 
но си фук нци ју она ко ка ко је он но си, 
на то ва ре ну по сло ви ма ви ше стру ко 
из над ње них устав них оба ве за. Устав 
би се об ра до вао из ме шта њем мно гих 
др жав них по сло ва са ја ког пред сед ни ка 
на вла ду и пар ла мент, али би и др жа ва 
и зе мља убр зо за ку ка ле из свег гла са: 
ко ме нас то, чо ве че, да јеш на упра ву!

Исти на о срп ском пар ла мен ту вр ло је 
обес хра бру ју ћа, јер је по ка за ла шта је 
основ на те ма свих те ма ко је се из не су 
на днев ни ред. Те ма свих те ма, без 
об зи ра на то ка ко су те ме на сло вље не, 
је сте срп ски пред сед ник Алек сан дар 
Ву чић. Не по сто ји те ма, без об зи ра на 
то ка ко је на сло вље на, у ко јој се опо зи
ци ји не при чи ња ва да је сад или ни кад 
при ли ка за ру ше ње Алек сан дра Ву чи
ћа. 

Та ко је ње го ва од лу ка да при хва ти 
пре го во ре по не мач кофран цу ском кон
цеп ту ре ше ња ко сов ског кон флик та 
ви ђе на у тзв. па три от ској опо зи ци ји као 
бо гом по сла на из да ја Ко со ва, из да ја 
ко јом тре ба два ме тра ви со ког пред сед
ни ка са мо до бро про др ма ти па да 
ње го ва кру на пад не на њи хо ве гла ве.

Та квом се пред сед ни ко ва од лу ка учи
ни ла  и тзв. дру го ср би јан ској опо зи ци ји, 
ко ја је иза бра ла да по др жи не мач ко
фран цу ски план, али са де кла ри са ним 
ци љем по ли тич ког бан кро та пред сед
ни ка Ср би је.

Из бор опо зи ци је да ру ши пред сед ни
ка уме сто пред сед ни ко вих ар гу ме на та 
мо би ли сао је убе дљи ву скуп штин ску 
ве ћи ну, ко ја без Ву чи ће ве по пу лар но
сти не би ни про ба ла гор ки по сла нич ки 
хлеб са де вет ко ра, да не по треб но 
ство ри од скуп шти не гво зде ну ку по лу 
чи сте апо ло ге ти ке, уз ду жне из у зет ке 
по је ди на ца спо соб них да су штин ски 
по де ле те рет са пред сед ни ком. По слов

ник о во ђе њу сед ни це опо зи ци ја је пре
тво ри ла у сред ство не при стој не 
оп струк ци је, а пред сед ник скуп шти не 
од ње га је на чи нио џе дај ски мач ко ји не 
про пу шта ни је дан про јек тил по ли тич ке 
пљу вач ке.

Сед ни ци На род не скуп шти не прет хо
дио је про глас 205 срп ских ин те лек ту а
ла ца и јав них лич но сти По кре та за 
од бра ну Ко со ва, од ко јих су нај по зна ти
ји Ма ти ја Бећ ко вић, Емир Ку сту ри ца и 
Во ји слав Ко шту ни ца, у ко ме је ре че но 
да би при хва та њем овог За пад ног ул ти
ма ту ма др жа ва Ср би ја, ка ква нам је 

по зна та, пре ста ла да по сто ји, а срп ског 
на ро да, она квог ка квим га је об ли ко ва
ла ње го ва до са да шња исто ри ја, не би 
би ло. Прав нопо ли тич ким од ри ца њем 
од Ко со ва и Ме то хи је, срп ски на род 
иден ти тет ски не би мо гао да пре жи ви. 
Онај ко би се са гла сио са нај но ви јим 
ули та му мом, ко би га пот пи сао или 
по мо гао да бу де пот пи сан, био би 
ви нов ник си гур ног исто риј ског кра ја 
срп ског на ро да.

Сед ни ци је прет хо дио и апел по ли
тич ки пот пу но друк чи је гру пе јав них 
лич но сти, ме ђу ко ји ма су Со ња Би сер

ско, Бо шко Јак шић, Све ти слав Ба са ра, 
Фи лип Да вид, Жар ко Ко раћ, Дин ко Гру
хо њић, Ве сна Пе шић, да се при хва ти 
план ЕУ и САД за Ко со во. У апе лу се 
ка же да Ср би ја тре ба да ис ко ри сти ову 
при ли ку, ко ја јој отва ра пер спек ти ву 
еко ном ског раз во ја и при јем у ЕУ без 
уну тра шњих гра ни ца, јер јер не ма 
га ран ци ја да ће би ти бо љих по ну да од 
ове. 

Скуп шти на је ла ко из гла са ла из ве
штај Вла де о пре го во ри ма о Ко со ву са 
153 за и 23 гла са про тив, уз де вет уз др
жа них. Да ни је би ло бо ле сне омра зе, 
из ве штај је мо гао да бу де усво јен и 
јед но гла сно, јер ни је опре де љи вао ни 
цр ве ну ли ни ју бор бе за Ко со во, ни 
из да ју Ко со ва. Би ла би то до бра осно ва 
за ре ша ва ње про бле ма ко ји сле де.

И пр ва и дру га гру па јав них лич но
сти, ко је су се апе лом огла си ле 
пред сед ни цу пар ла мен та, тр пе 

ба га те ли са ње од зва нич не по ли ти ке, 
али то не спре ча ва по ли тич ке гру пе у 
пар ла мен ту да се хра не њи хо вим ста
во ви ма, што се по ка за ло и на овој сед
ни ци На род не скуп шти не. Ни је ре ал но 
оче ки ва ти да ни јед на од две ју гру па 
јав них лич но сти ис пу не нео п ход не 
усло ве за про ве ру на род не во ље на 
ре фе рен ду му о Ко со ву, ни ти да бу ду 
пи та не о евен ту ал ним пре вре ме ним 
из бо ри ма. Али ни је ре ал но ни оче ки ва
ти да ће се ста во ви ко је оне за сту па ју 
са ми од се бе уга си ти, и да ће сва од го
вор ност оста ти у ру ка ма пар ла мен тар
не ве ћи не.  

За пад њач ке де мо кра ти је во ле да 
вла да ма, чак и ако су до ка за но ко рум
пи ра не, или мо жда баш због то га, пре
пу шта ју од лу ке од на ци о нал не ва жно
сти, без пи та ња на ци ја на ре фе рен ду
му. Ср би ја то не мо ра да чи ни, по го то ву 
што је 2021. из ме на ма За ко на о ре фе
рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви 
по бољ ша ла усло ве за про ве ру на род
не во ље. Мо жда ве ћи на Ср ба ви ше не 
др жи до иден ти тет ских и су ве ре ни стич
ких пи та ња, мо жда ће „пу сти ти” Ко со во 
у за ме ну за еко ном ски раз вој и ула зак у 
за пад ни са вез.

И гру па ин те лек ту а ла ца 
ко ја ће при хва та ње за пад
њач ког ул ти ма ту ма сма
тра ти из да јом,  и гру па јав
них лич но сти ко је су апе
лом за тра жи ле да се план 
ЕУ и САД при хва ти, тр пе 
ба га те ли са ње од зва нич не 
по ли ти ке, али то не спре
ча ва по ли тич ке гру пе у 
пар ла мен ту да се хра не 
њи хо вим ста во ви ма, што 
се по ка за ло и на те мат ској 
сед ни ци На род не скуп шти
не о Ко со ву
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ДО ДЕ ЉЕ НЕ НА ГРА ДЕ НАЈ БО ЉИМ СПОР ТИ СТИ МА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Бо јан Зде лар че твр ти пут 
спор ти ста го ди не

За ме не лич но је про шла го ди на би ла из у зет но успе шна, 
ус пео сам да осво јим две ме да ље на Свет ском пр вен ству за 
мла ђе се ни о ре, ре као је Бо јан Зде лар

Че твр ти пут за ре дом ти ту
лу спор ти сте го ди не у Срем
ској Ми тро ви ци је по нео ка ја
каш Бо јан Зде лар из Ка јак 
клу ба „Вал“. Све ча ност по во
дом до де ле на гра да је одр
жа на у пе так, 3. фе бру а ра у 
Град ској ку ћи. На гра де се 
до де љу ју за ре зул та те 
по стиг ну те у про шлој го ди ни.

– Ве ли ка ми је част и за до
вољ ство што сам че твр ту 
го ди ну за ре дом иза бран за 
спор ти сту го ди не гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. То је 
ве о ма зна чај но при зна ње, 
јер је Ми тро ви ца по зна та као 
град спор та у ком има мо 
ве ли ки број ква ли тет них 
спорт ских клу бо ва и так ми ча
ра. Са мим тим, ово при зна
ње има ве ли ку те жи ну. За 
ме не лич но, про шла го ди на 
је би ла из у зет но успе шна, 
ус пео сам да осво јим две 
ме да ље на Свет ском пр вен
ству за мла ђе се ни о ре и при
су ство вао сам и на дру гим 
так ми че њи ма. Јед но од њих 
је би ло Европ ско пр вен ство 
за се ни о ре, на ком сам за у
зео че твр то ме сто, што је за 
ме не од ли чан ре зул тат.  У 
ову го ди ну ула зим са ве ли
ким ам би ци ја ма, ве о ма је 
ва жна за ме не, јер је она ква

ли фи ка ци о на за Олим пиј ске 
игре у Па ри зу и са да сам 
под ре ђен при пре ма ма, ре као 
је Бо јан Зде лар.

До де ље не су на гра де за 
нај у спе шни је и у ка те го ри ја
ма пи о ни ра, ка де та, ју ни о ра, 
се ни о ра, за тим нај у спе шни
јем клу бу и тре не ру, али је 
до де ље на и јед на спе ци јал
на на гра да, за из у зе тан 
до при нос спор ту Дра га ни 
То ма ше вић, атле ти чар ки.

– Мо рам да ка жем да смо 

има ли пу не ру ке по сла. За по
сле ни из ре до ва Спорт ског 
са ве за су има ли за да так да 
иза бе ру нај бо ље спор ти сте, 
а од лу чи ва ле су ни јан се. 
Мо ја по ру ка они ма ко ји овог 
пу та ни су до би ли на гра ду је 
да бу ду ис трај ни и упор ни у 
спор ту, јер он но си и успо не и 
па до ве, а на дам се да ће 
ре зул та ти из ове го ди не их 
но ми но ва ти да по не су ти ту ле 
нај бо љих, на иду ћој до де ли. 
За на гра ђе не има мо са мо ре чи хва ле, да ли су све од 

се бе, би ли су нај бо љи про
мо те ри свог ра да и сво јих 
клу бо ва, а са мим тим и 
Срем ске Ми тро ви це. Они 
ко ји за слу жу ју по хва ле су и 
про фе со ри, јер на ша школ
ска пр вен ства за у зи ма ју 
ви со ка ме ста на школ ској 
ма пи Ср би је. То је за и ста 
ба за из ко је ми цр пи мо спор
ти сте за клу бо ве са те ри то
ри је на шег гра да. По здра вио 
бих и по ро ди це на ших спор
ти ста, јер без њи хо ве по др
шке ти мла ди љу ди не би 
би ли та ко успе шни. На гла ша
вам да ове го ди не уру чу је мо 
и јед но из у зет но при зна ње, 
од но сно на гра ду за до при нос 
спор ту, на шој про сла вље ној 
атле ти чар ки Дра га ни То ма
ше вић, ко ја је уче ство ва ла на 

Бо јан Зде лар

Дра га на То ма ше вићВа сиљ Ше во

На гра ђе ни спор ти сти
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На гра де за нај бо ље спор
ти сте у ка те го ри ји пи о ни ра 
до би ле су Ан ђе ла Пе ро вић, 
Ире на Гру ја нић, Ду ња Бе ре
жни и Ми о на Му рић, све 
че ти ри из Ка ра те клу ба 
„Срем“. У ка те го ри ји ка де та 
на гра ђе ни су Ана Ми хај ло
вић и Јо ва на Ан тић из ГЖОК 
„Срем“, Ду шан Же ра вић из 
Ју Јут су ММА „Без бед ност“ 
СМ и Ка та ри на То мић из 
Џу до клу ба „Сир ми ум“. Нај у
спе шни ји ју ни о ри у 2022. 
го ди ни су Ми ла Ма рин ко вић 
из Атлет ског клу ба „Срем“, 
Алек сан дар Јо ва но вић из 
Ка јак клу ба „Вал“ и Ог њен 
Тро гр лић из Џу до клу ба 
„Сир ми ум“. Нај у спе шни ји 
се ни о ри су Бо јан Зде лар из 
Ка јак клу ба „Вал“, Ду ња Гра
бић из ГЖОК „Срем“, Сте
фан Вр до љак из Ка јак клу ба 
„Вал“. На гра да за нај у спе
шни ји клуб је при па ла Ка јак 
клу бу „Вал“, дру гу на гра ду 
до био је ГЖОК „Срем“ и на 
тре ћем ме сту је Атлет ски 
клуб „Сир ми ум“. Ни ко ла 
Ка приц из ГЖОК „Срем“ је 
нај бо љи тре нер у 2022. 
го ди ни.

На гра ђе ни 
спор ти сти

свим пла не тар ним так ми че
њи ма. Реч је о из у зет ној же ни 
и спор ти сти, ко ја је на оп ште 
за до вољ ство, од ско ро део 
Спорт ског са ве за на шег гра
да. Си гу ран сам да ће она 
сво јим ис ку ством и ка рак те
ром ути ца ти на мла де да 
бу ду у спор ту, да га за во ле и 
да се ме ђу њи ма по ја ви још 
не ка Дра га на То ма ше вић, 
из ја вио је Ва сиљ Ше во.

Го во ре ћи о овој на гра ди, 
Дра га на То ма ше вић ко ја је 
иза се бе оста ви ла бо га ту 
атлет ску ка ри је ру, ре кла је да 
се оти сну ла у но ве во де и да 
ће би ти по све ће на ра ду са 
мла ди ма.

– Ме ни је ве ли ка част и 
за до вољ ство што мо гу да 
вас по здра вим као члан 
Спорт ског са ве за гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, на кон 
ак тив ног ба вље ња спор том. 
Са да сам ушла у но ве во де. 
Дра го ми је да сам на овом 
ме сту. По ру чи ла бих мла дим 
спор ти сти ма да бу ду упор ни 
и вред ни, та ко ће и ре зул тат 
си гур но до ћи. Ва жно је да 
тре ни ра ју, би ли про фе си о
нал ни спор ти сти или ре кре а
тив ни, на гла си ла је Дра га на 
То ма ше вић.

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН: ЕНЕР ГЕТ СКИ ВА У ЧЕ РИ 

Јав ни по зив
за про дав це огре ва

Оп шти на Бе о чин је об ја ви ла 
јав ни по зив за до де лу суб вен
ци ја за енер гет ске ва у че ре. 
Ове суб вен ци је се од но се на 
до ма ћин ства и при вред не 
су бјек те ко ји се ба ве про да јом 
огрев ног др ве та, бри ке та, 
пе ле та и угља. Ло кал на са мо
у пра ва на овај на чин же ли да 
гра ђа ни ма са нај ни жим при
ма њи ма оси гу ра огрев и 
мо гућ ност олак ша ног пла ћа
ња ра чу на за гре ја ње. Пра во 
уче шћа на јав ном  по зи ву  
има ју  сва  до ма ћин ства  са  
те ри то ри је  оп шти не Бе о чин, 
чи ји укуп ни ме сеч ни при ход и 
при ма ња не пре ла зе 20.000 
ди на ра по чла ну до ма ћин ства. 

Та ко ђе, пра во уче шћа на 
јав ном по зи ву има ју сва за ин
те ре со ва на прав на ли ца и 
пред у зет ни ци ко ји су ре ги

стро ва ни у АПРу за оба вља
ње де лат но сти про да је огре
ва. До ма ћин ства ко ја оства ре 
пра во на енер гет ске ва у че ре 
мо гу на ба ви ти огрев ис кљу чи
во од при вред них су бје ка та 
иза бра них пу тем Јав ног по зи
ва.  Де таљ ни ји усло ви и при ја
ве за енер гет ске ва у че ре се 
мо гу пре у зе ти на сај ту ошти не 

Бе о чин пу тем лин ка https://
www.be o cin.rs /sr /in dex.ph p?na
v=ta ble_rig htad&id=26 или  
лич ним пре у зи ма њем на 
пи сар ни ца ма Оп штин ске 
упра ве Бе о чин – Све то сав ска 
25 и Оп штин ског  услу жног 
цен тра – Школ ска 2 (Дом кул
ту ре). Рок за под но ше ње при
ја ва је 9. фе бру ар.

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

По моћ за ре ги стра ци ју
на платформу „еА грар“

Не дав но је око 100 по љо
при вред ни ка са те ри то ри је 
оп шти не Бе о чин има ло мо
гућ ност да до би је по моћ при
ли ком ре ги стра ци је на пор та
ле еУ пра ве ко ју је омо гу ћи ла 
Са ве то дав на струч на слу жба 
По љо при вред на ста ни ца Но
ви Сад. Са ве то дав ци ПССа 
су би ли на рас по ла га њу гра
ђа ни ма у Бе о чи ну и у че твр
так, 2. фе бру а ра у про сто
ри ја ма Оп шти не Бе о чин од 
8 до 14 ча со ва и у пе так, 3. 
фе бру а ра у Су се ку, у про сто

ри ја ма кан це ла ри је Ме сне. 
Сви по љо при вред ни ци се 
мо гу ре ги стро ва ти на плат
фор му „еА грар“ и за то им је 
по треб на ва же ћа лич на кар та 
или па сош, имејл адре са, и 
„па ме тан“ те ле фон, еИД број 
но си о ци га здин ства до би ја ју 
ис кљу чи во лич но.

Има ју ћи у ви ду да Ми ни
стар тсво по љо при вре де уво
ди но ви ин фор ма ци о ни си
стем „еА ГРАР“ ко ји ће по че ти 
са ра дом на про ле ће, пре по
ру ка је да се по љо при вред

ни ци у ци љу убр за ња упи са 
и про ме не по да та ка у по љо
при вред ном га здин ству као и 
одо бре ња и ис пла те суб вен
ци ја, нај пре ре ги стру ју на пор
тал еУ пра ве. Из да ва ње елек
трон ског иден ти фи ка ци о ног 
бро ја би ће омо гу ће но по љо
при вред ни ци ма са те ри то ри је 
оп шти не Бе о чин то ком це лог 
фе бру а ра а о тер ми ни ма ће 
зан те ре со ва ни гра ђа ни би ти 
бла го вре ме но оба ве ште ни. 

фо то: Исмет Аде мов ски,
Оп шти на Бе о чин 



6 8. FEBRUAR 2023.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Усво је на пе то го ди шња стра те ги ја 
без бед но сти са о бра ћа ја

Стра те ги јом је де таљ но ана ли зи ра но по сто је ће ста ње, ко ји су 
узроч ни ци са о бра ћај них не зго да у прет ход ном пе ри о ду, а 
са мим ак ци о ним пла ном ме ре ко је је нео п ход но пред у зе ти у 
ци љу по ве ћа ња без бед но сти са о бра ћа ја

Пред од бор ни ци ма Скуп
шти не гра да Срем ска Ми тро
ви ца би ло је 28 та ча ка днев
ног ре да. Сед ни ца је одр жа на 
у уто рак, 31. ја ну а ра. Од лу чи
ва ло се о не ко ли ко пла но ва 
де таљ не ре гу ла ци је, као и о 
уче шћу Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца у ре а ли за ци ји 
про јек та из град ње но вог 
објек та Оп ште бол ни це, сред
стви ма у ви си ни од 18 ми ли о
на ди на ра. Сво је пред ло ге 
по сло ва ња за те ку ћу го ди ну 
до ста ви ле су и уста но ве из 
обла сти кул ту ре, спор та и 
ту ри зма. Ове од лу ке су усво
је не ве ћи ном од бор нич ких 
гла со ва, као и оста ле од лу ке, 
ме ђу ко ји ма су пред лог ра да 
Скуп шти не гра да то ком 2023. 

го ди не, одр жа ва ње чи сто ће 
на јав ним по вр ши на ма, одр
жа ва ње зе ле ни ла, али и 
ло кал них пу те ва и са о бра ћај
ни ца. 

С об зи ром на то да је прет
ход на стра те ги ја без бед но сти 
са о бра ћа ја, усво је на на пет 
го ди на и да је то ком 2022. 
го ди не њен рок ис те као, при
сту пи ло се из ра ди но ве стра
те ги је и ак ци о ног пла на, са 
ци љем да се уна пре ди без
бед ност са о бра ћа ја на пу те
ви ма на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. Та стра
те ги ја са ак ци о ним пла ном за 
ње но спро во ђе ње, та ко ђе је 
усво је на на сед ни ци.

– Стра те ги ја је до не та у 
са рад њи са ло кал ним са ве

том за ко ор ди на ци ју по сло ва 
без бед но сти са о бра ћа ја и 
ре пу блич ке Аген ци је за без
бед ност са о бра ћа ја, ан га жо
ва њем над ле жног ин сти ту та. 
Стра те ги јом је де таљ но ана
ли зи ра но по сто је ће ста ње, 
ко ји су узроч ни ци са о бра ћај
них не зго да у прет ход ном 
пе ри о ду, а са мим ак ци о ним 
пла ном ме ре ко је је нео п ход
но пред у зе ти у ци љу по ве ћа
ња без бед но сти са о бра ћа ја 
на те ри то ри ји Срем ске 
Ми тро ви це. Јед на од ме ра 
ко ја је про те кле го ди не спро
во ђе на и ко ја се на ста вља 
то ком 2023. го ди не је по де ла 
деч јих ау тосе ди шта за сву 
но во ро ђе ну де цу, са пре би ва
ли штем на те ри то ри ји Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца. То ком 
прет ход них го ди на су се пред
у зи ма ле ме ре и ак тив но сти у 
зо на ма свих основ них шко ла 
и на дру гим кри тич ним ло ка
ци ја ма, од но сно по ста вља ни 
су бр зин ски дис пле ји са вер
ти кал ном и хо ри зон тал ном 
сиг на ли за ци јом и за штит не 
огра де, ка ко би основ ци и 
дру га де ца би ли за шти ће ни у 
са о бра ћа ју. На кри тич на 
ме ста по ста вља ни су успо ри
ва чи са о бра ћа ја, или та ко зва
ни ле же ћи по ли цај ци. У то ку 
је из ра да сту ди је упра вља ња 
бр зи на ма на ули ца ма гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, ко јом ће 
се из вр ши ти ис пи ти ва ња 
бр зи на у свим ули ца ма и на 
осно ву до би је них ре зул та та 
ће би ти пред ло же не ме ре 
ка ко би се бр зи на све ла на 
за кон ска огра ни че ња, из ја вио 
је в. д. на чел ни ка Град ске 
упра ве за са о бра ћај, ко му
нал не и ин спек циј ске по сло ве 
Ви то мир Обрен че вић.

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

До ћи ће и до про ши ре ња гро бља у Гр гу рев
ци ма, што је ре гу ли са но усво је ним пла ном 
де таљ не ре гу ла ци је. Раз лог за то је ре ша ва
ње про бле ма про сто ра са хра њи ва ња, као и 
по тре ба за из град њом ка пе ле. 

Од бор ни ци су усво ји ли од лу ку о из ра ди 
пла на де таљ не ре гу ла ци је об је ди ње ног стам
бе ног на се ља ко је ће се на ла зи ти за пад но од 
Ка зне но по прав ног за во да. По вр ши на пла на 
об у хва та 24,3 хек та ра и би ће на ме њен по ро
дич ном ста но ва њу, ур ба ног ти па, са мо гућ но

шћу по сло ва ња у функ ци ји ста нов ни ка. 
Основ на но вог стам бе ног бло ка би ће уре ђе
ње про сто ра у кон цеп ту уну тар бло ков ског 
пар ка. Објек ти у јав ној на ме ни се пла ни ра ју у 
цен трал ним зо на ма бло ка, са од го ва ра ју ћим 
пра те ћим са др жа ји ма и ин фра струк ту ром. 
Рок за из ра ду пла на је 120 да на од при спе ћа 
ре ле вант них по да та ка над ле жних јав них 
пред у зе ћа и ин сти ту ци ја. На кон то га ће овај 
на црт би ти из ло жен на јав ни увид у град ској 
ку ћи.

Про ши ре ње гр гу ре вач ког гро бља
и нов стам бе ни блок у гра ду

Ви то мир Обрен че вић

Де таљ са сед ни це
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ПРО ЈЕК ЦИ ЈА НО ВОГ ФИЛ МА „ОЛУ ЈА“ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Град обез бе дио бес плат не ула зни це
Про јек ци је ће се одр жа ти осмог и де ве тог фе бру а ра

Но ви филм „Олу ја“ до ла зи на ве ли ко 
би о скоп ско плат но и у Срем ску Ми тро ви
цу. Би ће при ка зан 8. и 9. фе бру а ра у По зо
ри шту „До бри ца Ми лу ти но вић“. Про јек ци
је ће се одр жа ти осмог и де ве тог фе бру а
ра. Пр вог да на про јек ци је ће би ти одр жа
не у 17 и 20 ча со ва, а су тра дан од 14, 17 
и 20 ча со ва.. Град ска упра ва за кул ту ру и 
спорт обез бе ди ла је бес плат не ула зни це 
за сво је гра ђа не. 

– „Олу ја“ је рат ни филм но ви јег да ту ма, 
тач ни је из 2023. го ди не, ко ји има ан ти рат
ну по ру ку, а те ма ко ју об ра ђу је је тра ге ди
ја срп ског на ро да, ет нич ко чи шће ње, ко је 
се де ша ва ло на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Срп ске Кра ји не, то ком 1995. го ди не, дав
не, али не и за бо ра вље не. У скла ду са 
ста вом Вла де Ре пу бли ке, обе ле жа ва се 
сва ке го ди не тај да тум као под се ћа ње да 
се та кве ства ри ви ше ни ка да не сме ју 
до го ди ти. Оно што је по себ но за ни мљи во 
у фил му је сте чи ње ни ца да је ура ђен из 
очи ју обич них љу ди ко ји су то све пре жи
ве ли. Као што и сам про ду цент фил ма 
Вла дан Ан ђел ко вић ка же: „Ми смо пре 
све га же ле ли да из бег не мо по ли тич ки 
кон цепт. Ми сли мо да то ни је су шти на при
че, же ле ли смо да при ка же мо пат њу 
ма лог чо ве ка.“ Ово је при ча ра ђе на по 
исти ни тим мо ти ви ма, ре кла је гра до на

чел ни ца Све тла на Ми ло ва но вић.
Бес плат не ула зни це су штам па не ка ко 

се не би ство ри ла гу жва услед ве ли ког 
ин те ре со ва ња, ко је је за бе ле же но за про
јек ци ју фил ма у ве ћим гра до ви ма, а уко
ли ко и у Ми тро ви ци бу де си ту а ци ја слич
на, Град ће раз мо три ти и до дат не про јек
ци је. 

– Због ка па ци те та по зо ри шта, кар те су 

бес плат не, али су штам па не и де ли ће се 
у по зо ри шту до 15 ча со ва рад ним да ном. 
Срем ска Ми тро ви ца је на не ки на чин би ла 
пр ва ко ја је при ми ла та лас из бе глих и 
ра се ље них љу ди и кроз овај филм ће мо 
се и ми се ти ти ка ко је то не ка да би ло, 
об ја снио је в. д. на чел ни ка Град ске упра ве 
за кул ту ру и спорт Ва сиљ Ше во. А. Д.

Фо то: Б. Т.

Ва сиљ Ше во и Све тла на Ми ло ва но вић

ПО ДЕ ЛА ЕНЕР ГЕТ СКИХ ВА У ЧЕ РА 

Ко ри сни ци ма на ра чу ни ма 
10.000 ди на ра

По де ла енер гет ских ва у че ра, као 
ме ре за пре ва зи ла же ње енер гет ске 
кри зе у Срем ској Ми тро ви ци је про
те кло у нај бо љем ре ду, ре че но је на 
кон фе рен ци ји за ме ди је, одр жа ној 1. 
фе бру а ра. По де ље ни су го то во сви 
ва у че ри, ко јих је за ову на ме ну опре
де ље но 880, од но сно оно ли ко ко ли
ко је би ло ва лид них при ја ва гра ђа на. 
Ис пла та нов ча них сред ста ва је за по
че ла, та ко ђе, 1. фе бру а ра.

– По че ла је ис пла та нов ча них сред
ста ва у из но су од 10.000 ди на ра, гра
ђа ни ма ко ји су оства ри ли пра во на 
енер гет ске ва у че ре, а та ко ђе га до
ста ви ли са зах те вом, от прем ни цом 

и ра чу ном да су из вр ши ли упла ну у 
сто ва ри шту огре ва. Јав но ко му нал но 
пред у зе ће „То пли фи ка ци ја“ до би ло је 
спи сак од Град ске упра ве са име ни ма 
гра ђа на ко ји су оства ри ли пра во на 
енер гет ске ва у че ре, та ко да ће и они 
на сво јим бан ков ним ра чу ни ма ви де
ти нов ча не из но се од 10.000 ди на ра, 
ре као је Дра жен Ри ђо шић, в.д. на чел
ни ка Град ске упра ве за со ци јал ну за
шти ту и за шти ту жи вот не сре ди не.

Из Град ске упра ве апе лу ју на гра
ђа не ко ји су оства ри ли пра во на ва у
че ре, а још увек их ни су пре у зе ли, да 
то учи не у нај ско ри јем ро ку. А. Д.

Фо то: Б. Т.

Дра жен Ри ђо шић

ОШ „СЛО БО ДАН БА ЈИЋ ПА ЈА“

Ужи ва ње
ме ђу пла не та ма

Основ ну шко лу „Сло бо дан Ба јић Па ја“ по се ти
ло је Дру штво „Пла не та ри јум“, а тим по во дом, 
уче ни ци ове шко ле су има ли при ли ку да на у че 
мно го то га из обла сти астро но ми је, као и да по се
те мо бил ни пла не та ри јум ко ји је био по ста вљен у 
фи скул тур ној са ли шко ле. Уче ни ци од I до VI II 
раз ре да мо гли су да ви де зве зде као и њи хов 
по ло жај, а при ка зан је и про ток временa у од но су 
на при вид но кре та ње не бе ских те ла. Уз све то, 
по сма тра ли су Сун чев си стем као и сва не бе ска 
те ла ко ја му при па да ју: пла не те, њи хо ве при род
не са те ли те и ма ла те ла Сун че вог си сте ма. 

По ре чи ма Ма ри је Хан, ди рек то ри це ОШ „Сло
бо дан Ба јић Па ја“, по што су се бо ље упо зна ли са 
сва ком пла не том Сун че вог си сте ма, уче ни ци су 
има ли при ли ку да са зна ју ви ше о ко ме та ма, 
га лак си ји ко јој при па да на ша пла не та и ра зним 
по ја ва ма ко је се де ша ва ју у све ми ру, за шта су 
по ка за ли ве ли ко ин те ре со ва ње. Упри ли че на је 
из ло жба ма ке та све мир ских ле те ли ца, на ме ње
них  за из вр ша ва ње раз ли чи тих за да та ка у све
ми ру, као и на по вр ши ни не бе ских те ла. Уче ни ци 
су мо гли да ви де те ле ско пе, као и оде ло ко смо на
у та, са свим ком по нен та ма ко ја га чи не. 
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РУ МА: ПРЕ ТО ВАР НА СТА НИ ЦА ПО ЧЕ ЛА СА РА ДОМ

Сме ће иде на Ре ги о нал ну де по ни ју

Но ва пре то вар на ста ни ца је по че ла са 
ра дом, та ко да је и про цес при ку пља ња 
и од во же ња сме ћа из рум ске оп шти не на 
Ре ги о нал ну де по ни ју „Срем  Ма чва“  
са да за о кру жен. Са да ће „Ко му на лац“ 
сме ће ко је се при ку пи у се ли ма рум ске 
оп шти не и са мом гра ду, до во зи ти у пре
то вар ну ста ни цу, уто ва ра ти у ве ли ке 
аброл кон теј не ре и во зи ти два или ви ше 
пу та не дељ но на Ре ги о нал ну де по ни ју, 
за ви сно од ко ли чи не сме ћа.

При ли ком оби ла ска ове пре то вар не 
ста ни це, пред сед ни ца Оп шти не Алек
сан дра Ћи рић је ис та кла да су се ве ли
ка сред ства то ком про те кле го ди не уло
жи ла у ЈП „Ко му на лац“, из ме ђу оста лог 
и у про цес са на ци је и ре кул ти ва ци је 
ра ни је град ске де по ни је, ко ја је за тво ре
на про шле го ди не. Про шле го ди не су 
ку пље на че ти ри ве ли ка аброл кон теј не
ра, а сти гао је са да и но ви ка ми он са 

ау то по ди за чем за те кон теј не ре.  
– Ка ми он је сти гао не дав но и про бе 

мо гу да кре ну. Кон теј не ри  ма њих ка па
ци те та, од три или се дам ку би ка, ко ји су 
по ста вље ни у свим ме сним за јед ни ца ма, 
ка ко се о ским та ко и град ским, ов де ће се 
пра зни ти. Сме ће ће се од ла га ти у ове 
ве ли ке аброл кон теј не ре и од во зи ти на 
Ре ги о нал ну де по ни ју, а ов де ће се ра ди
ти и се па ра ци ја сме ћа, ре кла је пред сед
ни ца Ћи рић.

Кон курс Ми ни стар ства за шти те жи вот
не сре ди не је тре нут но у то ку, а рум ска 
оп шти на је  кон ку ри са ла и оче ку је да 
до би је  по моћ ре сор ног ми ни стар ства, 
ка ко би се кре ну ло са про це сом са на ци је 
и ре кул ти ва ци је бив ше глав не де по ни је.  

– На да мо  се да ће мо у на ред не две до 
три го ди не на том про сто ру има ти јед ну 
зе ле ну и ле пу по вр ши ну, ко ја ће за ме ни
ти са да шњи ру жан из глед овог де ла 

на шег гра да, ис та кла је Алек сан дра Ћи
рић.

На пре то вар ној ста ни ци је са да сва 
по треб на опре ма: уто ва ри вач и аброл 
ка ми он ко ји ће но си ти аброл кон теј не ре 
на Ре ги о нал ну де по ни ју.  Ди рек тор ЈП 
„Ко му на лац“ Дра ган Па нић ка же да ће 
све би ти у функ ци ји, од мах по окон ча њу 
фе бру ар ског ва ша ра.  

– Ка па ци тет јед ног аброл кон теј не ра је  
35 ку би ка,  та ко да прак тич но у јед ној 
ту ри мо же мо да пре ве зе мо се дам де се
так ку би ка. Гра ђа ни ће има ти при ли ку да 
ов де до но се сво је ко му нал но сме ће, сем 
гра ђе вин ског шу та и зе мље. Ми ће мо то 
пре во зи ти, та ко да ви ше не би тре ба ло 
да има мо оних про бле ма ко је смо има ли 
до са да. Да кле, све је спрем но да се са 
ове пре то вар не ста ни це сме ће од во зи на 
Ре ги о нал ну де по ни ју, ис ти че Дра ган 
Па нић. С. Џа ку ла

Оби ла зак пре то ва ре ста ни це

СЕД НИ ЦА СО РУ МА

За о кру жен про цес фор ми ра ња
ко му нал не ми ли ци је

Од бор ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ру ма, на сед ни ци одр жа ној 30. ја ну
а ра, су до не ли од лу ку о из гле ду уни
фор ме и озна ка, бо ји и на чи ну озна
ча ва ња во зи ла и пло ви ла и по себ ној 
опре ми ко му нал не ми ли ци је, што је 
у скла ду са ак тив но сти ма на фор ми
ра њу ко му нал не ми ли ци је Оп шти не 
Ру ма. 

Пред сто ји и рас пи си ва ње кон кур са 
за из бор ли ца ко ја ће по ха ђа ти обу ку 
за ко му нал не ми ли ци ја це.

На и ме, по сле до но ше ња од лу ке о 
уво ђе њу ко му нал не ми ли ци је би ло 
је по треб но уре ди ти и област ве за ну 

за њи хо во опре ма ње, ка ко би мо гли 
оба вља ти сво ју функ ци ју, ка ко у от
кри ва њу пре кр ша ја ко му нал ног ре да, 
та ко и пре вен тив но де ло ва ње и спре
ча ва ње тих пре кр ша ја.

На овај на чин се ко му нал ној ми ли
ци ји омо гу ћа ва да у са рад њи са по ли
ци јом и дру гим су бјек ти ма, пре у зме и 
ре а ли зу је соп стве ни део од го вор но
сти за ко му нал ни ред у Оп шти ни.

За спро во ђе ње ове од лу ке је по
треб но у бу џе ту обе зеб ди ти до дат на 
сред ства за обра зо ва ње и по че так 
ра да Ко му нал не ми ли ци је, укљу чу ју
ћи и сред ства за на бав ку уни фор ме, 

озна ка и опре ма за њи хов рад. 
– Ово  је јед на у ни зу од лу ка ко је 

смо на по след њих не ко ли ко скуп
штин ских  сед ни ца усво ји ли, у ци љу 
при пре ма за ор га ни зо ва ње Ко му нал
не ми ли ци је на те ри то ри ји на ше оп
шти не. Ми слим да су се до но ше њем 
ове од лу ке сте кли сви усло ви да се 
рас пи ше кон курс за по ла га ње обу ке 
за ову ду жност и да при во ди мо  кра ју 
ту ак тив ност ко ја ће на дам се, до при
не ти да по бољ ша мо ко му нал ни ред у 
на шој оп шти ни, ис та као је Сте ван Ко
ва че вић, пред сед ник СО Ру ма.

С. Џа ку ла
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Ком плет но ре но ви ра ње
се за вр ша ва у 2024. го ди ни

Обим ни ра до ви на ком плет ној ре кон
струк ци ји згра де За ви чај ног му зе ја у Ру
ми за по че ли су про шле го ди не. Згра да, 
ко ја у овој го ди ни обе ле жа ва тач но 250 
го ди на по сто ја ња би ће пот пу но ре но ви
ра на, а ње не но ве стал не по став ке, као 
и ре дов не из ло жбе Ру мља ни ће има ти 
при ли ке да ви де у 2024. го ди ни, ка да се 
оче ку је  пот пу ни за вр ше так свих ра до
ва. У овом објек ту ни је би ло зна чај ни јих 
ула га ња у ми ну ле че ти ри де це ни је.

По че ло се са пре се ца њем вла ге и те 
ра до ве је фи нан си ра ла ло кал на са мо
у пра ва из свог бу џе та. Усле ди ли су и 
ра до ви на пот пу ној за ме ни сто ла ри је и 
олу ка, а тре нут но се ра ди но ва елек тро
ин ста ла ци ја, по ста вља ње аларм ног и 
про тив по жар ног си сте ма, ви деонад зо
ра и под но гре ја ње у при зе мљу објек та.

 – Ово је ве о ма зах те ван и зна ча јан 
део ра до ва, јер без до бре елек тро ин
ста ла ци је и свих про прат них мре жних 
ин фра струк ту ра не мо же Му зеј до бро 
да функ ци о ни ше и да има стал ну по
став ку, до бру ин тер нет ко нек ци ју и до
бро на па ја ње елек трич ном енер ги јом, 
јер ово је 21. век и мо ра мо во ди ти ра
чу на о тим ви тал ним ства ри ма, ис та кла 
је Алек сан дра Ћи рић, пред сед ни ца Оп

шти не, ко ја је об и шла ра до ве 2. фе бру
а ра.

Део ра до ва се ре а ли зу је уз по моћ Ми
ни стар ства кул ту ре од ко јег су до би је на 
сред ства  на про шло го ди шњем кон кур
су „Гра до ви у фо ку су“. Ми ни стар ство је 
опре де ли ло шест ми ли о на ди на ра за 
за ме ну елек тро ин ста ла ци ја и ком плет
не мре жне ин фра струк ту ре што би тре
ба ло да се окон ча до кра ја фе бру а ра. 
За сред ства Ми ни стар ства кул ту ре ће 
се кон ку ри са ти и ове го ди не. 

–  Апли ци ра ће мо за до би ја ње сред
ста ва за стал ну по став ку, ви три не и 
опре му ко ја нам је нео п ход на за ре а ли
за ци ју стал не по став ке, али ће Оп шти
на уче ство ва ти са ре а ли за ци јом про јек
та уво ђе ња цен трал ног гре ја ња у згра ду 
и за ме ну по до ва, ре кла је пред сед ни ца 
Ћи рић и на ја ви ла да ће на ред не го ди не 
би ти све ча но отво рен ком плет но ре но
ви ран За ви чај ни му зеј са стал ним по
став ка ма, али и те мат ским из ло жба ма 
ко је ће ку сто си ре а ли зо ва ти.

Фа са да ће се ра ди ти ка да струч ња ци 
про це не да се вла га до вољ но ису ши ла.

Ди рек тор За ви чај ног му зе ја Урош Ни
ко лић ка же да су за до вољ ни то ком ра
до ва.

– На кон елек тро ин ста ла ци ја, те ле ко
му ни ка ци о них и аларм си сте ма, до ја ве 
по жа ра и ви деонад зо ра, на ста вља ју 
се ра до ви на по до ви ма. Ски да се под
на опла та, по ста вља се изо ла ци ја, у 
при зе мљу ра ди мо и под но гре ја ње. По
што је про стор на спра ту под пар ке том 
ту ра ди мо цен трал но гре ја ње и по ста
вља мо алу ми ни јум ске ра ди ја то ре. Та ко 
да ће мо ре ши ти ду го го ди шњи про блем 
гре ја ња ове згра де. Ка сни је иду и фи ни 
ра до ви на сре ђи ва њу из ло жбе них про
сто ра, кан це ла ри ја и де поа,  опре ма ње 
и кре че ње, ка же Ни ко лић. 

Он је до дао да се уве ли ко ра ди и на 
стал ној по став ци за јед но са ди зај не ри
ма идеј ног ре ше ња са ко ји ма су у сва ко
днев ној ко му ни ка ци ји. 

– Ве ру јем да ће мо има ти јед ну од нај
мо дер ни хих стал них по став ки у Ср би ји, 
ко ја ће би ти отво ре на по чет ком 2024. 
го ди не, на ја вио је Урош Ни ко лић.

У њој ће се на ла зи ти и ве о ма вред
ни пред ме ти от кри ве ни то ком про шло
го ди шњих ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту 
„Аџи не њи ве“ код Клен ка, нај ве ћем и 
нај зна чај ни јем ис тра жи ва њу у Ср би ји у 
про те клих не ко ли ко де це ни ја.

С. Џа ку ла

Ра до ви у За ви чај ном му зе ју Ру ма

ПСС РУ МА

Ана ли за зе мљи шта новом ме то дом
Пред при хра ну пше ни це је по треб но 

ура ди ти ана ли зу зе мљи шта „Н мин“ 
ме то дом, од но сно ана ли зу зе мљи шта 
на ми не рал ни азот. Узор ко ва ње зе мљи
шта се ра ди на три ду би не: до 30 цен ти
ме та ра, од 30 до 60 цен ти ме та ра и од 
60 до 90 цен ти ме та ра.

 – Узор ке од мах по узи ма њу тре ба  
до не ти у ла бо ра то ри ју или их др жа ти у 

фри жи де ру док се не до не су, јер на тем
пе ра ту ри пре ко пет сте пе ни до ла зи до 
ми не ра ли за ци је азо та, што до во ди у 
пи та ње тач ност ана ли зе, ука зу је Сне жа
на Му шиц ки, струч на са рад ни ца за 
ла бо ра то риј ске ана ли зе у ПСС Ру ма.

По љо при вред ни ци ре зул та те ана ли зе 
до би ја ју у ро ку два да на, а на осно ву 
тих ре зул та та се да је пре по ру ка за 

ђу бре ње, од но сно ко ли ко тре ба раз ба
ца ти ђу бри ва да би се пше ни ца пра вил
но из бо ко ри ла и да ла мак си мал ни при
нос. 

Це на ана ли зе је 600 ди на ра по ду би
ни, а по љо при вред ни про из во ђа чи све 
ин фор ма ци је мо гу до би ти у ла бо ра то
риј ској слу жби ПСС Ру ма.

С. Џ.
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ИРИГ

Обез бе ђе на ау тосе ди шта за 60 де це

И ове го ди не је у и ри шкој оп шти ни на ста вље на прак са по
де ле де чи јих ау тосе ди шта за ма ли ша не ро ђе не то ком 2022. 
го ди не. Ову ак ци ју ло кал на са мо у пра ва ре а ли зу је у са рад њи 
са По ли циј ском ста ни цом Ириг и Кан це ла ри јом за мла де ири
шке оп шти не. То ком ак ци је, уру че но је укуп но 60 ау тосе ди
шта, а она су по де ље на ро ди те љи ма ка ко у Ири гу и Врд ни ку, 
та ко и оста лим се ли ма ове оп шти не.

Циљ про јек та је да се по ве ћа без бед ност де це у са о бра ћа ју 
и по мог не ро ди те љи ма да бес плат но до би ју се ди шта ура ђе на 
по нај ви шим стан дар ди ма без бед но сти. 

– Овим ак тив но сти ма ука зу је мо на  зна чај бри ге о без бед
но сти мла дих пут ни ка и за ла га ње на ше ло кал не са мо у пра ве 
у за шти ти и бри зи о на шим нај мла ђим су гра ђа ни ма, ис та као 
је Ти хо мир Сто ја ко вић, пред сед ник Оп шти не Ириг. С. Џ.

По де ла ау то се ди шта у Иригу

ИРИГ 
Усво јен план
за уре ђе ње
цен тра Врд ни ка

Од бор ни ци Скуп шти не оп шти не Ириг 
су усво ји ли од лу ку о Пла ну де таљ не 
ре гу ла ци је „Цен тар Врд ник“, ко ји се 
ра ди  на осно ву за јед нич ке ини ци ја ти ве 
са Фон да ци јом Но ви Сад пре сто ни ца 
кул ту ре.

 – Као парт не ри на овом про јек ту 
до би ли смо од По кра јин ске вла де сред
ства за из ра ду овог план ског до ку мен
та, чи ји је пр вен стве ни циљ да се план
ски и ур ба ни стич ки уре ди цен тар Ба ње 
Врн дик. План се, пр вен стве но од но си 
на уре ђе ње пар ка ко ји се на ла зи у цен
тру Врд ни ка и пи ја цу, ка же Оли вер 
Ог ње но вић, на чел ник Оп штин ске упра
ве Оп шти не у Ири гу.

Усва ја њем овог пла на, обез бе ђе на су 
и нов ча на сред ства у ви си ни од 2,5 
ми ли о на ди на ра за из ра ду ур ба ни стич
ког про јек та и про јект но тех нич ке до ку
мен та ци је за бу ду ће уре ђе ње и из град
њу пи ја це и уре ђе ње пар ка. 

– Овим до ку мен том су план ски ре ша
ва на сло же на  ур ба ни стич ка и са о бра
ћај на ре ше ња.  Упра во за то се ра ди о 
јед ном зах тев ном про це су за ко ји смо 
ус пе ли да ис хо ду је мо све  нео п ход не 
усло ве над ле жних  јав них ин сти ту ци ја, 
ми слим ту на За вод за за шти ту при ро
де, на За вод за за шти ту спо ме ни ка кул
ту ре и на „Пу те ве Ср би је“, ука зао је 
Ог ње но вић.

Укуп на по вр ши на под руч ја об у хва ће
ног гра ни цом об у хва та Пла на из но си 
око 17,4 хек та ра. С. Џа ку ла

ЈА ЗАК

Ра до ви у згра ди
ме сне за јед ни це

У скла ду са на ме ром, ло кал не са мо
у пра ве да се адап ти ра ју објек ти ме сних 
за јед ни ца и по бољ ша ју усло ви ра да, 
тре нут но су у то ку ра до ви на ре кон струк
ци ји ве ли ке са ле МЗ „Ја зак“. Пр во се из
во де ра до ви на уну тра шњо сти са ле, од
но сно пла фон  и зи до ви, а а по том сле де 
ра до ви на  изо ла ци ји  и фа са ди објек та. 
Овим ра до ви ма ће се омо гу ћи ти функ
ци о нал ност и ста бил ност објек та, као и 

ње го ва енер гет ска ефи ка сност.
По окон ча њу ком плет них ра до ва ве ли

ка са ла МЗ „Ја зак“ ће сва ка ко омо гу ћи ти 
да се у њој одр жа ва ју и ра зна оку пља ња 
гра ђа на, као и ор га ни зо ва не дру штве не 
ак тив но сти. Сред ства за ове ра до ве су 
обез бе ђе на у бу џе ту ири шке оп шти не, а 
пла ни ра но је да се окон ча ју у на ред них 
ме сец да на.

С. Џа ку ла

Обилазак радова у Јаску
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Са о бра ћај у Пе ћин ци ма
ће би ти функ ци о нал ни ји

Пред сед ник Оп шти не 
Пе ћин ци Си ни ша Ђо кић об и
шао је 3. фе бру а ра ра до ве на 
ре кон струк ци ји Ули це По сав
ског од ре да у Пе ћин ци ма, 
ко је су фи нан си ра ју Ми ни
стар ство по љо при вре де, 
шу мар ства и во до при вре де и 
Оп шти на Пе ћин ци са 30 
ми ли о на ди на ра. Он је том 
при ли ком је ис та као да је за 
Пе ћин це као оп штин ско 
ме сто, где је ве ли ка фре квен
ци ја са о бра ћа ја сва ка ули ца 
бит на.

– Ова ули ца во ди на над во
жњак пре ма По пин ци ма и 
ње ном ре кон струк ци јом ће мо 
рас те ре ти ти део са о бра ћа ја 
из цен трал них ули ца. У овој 
ули ци је и ва тро га сна ста ни
ца, па ће но ви ко ло воз и 
ва тро га сци ма олак ша ти из ла
зак на те рен. У сва ком слу ча
ју, ка да се за вр ши ре кон струк
ци ја са о бра ћај у Пе ћин ци ма 
ће би ти функ ци о нал ни ји, а и 
са ма ули ца ће до би ти но ви, 
мно го леп ши из глед  – ре као 
је Ђо кић.

Тре нут но су у то ку при
прем ни ра до ви ко ји, ка ко нам 
је ре као ди рек тор ЈКП „Пу те

ви оп шти не Пе ћин ци“ Ми ро
слав Пе тро вић, об у хва та ју 
из ра ду под ло ге за тро то а ре, 
по ста вља ње ивич ња ка и при
пре му под ло ге за са мо 
ас фал ти ра ње.

– При прем ни ра до ви нај ду
же тра ју. Тра ја ће око ме сец и 
по да на, на кон че га сле ди 
ас фал ти ра ње ко је ће, ако нас 
вре мен ски усло ви по слу же 

тра ја ти два до три да на. 
Ра до ви зах те ва ју до бру ор га
ни за ци ју, јер ће се ули ца, или 
по је ди ни де ло ви ули це, 
по вре ме но за тва ра ти за са о
бра ћај и тај део по сла се 
мо ра ква ли тет но од ра ди ти – 
из ја вио је Пе тро вић.

Пред сед ник Ђо кић је на ја
вио да је Оп шти на већ по че ла 
са из ра дом про је ка та за са на

ци ју број них спо ред них ули ца 
на сво јој те ри то ри ји.

– Ка да је реч о спо ред ним 
ули ца ма, оп шти на Пе ћин ци 
ће ове го ди не би ти јед но 
ве ли ко гра ди ли ште. Си гур но 
ће мо са ни ра ти бар де се так 
спо ред них ули ца у на шим 
на се љи ма, а са на ци ја ће се 
вр ши ти по при о ри те ти ма – 
на ја вио је Ђо кић.   

СТЕ ЈА НОВ ЦИ

Ре но ви ра на ма ла са ла До ма кул ту ре
У ци љу рав но мер ног раз во

ја гра да и се ла у рум ској 
оп шти ни, ло кал на са мо у пра
ва до ста сред ста ва из два ја за 
ре но ви ра ње и опре ма ње 
згра да до мо ва кул ту ре ка ко 
би они по но во по ста ла до бра 
ме ста за оку пља ње и дру
штве ни жи вот ста нов ни ка тих 
се ла. Та ко су ових да на окон
ча ни ра до ви на ре но ви ра њу 
ма ле са ле, кан це ла ри је и 
ку хи ње при До му кул ту ре у 
Сте ја нов ци ма, с об зи ром на 
то да је реч о ме сту за оку
пља ње чла но ва фол кло ра, 
ак ти ва же на али и оста лих 
гра ђа на у овом се лу. То по твр
ђу ју и ре чи Ру жи це Ду кић, 
чла ни це Удру же ња же на 
„Фру шко гор ке“. 

– Ова са ла нам слу жи за 
сла вља, пу но лет ства, за 
ма њу де цу ко ја сла ве ро ђен
да не, па ће мо ми ту ор га ни зо
ва ти и сла вље за 8. март.  
Сла ви ће мо Но ве го ди не, 
Бо жић... Све је ле по сре ђе но, 
а има мо и до бру уре ђе ну 
ку хи њу. Де ца ов де ве жба ју 

фол клор и они су за до вољ ни, 
ре кла је Ру жи ца. Са ла слу жи 
за сав дру штве ни жи вот 
на ших Сте ја нов ча на. Ове 
про сто ри је ко ри сти и Удру же
ња же на, али и КУД „Сте ван 
Пе тро вић Бри ле“. 

– Они има ју ве о ма до бру 
фол клор ну гру пу де вој чи ца и 

де во ја ка и до са да ни су има
ле баш не ке усло ве за рад. 
Ми смо обез бе ди ли сред ства 
за за ме ну сто ла ри је,  по до ва 
у ход ни ку и са ли, кан це ла ри ји 
где одр жа ва ју са стан ке, про
сто ри је су окре че не и ура ђе на 
је  ком плет на ра све та, ре кла 
је пред сед ни ца Оп шти не 

Алек сан дра Ћи рић.
Про шле го ди не у овом се лу 

је ре но ви ра на и под руч на 
шко ла, уре ђе ни су атар ски 
пу те ви, а ове го ди не, кроз 
пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње 
Сте ја нов ци ће до би ти ка пе лу. 

У пла ну је и ком плет но 
ре но ви ра ње До ма кул ту ре у 
овом се лу.

– По што нам Дом кул ту ре 
тре нут но ни је у функ ци ји и 
тре ба тек да га  ре но ви ра мо, 
ова ма ла са ла нам је све у 
се лу. Се ло је сте ма ло, али је 
бо га то удру же њи ма. Има мо 
кул тур но умет нич ко дру штво 
и рет кост је да у ова ко ма лој 
сре ди ни оно оп ста је. До са да 
смо ра ди ли у хлад ној про сто
ри ји или смо ко ри сти ли гре ја
ли це. По ред КУДа има мо и 
Удру же ње же на ко је ов де 
одр жа ва при је ме ка да има ју 
го сте. Лов ци и фуд ба ле ри 
та ко ђе ко ри сте ову са лу за 
сво ја дру же ња, ис та кла је 
за ме ни ца пред сед ни це Би ља
на По по вић Јо ва но вић.

С. Џа ку ла
За вр ше ни ра до ви у Сте ја нов ци ма

Обилазак радова у Улици Посавског одреда
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ОСНОВ НA ШКО ЛA „СЛО БО ДАН БА ЈИЋ ПА ЈА“ У ПЕ ЋИН ЦИ МА

ЂО КИЋ: За нас је нај ва жни је
да де ца по но во има ју до бре 
усло ве за бо ра вак и уче ње

Пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Си ни ша 
Ђо кић по се тио је 3. фе бру а ра уче ни ке и 
на став ни ке Основ не шко ле „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ у Пе ћин ци ма, ко ји су се 
на кон за вр ше не са на ци је вра ти ли у сво
је учи о ни це. Он је том при ли ком из ја вио 
да је Оп шти на Пе ћин ци у ра до ве на 
са на ци ји уло жи ла ви ше од ми ли он ди на
ра, као и да је ово пре ла зно ре ше ње до 
по чет ка ком плет не ре кон струк ци је 
основ не и ста рог де ла сред ње шко ле, 
ко ја ће овај школ ски обје кат учи ни ти јед
ним од нај са вре ме ни јих у Ср би ји.

– По пра вље на је кров на кон струк ци ја 
ко ја је по че ла да про ки шња ва и ко ја је и 
про у зро ко ва ла про бле ме. На спра ту су 
ком плет но са ни ра не че ти ри учи о ни це, 
али смо са мим тим до би ли и мо гућ ност 
ко ри шће ња три учи о ни це у при зе мљу, 
та ко да пе ћи нач ка шко ла мо же по но во 

нор мал но да функ ци о ни ше. У окви ру 
ових ра до ва смо са ни ра ли и фи скул тур
ну са лу и вра ти ли је у функ ци ју, а цео 
по сао је оба вљен за де се так да на. За 
нас је нај ва жни је да де ца по но во има ју 
до бре усло ве за бо ра вак и уче ње – 
ре као је Ђо кић и на гла сио да ове го ди не 
оче ку је по че так ра до ва на ком плет ној 
ре кон струк ци ји пе ћи нач ке шко ле.

Ка ко је ис та као, реч је о ка пи тал ној 
ин ве сти ци ји вред ној око 330 ми ли о на 
ди на ра, а са мо при пре ма про јек та тра је 
већ ско ро две го ди не.

– На кон ре кон струк ци је, пе ћи нач ка 
шко ла ће би ти јед на од нај мо дер ни јих у 
Ср би ји, ка кве су већ шко ле у Ку пи но ву и 
Кар лов чи ћу ко је су прет ход них го ди на 
ком плет но ре кон стру и са не и но во и згра
ђе ни вр тић у Ши ма нов ци ма. Овом 
оп штин ском ру ко вод ству је школ ство 

при о ри тет и ми ра ди мо на то ме да све 
шко ле у на шој оп шти ни бу ду об но вље не, 
али про сто је не мо гу ће све шко ле об но
ви ти од јед ном на кон ви ше де це ниј ске 
не бри ге и не у ла га ња – из ја вио је пред
сед ник Ђо кић.

За ди рек тор ку ове уста но ве Ми ли ја ну 
Ср дић је ва жно да су про бле ми от кло ње
ни у ве о ма крат ком ро ку и да су се уче
ни ци по но во вра ти ли на ре до ван на чин 
ра да.

– Уче ни ци су се бр зо вра ти ли у сво је 
учи о ни це и у сво је сме не, а ча со ви су 
по но во 45 ми ну та ка ко је пла ном и пред
ви ђе но. У учи о ни ца ма су по пра вље на 
оште ће ња, из гле то ва не су и окре че не, а 
на ста ва се од ви ја као и пре не го што су 
про бле ми на ста ли, али са да у леп шој 
ат мос фе ри – ка же Ср дић.

ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Све ча но уру че ње на гра да
спор ти сти ма 10. фе бру а ра

Нај бо љи спор ти сти, спорт ски рад ни ци 
и ко лек ти ви у оп шти ни Пе ћин ци оку пи ће 
се и ове го ди не у Спорт ској ха ли у 
До њем То вар ни ку на до де ли Го ди шње 
спорт ске на гра де Спорт ског са ве за „Раз
вој спор то ва”.

Све ча ност до де ле „Го ди шње спорт ске 
на гра де за 2022. Го ди ну“ би ће одр жа на у 
пе так, 10. фе бру а ра, а ка ко нам је ре као 
се кре тар „Раз во ја спор то ва“ Ми лан 
Ђо кић, би ће то при ли ка да се по де ве ти 
пут на гра де нај у спе шни ји по је дин ци и 
ко лек ти ви ко ји су да ли свој до при нос 
раз во ју спор та у оп шти ни Пе ћин ци то ком 

про те кле го ди не, чи ме су на нај бо љи 
на чин ре пре зен то ва ли сво ју оп шти ну на 
так ми че њи ма ши ром зе мље.

– И ове го ди не на гра ђу је мо по је дин це 
и ко лек ти ве у ју ни ор ској и се ни ор ској 
ка те го ри ји, спорт ске рад ни ке и шко ле 
ко је су по сти гле нај бо ље ре зул та те на 
так ми че њи ма за про шлу го ди ну. Та ко ђе, 
уру чи ће мо и пла ке те ин сти ту ци ја ма без 
ко јих не би би ло мо гу ће ор га ни зо ва ти, 
ка ко школ ска, та ко и оста ла так ми че ња, 
а ве ли ку за хвал ност ду гу је мо и пе ћи нач
кој ло кал ној са мо у пра ви на по др шци и 
раз у ме ва њу – из ја вио је Ђо кић.

Он је до дао да ће и ове го ди не, као и 
свих прет ход них, свим чла но ви ма пе ћи
нач ког Раз во ја спор то ва, свим основ ним 
и сред њој шко ли, као и пред школ ској 
уста но ви би ти уру че на спорт ска опре ма 
и ре кви зи ти као по клон пе ћи нач ке ло кал
не са мо у пра ве. Спорт ски са вез „Раз вој 
спор то ва“ бро ји 40 клу бо ва чла но ва и 
око 2.000 ре ги стро ва них спор ти ста, а на 
све ча но сти до де ле „Го ди шње спорт ске 
на гра де за 2022. го ди ну“, оку пи ће се нај
бо љи од нај бо љих из све та спор та из 
пе ћи нач ке оп шти не. По кро ви тељ ма ни
фе ста ци је је Оп шти на Пе ћин ци.

Пећиначки ученици поново у својим учионицама
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СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА ОП ШТИН СКИ ОД БОР ПЕ ЋИН ЦИ

СНС тра жи да се ста не на пут
ба ха ће њу Де мо крат ске стран ке

„Већ ме се ци ма смо све до ци ди вља
ња функ ци о не ра Де мо крат ске стран ке у 
оп шти ни Пе ћин ци. Упа ди у ин сти ту ци је 
су из да на у дан све на сил ни ји, а сво је 
ба ха ће ње с по но сом сни ма ју и об ја вљу
ју на дру штве ним мре жа ма и у ме ди ји ма 
у вла сни штву њи хо вих на ло го да ва ца. 
Оси о но би ра ју нај о се тљи ви је ме те, па 
им по себ но за до вољ ство при чи ња ва ју 
на па ди на обра зов не уста но ве, а ју че 
смо ви де ли да не пре за ју ни да фи зич ки 
на ср ну на слу жбе ни ке оп шти не.

Нај ци нич ни је од све га је што твр де 
ка ко то ра де у име на ро да у оп шти ни у 
ко јој им тај исти на род не до зво ља ва да 
пре ђу цен зус већ у не ко ли ко из бор них 
ци клу са. Али, то је већ њи хов про блем 
са гра ђа ни ма пе ћи нач ке оп шти не. Ср

би ја је де мо крат ска др жа ва и да ле ко од 
то га да Срп ска на пред на стран ка тра жи 
да од у ста ну од по ли тич ке бор бе. 

Оно што зах те ва мо је да пре ста ну 
са на си љем, да пре ста ну са зло ста
вља њем де це и за по сле них у вр ти ћу и 
шко ли у Пе ћин ци ма, да не узи ма ју за 
та о це, кад год им се ћеф не, оп штин ске 
слу жбе ни ке, гра ђа не и при вред ни ке, 
као што су то ју че ура ди ли ка да су за по
се ли сед ни цу Ко ми си је за пла но ве Оп
шти не Пе ћин ци. На тој сед ни ци су би ли 
при сут ни и гра ђа ни и при вред ни ци, ко ји 
су под не ли сво је пред ло ге, при мед бе 
и су ге сти је на је дан ва жан план ски до
кук мент и ко ји су има ли пра во да сво је 
ста во ве обра зло же и да чу ју од го во ре, 
а уме сто то га су би ли при мо ра ни да 

слу ша ју по ли ти кант ско мр цва ре ње јед
не ис тро ше не по ли тич ке стран ке, ко ја у 
оп шти ни Пе ћин ци не пред ста вља ни ког 
осим сво јих чел ни ка и сво јих на ло го да
ва ца.

Ср би ја је сте де мо крат ска зе мља, али 
је и прав на др жа ва ко ја има оба ве зу да 
за шти ти сво је гра ђа не. Због то га апе лу
је мо на све над ле жне др жав не ор га не 
да на си ље ја сно и гла сно ока рак те ри шу 
као на си ље и да га санк ци о ни шу у скла
ду са за ко ни ма ове зе мље, без об зи ра 
на то ко је тај ко ји на си ље спро во ди,“ 
наводи се у саопштењу од 31.01.2023.

По ве ре ник оп штин ског
од бо ра Пе ћин ци
Ми ло рад Пан тић

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Са оп ште ње по во дом упа да
Де мо крат ске стран ке у Оп шти ну Пе ћин ци

„Чел ни ци и ак ти ви сти Де мо крат ске 
стран ке на ста вља ју са прак сом на сил
ног упа да ња у ин сти ту ци је Оп шти не Пе
ћин ци. Пред сед ник Оп штин ског од бо ра 
Де мо крат ске стран ке Пе ћин ци Ни ко ла 
Ма жић и за ме ник пред сед ни ка Из вр шног 
од бо ра ДС Дар ко Си мић су да нас, уз 
по моћ по сла ни ка Де мо крат ске стран ке 
Дра га не Ра кић и Ср ђа на Ми ли во је ви ћа, 
на си лу ушли на сед ни цу Ко ми си је за 
пла но ве Оп шти не Пе ћин ци, ко ја је одр
жа ва на у згра ди Оп шти не.

На кон што су од стра не пред сед ни ка 
Ко ми си је за мо ље ни да на пу сте сед ни цу, 
ка ко би Ко ми си ја мо гла да на ста ви са ра
дом, они су то од би ли, а по сла ни ца Дра
га на Ра кић је по че ла да др жи по ли тич ки 
го вор, чи ме је у пот пу но сти оне мо гу ћи ла 
рад Ко ми си је, па је пред сед ник Ко ми си
је био при мо ран да пре ки не сед ни цу, а 

ло кал на са мо у пра ва је о ин ци ден ту оба
ве сти ла по ли ци ју. На кон до ла ска по ли
ци је Ма жић, Си мић и Ра кић су на пу сти ли 
згра ду Оп шти не, а Ми ли во је вић је остао 
на сед ни ци Ко ми си је ко ја је на ста ви ла са 
ра дом.

Ово је за све га на ко ли ко ме се ци тре ћи 
упад чел ни ка и ак ти ви ста Де мо крат ске 
стран ке у ин сти ту ци је оп шти не Пе ћин ци. 
Нај пре су упа ли у згра ду пред школ ске 
уста но ве у Пе ћин ци ма, не дав но у згра
ду сред ње тех нич ке шко ле, а са да и у 
згра ду Оп шти не Пе ћин ци. За све то вре
ме ло кал на власт је по ка зи ва ла ве ли ко 
стр пље ње и ни је од го ва ра ла на оп ту жбе 
и увре де, са ци љем да из бег не еска ла
ци ју су ко ба, и тру ди ла се да на ста ви са 
по сло ви ма за ко је су је гра ђа ни оп шти не 
Пе ћин ци иза бра ли.

Ме ђу тим, да нас смо би ли при мо ра ни 

да по зо ве мо по ли ци ју, јер не мо же мо да 
до зво ли мо да ин сти ту ци је бу ду та о ци и 
жр тве са мо во ље нeколико опо зи ци о них 
ак ти ви ста. Ова кве де мон стра ци је си ле 
од стра не Де мо крат ске стран ке по себ
но су не до пу сти ве пре ма обра зов ним 
уста но ва ма, а ду жност ло кал не са мо у
пра ве је да обез бе ди си гур ност за де цу 
ко ја их по ха ђа ју и за све гра ђа не. Сто га 
ће мо убу ду ће на сва ко на си ље од го во
ри ти под но ше њем при ја ва над ле жним 
ор га ни ма, убе ђе ни да ће ин сти ту ци је ове 
зе мље би ти у ста њу да у скла ду са за
ко ном и сво јим над ле жно сти ма за у ста ве 
не ко ли ко по ли тич ких ак ти ви ста ко ји ма је 
на си ље по ста ло је ди ни ар гу мент“, на во
ди се у са оп ште њу од 30.01.2023.

Пред сед ник оп шти не Пе ћин ци
Си ни ша Ђо кић

ОО СНС ПЕ ЋИН ЦИ ПОВОДOМ НА СРТА ЈА ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ НА ПРЕД СЕД НИ КА
У СКУП ШТИ НИ СР БИ ЈЕ

Са оп ште ње за јав ност
Ди вљач ки на ср та ји на пред сед ни ка 

Ву чи ћа су ого ље на из да ја на ци о нал них 
ин те ре са

Оп штин ски од бор Срп ске на пред не 
стран ке Пе ћин ци нај о штри је осу ђу је 
фи зич ке на ср та је на пред сед ни ка Ре пу
бли ке Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа од 
стра не ан ти др жав не опо зи ци је, ко ја ни у 
јед ном од нај те жих тре ну та ка за Ср би ју 
ни је у ста њу да суд би ну соп стве ног на ро
да ста ви ис пред сво јих нај сит ни јих по ли
тич ких ин те ре са.

То што су да нас ура ди ли је бру тал на 
де мон стра ци ја при ми ти ви зма, а фи зич ки 
на пад на пред сед ни ка сво је др жа ве, у 

тре нут ку ка да се под не ви ђе ним при ти
сци ма спо ља ла вов ски бо ри да са чу ва 
мир и ста бил ност и наш на род на Ко со ву 
и Ме то хи ји, ни је ни шта дру го не го ого ље
на из да ја на ци о нал них ин те ре са.

Али, као што њи хо ве без оч не ла жи и 
вер бал ни на па ди на пред сед ни ка Ву чи
ћа и ње го ву по ро ди цу ни ка да ни су по сти
гли оно што су они при жељ ки ва ли, већ 
су на шем пред сед ни ку са мо по ди за ли 
углед у на ро ду и до ве ли до исто риј ске 
по бе де на из бо ри ма, та ко ће и ови 
на сил нич ки ис па ди са мо још ви ше ого ли
ти њи хо ве ши ћар џиј ске и из дај нич ке 
на ме ре, и ује ди ни ти срп ски на род у тре

нут ку ка да му је то је дин ство нај по треб
ни је.

И сви ће мо ста ти иза на шег пред сед
ни ка Алек сан дра Ву чи ћа, јер сви зна мо 
да је он је ди ни ко ји у овом тре нут ку мо же 
да ује ди ни Ср би ју и да је по ве де у још 
јед ну ве ли ку по бе ду, јер са мо за ње га 
пре да ја ни ка да ни је би ла оп ци ја.

Жи вео пред сед ник Алек сан дар Ву чић!
Жи ве ла Ср би ја! – на во ди се у са оп

ште њу од 03.02.2023. го ди не

По ве ре ник оп штин ског
од бо ра Пе ћин ци  
Ми ло рад Пан тић
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За вр ше на
кли за ли шна се зо на

За вр ше на је још јед на успе шно ре а ли зо
ва на се зо на кли за ња на кли за ли шту у цен
тру Ин ђи је. Пре ма ре чи ма пред став ни ка 
Уста но ве Спорт ски цен тар, то ком прет ход
них 45 да на, услу ге кли за ли шта ко ри сти ло 
је 12,5 хи ља да по се ти ла ца.

– Ве о ма сам за до во љан на ко ји на чин је 
ре а ли зо ва на и ова се зо на кли за ња на кли
за ли шту у цен тру Ин ђи је иа ко вре мен ске 
при ли ке ни су би ле иде ал не за одр жа ва ње 
ле де не по вр ши не, због тем пе ра ту ра ко је су 
би ле ви со ке за ово до ба го ди не ис та као је 
Или ја Тр бо вић, ди рек тор Уста но ве Спорт
ски цен тар Ин ђи ја.

По след њих да на, услу ге кли за ли шта су 
би ле бес плат не за хва љу ју ћи ком па ни ји 
„То јо Та јерс“.

– За хва лио бих се у сво је, али у име 
свих ро ди те ља и де це ком па ни ји „То јо 
Та јерс“ ко ја је и ове го ди не по ка за ла да је 
дру штве но од го вор на и ко ја је омо гу ћи ла 
пет да на бес плат ног кли за ња свој де ци 
ре као је Тр бо вић. М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Пот пи си ва ње уго во ра за
бес пла тан бо ра вак у вр ти ћи ма

Од 1. Ја ну а ра, сту пи ла је на 
сна гу од лу ка о бес плат ном 
бо рав ку де це у свим објек ти
ма Пред школ ске уста но ве 
„Бо шко Бу ха“ у Ин ђи ји. Ка ко је 
ис та кла Је ле на Кре со ја, 
ди рек то ри ца те уста но ве, у 
то ку је про цес пот пи си ва ња 
но вих уго во ра са ро ди те љи ма 
де це ко ја бо ра ве у вр ти ћи ма.  

Ка ко би био пот пи сан но ви 
уго вор, нео п ход но је да ро ди
те љи из ми ре евен ту ал на 
ду го ва ња из прет ход не го ди
не, ре кла је Кре со ја и до да ла:

– Ра ди мо на но вим уго во
ри ма ко је пот пи су је мо са 
ро ди те љи ма и тај про цес се 
од ви јао и то ком ја ну а ра ове 
го ди не. Уго во ри су из ра ђе ни 
у скла ду са пра вил ни ком ко ји 
пот пи су је ре сор ни ми ни стар. 
Пре ма том пра вил ни ку од су
ство де те та из вр ти ћа ро ди те
љи тре ба да прав да ју а је дан 
од ви до ва је ре ше ње о го ди
шњем од мо ру об ја шња ва 
ди рек то ри ца ПУ „Бо шко 
Бу ха“.

Она је до да ла да уко ли ко 
ро ди тељ ни је за по слен или 
из не ких дру гих раз ло га не 
мо же да до ста ви ре ше ње о 
ко ри шће њу го ди шњег од мо
ра, уста но ва је да ла по вољ
ни ју оп ци ју, а то је из ја ва ко ју 
пот пи су ју ро ди те љи ко ја ва жи 
то ком це ле го ди не.

– У тој из ја ви се на во ди да 
ро ди те љи до 30 да на мо гу да 

ко ри сте го ди шњи од мор, не у 
кон ти ну и те ту, не го ка ко њи ма 
од го ва ра и да са ми прав да ју 
из о ста нак де те та. Та ко ђе, 
ро ди те љи има ју и оп ци ју да 
пот пи шу из ја ву у ко јој се 
на во ди да мо гу да прав да ју 
из о ста нак де те та у тра ја њу 
до 10 да на. Док је тре ћа оп ци
ја у слу ча ју спре че но сти због 
бо ле сти, где се из о ста нак 
де те та прав да оправ да њем 
ко је из да је иза бра ни ле кар.

Кре со ја је ис та кла да се на 
ли сти че ка ња у Ин ђи ји на ла
зи око 100 ма ли ша на и апе
ло ва ла на ро ди те ље да 
ре дов но до во де де цу у вр ти

ће.
– Ло кал на са мо у пра ва омо

гу ћи ла је бес пла тан бо ра вак 
и то је ве ли ки бе не фит за 
мно ге по ро ди це. Ра ди се о 
уште ди од око 48 хи ља да 

ди на ра на го ди шњем ни воу 
по де те ту, што ни је ма ло 
из да ва ја ње, по го то во за 
по ро ди це са ви ше де це ис та
кла је ди рек то ри ца ПУ „Бо
шко Бу ха“ у Ин ђи ји.  М. Ђ.

Је ле на Кре со ја

Ди рек то ри ца Пред школ ске 
уста но ве „Бо шко Бу ха“ у 
Ин ђи ји Је ле на Кре со ја, ис та
кла је да још увек ни је сти гао 
зва ни чан из ве штај Гра ђе вин
ског фа кул те та из Но вог 
Са да о ста њу вр ти ћа „Не вен“ 
у ко јем се кра јем про шле 
го ди не об ру шио пла фон у 
јед ном од бо ра ва ка. Ка ко је 
ре кла Кре со ја, она и пред
сед ник Оп шти не Вла ди мир 
Гак до би ли су, за са да, са мо 
ин фор ма ци ју у усме ном 
об ли ку.

– На кон де таљ них ис пи
сти ва ња, пре не то нам је да 
кров на кон струк ци ја на по ме
ну том објек ту од по чет ка гра
ђе ња ни је до бро пла ни ра на, 
са мим тим ни са гра ђе на ка ко 
тре ба. Ка ко нам је об ја шње
но, ра спон из ме ђу ко сих 
ме ђу спрат них кон струк ци ја 
био је ве ћи од до зво ље ног. 
Због то га струч ња ци са 
фа кул те та пред ла жу две 

вр сте са на ци је, пр ва да се 
це ла кров на кон струк ци ја 
ски не као и пла фо ни, при 
че му мо же до ћи до озбиљ
них оште ће ња зи до ва, ен те
ри је ра, сто ла ри је... об ја
шња ва ди рек то ри ца ПУ „Бо
шко Бу ха“.

Он а је ка за ла да је по 
но вим пра ви ли ма нео п ход но 
да се из ве ду ра до ви ка ко би 
обје кат био и енер гет ски 
ефи ка сан. 

– Ка да све то са бе ре мо, то 
ће би ти ве о ма ком плек сни 
ра до ви на са на ци ји и до ста 
ће ко шта ти. Дру га оп ци ја је 
да се вр тић сру ши и на том 
ме сту са гра ди но ви, што је 
фи нан сиј ски ско ро па истог 
ре да ве ли чи не као и прет
ход но спо ме ну та са на ци ја. 
Ми че ка мо са да че ка мо зва
ни чан из ве штај па ће мо са 
осни ва чем, Оп шти ном Ин ђи
ја, ви де ти шта ће мо да ље 
ис та кла је Кре со ја.

Две оп ци је
за вр тић „Не вен“

За вр шен ци клус обу ка
за „еА грар“

Аген ци ја за ру рал ни раз вој оп шти
не Ин ђи ја(АР РИ) пре да ва њем у згра
ди Оп шти не у пе так, 3. фе бру а ра, 
за вр ши ла  је ци клус обу ке по љо при
вред ни ка за плат фор му „еА грар“. У 
прет ход не две не де ље су ор га ни зо
ва на пре да ва ња у свим на се љи ма 
ин ђиј ске оп шти не за ко ја је вла да ло 
ве ли ко ин те ре со ва ње. 

– По љо при вред ни ци су има ли при
ли ке да се упо зна ју са на чи ном до би
ја ња ква ли фи ко ва ног елек трон ског 
сер ти фи ка та као и ка ко да ин ста ли
ра њу апли ка ци је по до би ја њу лич ног 
еИД об ја сни ла је Ива на Пе јо вић 
Ше врт, ди рек то ри ца АР РИ и до да ла 
да за по сле ни у Аген ци ји из ла зе у 
су срет по љо при вред ни ци ма ко ји ма 
су при пре ми ли по треб ну до ку мен та
ци ју уз об ја шње ње ко ји су на ред ни 
ко ра ци ко је тре ба да пре ду зму.

Пре ма ње ним ре чи ма је дан број 
по љо при вред ни ка по ди гао је свој 
лич ни еИД на шал те ри ма По ште, па 
је њи ма де таљ но об ја шње но на ко ји 
на чин да ски ну апли ка ци ју и да је 
по кре ну. 

– За по љо при вред ни ке ко ји ни су 
мо гли да при су ству ју пре да ва њи ма, 
Аген ци ја за ру рал ни раз вој оп шти не 
Ин ђи ја би ће на рас по ла га њу ка ко би 
се  успе шно при ја ви ли на еУ пра ву и 
на но ви ин фор ма ци о ни си стем 
еА грар. Они мо гу до ћи у на ше про
сто ри је, где ће мо им пру жи ти све 
нео п ход не ин фор ма ци је ре кла је 
Пе јо вић Ше врт и за крај на ја ви ла да 
ће у про сто ри ја ма АР РИ ор га ни зо ва
ти по де лу лич ног еИД бро ја, о че му 
ће на кнад но оба ве сти ти по љо при
вред ни ке. 

М.Ђ.
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Кра јем про шле го ди не за по че ти су 
ра до ви на уре ђе њу и ре но ви ра њу од
ре ђе них де ло ва згра де ин ђиј ског До ма 
здра вља „Др Ми ло рад Ми ка Па вло вић“ 
али и се о ских ам бу лан ти. Ти ра до ви на
ста вља ју се и у 2023. го ди ни, по твр дио је 
ди рек тор До ма здра вља у Ин ђи ји, док тор 
Дра ган Ђор ђе вић.

У ам бу лан ти у Но вим Кар лов ци ма ре
но ви ран је под че ка о ни це за па ци јен те. 
Сред ства за овај по сао обез бе ди ла је 
Оп шти на Ин ђи ја ко ја је, та ко ђе, фи нан
си ра ла и не дав но за вр ше не ра до ве на 
ре но ви ра њу  оде ље ња Ме ди ци не ра
да у До му здра вља „Др Ми ло рад Ми ка 
Па вло вић“. Адап ти ра на је че ка о ни ца, 

пре ви ја ли ште, об но вљен ком пле тан ин
вен тар у ор ди на ци ја ма, а ста ра ра све та 
за ме ње на је но вом, лед ра све том. 

– У то ку су при прем не ак тив но сти за 
ре а ли за ци ју број них ин фра струк тур них 
ра до ва у објек ти ма ин ђиј ског до ма здра
вља, али и на бав ку опре ме за ква ли тет
ни је пру жа ње здрав стве них услу га. За 
ову го ди ну пла ни ра мо и ре кон струк ци ју 
Оде ље ња пе ди ја три је, од но сно це лог 
објек та у ко јем је сме ште на по ме ну та 
слу жба а за тим ће мо са гле да ти ко је су то 
још ра до ви нео п ход ни да се из ве ду. Има 
их до ста, а у са рад њи са ло кал ном са мо
у пра вом ре ша ва мо је дан по је дан ре као 
је Ђор ђе вић. М. Ђ.

Ре кон стру и са но Оде ље ње Ме ди ци не ра да у ДЗ Ин ђи ја

ДОМ ЗДРА ВЉА У ИН ЂИ ЈИ

Ре но ви ра ње се о ских
ам бу лан ти и оде ље ња

Ка ко је по твр дио Др Дра ган Ђор ђе
вић, ди рек тор До ма здра вља „Др Ми ло
рад Ми ка Па вло вић“, та здрав стве на 
уста но ва на не дав но окон ча ном кон кур
су ре сор ног ми ни стар ства до би ла је 
при ли ку да по ша ље шест ле ка ра на 
спе ци ја ли за ци ју. У пи та њу су спе ци ја ли
за ци је за пе ди ја три ју, ин тер ну ме ди ци
ну, ги не ко ло ги ју, ра ди о ло ги ју, ме ди ци ну 
ра да и оф тал мо ло ги ју.

– Тре нут но смо у про це су до би ја ња 
ре ше ња од Ми ни стар ства здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је. Ка да стиг ну у на шу 
уста но ву, та да ће кан ди да ти мо ћи да 
кон ку ри шу на ме ди цин ске фа кул те те и 

да се упи су ју об ја снио је ди рек тор 
До ма здра вља у Ин ђи ји.

Он је до дао да се тру де да ор га ни зу ју 
не сме тан рад по ме ну те уста но ве ка ко 
па ци јен ти не би осе ти ли не до ста так 
од ре ђе них ле ка ра.

– Има мо про блем са не до стат ком 
ле ка ра на Оде ље њу пе ди ја три је и још у 
не ким слу жба ма. Пре не ки дан рас пи са
ли смо кон курс за при јем два пе ди ја тра 
на нео д ре ђе но вре ме. На да мо се да ће 
се не ко ја ви ти а у пла ну нам је и ре ор
га ни за ци ја, ка ко би слу жба мо гла да ље 
да функ ци о ни ше ре као је ди рек тор 
Ђор ђе вић.

Шест спе ци ја ли за ци ја
за ин ђиј ски Дом здра вља

СТАРА ПАЗОВА

Нај ви ше осма ка
као тре ћи тест 
би ра ло би о ло ги ју

Уче ни ци ко ји у школ ској 2022/23. го ди ни 
за вр ша ва ју осми раз ред, мо гли су од 1. до 
30. де цем бра 2022. го ди не да се из ја сне из 
ког пред ме та ће од пет по ну ђе них: би о ло
ги је, ге о гра фи је, исто ри је, фи зи ке или 
хе ми је, ра ди ти тест тре ћи на за вр шном 
ис пи ту, ко ји се по ла же 21, 22. и 23. ју на.  

– У шко ла ма или пу тем пор та ла „Мо ја 
сред ња шко ла“, кра јем ја ну а ра да та је 
мо гућ ност ро ди те љи ма и де ци да из ме не 
пр во бит ну од лу ку о из бор ном пред ме ту, па 
су не ки и про ме ни ли пред мет ко ји де те ту 
ви ше од го ва ра ре кла је Сла ви ца Сто шић, 
пред сед ни ца Ак ти ва ди рек то ра шко ла у 
оп шти ни Ста ра Па зо ва и ди рек тор ка ОШ 
„Ми лан Ха џићׅ“ у Вој ки. Нај ве ћи број осма
ка из ста ро па зо вач ке сре ди не се опре де
лио за би о ло ги ју као из бор ни тре ћи тест, а 
нај ма њи за хе ми ју.

Уче ни ци по ла жу за вр шни ис пит ре ша ва
њем за да та ка у окви ру три те ста: из пред
ме та срп ски је зик и књи жев ност, од но сно 
ма тер њи је зик и књи жев ност, из пред ме та 
ма те ма ти ка и из јед ног од пет пред ме та 
ко ји уче ник иза бе ре са ли сте на став них 
пред ме та. Збир ке за да та ка за при пре му 
за вр шног ис пи та на ла зе се већ у про да ји и 
ту су да ин тен зи ви ра ју  про цес при пре ме, 
ко ји је већ стар то вао у мно гим шко ла ма 
ста ро па зо вач ке оп шти не.

У овој школ ској го ди ни, оп шти на Ста ра 
Па зо ва има 636 осма ка и сви они мо гу да 
се при пре ма ју за за вр шни ис пит, ка ко онај 
проб ни у мар ту та ко и за јун ски и пу тем 
плат фор ме „еВе жба о ни ца“ – на пор та лу 
„Мо ја сред ња шко ла“. По ред за да та ка на 
срп ском је зи ку, на пор та лу се на ла зе и 
за да ци на осам је зи ка на ци о нал них ма њи
на. Д. Г.

ДВА КОН ЦЕР ТА
У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

На сту пи ће
„Пр ти Бее Гее“
и „Го бли ни“ 

У ор га ни за ци ји „Арт Фрон та“ у Срем
ској Ми тро ви ци ће се одр жа ти два кон
цер та у Хр ват ском до му. Пр ви је за ка
зан за 25. фе бру ар, ка да ће Ми тров ча
ни мо ћи да чу ју бе о град ски реп са став 
„Пр ти Бее Гее“, а за тим 24. мар та на сту
пи ће „Го бли ни“ из Шап ца. Кар те ће у 
прет про да ји мо ћи да се ку пе у ло ка лу 
„Кре а тив ни бар“. Кон цер ти по чи њу од 
21 час.
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РЕ НО ВИ РА НА ЗГРА ДА РФ ЗО У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Про је кат вре дан 40 ми ли о на ди на ра

Ди рек тор ка РФ ЗО Са ња 
Ра до је вић Шко дрић и пред
сед ник Оп шти не Ста ра Па зо
ва Ђор ђе Ра ди но вић 30. 
ја ну а ра, об и шли су  ре но ви
ра ну згра ду РФ ЗО, ис по ста ву 
у Ста рој Па зо ви, ко ја је по сле 
ви ше де це ни ја об но вље на 
сред стви ма ка ко из ре пу
блич ког та ко и ло кал ног 
бу џе та. Ис по ста ва Ре пу блич
ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње у Ста рој Па зо ви 
јед на је од нај ве ћих у Ср би ји, 
по кри ва око 60 хи ља да оси
гу ра ни ка и има осам за по
сле них. У сам из глед згра де 
и ње ну уну тра шњост ни је 
ула га но ви ше де це ни ја. 
Сред стви ма из ре пу блич ког 
али и оп штин ског бу џе та тзв. 
Со ци јал но у Ста рој Па зо ви 
по сле не ко ли ко ме се ци ре но
ви ра ња до би ло је пот пу но 
нов и са вре мен из глед.

– Ви ше де це ни ја ни је 
ни шта ула га но и ова згра да 
је би ла јед на од нај ру жни јих 
у Ста рој Па зо ви. Да нас из гле
да са свим дру га чи је. Дра го 
ми је што смо на шли за јед
нич ки је зик, ре но ви ра ли про
стор и да је мо леп при мер и 
оста лим сре ди на ма  ис та као 
је пред сед ник Оп шти не Ста
ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић.

Про сто ри је ис по ста ва и 
фи ли ја ла су по сле здрав
стве них уста но ва нај ва жни је 
за здрав стве не оси гу ра ни ке 
где они ове ра ва ју здрав стве
не књи жи це, упу те, ре ша ва ју 
бо ло ва ња, ис та кла је при ли
ком оби ла ска ре но ви ра них 
про сто ри ја ди рек тор ка Ре пу
блич ког фон да за здрав стве
но оси гу ра ње  Са ња Ра до је
вић Шко дрић.

– Ис по ста ва је ком плет но 
ре но ви ра на, пр ви пут от кад 

по сто ји згра да, у по след њих 
пе де сет го ди на, 2006. го ди не 
је са мо са ни ран кров и ни шта 
ви ше. Са да смо ком плет но 
ре но ви раи згра ду и укуп но 
ула га ње је 40 ми ли о на ди на
ра, за јед но са Оп шти ном 
Ста ра Па зо ва. Го то во 23 
ми ли о на ди на ра је из дво ји ла 
Ре пу бли ка, 17 ми ли о на 

ло кал на са мо у по ра ва.
Про шле го ди не, без об зи ра 

на ко вид си ту а ци ју, ре но ви
ра но је 12 обје ка та ши ром 
Ср би је, док је у пр вој по ло ви
ни 2023. го ди не пла ни ра на 
об но ва 15 фи ли ја ла и ис по
ста ва у вред но сти око 140 
ми ли о на ди на ра.

Д. Г.

Обилазак реновиране зграде

Нај ску пља њи ва у Ср би ји
ку пље на у Ста рим Ба нов ци ма

Нај ску пљи ква драт по љо при вред ног 
зе мљи шта у Ср би ји у про шлој го ди ни 
про ме то ван је на те ри то ри ји оп шти не 
Ста ра Па зо ва, у ата ру Ста рих Ба но ва
ца, и то по це ни од 18 евра за ме тар 
ква драт ни за пар це лу по вр ши не 2,6 
хек та ра. Та ко је њи ва у Ба нов ци ма пла
ће на па пре них 468.000 евра, го во ре 
по да ци из из ве шта ја Ре пу блич ког ге о

дет ског за во да. Очи глед но је да ку пац 
њи ву ни је па за рио да би се ба вио 
по љо при вре дом, већ ће зе мљи ште 
би ти ис ко ри шће но за не ку дру гу на ме
ну, нај че шће гра ђе ви ну или не ки при
вред ни обје кат.

Kада је у пи та њу ис кљу чи во по љо
при вред но зе мљи ште, це на по ју тру у 
ата ри ма ста ро па зо вач ке  оп шти не је 

одав но пре шла 10.000 евра али га је на 
тр жи шту прак тич но не мо гу ће про на ћи. 
Ина че, пре ма по да ци ма РГЗа за про
шлу го ди ну нај ску пљи ква драт ста на је 
пла ћен на Бе о гра ду на во ди и из но си 
10.184 евра. У истом на се љу га ра жа је 
пла ће на чак 58.400 евра! Нај ску пља 
ку ћа је про да та на Де ди њу за два ми ли
о на евра. Д. Г.
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РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА, ОП ШТИН СКА УПРА ВА
Оде ље ње за ур ба ни зам, 
комуналнoстамбенe по сло ве
и за шти ту жи вот не сре ди не
За вод ни број: 5013/2023IV02
Да на 08.02.2023.го ди не
Ца ра Ду ша на број 1
Ин ђи ја
Тел. 022/561322 

Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло
ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве 
оп шти не Ин ђи ја, у скла ду са чла ном 29. За ко на о про
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник 
РС’’, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О до не том ре ше њу да ни је по треб на про це на 

ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну

Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло
ве и за шти ту жи вот не сре ди не, на зах тев носиoца про
јек та „PER LO GRO UP IN TER NA CI O NAL“ д.о.о. из 
Бе шке, Ули ца Све то зо ра Мар ко ви ћа број 32,  спро ве ло 
је по сту пак од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну за из град њу ви на ри је, на ка та стар
ским пар це ла ма број 714 и 715 КО Но ви Кар лов ци, на 
те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја. У спро ве де ном по ступ ку 
до не то је ре ше ње да за пред мет ни обје кат ни је по треб
на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

До не то ре ше ње за сни ва се на ана ли зи зах те ва но си
о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма и 
мо гу ћим ути ца ји ма про јек та на жи вот ну сре ди ну, при 
че му су узе ти у об зир про пи са ни кри те ри ју ми за про јек
те на ве де не у Ли сти I Уред бе о утвр ђи ва њу ли сте про
је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте II 
про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 114/08).

Пред став ни ци за ин те ре со ва не јав но сти, ор га на и 
ор га ни за ци ја мо гу из вр ши ти увид, сва ког рад ног да на у 
вре ме ну од 9001200 ча со ва у про сто ри ја ма Оде ље ња за 
ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту 
жи вот не сре ди не Ца ра Ду ша на број 1 и на зва нич ном 
сај ту оп шти не Ин ђи ја  – www.in dji ja.rs   – у де лу Јав ни 
уви ди и из ја ви ти жал бу на до не то ре ше ње По кра јин
ском се кре та ри ја ру за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не 
сре ди не  из Но вог Са да, у ро ку од 15 да на од да на об ја
вљи ва ња овог оба ве ште ња пу тем овог ор га на.

Оде ље ње за ур ба ни зам,    
ко му нал но стам бе не по сло ве

и за шти ту жи вот не сре ди не

Са ве то дав ци По љо при
вред не струч не слу жбе Срем
ска Ми тро ви ца су у уто рак 
,31. ја ну а ра и че твр так, 2. 
фе бру а ра би ли у Ста рој 
Па зо ви ка ко би по мо гли про
из во ђа чи ма у из да ва њу  
иден ти фи ка фи о ног бро ја,  
ко ји је нео п хо дан за ре ги
стро ва ње по љо при вред них 
га здин ста ва на „еА гра ру“. 
Иа ко се то мо же учи ни ти у 
по шта ма, ве ли ки број  по љо
при вред них про из во ђа ча је 
по тра жио  по моћ код са ве то
дав ца ми тро вач ке По љо при
вред не струч не слу жбе. 
Ве ћи на сма тра да ће на овај 
на чин при ја ве га здин ста ва 
би ти јед но став ни је. Про це ду
ра је ве о ма јед но став на, јер 
је по треб на лич на кар та и 
мејл адре са.  Они ма без 
„па мет ног“ те ле фо на, нео п

ход на је лич на кар та са чи пом 
ка ко би им у МУПу из да ли 
сер ти фи кат о елек трон ском 
пот пи су.  Са ве дав ци су ујед но 
ске ни ра ли QR ко до ве ко је су 
из да ва ли да би олак ша ли 
по љо при вред ни ци ма по сао 
око при ја ве на „еА грар“, об ја
снио је Де јан Сте па но вић, 
струч ни са рад ник за ра тар
ство и по вр тар ство ПСС из 
Срем ске Ми тро ви це, и до дао 
да са Оп шти ном Ста ра Па зо
ва има ју ду го го ди шњу и 
до бру са рад њу. Ми ни стар
ство по љо при вре де по кре ну
ло је про цес уво ђе ња ре ги
стро ва них га здин ста ва у 
елек трон ски си стем „еА грар“ 
ка ко би се мо дер ни зо вао и 
убр зао 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.    З. К.

УВО ЂЕ ЊЕ ПЛАТ ФОР МЕ „еА ГРАР“ 

Из да ва ње ИД броја
по љо при вред ни ци ма

Из да ва ње ИД бро ја

120 ГО ДИ НА ПО ЗО РИ ШТА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

„Кова чи“ у го ди ни ју би ле ја
Сло вач ко по зо ри ште ВХВ у Ста рој 

Па зо ви  је 2. фе бру а ра пре ми јер но 
из ве ло  пред ста ву „Ко ва чи“ Ми ло ша 
Ни ко ли ћа у ре жи ји Алек сан де ра Ба ка 
и ти ме обе ле жи ло 120 го ди на по сто ја
ња.  Ко је ко и ка кав је жи вот мо гао 
сва ко се би да ис ку је, то су пи та ња на 
ко је се тра же од го во ри у овој  пред
ста ви. У пи та њу је ко ме ди ја, ко ја го во
ри о ап сур ду ра та и о нај ва жни јим 
људ ским вред но сти ма као што су 
љу бав и по ро ди ца до ко је је нај ви ше 
ста ло и глав ним ак те ри ма – тро ји ци 

ко ва ча из Не мач ке, Ру си је и Ср би је с 
ко ји ма се суд би на по и гра ла. У  пе то
чла ном ан сам блу игра ју  ис ку сни 
глум ци па зо вач ког по зо ри шта као што 
су Јан ко Шар ке зи, Игор Пи скла, Ма ри
на Ба ко, Зден ко Ко жик и сам ре ди
тељ,  ко ји је ко мад по ста вио на ма лу 
сце ну.  Пре ми је ри је при су ство вао и 
сам ау тор, ко ји је че сти тао ан сам блу, 
а че стит ку је упу тио и Ми ро слав 
Жи жић, глу мац Ате љеа 212. Ју би ле ју 
је био по све ћен и кра ћи про грам 
на кон пре ми је ре у Клу бу ВХВ.  О зна

ча ју по зо ри шта и о ње го вом исто ри ја
ту го во ри ли Вла ди мир Кер кез, ди рек
тор Цен тра за кул ту ру Ста ра Па зо ва, 
и ре ди тељ Ми ро слав Бен ка, ис так ну
ти умет ник, а Љи бу шка Ла ка тош, 
пред сед ни ца СКУДа „Чме лик“, у окви
ру ког ра ди по зо ри ште ВХВ из ра зи ла 
је за до вољ ство што се на ста вља 
по зо ри шна тра ди ци ја, ко ју су дав не 
1903. упра во 2. фе бру а ра  за по че ли 
кул тур ни пре га о ци на че лу са по ро ди
цом  Хур бан.

З. К.
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Пише:
Алек сан дра Ћи рић

ИЗ ШКОЛ СКИХ АНА ЛА (1)

На ста нак и раз вој 
шко ла у Ру ми

Те ма овог тек ста је раз вој школ ства и жи вот рум ских уче ни ка. На ши чи та о ци ће 
мо ћи да са зна ју о исто ри ја ту рум ских шко ла и њи хо вом раз во ју, а по себ но о то ме 
ка кав је био жи вот рум ских ђа ка то ком пр ве по ло ви не 20. ве ка. Тач ни је, ка кав је био 
њи хов од нос пре ма шко ли и на став ни ци ма, њи хо ва ин те ре со ва ња и ак тив но сти, 
што ће омо гу ћи ти и да се на пра ви по ре ђе ње са са да шњим при ли ка ма. Ау тор ка 
овог тек ста је ку сто ски ња исто ри чар ка Алек сан дра Ћи рић.

Раз вој школ ства у Ру ми мо же мо 
пра ти ти од сре ди не 18. ве ка. На 
осно ву при ви ле ги ја до би је них 

1749. го ди не уго во ром, тзв  „Сло бод ни
цом“, од осни ва ча Ру ме ба ро на Мар ка 
Пе ја че ви ћа, Ру ма се убр за но раз ви ја ла 
као за нат ско и тр го вач ко ме сто, са 
до бро ор га ни зо ва ном ко му нал ном и 
здрав стве ном слу жбом, као и школ
ством. 

Пр ва шко ла у Ру ми, по зна та као „Ма
ла Сла вен ску ја“, осни ва на  је још 1756. 
го ди не. Осни вач је Пан те леј мон Хра ни
са вље вић, па рох цр кве Све тог Ни ко ле 
у Ста рој Ру ми, ко ји је прет ход но био 
учи тељ у шко ли у Срем ским  Кар лов ци
ма. Он у цр кве ној пор ти осни ва пр ву 
рум ску шко лу. Ка да је у Ру ми 1761. 
го ди не са гра ђе на дру га пра во слав на 
цр ква по све ће на Ваз не се њу Хри сто
вом,  у пор ти но ве цр кве је Хра ни са
вље вић пре нео сво ју шко лу. По том је, 
уз по моћ при ло га пра во слав них 
Ру мља на от по чео из град њу но ве школ
ске згра де од чвр стог ма те ри ја ла. Шко
ла је има ла „Гра ма ти кал ни ка рак тер“, 
од но сно учи ла се сло вен ска, ла тин ска 
и не мач ка гра ма ти ка, исто ри ја, ге о гра
фи ја и вер ска на ста ва. 

Шко ла је по сти гла зна чај не успе хе, 
по ха ђа ли су је ђа ци из це лог Сре ма, 
Бо сне, Хр ват ске, Ма ђар ске, Ср би је, а 
по ред му шке се упи су ју и жен ска де ца. 

Про та Ма те ја Не на до вић у сво јим 
ме мо а ри ма по ми ње рум ску шко лу као 
„нај бо љу шко лу“, а и ми тро по лит Сте
фан Стра ти ми ро вић вр ло по хвал но 
пи ше о овој шко ли. Учи те љи су би ли 
углед ни и обра зо ва ни љу ди тог вре ме
на: Ва си ли је Кр стић и Те о дор Зил кић. 
Ме ђу уче ни ци ма ове шко ле је био чу ве
ни на уч ник Ата на си је Стој ко вић, за тим 
То ша Ан дре је вић, Бо жи дар Гру јо вић... 
Они су да ли ве ли ки до при нос да љем 
уна пре ђе њу срп ског на ро да кроз  по ди
за ње ње го ве обра зо ва но сти и кул ту ре.

Дру га рум ска шко ла је би ла по зна та 
као „Пе ја че ви ће ва Гим на зи ја“. 

На и ме, Ба рон Мар ко Пе ја че вић је 
те ста мен том из 1762. го ди не  оба ве зао 
свог на след ни ка Јо си па да у Ру ми 
са гра ди шко лу и за ка то лич ку и за пра
во слав ну де цу  са илоч ког и рум ског 
вла сте лин ства,  као ма лу гим на зи ју у 
ко јој ће се учи ти ла тин ски и не мач ки 
је зик. 

Ка ко Јо сип Пе ја че вић ни је жу рио да 
са гра ди шко лу, Срем ска жу па ни ја је 

са ма од ре ди ла ме сто где ће шко ла 
би ти са гра ђе на – по ред ри мо ка то лич ке 
цр кве „Уз ди за ње Св. Кри жа“. Пр ви 
спрат је по диг нут 1772. го ди не, а 1776. 
го ди не је за вр ше на ње на из град ња. 
Шко ла, ко ја се на зи ва ла и „Пе да го ги
јум“,  по че ла је са ра дом 1779. го ди не и 
има ла је че ти ри раз ре да. Реч је о згра
ди у ко јој се да нас на ла зи За ви чај ни 
му зеј. На ста ву су др жа ли ка то лич ки 
цр кве ни ред „фра њев ци“. 

На став ни је зик је био не мач ки, а 
учио се и срп ски и ла тин ски је зик. 
Шко ла је уки ну та 1787. го ди не јер 

ни је би ло до вољ но ђа ка. По ред Не ма
ца и Ср ба, као нај број ни јих ста нов ни ка 
Ру ме, и ста нов ни ци дру гих на ци о нал
но сти, пре све га Ма ђа ри и Је вре ји, 
има ли су сво је шко ле. Не зна се та чан 
по да так ка да је по че ла са ра дом шко ла 
за је вреј ску де цу, али не ко ли ко са чу ва
них по да та ка све до чи да је шко ла ра ди
ла у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Шко ла за 
де цу ма ђар ске на ци о нал но сти је са гра
ђе на по чет ком 20. ве ка. Од лу ком 
за ступ ства тр го ви шта Ру ме од 1. сеп
тем бра 1904. го ди не, до не та је од лу ка 
да се у бли зи ни Же ле знич ке ста ни це 
ку пи зе мљи ште од др жав не же ле зни це 

Пе ја че ви ће ва шко ла
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за из град њу Ма ђар ске шко ле. Све до 
сре ди не 19. ве ка шко ле су има ле кон
фе си о нал ни вер ски ка рак тер и би ле су 
сме ште не у цр кве ним пор та ма. 

Учи ло се чи та ње, пи са ње, ре ли ги ја  и 
би блиј ска исто ри ја. Школ ска на ста ва је 
под ра зу ме ва ла и мо рал но вас пи та ње, 
у окви ру то га су се не го ва ли на род ни 
оби ча ји, а упо тре бља ва ле су се са мо 
цр кве не књи ге. Но ви школ ски за кон 
до нет је 1874. го ди не про пи си вао је 
оба ве зан по ла зак у шко лу са се дам 
го ди на. Основ на шко ла је би ла оба ве
зна за де цу од  шест до 12, од но сно 15 
го ди на, а за не по ха ђа ње шко ле су би ле 
про пи са не ка зне. Шко ла, ко ја је тра ја ла 
шест го ди на  је мо ра ла има ти од го ва
ра ју ћу згра ду, ме сто за игра ли ште, гим
на сти ку и школ ски врт. Но ви школ ски 
за кон је био ли бе ра лан и ста вљао је у 
пр ви план ко му нал не шко ле на ра чун 
ве ро и спо вед них, чи ме је шко лу уда ља
вао од цр кве. 

Ри мо ка то лич ка шко ла је пре и ме
нов на у „Оп шту пуч ку шко лу“ и 
ор га ни зо ва на је као де чач ка и 

де во јач ка са че ти ри  учи те ља и че ти ри 
учи те љи це. Пра во слав на шко ла је про
гла ше на „Оп штом  на род ном /пуч ком/  
шко лом“ . Ва жно пи та ње за школ ске 
вла сти је би ло ста ње и опре мље ност 
школ ских згра да, а кра јем 19.  и по чет
ком 20. ве ка рум ске шко ле до би ја ју 
но ве објек те. 

Но ва згра да Не мач ке шко ле по диг ну
та је 1896. го ди не на ме сту где се на ла
зи ла вој на ка сар на у Глав ној ули ци. 
Има ла 22 про сто ри је и два ула за: за 
де ча ке и за де вој чи це, као и ве ли ко 
дво ри ште и воћ њак. Срп ска шко ла је 
из гра ђе на 1905. го ди не и  на ла зи ла  се 
у Глав ној ули ци.  Има ла је 16 ве ли ких 
учи о ни ца, збор ни цу, би бли о те ку и стан 
за до ма ра. Пр ви ди рек тор је био Га вра 
Пут ник. По ред по ме ну тих шко ла, у 
Ру ми су у дру гој по ло ви ни 19. ве ка 
по сто ја ле и струч не шко ле. 

У Спо ме ни ци Не мач ке шко ле по сто ји 
по да так о осни ва њу и ра ду „Шко ле за 
жен ски струч ни рад“ ко ја је има ла че ти
ри кур са. Ра до ви уче ни ца су из ла га ни 
на мно гим из ло жба ма. Го ди не, 1887. се 
осни ва „Ше грт ска шко ла“ и би ла је оба
ве зна за све ше гр те на за на ту. На ста ва 
се одр жа ва ла  по не дељ ком и сре дом, 
док је не де љом би ла ор га ни зо ва на 
на ста ва за тр го вач ку омла ди ну. Шко ла 
је по чет ком 20. ве ка има ла ви ше од 300 
уче ни ка. 

Уче ни ци ше грт ске шко ле су сва ке 
го ди не при ре ђи ва ли „ше грт ски бал“, 
иа ко на став ни ци то ни су одо бра ва ли 
због „мо рал не по ги бе љи“, (по што су на 
ба лу де ча ци ма пра ви ле дру штво де вој
чи це). За слу жу је да се по ме не и Му зич
ка шко ла, ко ју је сре ди ном 19. ве ка 
осно вао ор га ни ста у Ри мо ка то лич кој 
цр кви Ан тон Цим брић, крат ко вре ме је 
по сто ја ла и „Ви ша му зич ка шко ла“ ко ју 
је  осно вао То ша Ан дре је вић – Ау стра
ли ја нац. 

Још од ра ни је у Ру ми је по сто ја ла и 
на ста ва цр та ња, ко ја се тре ти ра ла као 
по себ на „Цр тач ка шко ла“. Је дан од нај
зна чај ни јих до га ђа ја за обра зо ва ње у 
Ру ми, би ло је осни ва ње „Ре ал не гим на

зи је“ 1912. го ди не. У пр ви раз ред 
др жав не Ре ал не гим на зи је, школ ске 
1912/1913. го ди не је би ло упи са но 118 
уче ни ка. Нај ви ше је би ло пра во слав
них, за тим ка то лич ких, је вреј ских и 
еван ге ли стич ких уче ни ка. Би ло је 64 
уче ни ка и 49 уче ни ца. 

Те пр ве школ ске го ди не на ста ву су 
др жа ли  ди рек тор Мо јо Ме дић (кра сно
пис), Еу ген Ре ин (хр ват ски, не мач ки, 
зе мљо пис и му шка гим на сти ка), Фра њо 
Зе лен ко (ма те ма ти ка, мјер ство, про
стор но руч но ри са ње – на црт на ге о ме
три ја), Иван Ба ре тић (хр ват ски, не мач
ки, жен ска гим на сти ка), Ђу ро Мр ко
брад (ма те ма ти ка, ма ђар ски, при ро до
пис), Иван Фри дрих (ка то лич ка ве ро на
у ка) и Алек сан дар Ко стић (пра во слав на 
ве ро на у ка). 

Гим на зи ја ни је има ла сво ју згра ду, 
већ је пр ве школ ске го ди не би ла сме
ште на у при зе мљу Срп ске шко ле, у тзв. 
Гим на зиј ској дво ра ни. Рум ска гим на зи
ја је у по гле ду пла на и про гра ма би ла 
сре ди на из ме ђу кла сич не гим на зи је и 
ре ал ке, за то је за та кве шко ле на стао 
на зив ре ал на гим на зи ја. Осно ва на је и 
би бли о те ка у Гим на зи ји, а сти за ли су и 
ра зни ча со пи си: Ле то пис Ма ти це срп
ске, Гла сник исто риј ског дру штва, Про
свет ни гла сник. 

На пр вој ре дов ној сед ни ци учи тељ
ског збо ра, 22. ок то бра 1912. го ди не, 
ди рек тор Мо јо Ме дић је упо зо рио 
ко лек тив на „Ви со ку на ред бу“ пре ма 
ко јој се осо бље Гим на зи је, уче ни ци ма 
оба по ла мо ра обра ћа ти са „Ви“, не 
сме ју их те ле сно ка жња ва ти, при ма ти 
на ста но ва ње и при ват но об у ча ва ти 
уко ли ко им др же на ста ву. За раз ли ку од 
да на шњих оце на, где је 1 нај ни жа, а 5 

на ви ша оце на, та да се успех ђа ка оце
њи вао од 1 као нај ви ше оце не до 5 као 
нај ни же оце не. Ђа ци су пе ти цу или ни је 
до вољ но зва ли „бу гер“, а до во љан 4 је 
сма тран „цар ским успе хом“. 

Вла да ње ђа ка се оце њи ва ло као 
по хвал но, до бро, до лич но, и не до лич
но. Ова кав си стем оце њи ва ња је био у 
упо тре би до 1926. го ди не  ка да се пре
шло на но ви на чин оце њи ва ња ко ји је 
пре у зет из Ср би је. Та да су уве де не и 
ђач ке књи жи це. На и ме, то ком пр ве 
го ди не ра да про фе со ри ни су упи си ва
ли оце не у раз ред ни днев ник, већ у 
сво је но те се.

Сва ка ко да је ин те ре сан тан и од нос 
на став ни ка и ђа ка ко ји је по сто јао у том 
пе ри о ду.

За раз ли ку од са вре ме ног на чи на 
жи во та, по сма тра ју ћи пе ри од од 
кра ја 19. па све до дру ге по ло ви не 

20. ве ка, уо ча ва мо бит не раз ли ке у 
на чи ну жи во та, вас пи та њу и по на ша њу 
ка ко ђа ка, та ко и учи те ља. То је би ло 
вре ме ка да су се књи ге мно го ви ше 
чи та ле, јер су би ле нај ва жни ји из вор 
ин фо ми са ња и глав ни из вор са зна ња. 
Сто га је и школ ски си стем био до ста 
озбиљ ни ји, а са мим тим и од нос на став
ни ка и ђа ка. У шко ли је за ве де на стро га 
ди сци пли на   за нај ма њу сит ни цу се 
оштро ка жња ва ло. Из ве сно вре ме је 
при ме њи ва на и ка зна за тво ра, ко ја се 
из др жа ва ла на кнад но, не де љом. Ме ђу 
про фе со ри ма је би ло и та квих ко ји су 
код ис пи ти ва ња на мер но ства ра ли тре
му код уче ни ка, та ко што би по ла ко 
пре ли ста ва ли стра ни це но те са. Ђа ци 
би „на га ђа ли“ да ли ће би ти про зва ни 

Ни ко ла јев ска црк ва са згра дом шко ле
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да од го ва ра ју, по по чет ном сло ву свог 
пре зи ме на. Не ки про фе со ри су ве што 
зна ли да уче ни ка из не над но про зо ву и 
за то су ђа ци мо ра ли би ти увек спрем
ни. На ро чи то ам би ци о зни ји уче ни ци
од ли ка ши, од оста лих ђа ка су про зи ва
ни на дим ком „штре бе ри“. На све мо гу
ће на чи не су се до дво ра ва ли на став ни
ци ма, и за то ни су би ли оми ље ни ме ђу 
сво јим дру го ви ма. Ђак ко ји је лек ци је 
учио на па мет без раз у ме ва ња, оста ли 
ђа ци су та кво уче ње зва ли бу ба ње или 
би фла ње, а уче ни ка по грд но зва ли 
„бу бан том или бу ба ли цом“.

По сво јим лич ним ка рак те ри сти ка
ма и пе да го шким ме то да ма, 
оста ло је по себ но упам ће но 

не ко ли ко на став ни ка.  Та ко је нај сна
жни ји ути сак оста вио пр ви ди рек тор 
рум ске Гим на зи је Мо јо Ме дић. Сво јим 
жи во том и ра дом је и ђа ци ма и про фе
со ри ма мо гао би ти при мер за углед. У 
мла до сти је био при ја тељ Ни ко ле 
Те сле, а као би о лог и ис тра жи вач, 
до жи вео је рет ку част да је јед на вр ста 
тра ве у свет ској на у ци до би ла име по 
ње му. За ни мљив је и лик про фе со ра 
Ива на Ба ре ти ћа. Овог по што ва ног и 
по пу лар ног на став ни ка ђа ци су зва ли 
„чи ка Ива“. У пе ри о ду из ме ђу два свет
ска ра та, при ли ком ра зних све ча но сти, 
он је био нај бо љи го вор ник. По за ни
мљи вим ка рак те ри стич ним осо би на
ма, оста ли су упам ће ни про фе со ри 
ма те ма ти ке и фи зи ке  Фра ња Зе лен ко 
и Стје пан Ло врић. Зе лен ко је био 
по знат по сво јој мар љи во сти и ви со
ким кри те ри ју ми ма. За то је ма те ма ти
ка за ђа ке би ла ма ње оми ље ни пред

мет и од ње су за зи ра ли. За раз ли ку од 
ње га, про фе сор Ло врић је био вр ло 
благ. За вре ме на ста ве, во лео је са 
ђа ци ма да при ча о ло ву, спор ту, а 
ђа ци ма је би ла за ни мљи ва ње го ва 
сна ла жљи вост. Ка да би до шло до 
из не над не (не на ја вље не) по се те 
ди рек то ра или ин спек то ра, проф. 
Ло врић, ка ко би за шти тио и се бе и 
ђа ке, у тре нут ку би пре ки дао раз го вор 
и узи мао кре ду на ста вља ју ћи ту ма че
ње но ве лек ци је. По нео бич ном обла
че њу и по на ша њу, остао је упам ћен 
про фе сор фран цу ског је зи ка Ле он 
Ма тош. Увек је обла чио све тло сме ђи 
или там но си ви жа кет, са ви со ком твр
дом огр ли цом, бе лом сви ле ном кра ва
том и бри ли јант ским бро шем. Да би 
са чу вао сво ју при ват ност, за вре ме 
свог бо рав ка у Ру ми, овај За греп ча нин  
је ста но вао и хра нио се у хо те лу 
„Орао“. У збор ни ци ни је при ват но раз
го ва рао са ко ле га ма. Је ди но дру штво 
му је био је дан рум ски адво кат, друг из 
за гре бач ких гим на зиј ских да на. Убр зо 
се и вра тио у За греб, по што му ни је 
при ја ла рум ска сре ди на. Код рум ских 
ђа ка, по свом по на ша њу је остао упам
ћен про фе сор не мач ког је зи ка Фра ња 
Хр га. Ње гов сла ме ни ше шир, не го ва ни 
бр ко ви, „чет ка фри зу ра“ тзв учи тељ ска 
фри зу ра и осло вља ва ње не мир ног 
ђа ка на ча су ре чи ма: „Ти пи ла ри ца јед
на“, „Ти јед на кла фу ра“ је ви ше не го 
ње го во пре да ва ње не мач ког је зи ка 
оста ло у се ћа њу ђа ка. 

Као до бри на став ни ци за рум ске 
ђа ке су  би ла три про фе со ра ли ков ног 
вас пи та ња: Ђу ро Ти љак  чи јом су се 

ве шти ном аква ре ли са њу пре па ри ра
них пти ца ди ви ли ђа ци,  Да ни јел Пе ћи
нак као умет ник упор но се бо рио (про
тив ди ле тант ског ки ча) за ис прав ну 
ли ков ну ор јен та ци ју код рум ских ђа ка  
и Ру долф Урл – То пол чић на став ник 
цр та ња и кра сно пи са, ко ји је упам ћен  
као до бар пе да гог. 

За раз ли ку од њих, про фе со ри 
ла тин ског је зи ка  Вик тор Од ни ко
вић и Ди ми три је Вац, оштрим и 

мо но то ним ста вом су ђа ци ма  омр зну
ли ла тин ски је зик. Ау то ри тет ме ђу 
ђа ци ма је ужи вао проф. Ми лан Цве јић. 
Као ин жи њер, шеф гра ђе вин ске упра
ве у Ру ми, хо но рар но је пре да вао 
де скрип ти ву – на црт ну ге о ме три ју. 
Ђа ци су га про зва ли „Ди ја го на ла“ за то 
што је пут пре ла зио ди ја го нал но, ка ко 
би бр же сти гао. У раз ред би ула зио 
жу стрим ко ра ком, од мах би про зи вао 
уче ни ка, да вао при бор за цр та ње и 
дик ти рао за да так. Као за ни мљи ва лич
ност ђа ци ма  био је проф. Вје ко слав 
Ши му но вић. По стру ци је био би о лог, 
али је остао упам ћен као из ван ре дан 
по зна ва лац кла сич не му зи ке. Про фе
сор Па вле Оже го вић сво јим ху ма ним и 
бри жним од но сом пре ма уче ни ци ма, 
до био је на ди мак „чи ка Па ја“. Про фе
сор Дра го љуб Бо јић, по стру ци ге о лог, 
брат по зна тог пе сни ка Ми лу ти на Бо ји
ћа, имао је та лен та за ли те ра ту ру и 
ђа ци ма је по ма гао у ор га ни зо ва њу 
школ ских при ред би. Вре ме ном су се 
ме ња ли и кри те ри ју ми, ме то де оце њи
ва ња и ка зни.

Фо то гра фи је:
За ви чај ни му зе ј Ру ма

Ста ра шко ла по ред Ваз не сењ ске цр кве
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ПР ВИ СЛУ ЧАЈ МУЛ ТИ ЛО КУ ЛАР НОГ ЕХИ НО КО КА КОД ЧО ВЕ КА ОТ КРИ ВЕН
НА ПОД РУЧ ЈУ МА ЧВЕ

Па ра зи та пре но се ли си це и ша ка ли
Пр ви па ци јент кога смо от кри ли је ве ро ват но за ра жен још пре три го ди не, ре као је 

др Дра ган Ла ло ше вић

Пр ви слу чај мул ти ло ку лар ног ехи но ко
ка, па ра зи та ко ји на чо ве ка пре но се 
ли си це, от кри вен је код ше зде сет сед мо
го ди шње же не из Ма чве, ко ја је због про
бле ма с је тром, узро ко ва ним овим па ра
зи том, успе шно опе ри са на у Кли нич ком 
цен тру Вој во ди не.

Ка ко су се ли си це пре нам но жи ле, та ко 
су и њи хо ви па ра зи ти, ка же стру ка. Они 
се ши ре кроз жи во тињ ске фе ка ли је, ко је 
кон та ми ни ра ју зе мљи ште, од но сно, хра
ну и та ко мо гу до ћи до чо ве ка, ка же про
фе сор др Дра ган Ла ло ше вић са Ме ди
цин ског фа кул те та у Но вом Са ду, ко ји је 
спе ци ја ли ста па то лог за ра зних бо ле сти 
и ра ди њи хо ву ми кро скоп ску ди јаг но сти
ку. 

– Мул ти ло ку лар ни ехи но кок је но во ре
ги стро ва ни па ра зит у Ср би ји, али то ни је 
ни шта но во у ме ди ци ни. То по сто ји у 
се вер ној Евро пи, Ру си ји... Ка ко је зна чај
но пре ме ће на еко ло шка рав но те жа, 
ви ше не ма бе сни ла ко је де сет ку је по пу
ла ци ју ли си ца, оне су се пре нам но жи ле. 

До ка за ли смо овим да се са се ве ра на југ 
ши ри и мул ти ло ку лар ни ехи но кок, за јед
но са ли си ца ма. Ми у Ср би ји има мо 
ци стич ни ехи но кок, по знат на ма од у век, 
ко ји се још на зи ва и псе ћи и пре но си се 
у кон так ту са пси ма. Ти па ра зи ти, од но
сно, ехи но кок не пан тљи ча ре су ве о ма 
ма ле и мо же их би ти на сто ти не у јед ној 
жи во ти њи. Оне пси ма или ли си ца ма не 
пра ве про бле ме, ме ђу тим, из лу чу ју ја ја и 
пу тем фе ка ли ја се за др жа ва ју у зе мљи
шту, где мо гу ме се ци ма да оп ста ну. Ја ја 
су од мах за ра зна у мо мен ту из ба ци ва
ња. Уко ли ко има те по врт њак ван на се
ља, ре ци мо у бли зи ни њи ве ку ку ру за, то 
је иде ал но ме сто да се за па те ови па ра
зи ти. Циљ на гру па у ин фор ми са њу су 
нам лов ци ко ји се ба ве еко ло ги јом ло ви
шта, ре као је др Ла ло ше вић.

Сем ли си ца, овог па ра зи та мо гу да 
ши ре и ша ка ли, а стру ка ис ти че да ту 
кључ ну уло гу има ју лов ци и план ско 
га здо ва ње ло ви штем.

– По пу ла ци ја ша ка ла је из го ди не у 

го ди ну све ве ћа. Ша кал је пре да тор и 
би ра те ре не где има тр шћа ка, у ни зиј
ским де ло ви ма, где му је иде ал но ме сто 
за раз мно жа ва ње. Ту је на шао по год но 
тло, јер бал кан ске зе мље има ју до ста 
от па да, отво ре них де по ни ја, где он ла ко 
до ла зи до хра не. Ве ли ки број љу ди не а
де кват но се ре ша ва ани мал ног от па да и 
ту се ша кал успе шно сна ла зи. Та вр ста 
код нас ни је по сто ја ла ре ци мо пре 40 
го ди на ка да сам ја по стао ло вац и ми то 
ка же мо да спа да у „уне те“ вр сте ка зао је 
Сла ђан Па пић, ло вац из Ма чве. 

Пр ви на лаз мул ти ло ку лар ног ехи но ко
ка је за бе ле жен на те ри то ри ји се вер не 
Ма чве пре 10 го ди на, али код жи во ти ње. 

– За ра за чо ве ка је мо гу ће да бу де 
от кри ве на тек на кон три го ди не, јер то ли
ко је по треб но да па ра зит до вољ но из ра
сте и поч не да да је симп то ме. Пр ви 
па ци јент ког смо от кри ли је ве ро ват но 
за ра жен пре три го ди не, мо жда чак и 
ра ни је. Та осо ба жи ви у ен дем ском под
руч ју, ко је при па да оп шти ни Срем ска 
Ми тро ви ца. Ул тра зву ком је тре се по ста
вља сум ња и на ши ле ка ри са да мо ра ју 
би ти при пре мље ни на то, ис ти че др 
Ла ло ше вић. 

Као пре вен ти ву за ра зе стру ка ис ти че 
хи ги је ну. То ва жи и за оби чан псе ћи ехи
но кок. 

– Ехи но ко ко за се нај че шће по ве зу је са 
пси ма и мач ка ма. Све зо о но зе, од но сно 
бо ле сти жи во ти ња ко је се мо гу пре не ти 
на љу де, има ју не ке сво је не га тив не 
стра не. Ка да је реч о пре вен ци ји, о ко јој 
је нај бо ље при ча ти, до вољ но је да при 
кон так ту са свим жи во ти ња ма те мељ но 
пе ре мо ру ке, да све на ше љу бим це, кућ
не и дво ри шне, ре дов но чи сти мо од 
па ра зи та. Пре по ру ка је да се др жи мо 
пра вил не хи ги је не ру ку и оде ће, са ве ту је 
епи де ми о лог др Ја сми на Јан дрић Ко чић 
из ми тро вач ког За во да за јав но здра
вље. А. Дра жић

Ли си це и ша ка ли пре но си о ци мул ти ло ку лар ног ехи но ко ка

др Дра ган Ла ло ше вић Сла ђан Па пић
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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? (32)

„У Мар тин ци ма и Ку зми ну вр ши ће се 
јав на про да ја сви ња ко је су
про кри јум ча ре не из Кра ље ви не Ср би је“

При пре ма: Дејан Мостар лић

ГрадскопоглаварствоуМитровици,којејепредстављалоорганаутономнелокалне
управепосле1881.годинеиздавалојепрогласекојисусадржалисвебитнеодлукевеза
незасвакодневниживотграђанаМитровицеиоколнихнасеља.Овеодлукеобјављиване
сууПрогласнимкњигама,причемусустрогоодређенаместањиховогобнародовања
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Огла сом број 751 од 19. сеп тем бра 
1909. го ди не тра жи од Град ског 
ре дар ства да пру жи по моћ ор га

ни ма Кра љев ске фи на ци јал не стра же у 
Ми тро ви ци у спре ча ва њу кри јум ча ре ња 
ко је се до га ђа при ли ком ку па ња на ре
ци Са ви ка да гра ђа ни (пре ко ре ке) пре
ла зе у су сед ну Ср би ју.

„По вје ре ни штво Кра љев ске фи на ци
јал не стра же у Ми тро ви ци мо ли да се 
при го дом ку па ња на Са ви пру жи при
по моћ фи нан ци јал ним ор га ни ма од 
стра не овог ре дар ства ра ди спре че ња 
кри ом чан ства ко је се при го дом ку па ња 
до га ђа из ме ђу пу чан ства ко је хо ти мич
но пре ла зи у Ср би ју и на траг.“

Про гла сом број 852 од 29. ок то бра 
1909. го ди не за ка за на је у Мар тин ци ма 
јав на про да ја 25 сви ња ко је су про кри
јум ча ре не из Ср би је. У на ред ном огла су 
у Ку зми ну се про да је још осам кри јум ча
ре них сви ња из Кра ље ви не Ср би је.

„Да на 2. но вем бра 1909. у ½ 10 са
ти при је под не одр жа ти ће се дра жба 
25 ко ма да из Ср би је пре кри јум ча ре них 
сви ња у уре ду Оп ћин ског по гла вар ства 
у Мар тин ци нај бо љем ну ди о цу за го тов 
но вац.“ 

Огла сом број 728 од 6. сеп тем бра 
1909. огла ша ва се не ва же ћом (ни штав
ном) по слов на књи га ко ју је из гу био 
Ду шан Цве јић, бер бер ски по моћ ник из 
Ма ле Ре ме те.

„Ду шан Цве јић, бер бер ски по моћ ник 
из Ма ле Ре ме те из гу био је да на 19. ко
ло во за 1909. сво ју по слов ну књи гу из
да ва нау по Кра љев ској ко тар ској обла
сти у Ру ми да на 19. трав ња 1907. под 
бро јем 57, те се да ном 30. ко ло во за 
про гла шу је ни штав ном.“

Оглас број 763 од 24. сеп тем бра 
1909. го ди не од но си се на јав ну ли ци
та ци ју пред ме та од др ве та по год них 
за из ра ду огра да или огрев, а ко ји су 
пре о ста ли на кон ре кон струк ци је згра
де Пе тро ва ра дин ске имов не оп шти не 
(згра де да на шњег СУПа у Срем ској 
Ми тро ви ци). 

“Го спо дар стве ни уред Пе тро ва ра
дин ске имов не оп ћи не у Ми тро ви ци. 
Да на 27. руј на (сеп тем бра) 1909. у 3 са
та по под не, тј. са да у пе так, про да ват 
ће гор њи на слов пу тем јав не дра жбе 
ра зни др ве ни ста реж пре о ста ли иза 
оправ ка згра де а спо со бан за огра ду и 
огрев, нај бо љем ну ди о цу уз го тов но

вац. Дра жби из вр же ни пред ме ти на ла
зе се у дво ри шту ово га уре да гдје ће се 
дра жба одр жа ти.“

Огла сом број 789 од 26. сеп тем бра 
1909. го ди не вла сник ду ћа на (рад
ње)  Ђу ро Ју го вић рас по ро да је ро бу из 
сво је про дав ни це јер пре у зи ма по сао 
у дру гој рад њи. Про да ја је за ка за на у 
тач но од ре ђе не да не у ње го вој ку ћи ко
ја се на ла зи у Ко ло двор ској ули ци. Про
да вац на бра ја про из во де ко ји се ну де 
уз га ран ци ју да је њи хо ва це на зна чај но 
ни жа у од но су на фа брич ке це не.

„Го спо дин Ђу ро Ју го вић од лу чио је 
сву сво ју ду ћан ску ро бу до бро вољ но 
рас про да ти ра ди пре у зи ма ња дру ге 
рад ње. До бро вољ на рас про да ја тра ја
ти ће са мо да нас, т.ј. у не де љу, по не
де љак и уто рак до пол да на, у вла сти
тој ку ћи Ко ло двор ска ули ца /при је ку ћа 
Јеф те Ла ћа рац. Да се оп ћин ство уве ри 
да је ро ба јеф ти на то сам од лу чио про
да ва ти пар ке те, фла не ре, ме тар по 15 
нов чи ћа, на да ље има де го то вих оде ла, 
чак ши ра, му шких бе лих ко шу ља, краг
на, га ћа штри ка ћег фу ла, те сва ко вр
сна кон ца и.т.д. ко је ства ри су да ле ко 
ис под твор нич ке цје не.“

Оглас од 25.ок то бра 1909. го ди не о ли ци та ци ји осам сви ња про кри јум ча ре них из Кра ље ви не Ср би је

По кра јин ска ом буд сман ка др Дра га на 
Ћо рић одр жа ла је пре да ва ње на те му 
„Људ ска пра ва  шта су и ка ко их са чу ва ти“ 
у СТШ „Ми лен ко Бр зак Уча“ у Ру ми. Ово 
пре да ва ње је одр жа но 3. фе бру а ра за уче
ни ке пр ве и че твр те го ди не и чла но ве Уче

нич ког па ра ла мен та ове сред ње шко ле. 
Она је број ним при ме ри ма из сво је прак се 
те му људ ских пра ва при бли жи ла уче ни ци
ма на пре да ва њу, али их упу ти ла и ка ко 
мо гу да за шти те ка ко се бе, та ко и сво је 
дру го ве од свих об ли ка на си ља. 

Та ко ђе, ка ко да по сту пе у си ту а ци ја ма 
ка да им се де си би ло ко ји об лик на си ља. 
Исто вре ме но, Сте фан Те о до ро вић, са вет
ник по кра јин ског ом буд сма на је уче ни ци ма 
го во рио о са мој ин сти ту ци ји ом буд сма на, 
као и ње ним над ле жно сти ма. С. Џ.

СТШ „МИ ЛЕН КО БР ЗАК УЧА“ РУ МА

Пре да ва ње о људ ским пра ви ма
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ГРА ДОМ ДО МИ НИ РА ЈУ ЧЕ ТИ РИ ПРЕ ЛЕ ПЕ СТА РЕ ЦР КВЕ, ДВЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ, 
ЈЕД НА РИ МО КА ТО ЛИЧ КА И ЈЕД НА ГР КО КА ТО ЛИЧ КА

Ле по те Ми тро ви це: Ма ла цр ква
Прет по ста вља се да је пр во бит но био стам бе ни обје кат са пе ри фе ри је гра да, да 

би вре ме ном по стао са крал ни обје кат и бо го мо ља пра во сла вог жи вља Срем ске 
Ми тро ви це

Ка да су ау стро у гар ске вла сти до зво
ли ле пра во слав ном жи вљу Ми тро
ви це на Са ви да гра де Са бор ни 

храм, услов је био да се до та да шња (а и 
са да шња) срп ска бо го мо ља на оба ли 
Са ве сру ши. Сре ћом, то се ни је до го ди
ло, па да нас гра дом до ми ни ра ју че ти ри 
пре ле пе ста ре цр кве, две пра во слав не, 
јед на ри мо ка то лич ка и јед на гр ко ка то
лич ка. Гле да ју ћи са ре ке на Срем ску 
Ми тро ви цу, Храм Све тог пр во му че ки на и 
ар хи ђа ко на Сте фа на, ко ји смо на по нос 
про зва ли Ма ла цр ква, да је по себ ну 
ли ни ју и обрис гра ду. Прет по ста вља се 
да је пр во бит но био стам бе ни обје кат са 
пе ри фе ри је гра да, да би вре ме ном 
по стао са крал ни обје кат и бо го мо ља 
пра во сла вог жи вља Срем ске Ми тро ви
це, ма да се го во ри да је слу жио и као 
џа ми ја што ни ка да ни је по твр ђе но. Са ма 
црв ка се да ту је у крај 16. и по че так 17. 
ве ка, док зво ник, ба ро ког из гле да, по ти
че из са по чет ка 18. ве ка. Пр ви пут се 
по ми ње у ви зи та ци ја ма цр ка ва овог кра
ја 1729. го ди не и та да се опи су је као 
ве ли чан стве на и ста ро древ на, што би 
зна чи ло да се као бо го слу жбе ни храм 
ко ри сти ла ду жи низ го ди на.

Ма ла цр ква је по мно го че му вр ло спе
ци фич на, а ар хи тек тон ски пред ста вља 

по се бан спој тра ди ци о нал ног гра ди тељ
ста са но вим уме тич ким тен ден ци ја ма за 
то вре ме, пре све га по сма тра ју ћи уплив 
ба ро ка у срп ску умет ност, по че му је осо
бе на и спа да ме ђу нај зна чај ни је ар хи тек
тон ске при ме ре. То се нај ви ше огле да у 
зво ни ку и ико но ста су цр кве, ко ји је осли
као ве ли ки Те о дор Кра чун, али је ау тор 
ма е страл не ду бо ре зба ри је остао не по
зат. Ау тор ду бо ре зба ри је је на пра вио 
је дин ствен спој ју жњач ких ико но ста ста, 
са ју га Ма ке до ни је и Све те го ре, са ви со
ким ба рок ним ико но ста си ма, а за ни мљи
ви су фла о рал ни и жи во тињ ски ор на мен
ти. Нај слич ни ји ико но стаст по сто ји у 
мо ло вин ском хра му. Те о дор Кра чун је 
осли као овај ико но стас 1775. го ди не, 
ко ји зра чи пле ме ни то шћу, фи ним мо де
ло ва њем фи гу ра и из ду же них фи зи о но
ми ја, та ко да ове ико не спа да ју ме ђу 
нај зна чај ни ја де ла срп ског ба рок ног и 
оп штег сли ка ра ства.

То ком сво је исто ри је, Ма ла цр ква је 
би ла и Му зеј цр кве не умет но сти. Де си ло 
се то као по сле ди ца Дру гог свет ског 
ра та. Са јед не стра не, за ко му ни стич ке 
вла сти но ве Ју го сла ви је ре ли ги ја је би ла 
„опи јум за на род“, а цр кве на имо ви на и 
сва дру га имо ви на би ла је на ци о на ли зо
ва на, док је са дру ге стра не тре ба ло 

са чу ва ти не ве ро ва те при ме ре срп ске 
ду хо ве и све тов не умет но сти, са кра ли
них пред ме та, пре све га из ра зо не ре них 
фру шко гор ских ма на стри ра ко ји су стра
да ли под на је здом на ци ста и уста ша. 
Је дан од ве ли ких пре га ла ца по сле рат ног 
вре ме на био је ар хи тек та Бран ко Ва си
лић, ко ји је и пр ви ди рек тор Му зе ја Сре
ма, ко ји је са ахри тек том Ру ски њом Ири
ном Не по кој чиц ком, оби ла зио све ти ње и 
ску пљао са крал не пред ме те и ре ли кви је. 
Ма ла цр ква је из гу би ла свој бо го слу жбе
ни ка рак тер и од лу че но је да се све 
вред но сти, ре ли кви је, по хра не у гра ђе
ви ну као му зеј цр кве не уме то сти. Ка ко се 
на зи рао пад ко му ни зма и ка ко су се дру
штве не и по ли тич ке окол но сти ме ња ле, 
Ма ла цр ква је по но во до би ла сво ју 
основ ну, вер ску на ме ну, а ре ли гиј ски 
пред ме ти су де лом вра ће ни у об но вље
не ма на сти ре или се чу ва ју у збир ка ма 
Му зе ја Сре ма. По сто је при че да је Ма ла 
цр ква и тем плар ски храм, али ње на 
вред ност за пра во слав не вер ни ке, на шу 
на ци о нал ну уме ност и исто ри је на шег 
гра да је мно го из над то га, до вољ но је 
са мо да се то ком бо го слу же ња за гле да
мо у ве ле леп ни ико но стаст, па да нам се 
ум и ду ша на хра не.

Чи тан ка 

ОШ „ЈО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ре ци кла жом до ма ке те гра да
Уче ни ци че твр тих раз ре да Основ не шко ле „Јо

ван Јо ва но вић Змај“ су са сво јим учи те љи ца ма 
На та шом Пе тро вић, Мир ја ном Шар че вић и Ја сном 
Лон че ре вић уче ство ва ли у кон кур су фран цу ско  
срп ске при вред не ко мо ре „Учи ни не што дра стич
но да сме ће по ста не фан та стич но“.  О то ме ка ко 
је из гле да ло про би ти се са сво јим ра дом  у кон ку
рен ци ји са две сто ти не школa, ме ђу 12 на гра ће
них шко ла, и о про јек ту њи хо ви уче ни ци су има ли 
при ли ке да го во ре у еми си ји „До бро ју тро ле њив
ци“ на РТВ1 у су бо ту, 4. фе бру а ра. Ова еми си ја се 
ба ви ра зним те ма ма ко је су ва жне за од ра ста ње 
де це, по ма же им да пре бро де про бле ме ко ји их 
их пра те кроз шко ло ва ње, али их и еду ку је о око
ли ни ко ја их окру жу је. Ми тро вач ки че твр та ци су 
са сво јим учи те љи ца ма и сво јим ро ди те љи ма 
по ка за ли ка ко и они мо гу да бу ду гра ди те љи јед
ног гра да, од ре ци кла жних ма те ри ја ла, мо же 
на пра ви ти не што ле по и ма гич но. Го то ве играч ке, 
овај пут, за ме ни ли су ма те ри ја ли ма ко ји су већ 
ко ри шће ни и по ка за ли да по се ду ју свест о еко ло
ги ји, зна ње ка ко да ра де на очу ва њу жи вот не сре
ди не и да при то ме ужи ва ју и уче. Та ко је ство рен 
„Ма гич ни град“ ко ји је јед но вре ме кра сио хол 
шко ле са сво јим ули ца ма, ра све том и нео бич ним 
гра ђе ви на ма, а ка сни је био из ло жен у ТЦ „Ушће“ 
у Бе о гра ду.  А. Д.

Уче ни ци ОШ „Ј. Ј. Змај“
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ОВАН: Уз до бру про
це ну мо гућ но сти и 
пра ви лан из бор 
са рад ни ка ре ла тив но 

бр зо мо же те да оства ри те сво је 
ци ље ве на по слов ној сце ни. 
По не кад мо ра те де ло ва ти енер
гич но у дру штву са рад ни ка. Ка да 
сте до бро рас по ло же ни има те 
ути сак да су вам до ступ не нај бо
ље мо гућ но сти и та да обич но 
би ра те не ку до ми нант ну уло гу 
пред сво јим парт не ром. 

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: Раз ми
сли те о про ме ни 
од ре ђе них кри те ри ју
ма и усло ва у до го во

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

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

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

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

ни за јед нич ког успе ха. По треб но 
је да се уса гла ша ва те са сво јим 
са рад ни ци ма око ва жних пи та ња 
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 ју вр ло под сти цај но. По тру
ди те се да об ра ду је те бли ске осо
бе на не ки не у о би ча је ни на чи.

ДЕ ВИ ЦА: По тру ди те 
се да успе шно спро
ве де те све сво је иде је 
и пла но ве у де ло. 

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

ВА ГА: Де лу је те вр ло 
ам би ци о зно пред сво
јом око ли ном и сви ма 
ја сно да је те до зна ња, 

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

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

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

СТРЕ ЛАЦ: За хва љу ју
ћи до брим иде ја ма и 
стра те ги ји ко ју спро во
ди те де лу је те ве о ма 

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

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

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

ВО ДО ЛИ ЈА: У за ви
сно сти од лич ног 
ин те ре со ва ња и мо ти
ва ци је ко ју има те, 

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

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

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

VREMEPLOV
8. фе бру ар

1971. Же не су у Швај цар ској 
ре фе рен ду мом до би ле пра во 
гла са.
1984. На ста ди о ну “Ко ше во” у 
Са ра је ву у при су ству 50.000 
гле да ла ца отво ре не су 14. 
зим ске Олим пиј ске игре. На 
пр вим олим пиј ским игра ма 
одр жа ним у Ју го сла ви ји уче
ство ва ли су спор ти сти из 49 
др жа ва, нај ве ћи број у исто ри
ји ЗОИ.

9. фе бру ар
1540. У Ру дај Филд су код 
Че сте ра у Ен гле ској одр жа на 
пр ва коњ ска тр ка.
1881. Умро Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски, је дан од нај ве ћих 
ру ских и свет ских књи жев ни ка. 
Ути цао на укуп ну европ ску и 
аме рич ку књи жев ност, а 
по себ но се на ње га по зи ва ли 
екс пре си о ни сти у књи жев но
сти и ег зи стен ци ја ли сти у 
фи ло зо фи ји.

10. фе бру ар
1635. Кар ди нал Ри ше ље осно
вао је Фран цу ску ака де ми ју. 
1890. Ро ђен је Бо рис Па стер
нак, ру ски књи жев ник. Пи сао је 
пе сме, но ве ле и ро ма не. За 
ро ман “Док тор Жи ва го” до био 
је 1958. го ди не Но бе ло ву 
на гра ду. 

11. фе бру ар
1752. Отво ре на је пр ва бол ни
ца у Аме ри ци, у Пен сил ва ни ји.
1826. Отво рен је Лон дон ски 
уни вер зи тет. 
1993. Ири на При ва ло ва оба ра 
ре корд за же не у тр ци на 60 
ме та ра (6,92 се кун де). 

12. фе бру ар
1809. Ро ђен је Чарлс Дар вин, 
слав ни ен гле ски при род њак и 
фи зи о лог, тво рац ма те ри ја ли
стич ке те о ри је ко ја раз ја шња
ва про цес на стан ка жи вог све
та и по сле ди це тог про це са.
1877. Пр ва вест пре не се на је 
те ле фо ном из Бо сто на у 
Са лем. 
1967. Кит Ри чардс и Мик Џе гер 
ухап ше ни су због дро ге.

13. фе бру ар
1633. Ита ли јан ски астро ном 
Га ли лео Га ли леј сти гао је у 
Рим за су ђе ње пред Ин кви зи
ци јом због тврд ње да се 
Зе мља окре ће око Сун ца. Осу
ђен је на кућ ни при твор на 
свом ма лом има њу не да ле ко 
од Фи рен це. Умро је у 77. го ди
ни жи во та из не мо гао и слеп, 8. 
ја ну а ра 1642. Ва ти кан је тек 
359 го ди на ка сни је (1992) при
знао свој по раз. 
1832.  У Лон до ну се пр ви пут 
по ја ви ла ко ле ра. 
1959.  Бар би ка је пу ште на у 
про да ју. 

14. фе бру ар
1918. СССР усва ја Гре го ри јан
ски ка лен дар. 
1971. Ри чард Ник сон ин ста ли
рао је си стем за при слу шки ва
ње у Бе лој ку ћи. 

HOROSKOP

Сре да, 8. фе бру ар (26. ја ну ар)
Пре по доб ни Ксе но фонт, Ма ри ја 
и си но ви њи хо ви

Че твр так, 9. фе бру ар
(27. ја ну ар)

Пре нос мо шти ју Све тог Јо ва на 
Зла то у ста

Пе так, 10. фе бру ар
(28. ја ну ар)

Пре по доб ни Је фрем Си рин; 
Пре по доб ни Исак Си рин

Су бо та, 11. фе бру ар
(29. ја ну ар)

Пре нос мо шти ју Све тог све ште
но му че ни ка Иг ња ти ја Бо го но
сца

Не де ља, 12. фе бру ар
(30. ја ну ар)

Све та Три Је рар ха
По не де љак, 13. фе бру ар

(31. ја ну ар)
Све ти бе сре бре ни ци Кир и 
Јо ван

Уто рак, 14. (1) фе бру ар 
Све ти му че ник Три фун (Прет
пра зни штво Сре те ња)

Crkveni
kalendar

Бечки гулаш
Са стој ци: 1 кг ју не ти не, 4 цр на 

лу ка , 2 ка ши чи це мле ве ног ки ма, 
3 ка ши чи це слат ке па при ке, 1 
ка ши чи ца ту ца не па при ке, 1/2 
ка ши ке сир ће та, 1 ка ши ка па ра
дајз пи реа, 450 мл во де

При пре ма: Исе ци те ме со на 
коц ки це, па га про пр жи те, а за тим 
из ва ди те ме со из шер пе, си пај те 
уље и про пр жи те сит но сец ка ни 
цр ни лук. Ка да лук бу де омек шао, 
до дај те па ра дајз пи ре, мле ве ни 
ким и про ме шај те, а он да уба ци те 
и слат ку па при ку и по но во про ме
шај те. На кон то га, си пај те во ду 
(250 мл) и сир ће, па ку вај те још 
не ких 15 ми ну та, од но сно док се 
теч ност не сма њи. До дај те још 
во де (200 мл), па до бро из блен
ди рај те или штап ним мик се ром 
усит ни те са стој ке. Ме со вра ти те у 
шер пу и по кло пи те је. На кон не ког 
вре ме на по со ли те и на ста ви те да 
ку ва те на ти хој ва три још 23 са та.

• Пар фем се ста вља на 
чи сту ко жу, љу бав на 
чи сто ср це.
• Ле па реч је као ле по ста
бло, ко рен му је ду бо ко.
• жи ви у са да шњи ци, учи 
из про шло сти и пла ни рај 
бу дућ ност.
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ИВА НА АТА РАЦ, МЛА ДА ЏУ ДИСТ КИ ЊА ИЗ ЛА ЋАР КА НЕ ДАВ НО ПО СТА ЛА НО СИ ЛАЦ 
ЦР НОГ ПО ЈА СА  

Још је дан мај стор у пот пу но сти 
„от хра њен“ у ЛСК  у

Мла да џу дист ки ња, чла ни ца ла ћа
рач ког ЛСК а, Ива на Ата рац од 
не дав но је но си лац цр ног по ја са, 

мај стор ског бо ри лач ког зва ња ко је је у 
овом тре нут ку кру на ње не сјај не спорт ске 
ка ри је ре и при зна ње за де вој ку, ко ја је до 
са да осво ји ла 90 ме да ља, од че га чак 47 
нај сјај ни јих, 22 сре бр не и 21 брон за но 
од лич је. Цр ни по јас око стру ка хра бре и 
од ва жне мла де так ми чар ке пред ста вља 
оства ре ње са мо јед не у ни зу ње них же
ља и ци ље ва. Ива на већ пла ни ра  по ход 
на но ве ме да ље и још ви ше сте пе не мај
стор ског зва ња, за по че так  из ју ни ор ске 
кон ку рен ци је у ко јој се од ско ра так ми чи. 
Она је још је дан од би се ра ЛСКове џу до 
шко ле и уз тре не ре Ми ла на Јо ве ти ћа и 
Ни ко лу Ан то ни ћа, ме ђу ак тив ним чла но
ви ма клу ба је ди ни је но си лац зва ња о ко
ме са ња сва ки џу ди ста. Ка да је на из глед 
„крх ка“ де вој чи ца  ро ђе на 2005. го ди не 
пр ви пут сту пи ла на та та ми ла ћа рач ког 
џу до клу ба ис ку сним струч ња ци ма би ло 
је ја сно да се ра ди о ве ли ком по тен ци ја
лу. На пу ту до са да шњег зва ња и до брих 
ре зул та та има ла је мно штво ис ку ше ња и 
пе хо ва ко ји би ве ћи ну ње них вр шња ка и 
спор ти ста на по чет ку ка ри је ре од вра ти ли 
од ци ља. Са по но сом при ча ју ћи о успе
ху сво је уче ни це, тре нер Ми лан – Ми ша 
Јо ве тић у ру ка ма др жи по ду га чак спи сак 
Ива ни них ре зул та та. По ред на ве де них 
90 ме да ља, ту су два пе ха ра, 44 ди пло

ме, дво стру ко пр во ме сто на по кра јин ској 
и јед но пр во ме сто на ре пу блич кој школ
ској олим пи ја ди, ти ту ла че тво ро стру ког 
пр ва ка Вој во ди не, пр ва ка Ср би је, на
слов ви ше стру ког по бед ни ка школ ских 
пр вен ста ва и  мно штво дру гих при зна
ња. Ива на Ата рац  би ра на је за нај бо љу 
спор тист ки њу Ла ћар ка. Пет пу та је би ла 
до бит ник Све то сав ске по ве ље. Се ћа ју ћи 
се пр вих тре нин га уче ни це ко ја ће еви
дент но над ма ши ти сво је учи те ље, тре
нер Ми ша ка же да је Ива на од пр вог да
на би ла „жи во де те“, хра бра и бор бе на 
са из ра же ном же љом да „слу ша“ и учи. 
Не дав но је пре ско чи ла ка дет ски сте пе
ник сво је ка ри је ре као тре ћа у Ср би ји а 
тре нут но је у кон ку рен ци ји ју ни ор ки до 
48 ки ло гра ма. Цр ни по јас је по твр да да 
се ра ди о из у зет ном по зна ва о цу  бо ри
лач ких тех ни ка али и да је Ива на за свој 
уз раст ком пле тан џу до бо рац  да „има 
зна ње“, ка ко ка же тре нер Јо ве тић.

– Ива на је још је дан успе шан так ми чар 
у пот пу но сти „от хра њен“ у ЛСК  у, ка же 
њен тре нер, под се ћа ју ћи на ва жна име
на срп ског џу до спор та ко ја су по те кла из 
овог клу ба по пут Ми ли це Жа бић, ре пре
зен та тив ке Ср би је и так ми чар ке „Цр ве не 
зве зде“, Љу би ше Ко ва че ви ћа, тре не ра у 
но во сад ској „Сла ви ји“ или Дар ка Сто ши
ћа, по зна тог срп ског ММА бор ца. 

Ива на Ата рац у мно го че му од ска че у 
од но су на сво ју ге не ра ци ју. Ње на озбиљ

ност и по све ће ност уоч љи ви су на пр ви 
по глед. По сма тра ју ћи де вој ку сит не те
ле сне кон сти ту ци је, мно ги ће те шко на
слу ти ти да се ра ди о бес ком про ми сном 
џу до бор цу. Она се се ћа сво јих пр вих 
тре нин га ко је је по че ла ка да је би ла те
шка све га 18, мо жда и не што ма ње ки
ло гра ма, па су не ки по гре шно сма тра
ли да не ће оп ста ти у овој зах тев ној, на 
мо мен те гру бој ве шти ни. Иза чвр сти не 
и ау то ри те та ко ји де мон стри ра на стру
ња ча ма   сто ји при јат на и ело квент на 
уче ни ца за вр шног раз ре да сред ње шко
ле. У го ди ни свог пу но лет ства Ива на, 
ода је ути сак осо бе ко ја зна шта хо ће и 
ка том ци љу не за др жи во хо ди. Пла ни ра 
да на ста ви шко ло ва ње  нај ве ро ват ни је 
на сту ди ја ма пра ва, прем да би је сва ки 
спорт ски фа кул тет обе руч ке  при хва тио. 
Уса вр ша ва ње у џу до ве шти ни и бу ду ћи 
тре нер ски рад сва ка ко се под ра зу ме ва ју. 
Се би је за цр та ла  нај ви ше сте пе не мај
стор ског зва ња, на ступ у не ком ве ли ком 
клу бу и мо гућ ност да као учи тељ офор
ми вла сти ти клуб. 

За по след ње по ла га ње пред ко ми си
јом џу до са ве за у Но вом Са ду озбиљ но 
се при пре ма ла. У то ме јој је као аси стент 
по ма гао клуп ски дру гар Стра хи ња Би ро
вљев.

– Би ло је из ве сне тре ме, иа ко ја до бро 
по зна јем тех ни ке ко је се тра же јер сам их 
ра ди ла на прет ход ним по ла га њи ма. Ов

Де таљ са јед не од Ива ни них бор би (пре у зе то са : Џу до са вез Ср би је)
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де је ипак тре ба ло во ди ти ра чу на да сва
ки ко рак са па ром бу де ускла ђен, та ко да 
је би ло ма ло те же и зах тев ни је, али сам 
на кра ју ус пе ла до бро да од ра дим и по
не сем ово ве ли ко зва ње ко је ми пред ста
вља и ве ли ку част, ка же Ива на Ата рац 
ко ја је у џу до спорт ушла у нај мла ђем уз
ра сту  пра те ћи нај пре тре нин ге ро ђе ног 
бра та на ко је је “од ма лих но гу” до ла зи ла 
у оче вој прат њи. 

Са сво јих шест го ди на, Ива на је по че
ла код тре не ра Јо ве ти ћа и Ни ко ле Ан то
ни ћа  так ми чар ске тре нин ге, а убр зо по
сле то га усле ди ла су и пр ва при зна ња.

– Мно го су ми се сви де ле бор бе, ба
ца ња, али и тај и осе ћај кад по бе диш и 
чим сам до вољ но од ра сла по че ла сам 
да тре ни рам, зна ју ћи да ћу оста ти у овом  
спор ту, ка же Ива на.

На на ше пи та ње да ли је џу
до за де вој чи цу тих го ди на ису ви
ше гру ба ве шти на, она ка же да ни је. 
– Али, у по чет ку је сте би ло ма ло не згод
но, јер сам у клу бу ра ди ла углав ном са 
де ча ци ма. На рав но, они су ме тад ма ло 
„ло ми ли“ . Ме ђу тим, чим сам оја ча ла, ни
ко ми ви ше ни шта ни је мо гао, ка же Ива
на чи ју је спорт ску при чу обе ле жи ло не
ко ли ко дра ма тич них мо ме на та, од но сно 
те шких по вре да по сле ко ји су мно ги са 
скеп сом гле да ли на на ста вак ње не ка
ри је ре. Три пу та је има ла пре лом ру ке, 
уз  два пре ло ма но ге и озбиљ ну по вре ду 
оба ко ле на. Чи ње ни ца да је упр кос све
му оста ла на та та ми ју и до шла до овог 
так ми чар ског ни воа до во љан је до каз о 
ка квом се ка рак те ру у во љи ра ди. 

– Ка да су сви ми сли ли да ћу од у ста ти 

ја сам на ста ви ла да ље, иа ко сам и са ма 
би ла у ди ле ми. Би ло би ми жао да пре
ки нем, јер сам то ме по све ће на од ма ле
на. По сле сва ке од ових по вре да ја сам 
че ка ла пр ву при ли ку да се вра тим стру
ња ча ма и тре нин зи ма. Чак сам са по ло
мље ном но гом уме ла да гле дам тре нин
ге и ра дим стој на ру ка ма или ко лут, ка же 
Ива на и опи су је јед ну од тих ма ле ро зних 
си ту а ци ја ка да је у бе за зле ном за гре ва
њу, два ми ну та пре по чет ка так ми че ња 
на тур ни ру у Бе че ју, не згод но  свом те
жи ном „ба ци ла“ дру га ри цу на сво ју но гу, 
на чи нив ши не зго дан пре лом.

Ве ли ку по др шку Ива на  про на ла зи у 
свом нај бли жем окру же њу. Ту на ро чи то 
ис ти че уло гу оца, ко ји се пот пу но по све
тио ње ној ка ри је ри. Он јој је, ка же, био 
по др шка у сва ком тре нут ку. За Ива ну 
Ата рац џу до је пле ме ни та ве шти на, ко ја 
јој је омо гу ћи ла мно га пу то ва ња и не за
бо рав не тре нут ке. По ред без број тур ни
ра, се ћа се и од ла ска у Фран цу ску, Ита
ли ју и Шпа ни ју, мно гих при пре ма, но вих 
по знан ста ва. Те шко јој је да раз у ме сво је 
вр шња ке ко ји су не рет ко у ста њу да до
бар део да на про ве ду ста тич ни и  за
тво ре ни, нај че шће уз екра не мо бил ног 
те ле фо на или ра чу на ра. Кад не оде на 
тре нинг, ка же  осе ћа се не ка ко „пра зно“. 
Чак и тре нут ни рас по ред са три тре нин га 
не дељ но чи ни јој се не до вољ ним у од но
су на зах те ве и ње не ци ље ве у ју ни ор
ској кон ку рен ци ји. У том сми слу на ја ви ла 
је  ин тен зив ну при пре му за мај ка да су 
за ка за ни др жав но и по кра јин ско ју ни ор
ско џу до пр вен ство. 

Д. Мо стар лић

СТАРА ПАЗОВА

Убе дљи ве
од бој ка ши це 
„Је дин ства“

У ста ро па зо вач кој ха ли „Парк“ 1. 
Фе бру а ра, при ре ђен је пра ви спек такл за 
љу би те ље спор та. ОK „Је дин ство“ је 
са вла дао ин тер на ци о нал ни клуб „Пор то“ 
из Пор ту га ла са 3:0 у пр вој утак ми ци 
че тврт фи на ла Kупа иза зи ва ча. Од са мог 
по чет ка је би ло на пе то, по е ни су се са 
обе стра не ни за ли ско ро рав но мер но, 
пу бли ка је би ла на но га ма. Ме ђу тим, 
Ста ро па зов чан ке из гу бље не шан се 
на док на ђу ју вр ло бр зо и окре ћу сва три 
се та у сво ју ко рист. „Је дин ство“ је има ло 
сјај не за вр шет ке у свим се то ви ма и што 
је нај ва жни је, од ли чан ка пи тал за 
ре ванш меч. Пр ви сет је за вр шен са 
25:18, дру ги не што те жи са 25:23 и тре
ћи, нај на пе ти ји са 27:25.

Тре нер Јо во Ца ко вић ни је имао шта да 
за ме ри де вој ка ма и ре као да бр зо за бо
ра вља ју ову утак ми цу и да се окре ћу ка 
сле де ћој у Пор ту га лу ко ја не ће би ти ни 
ма ло ла ка. Дру га че тврт фи нал на утак ми
ца од и гра ће у че твр так 9. фе бру а ра у 
аре ни Дра гао у Пор ту, Пор ту га ли ји  од 20 
ча со ва по ло кал ном, од но сно 21 час по 
на шем вре ме ну.

 
СТРЕЉАШТВО

Алек сан дра Ха вран 
успешна у Мин хе ну

На ме ђу на род ном ку пу “Х&Н” одр жа
ном у Мин хе ну мла да ста ро па зов чан ка 
Алек сан дра Ха вран, чла ни ца Стре љач
ке дру жи не Је дин ство из Ста ре Па зо ве, 
осво ји ла је пр во ме сто у ди сци пли ни 10 
ме та ра ва зду шна пу шка за ју ни ор ке. 
Алек сан дри на по др шка био је и тре нер 
Са ша Икер, а у фи на лу овог ве ли ког так
ми че ња Ха вра но ва је упу ца ла чак 261.6 
кру го ва. На Европ ском так ми че њу уче
шће је узе ло 16 зе ма ља, а Ср би ја је, са 
осво је не че ти ри злат не и две сре бр не, 
по не ла ти ту лу нај бо ље, те се на ла зи на 
пр вом ме сту све о бу хват не та бе ле са нај
ве ћим бро јем од лич ја. Д. Г.

Ива на Ата рац, но ви но си лац цр ног по ја са са сво јим
тре не ром Ми ла ном Јо ве ти ћем у клуп ској са ли ЛСКа 
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Школ ско пр вен ство
у ма лом фуд ба лу

Град ско школ ско пр вен ство 
у ма лом фуд ба лу за де ча ке, 
уче ни ке основ них шко ла, одр
жа но је у По слов но  спорт
ском цен тру „Пин ки“ у сре ду, 
1. фе бру а ра. Нај у спе шни ји су 
би ли де ча ци из Основ не шко
ле „Јо ван Јо ва но вић Змај“ из 
Срем ске Ми тро ви це, на дру

гом ме сту су уче ни ци Основ не 
шко ле „Три ва Ви та со вић Ле
бар ник“ из Ла ћа ра ка, а на тре
ћем ме сту су де ча ци Основ не 
шко ле „Јо ван Јо ва но вић Змај“ 
из Јар ка. Школ ска так ми че
ња ор га ни зу је Спорт ски са вез 
гра да Срем ска Ми тро ви ца.

А. Д.
По бед нич ка еки па

Игра ве ли ких бро је ва
Прет ход них да на и не де ља би ли 

смо све до ци ра си па ња нов ца 
не ви ђе них раз ме ра у ре жи ји 

ен гле ских фуд бал ских клу бо ва. Сте
као се ути сак да са мо на Остр ву има 
ло ве, јер су клу бо ви у дру гим европ
ским ли га ма углав ном ћу та ли и по сма
тра ли шта се де ша ва у Ен гле ској. А 
ја ну ар је је би га, па ко још тро ши ако 
баш не мо ра?

Ви де ли смо не ке не нор мал не тран
сфе ре. Га ђа ли су се Ен гле зи де се ти
на ма ми ли о на фун ти, до во де ћи игра че 
за ко је је ма ло ко чуо. Нај ви ше пом пе 
иза звао је Чел зи ко ји је сту као 300 
ми ли о на у ја ну ар ском пре ла зном ро ку. 
Ако то ме до да мо и оно што је но ви 
вла сник плаваца по тро шио про шлог 
ле та, до ђе се до су ме од око 600 ми ли
о на. Цео фуд бал ски свет већ шест 
ме се ци гле да у не ве ри ци ка ко Лон дон
ски клуб до во ди игра че јед ног по јед
ног и ки ти их нов ци ма као на ром ској 
свад би.

Па ко је уоп ште тај ју но ша ко ји се 
та ко сме ло раз ба цу је па ра ма? За див
но чу до, ни је Ара пин, већ Аме ри ка нац. 
Ми ли јар дер Тод Бо е ли па за рио је лон
дон ски клуб про шле го ди не за пет 
ми ли јар ди. Ка же да ће му по слов ни 
мо дел ко ји при ме њу је удво стру чи ти 
вред ност акви зи ци је за пет до де сет 
го ди на. Мно ги би ре кли – ка ко је кре
нуо, оста ће без га ћа.

Ово што Чел зи ра ди оче ки ва ло се 
од Њу ка сла. Уме сто то га, арап ски вла
сни ци сврака су ре ши ли да се при та је. 
У пр вен ству им до бро иде, има ју сјај ну 
еки пу и бо ре се за Ли гу шам пи о на. Са 
дру ге стра не, Чел зи се рас па да по 
ша во ви ма и да ле ко је од вр ха та бе ле.

На рав но, сва ова де ша ва ња на фуд
бал ској пи ја ци по кре ну ла су низ пи та
ња. Оно што нај ви ше за па да за око 

је сте чи ње ни ца да већ го ди на ма уна
зад све што ио ле ва ља бе жи на Остр
во. Са ова квим тро ше њем и фи нан сиј
ском над мо ћи вр ло је ре ал но да у 
бли ској бу дућ но сти оста так Евро пе 
поч не до бра но да за о ста је за сво јим 
ен гле ским ком ши ја ма. Јед но став но, 
из гу би ће бит ку на тр жи шту.

Дру го пи та ње ко је се са мо на ме ће 
услед овог бе со муч ног га ђа ња ми ли о
ни ма је сте (не)по што ва ње фи нан сиј
ског фер пле ја. Мно ги ма ни је ја сно 

ка ко је мо гу ће да је дан тим за шест 
ме се ци спи чи ви ше од по ла ми ли јар
де, а при том кон стант но при ја вљу је 
гу бит ке у зад ње три го ди не. И ту до ла
зи мо до ср жи про бле ма. Од но сно, у 
слу ча ју вла сни ка Чел зи ја, до до бит не 
ком би на ци је.

На и ме, Чел зи је ве ћи ну нов ца по тро
шио на мла де игра че. Од свих игра ча 
ку пље них у по след њих шест ме се ци 
чак 11 има 22 го ди не или ма ње. Ре кло 
би се – за лог за бу дућ ност и стра те ги ја 

на ду ге ста зе. Ве ћи на тих игра ча је 
пот пи са ла ду го роч не уго во ре на шест, 
се дам или осам го ди на. Вред ност 
тран сфе ра се де ли на број го ди на уго
во ра, па та ко играч ко ји је пла ћен 110 
ми ли о на на осам и по го ди на, ко шта 
клуб „са мо“ 13 ми ли о на го ди шње. Ка ко 
згод но, јел да?

И у Пре ми јер ли ги и у УЕ ФИ су, 
на рав но, све сни ова квих зло у по тре ба 
па гле да ју да им ста ну на пут. Пра ви ла 
ве за на за ова кав на чин по сло ва ња 
би ће про ме ње на већ у ле то ове го ди
не, али се те про ме не не ће при ме њи
ва ти ре тро ак тив но. Опет, ка ко згод но, 
јел да? Из гле да да Аме ри има ју до бре 
ин фор ма ци је, а ни је ли баш то кључ но 
у по сло ва њу и ба ра та њу ве ли ким број
ка ма?

У овом слу ча ју, вла сник Чел зи ја се 
по на ша као у ка зи ну. Тро ши па ре 
не ми ли це и све сно иде на ри зик. 

Јер, ако ома не у про це ни код до во ђе
ња мла дих игра ча на дуг вре мен ски 
пе ри од, у про бле му је. Би ће при мо ран 
да им пла ћа огром ну пла ту без об зи ра 
на то да ли су из ра сли у су пер зве зде 
или су се пре тво ри ли у осред ње игра
че  ко јих има у из о би љу за мно го ма ње 
па ре. Ако, пак, убо де до бит ну ком би
на ци ју, узе ће огром ну ло ву.

У чи та вој овој си ту а ци ји нај ве ћи 
за да так ру ко вод ства Пре ми јер ли ге 
би ће да не ка ко одр жи кон ку рент ност 
да не би за вр ши ли као Шпан ци где 
го ди на ма до ми ни ра ју Ре ал и Бар са. 
Ен гле ска Пре ми јер ли га се већ са да 
по ла ко пре тва ра у озло гла ше ну Су пер
ли гу про тив ко је су се та ко зду шно 
бо ри ли на ви ја чи клу бо ва са Остр ва. 
Из гле да да им са да не сме та тру ли 
ка пи та ли зам, јер се нај бо љи фуд бал, 
по све му су де ћи, игра у њи хо вом дво
ри шту.

Мно ги ма ни је ја сно 
ка ко је мо гу ће да је дан 

тим за шест ме се ци 
спи чи ви ше од по ла 
ми ли јар де, а при том 

кон стант но при ја вљу је 
гу бит ке у зад ње три 

го ди не
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ОД БОЈ КА

Пи о нир ке „Сре ма“ од лич не
у Пр вен ству Вој во ди не

ГжОК „Срем“: Ми хај ло вић А, 
Гра бић, Га ће ша, Са рић, 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 , пом. 
тре нер Ни ко ла Ка приц 

жОК „же ле зни чар“ Лај ко
вац: Ста но је вић М, Узе лац, 
Ми ло је вић, Ан то ни је вић, Па кић, 
Ста но је вић Т, Сто ја но вић, 
Ко ста ди но вић, Бо жић, Велт ман, 
Са ви ће вић, Сто ја но вић, Ро са
лес Де зи рет. Тре нер Бран ко 
Ко ва че вић.

Од ли чан од бој ка шки меч од и
гран је у су бо ту 4. фе бру а ра 
2023. го ди не у Спорт ској ха ли 
„Ми тро вач ке гим на зи је“. Лај ков
чан ке су у 15. ко лу Су пер ли ге 
Ср би је у Срем ску Ми тро ви цу 
до шле као фа во рит ки ње. Са 
две од лич не ин тер на ци о нал ке 
Ку бан ком Де зи ре, Ка на ђан ком 
Велт ман и ре пре зен та тив ком 
Ср би је Алек сан дром Узе лац 
„Же ле зни чар“ спа де ме ђу нај бо
ље еки пе у Ср би ји. „Сре мо ве“ 
игра чи це  на ма хо ве су пру жи ле 

ве о ма со лид ну игру али је би ло 
из у зет но те шко су прот ста ви ти 
се фи зич ки сна жној и у игри ве о
ма бр зој еки пи го шћи из Лај ков
ца.  Тре нер Мир ја на Му су лин се 
опре де ли ла за Ану Ми хај ло вић  
и Ду њу Гра бић на по зи ци ји при
ма ча, као и за Јо ва ну Ан тић и 
Ми ли цу Жи ва но вић на ме сти ма 
сред њих бло ке ра. Ко рек тор је 
би ла Ми ња Дра шко вић, тех ни
чар Дра га на Сте ва но вић а ли бе
ро Љу би ца Дап че вић. 

Већ на стар ту „Же ле зни чар“ је 
по вео 4:1. „Сре мо ве“ игра чи це  
ус пе ле су да их стиг ну па је на 
по ло ви ни се та ре зул тат  био 
из јед на чен, 12:12. Та да је ква ли
тет „Же ле зни ча ра“ до шао до 
из ра жа ја и пре ко ко рек то ра 
Де зи ре го шће до би ја ју сет. Дру
ги сет је про те као у још ве ћој 
до ми на ци ји Лај ков чан ки. Ма да 
је „Срем“ по вео са 4:2 го шће 
се ри јом по е на пре о кре ћу на 
5:10. До ма ће игра чи це су се 
по том ко ли ко  то ли ко опо ра ви
ле али фа во рит ки ње ла ко до би
ја ју овај сет. У тре ћем се ту пот

пу ни пре о крет. „Срем“ је до ми
ни рао и по е ном Ми ли це Жи ва
но вић сти гао до 20:15. Та да 
Лај ков чан ке пре у зи ма ју игру и 
пре ко сред ња ка Велт ман сти жу 
до 21:21. Мир ја на Му су лин узи
ма у крат ком ро ку два тајм ау та 
и успе ва да ста би ли зу је еки пу. 
Игра се по ен за по ен а на са мом 
кра ју Ми тров чан ке за хва љу ју ћи 
од лич ном на па ду сред ња ки ње 
Јо ва не Ан тић а по том и сер вис 
гре шци Ива но вић до би ја ју тре
ћи сет. У че твр том се ту по но во 
од лич на игра го шћи. По чет но 
вођ ство од 8:2 а по том мир на 
за вр шни ца се та за кон чних 
25:20,  од но сно 3:1 у се то ви ма. 
Меч у ко ме је „Же ле зни чар“ 
за слу же но по бе дио али и со лид
на игра Сре ми ца пру жи ле су 
за до вољ ство пу бли ци. У еки пи 
из Лај ков ца од лич на су би ле 
Узе лац и Велт ман а у „Сре му“ 
Ми хај ло вић и Гра бић. У сле де
ћем ко лу ми тро вач ки Су пер ли
гаш по но во игра са јед ним од 
фа во ри та за ти ту лу, еки пом 
„Цр ве не зве зде“.

жЕНСКА ОДБОЈКАШКА СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ, 15. КОЛО

„железничар“ оправдао
улогу фаворита

ГжОК „Срем“ СМ:жОК „железничар“ Лајковац 1:3
(19:25, 17:25, 25:23, 20:25) 

ИН ЂИ ЈА

По бе да ру ко ме та ши ца
Ру ко ме та ши це „Же ле зни

ча ра“ из Ин ђи је са вла да ле су 
ЖРК „Мла дост“ из Но ве Па зо ве 
у ком шиј ском дер би ју, утак ми
ци 12. ко ла Ар кус ли ге Ср би
је ко ја је од и гра на у су бо ту, 4. 
фе бру а ра у Но вој Па зо ви. Од 
са мог стар та ак ту ел не др жав не 
шам пи он ке кре ну ле су си ло ви
то не до пу шта ју ћи ру ко ме та ши
ца ма „Мла до сти“ ни да до ђу до 

из јед на че ња а ка мо ли до  пред
но сти. То ком це ле утак ми це, 
еки па „Же ле зни ча ра“, има ла је 
раз ли ку ко ја се кре та ла од три 
до осам го ло ва. Пр во по лу вре
ме је за вр ше но са 10:14, док 
се од са мог стар та дру гог де ла 
су сре та бе ле жи ско ро, па иден
тич на ре зул тат ска си ту а ци ја. 
Ни за ли су се го ло ви је дан за 
дру гим па су у 47. ми ну ту су сре

та Ин ђин чан ке има ле раз ли
ку од 10 го ло ва, при ре зул та ту 
13:23, а иста раз ли ка за бе ле
же на је и до пред сам крај ме ча, 
тач ни је у 57. ми ну ту, ка да је на 
се ма фо ру би ло 17:27. Ин ђин
чан ке су ру тин ски при ве ле овај 
меч кра ју и оства ри ле зна чај ну 
по бе ду над еки пом „Мла до сти“ 
из Но ве Па зо ве, 19:31. 

 М.Ђ.

жОК „Срем“ СМ:ОК „Со ко“ Но ва Гај до бра 3:0
(25:12, 25:9, 25:20)

Пи о нир ке од бој ка шког клу
ба „Срем“ на ста вља ју низ 
по бе да у окви ру пр вен ства 
Вој во ди не. По што су за у зе ле 
пр во ме сто у ква ли фи ка ци о ној 
гру пи „Срем  за пад“  пла си ра
ле су се на за вр шна так ми че
ња. У окви ру гру пе Д про те кле 
су бо те, 4. фе бру а ра у спорт
ској ха ли Ми тро вач ке гим на
зи је оства ре на је по бе да над 

еки пом „Со ко ла“ мак си мал
ним ре зул та том 3:0. Прет ход
но је у пр вом ко лу са вла да на 
еки па  „Фу тог Ве ста“ истим ре
зул та том. У на ред на два ме ча 
„Сре мо ве“ пи о нир ке пу ту ју у 
Су бо ти цу еки пи „Вин во ле ја“ 
а по том у по след њем ко лу на 
до ма ћем те ре ну до че ку ју зре
ња ни ски „Про ле тер“. За пла
сман на фи нал ни тур нир би ће 

им по треб на још јед на по бе да. 
Еки пу ко ја је у про шлој се зо ни 
би ла пр вак Вој во ди не пред во
ди тре нер Ка та ри на Чу то вић. 
Мла ђе од бој ка ши це „Сре ма“  
игра ле су  у са ста ву : Шко рић, 
Лу кић, Ми ло ше вић, Ка приц, 
Би се р чић, Вра шта но вић, Ми
ћа ше вић. Тре не ри Ка та ри на 
Чу то вић и Ни ко ла Ка приц. 
 Д.М.

ЏУ ДО КЛУБ „СИР МИ УМ“
Ка та ри ни То мић 
др жав на
ка дет ска брон за 

Ово го ши њи ка дет ски шам пи
о нат Ср би је у ор га ни за ци ји Џу
до са ве за Бе о гра да одр жан је 
у Спорт ском цен тру „Шу ми це“ 
у су бо ту, 4. фе бру а ра. Уче шће 
је узе ло 53 клу ба из Ср би је са 
182 так ми ча ра у ка дет ском уз
ра сту. Пра во на сту па има ли су 
са мо так ми ча ри ко ји су се са 
ре ги о нал них так ми че ња ква ли
фи ко ва ли за др жав ни  шам пи о
нат, што зна чи да је шам пи о нат 
оку пио ис кљу чи во нај ква ли тет
ни је ка де те у Ср би ји. 

Из Џу до клу ба „Сир ми ум“ 
пра во на сту па на осно ву ре зул
та та из Пр вен ства Вој во ди не  
из бо ри ли  су Ка та ри на То мић 
у ка те го ри ји до 48 ки ло гра ма 
и Да вид Пер ко вић до 90 ки ло
гра ма. Ка та ри на је до бро по че
ла так ми че ње по бе див ши про
шло го ди шњу ви це шам пи он ку 
Ср би је, ме ђу тим у по лу фи на лу 
је из гу би ла меч. Да би осво ји
ла бр но зу мо ра ла је са вла да ти 
још јед ну так ми чар ку, што је  на 
ефек тан на чин и ус пе ла. Ка та
ри на је осво ји ла брон зу, али  је 
у струч ном шта бу остао жал за 
бо љим пла сма ном, јер сма тра
ју да је објек тив но, на осно ву 
при ка за ног ква ли те та дру гих 
так ми чар ки Ка ћа за слу жи ла  
фи на ле. Да вид је ве о ма ло ше 
по чео так ми че ње из гу бив ши 
већ у пр вом ко лу. Да би у ре па
са жу осво јио брон зу мо рао  да 
по бе ди чак три ме ча. Кре ну ло 
је за Да ви да до бро, два ме ча 
је до био и до шао је у при ли ку 
да по бе ди тре ћи  и осво ји брон
зу. У бор би за то тре ће ме сто 
так ми чар из „Цр ве не зве зде“ 
био је бо љи, па је Ми тров ча ни
ну оста ло уте шно пе то ме сто. 
У ова квој кон ку рен ци ји сва ка 
осво је на ме да ља је успех. Сви 
осва ја чи ме да ља су по тен ци о
нал ни ре пре зен та тив ци Ср би
је. На њи ма је сад да се из бо ре 
за дрес ре пре зен та ци је, ка жу у 
ми тро вач ком клу бу.  Д.М.



30 8. FEBRUAR 2023.  M NOVINE СПОРТ

ОК „ИН ЂИ ЈА“ 

По бе да над жОК „ТЕНТ“ 

По бе да ин ђиј ских ко шар ка ша 
пред на ста вак пр вен ства

КО ШАР КА

По раз ко шар ка ши ца „Сре ма“
жКК „Срем” Срем ска Ми тро ви ца  жКК „Ти тел” Ти тел 68:74 

(25:20,15:15,16 :20, 12:19)
У утак ми ци 12. ко ла Пр ве ре ги о нал

не жен ске ко шар ка шке ли ге, гру пе А, 
од и гра ној у су бо ту, 4. фе бру а ра Ми
тров чан ке су до бро отво ри ле утак ми
цу и на од мор су оти шле са пет по е на 

пред но сти. Го шће су од лич но од и гра ле 
по след њих 15 ми ну та ме ча и ус пе ле да 
окре ну ре зул тат у сво ју ко рист и на кра
ју по бе де. У сле де ћем ко лу  „Срем” го
сту је у Ки кин ди.

Ко шар ка ши ин ђиј ског „Же ле зни ча ра“ 
од и гра ли су по след њу при прем ну утак
ми цу пред на ста вак пр вен ства у окви ру 
Пр ве му шке ре ги о нал не ли ге гру па Се вер 
(ПМРЛ Се вер). Про тив ник им је био Ко
шар ка шки клуб „Пе тров град“ из Зре ња ни
на а тај су срет за вр шен је у ко рист еки пе 
из Ин ђи је, 100:94. „Пе тров град“ је озби
љан кан ди дат за пла сман у ви ши ранг так
ми че ња, Пр ву ре ги о нал ну ли гу, а на овом 
су сре ту по ка за ли су се као до сто јан ри
вал „Же ле зни ча ру“. При ли ку да се по ка жу 
има ли су и игра чи са ма њом ми ну та жом 
за бе ле же ном у окви ру прет ход ног так ми
чар ског ци клу са.

Ми лан Бо снић,  тре нер КК „Пе тров град“ 
Зре ња нин ис та као је на кра ју ме ча да је 
де ли мич но за до во љан при ка за ном игром.

– Има још до ста ства ри ко је тре ба да 
по пра ви мо а оста ло нам је све га не ко ли ко 
да на до на став ка пр вен ства. На дам се да 
ће мо ус пе ти да по бољ ша мо игру у од бра
ни што нам је, ка ко и сам ре зул тат ка же, 
фа ли ло на овом су сре ту са на шим тра ди

ци о нал ним про тив ни ком, еки пом „Же ле
зни ча ра“ ис та као је Бо снић.

Вла ди мир Јо јић, тре нер КК „Же ле зни
чар“, ис та као је да за њих ре зул тат ни је 
био од ве ли ког зна ча ја те да је бит ни је да 
се еки па што бо ље при пре ми за на ста вак 
так ми че ња у ПМРЛ „Се вер“. 

– Ве о ма нам је бит но да смо од и гра ли 
јед ну ква ли тет ну, при ја тељ ску утак ми цу и 
да су нам сви игра чи здра ви пред на ста
вак пр вен ства. На да мо се до брим ре зул
та ти ма ре као је Јо јић.

Ина че, КК „Же ле зни чар“ је у пр вом ко
лу дру гог де ла так ми че ња био сло бо дан 
због ра ни јег од у ста ја ња од так ми че ња 
„Је дин ства“ из Но вог Бе че ја. Еки па из Ин
ђи је је се њи део пр вен ства за вр ши ла је 
са по ло вич ним учин ком од пет по бе да и 
исто то ли ко по ра за. Пред њи ма су две те
шке утак ми це до кра ја игра ња у гру пи „Б“. 
Нај ва жни ја је сле де ћа про тив „Хај ду ка“ у 
Ку ли, од ко је ће за ви си ти и ам би ци је у на
став ку так ми че ња у плеј оффу или плеј 
оуту ли ге. М.Ђ.

ОК „Ин ђи ја“ Ин ђи ја – жОК „ТЕНТ“ Обре но вац 3:0 
(25:15, 25:20 и 25:19)

ОК „Ин ђи ја“: Со рак 13, Бар нак 2, Иса
и ло вић 12, Да ни је ла Ан дрић 7, За кић 2, 
Обре но вић 10, Зу бац (Л1)

Тре нер: Ни ко ла Јер ко вић
ЖОК „ТЕНТ“: Ман до вић, Су шић 1, Цвет

ко вић 10, Кур та гић 7, Ма ле ше вић 4, Ми ја
то вић 8, Го ча нин (Л1)

Тре нер: Chri stian Tam mo ne
Жен ски од бој ка шки клуб „ТЕНТ“ из 

Обре нов ца у су бо ту, 4. фе бру а ра у ин ђиј
ску ха лу сти гао је као ап со лут ни фа во рит. 
Ме ђу тим, до ма ће од бој ка ши це ус пе ле су 
мак си мал ним ре зул та том од 3:0 у се то ви
ма да осво је бо до ве у су сре ту 15. ко ла Су
пер ли ге Ср би је.

Већ на стар ту пр вог се та, ви ђе на је игра 
Ин ђин чан ки на ко ју је пу бли ка ра ни је на
ви кла.  Из јед на че на игра у пр вом се ту 
во ди ла се до ре зул та та 6:6. Усле ди ла је, 
за тим, не ви ђе на се ри ја уза стоп них по е на 
до ма ћих игра чи ца. Иса и ло вић и Со рак су 
се че сто упи си ва ле у по ен књи гу и бр зо је 
би ло, 13:6. Ре ђа ли су се да ље по е ни и на 
са мом кра ју пр вог се та, „Ин ђи ја“ ко ри сти 
дру гу сет лоп ту за 25:15, од но сно вођ ство 
од 1:0 у се то ви ма.

У дру гом се ту го шће бр зо сти жу до 0:5. 
По сле сер вис гре шке го сту ју ће игра чи це 
Цвет ко вић сти же и пр ви по ен за до ма ћи 
тим. Бу де се до ма ће, ко је опет пра ве се
ри ју по е на и сти жу до по рав на ња ре зул та
та, 10:10. Уско ро оне и пре ла зе у вођ ство 
и сет при во де кра ју код ре зул та та 25: 20, 
до ла зи до вођ ства од 2: 0 за ОК „Ин ђи ја“.

Тре ћи сет по чи ње као и дру ги, вођ ством 
го сту ју ће еки пе од 2:6, али убр зо до ла зи 
до из јед на че ња од 6: 6. У на став ку ре зул
тат ска клац ка ли ца све до 16:16. Та да је 
има ла сер вис гре шку Иса и ло вић, али је 
то ис по ста ви ло се опет би ло и по след ње 
из јед на че ње на ме чу. На кра ју овог де ла 
игре два ве за на по е на ка пи тен ке за 25:19, 
за ко нач них 3:0 у се то ви ма и зна чај ну по
бе ду Ин ђин чан ки. 

– Ве о ма сам за до во љан при ка за ном 
игром и не мам ни јед ну за мер ку игра чи ца
ма, ко је су би ле на ви си ни за дат ка ис та
као је на кра ју ме ча тре нер ОК „Ин ђи ја“, 
Ни ко ла Јер ко вић и до дао да је ова по бе да 
бо нус у ве ли кој бор би за плеј офф ко ју ће 
Ин ђин чан ке во ди ти са „Пар ти за ном“ и са 
„Сре мом“. М.Ђ.

АК „СРЕМ“
Ива осво ји ла брон зу 

Ива Бе жа но вић, так ми чар ка Атлет ског 
клу ба „Срем“ осво ји ла је про шлог ви кен
да тре ће ме сто и брон за ну ме да љу на 
Пр вен ству Ср би је за пи о ни ре у дво ра ни. 
Она је пре ско чи ла ви си ну од 1.61 ме тар.  
Исту ви си ну пре ско чи ла је и дру го пла си
ра на атле ти чарк из Зе мун ске „Мла до сти“, 
а по бе да је при па ла Мо ни Па вло вић из 
ОАК „Бе о град“ са пре ско че них 1.64 ме та
ра. То ком зи ме Ива ни је има ла пу но при
ли ке за тре нинг на сун ђе ри ма па је овај 
ре зул тат при лич но за до во ља ва ју ћи, ка жу 
у „Сре му“. 

Исто вре ме но, еки па се ни ор ки АК „Срем” 
на сту пи ла је на Ку пу европ ских шам пи о на 
у крос тр ча њу у Оро пе си Дел Мар (Шпа
ни ја) ко ји је одр жан од 3. до 5. фе бру а ра. 
Ми тров чан ке су на сту пи ле у са ста ву Алек
сан дра Ко ста ди но вић, Јо ва на Шу ба тли ја 
и Ва ња Вла о вић. Осво ји ле су укуп но 22. 
ме сто. Д.М.

АК „СИР МИ УМ“
Сте фан Ђо нић
пи о нир ски пр вак
Ср би је у две 
ди сци пли не

На Пр вен ству Ср би је за пи о ни ре (У16) 
одр жа ном у атлет ској дво ра ни у Бе о гра ду 
про шлог ви кен да Атлет ски клуб „Сир ми ум“ 
имао је три так ми ча ра. Де ја на Тур чан, уче
ни ца тре не ра Го ра на Хо до бе, по бе ди ла је 
у сво јим гру па ма но вим лич ним ре кор ди ма 
у тр ци на 60 ме та ра са пре по на ма и на 300 
ме та ра. Де ја на је и сле де ће го ди не пи о
нир ка, та ко да ње но вре ме тек до ла зи, ка
жу у струч ном шта бу клу ба. Мар ко Ла зић 
за у зео је пе то ме сто у ско ку у вис. Пре ско
чио је исту ви си ну као и тре ће пла си ра ни, 
али због ви ше не у спе шних по ку ша ја остао 
је без ме да ље. Тре ба има ти у ви ду да је 
то ком так ми че ња имао бла жу по вре ду, ко
ја га је спре чи ла да ска че до кра ја, па се 
пре вре ме на мо рао по ву ћи.

Нај у спе шни ји атле ти чар „Сир ми у ма“  на 
овом пр вен ству био је Сте фан Ђо нић  ко ји 
је убе дљи во по бе дио у тр ци  на 60  ме та ра  
са пре по на ма и у тр ци на 300 ме та ра. 

– Би ле су слат ке му ке за ко је две ди сци
пли не да се од лу чи мо по што су ре зул та ти 
по ка зи ва ли да у че ти ри ди сци пли не мо же 
до ћи до ме да ље. На кра ју, иза бра ли смо 
нај бо ље, што по ка зу ју две злат не ме да ље, 
ка же тре нер Сло бо дан Ма ца но вић.  Д.М.
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Бесплатна провера слуха
у Сремској Митровици

Сви же ли мо то ком жи во та да има
мо са мо по у зда ње и да се осе ћа мо не
за ви сно и си гур но у се бе. Ни ко од нас 
не во ли да бу де оп те ре ћен не ким огра
ни че њи ма и да га та огра ни че ња чи не 
не си гур ним, умор ним и раз дра жљи вим. 
Сва ко ко не чу је до бро мо ра да уло жи 
мно го ви ше на по ра да би мо гао да чу је 
и раз у ме сво је са го вор ни ке и да ко му
ни ци ра са њи ма. Са сла бље њем слу
ха раз го во ри по ста ју све на пор ни ји и 
те жи и љу ди ко ји не чу ју до бро по чи њу 
све ви ше да их из бе га ва ју јер се осе ћа
ју не си гур но то ком раз го во ра. Ако се то 
до га ђа Ва ма или не ко ме ко га по зна је
те, не ма по тре бе из бе га ва ти раз го вор и 
дру же ње јер по сто ји ре ше ње да по но во 
чу је те до бро. 

За поч ни те ква ли тет ни ји жи вот по се
том Аудиовоxу а ми ће мо вам по ну ди
ти: бес плат ну про ве ру слу ха (вред ност 
2000 ди на ра), бес плат ну про бу слу шних 
апа ра та, по пуст 5000 ди на ра за при
ват ну ку по ви ну апа ра та у це ло сти, без 
че ка ња у ре ду уз за ка зи ва ње тер ми на, 
бес плат но са ве то ва ње у ве зи са слу хом, 
на бав ку на 12 ра та за ку по ви ну апа ра та.  

Осо бе ко је сум ња ју на озбиљ ни је 
оште ће ње слу ха мо ћи ће да ура де Бес
плат ну про ве ру у по слов ној је ди ни ци 
Аудиовоxа у Срем ској Ми тро ви ци на 
адре си Ја лиј ска Пр ва 73 (згра да ор ди
на ци је Ели те). Број бес плат них тер ми

на је огра ни чен и уко ли ко же ли те да 
за ка же те свој тер мин по зо ви те на број 
те ле фо на 022 2101 262, рад но вре ме је 
рад ним да ни ма од 9 до 16 ча со ва. Ак ци
ја тра је до 20. Фе бру а ра 2023. го ди не, 
за ка жи те свој тер мин од мах.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Дан би бли о те ке

У пе так, 3. фе бру а ра је обе ле жен Дан 
би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци. Том при ли ком је у 
чи та о ни ци одр жан и при го дан кул тур но
умет нич ки про грам, а до де ље не су и 
на гра де нај вред ни јим и нај вер ни јим 
чи та о ци ма. 

– Про чи та ла сам нај ви ше књи га у ка те
го ри ји омла ди на ца и до би ла сам на гра ду 
збот то га. Ни сам оче ки ва ла и из не на ди
ла сам се ка да су ме по зва ли из би бли о

те ке. Нај ви ше во лим да чи там До сто јев
ског, ре кла је Ми ли ца До ли нај, уче ни ца 
че твр тог раз ре да Ми тро вач ке гим на зи је. 

Чи та о ни ца у Срем ској Ми тро ви ци 
по сто ји од 1866. го ди не и осно ва на је 
че твр тог фе бру а ра. Њен фонд бро ји 
ви ше од 120.000 књи га. Има шест огра
на ка у се ли ма, а по де ље на је на Деч је 
оде ље ње са За ви чај ном и Ма тич ном 
слу жбом, док су На уч но и Оде ље ње за 
од ра сле одво је ни.

– Као и сва ке го ди не, по во дом Да на 
би бли о те ке, на гра ђу је мо нај вер ни је 
ко ри сни ке у на шој би бли о те ци, али оне 
ко ји по ма жу и по спе шу ју рад на ше уста
но ве. У тра ди ци о нал ној ак ци ји дво днев
ног, бес плат ног учла ње ња, ове го ди не 
смо по ста ли бо га ти ји за 1500 но вих чла
но ва, што је ре кор дан број, из ја вио је в. 
д. ди рек то ра би бли о те ке Сло бо дан 
Ке кић. А. Д.

Фо то: Б. Т.

Ко лек тив ми тро вач ке би бли о те ке


