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ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕИНЂИЈАОИНВЕСТИЦИЈАМА

Дваинвеститораотварају,
адвапочињуизградњу
постројења
ПредседникОпштинеИнђијаВла

димирГакпотврдиоједаћекомпа
нија„Кемоимпекс“својепостројење
површине 50 хиљада квадратних
метара отворити у првој половини
овегодине.Какојерекао,изградња
тогобјектаусевероисточнојрадној
зони,локација15приводисекрају.
–Сдругестране,докрајаовего

динеочекујемоида јужноафрички
инвеститор,којисебавипрерадом
мермераигранита,такође,отвори
својпогонусевероисточнојрадној
зони.Тајобјекатсеувеликогради
потврдиојеГак.
Он једодаодаунареднихшест

месециочекуједаћејошдваинве
ститорапочетиизградњупостроје
њаналокацији15, у североисточ
нојраднојзони.
– То су инвестиције које су нам

веома значајне, а које не захтева
ју велики број радника.Ми смо са
отварањем „Тојо Тајерса“ број не
запослених смањили на скоро за
немарљив број, те немамо више
радне снаге за неке фабрике које
захтевајувеликибројрадника.Али,
са друге стране, инвеститори по
пут „Кемоимпекса“ заузимају веће
површине и због тога ћемо имати
добру наплату пореза на имовину,
којиједиректанприходубуџетоп
штинеИнђијаистичеГак.
Председник Општине Инђија

осврнуо се и на бенефите које та
локалнасамоуправаостваруједо
ласкомјапанскогинвеститора„Тојо
Тајерс“уИнђију,истичућиподатак
дајекомплетнаИнђијасапривре

домтрошилагодишње20милиона
кубика гаса, а да поменути инве
ститорћенагодишњемнивоусам
трошититоликуколичинуенерген
та.
–Рачунисузасадаизмеђу25и

30 милиона динара и та средства
плаћају се локалном дистрибуте
рукојинакрајугодинудобитвраћа
оснивачу, Општини Инђија која их

даље користи за различите врсте
инвестиција.Тоједиректанприход
убуџетопштинеИнђија,атекоче
кујемодабенефитиовеинвестици
је буду видљивији, када се крене
санаплатомпорезанаимовину,на
зараду...Коликојезначајнаоваин
вестиција схватиће тек генерације
коједолазезакључиојеГак.

М.Ђ.

ВладимирГак

Фабрика„ТојоТајерс“уИнђији
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Ко ли ко се мо же пре жи ве ти 
под ру ше ви на ма сра мо те

Зе мљо тре си ко ји су од ра ног ју тра 
6. фе бру а ра ра за ра ли гра до ве 
Тур ске и Си ри је и усмр ти ли 

ве ро ват но не ма ње од 30 хи ља да 
љу ди, нај ви ше де це, јер су де ца у 
овим кра је ви ма Тур ске и Си је нај број
ни ја, по ка за ли су два ли ца све та су о
че ног са ова квим при род ним ка та
стро фа ма. На и ме, Тур ска и Си ри ја су 
са мо у збир ним пре гле ди ма раз ме ра 
ка та стро фе тре ти ра не јед на ко. 
Ин фор ма ци је о ре а го ва њи ма др жа ва 
свет ске „за јед ни це” ого ли ле су не спо
соб ност „за јед ни це” да уне сре ће ним 
љу ди ма пру же не у сло вље ну по моћ, 
па чак и спрем ност да по моћ усло ве 
от ка зи ва њем по слу шно сти „дик та то
ру”. Раз ли ка у трет ма ну две ју др жа ва 
за хва ће них је дин стве ном ка та стро
фом нај бо ље је из ра же на у ста ву 
ад ми ни стра ци је САДа: вла де ће 
по мо ћи Тур ској, а не вла ди не ор га ни
за ци је по мо ћи ће Си ри ји. Исти став 
има ју све За пад не зе мље ко је су, 
ми мо Ује ди ње них на ци ја,  уве ле санк
ци је Си ри ји, и зе мље ко је су уса гла
ша ва ју ћи сво ју спољ ну по ли ти ку са 
За па дом мо ра ле да уве ду санк ци је 
Си ри ји. Ме ђу њи ма је и Ср би ја.

Све ин фор ма тив не штам па не и 
ин тер нет стра ни це и сви те ле ви зисјки 
ин фор ма тив ни про гра ми пре не ли су 
зва нич не из ја ве са у че шћа и спрем но
сти да се по мог не Тур ској. Ни смо 
за па зи ли ни јед но вла ди но са у че шће 
ни обе ћа ње по мо ћи си риј ској вла ди и 
си риј ском на ро ду, јер ди сци пли на 
санк ци ја уве де них Си ри ји, ми мо УН, 
не до пу шта та кве из ја ве со ли дар но
сти. 

Ако би се из ја ве свет ских вла ди них 
зва нич ни ка у ве зи са овом ка та стро
фом из дво ји ле из оста лих ве сти и 
оста ви ле за исто ри ју, оне би све до чи
ле да је ка та стро фа по го ди ла Тур ску 
и да је овој при ја тељ ској зе мљи пру
же на хит на по моћ, а у Си ри ји се ни је 
ни шта ни до го ди ло. 

Ако би се пак чи та ле све ве сти о 
зе мљо тре су, оста ло би за пам ће но да 

су хи ља де љу ди из мно гих ме ста цен
трал не Ср би је пла чу ћи до но си ле на 
пункт у Но вом Па за ру оно што би по 
њи хо вом осе ћа ју мо гло да бу де од 
по мо ћи уне сре ће ном на ро ду Тур ске у 
Си ри је.

Па, ка ка ва је раз ли ка из ме ђу по мо
ћи вла де и по мо ћи не вла ди них ор га
ни за ци ја?

Вла да мо же од мах да, не ко ли ко 
са ти по из би ја њу ка та стро фе, на ло жи 
сво јој упра ви за ван ред не си ту а ци је, 
или не кој дру гој, да хит но кре не у 
по моћ. Та ко је при мер но ура ди ла и 
срп ска Вла да, па је на ша елит на је ди
ни ца ме ђу пр ви ма сти гла на ме сто 

не сре ће да спа са ва за ро бље не под 
ру ше ви на ма. Је дан бе о град ски та бло
ид ни днев ник у стар ту је при пад ни ке 
об у че ног и ис ку сног ти ма, још док су 
би ли у ави о ну, на звао хе ро ји ма. 

Не вла ди не ор га ни за ци је, за раз ли
ку од вла да, ша љу ма те ри јал ну, ме ди
цин ску и фи нан сиј ску по моћ спа се ни
ма. Не вла ди не ор га ни за ци је не ма ју 
ти мо ве за ва ђе ње де це ис под ру ше
ви на. Оне има ју ће бад, ле ко ве и оде
ћу за де цу ко ја су, сре ћом, из ва ђе на 
ис под ру ше ви на. 

Раз ли ка је огром на: хит на вла ди на 
по моћ мо же да спа са ва де цу из ру ше
ви на, не вла ди на по моћ, чак и кад је 

за пој мо ве овог сек то ра хит на, мо же 
да по мог не оној де ци ко ја су пре жи ве
ла. 

Огром на ве ћи на свет ске „за јед ни
це” од мах је при ско чи ла са вла ди ном 
по мо ћи Тур ској, еко ном ски ја кој и 
до бро ор га ни зо ва ној др жа ви. Та ко је 
и ред, јер и Тур ска бр зо по ма же дру
ги ма ка да за тре ба. Си ри ји, де ва сти
ра ној ра том и еко ном ским санк ци ја ма 
За па да, зе мљи не срећ ној и без 
зе мљо тре са, вла ди ну по моћ су од мах 
по сла ле све арап ске зе мље и „не де
мо крат ске” зе мље Ру си ја, Ки на, 
Се вер на Ко ре ја, Иран и Па ки стан, а 
убр зо су им се при дру жи ле и још не ке 
зе мље са „сум њи вом” де мо кра ти јом. 

То зна чи да су спа си лач ки ти мо ви 
са за па да са мо у Тур ској мо гли да 
при ско че ва ђе њу де це ис под ру ше ви
на у окви ру 72 са та, ко ли ко ор га ни зам 
мо же да пре жи ви без хра не и ви о де. 
Си ри ја је има ла ве о ма ма лу по моћ у 
окви ру 72 са та, јер не вла ди не ор га ни
за ци је не ма ју ти мо ве за ва ђе ње де це 
ис под ру ше ви на. Има ју са мо ће бад и 
ланчпа ке те.

За пад ни ме ди ји су, ви ди мо, ми ну
лих да на по тре са ли сво ју пу бли
ку струч ним ми шље њи ма да 

ор га ни зам мо же да пре жи ви и ду же 
од 72 са та ако ни је вре ме вру ћи на 
ко је иза зи ва ју зно је ње и бр жи гу би так 
те ле сне теч но сти. Јед но струч но 
ми шље ње до ко га смо до шли вред но 
је исто ри је: си риј ска де ца у ру ше ви
на ма из ло же на су ноћ ним тем пе ра ту
ра ма ис под ну ле, гу бе спо ри је те ле
сну теч ност и мо жда мо гу да пре жи ве 
и ду же од 72 са та. Има ју ве ће из гле де 
да пре жи ве до ће бе та и ланчпа ке та 
не вла ди не по мо ћи са За па да.

Де те испод ру ше ви на, ето, мо же да 
пре жи ви 72 са та и ду же ако се но ћу 
смр за ва.

Ко ли ко од ра стао чо век, ма шта 
чо век – чо ве чан ство, мо же да пре жи
ви под ру ше ви на ма сра мо те? Мо же 
ве о ма ду го, а и ду же од то га у усло ви
ма хлад но ће пре ма пат њи дру гих.

Ако би се из ја ве свет ских 
вла ди них зва нич ни ка у 
ве зи са тур ско-си риј ском 
ка та стро фом из дво ји ле из 
оста лих ве сти и оста ви ле 
за исто ри ју, оне би све до-
чи ле да је ка та стро фа 
по го ди ла Тур ску и да је 
овој при ја тељ ској зе мљи 
пру же на хит на по моћ, а у 
Си ри ји се ни је ни шта ни 
до го ди ло
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ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

Бес плат ни
ОРЛ пре гле ди

У ири шком До му здра вља по чет ком 
фе бру а ра ор га ни зо ван је бес пла тан ОРЛ 
пре глед и у окви ру то га и про ве ра слу ха. 
Ове пре гле де је омо гу ћи ла ло кал на 
са мо у пра ва, а ра ди ли су их ОРЛ спе ци ја
ли сти из Но вог Са да.

Ви ше од 50 жи те ља ири шке оп шти не је 
та ко про ве ри ло свој слух, а па ци јен ти ма 
ко ји ма су от кри ве не ано ма ли је, за по че те 
су од го ва ра ју ће те ра пи је.  Они су до би ли 
и  све по треб не ин фор ма ци је о мо гућ но
сти ма да љег ле че ња или на бав ке са вре
ме них по ма га ла за ко рек ци ју слу ха.

Ка ко са зна је мо од ди рек то ра ове 
здрав стве не уста но ве др Не бој ше Аци на, 
план је да се то ком го ди не ор га ни зу је још 
ко ји сли чан пре глед, као и отал мо ло шки 
пре гле ди. Та ко ђе, у пла ну је по нов ни 
до ла зак и по крет ног ма мо гра фа По кра
јин ског се кре тра и ја та за здрав ство у 
ци љу пре вен ци је и ра ног от кри ва ња ра ка 
дој ке. 

РИВИЦА

Дани вина
Месна заједница Ривица и Завичајно 

друштво „Фрушкогорје“ ове године орга-
низују 22. Дане вина у Ривици 4. и 5. 
марта, под покровитељством Општине 
Ириг. Овој значајној манифестацији која 
промовише вина и храну, али и саму 
иришку општину, као и претходних година 
ће претходити оцењивање пристиглих 
узорака вина. Пријем узорака је 18. и 19. 
фебруара у просторијама МЗ Ривица, а 
заинтересовани за учешће узорке свог 
вина могу предати у термину од 9 до 18 
часова. Број узорака који се може предати 
на оцењивање није ограничен. Квалитет 
вина ће оцењивати 11 стручњака на осно-
ву чијег мишљења ће и бити оцењени сви 
пристигли узорци и проглашени најбољи 
винари. Сама манифестација Дани вина у 
Ривици биће одржана 4. и 5. марта. С.Џ.

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

До бит ник „Из у зет не 
Ву ко ве на гра де“

Срп ска чи та о ни ца у Ири гу и ову 
го ди ну је за по че ла до би ја њем јед
не из у зет но ва жне на гра де за свој 
рад: то је „Из у зет на Ву ко ва на гра
да“ ко ју је при ми ла ди рек тор ка ове 
уста но ве Ве ра Нов ко вић. На и ме, 
Kултурнопро свет на за јед ни ца (KПЗ) 
Ср би је је 8. фе бру а ра на све ча но сти 
у Пред сед ни штву Ср би је до де ли ла  
59. „Ву ко ву на гра ду“ за слу жним по
је дин ци ма и ко лек ти ви ма. На гра да 
се до де љу је за на ро чи те ре зул та те 
оства ре не у ства ра лач ком ра ду на 
ши ре њу кул ту ре, обра зо ва ња и на у
ке у Ср би ји и на све срп ском кул тур
ном про сто ру. 

На осно ву од лу ке жи ри ја до бит ни
ци „Ву ко ве на гра де“  су сли кар Па вле 
По по вић и ком по зи тор Ра де Ра ди во
је вић, као и књи жев ни ци Ми ли во је Р. 
Јо ва но вић, Лу не Ле ва јац, Жи во јин 
Ра ко че вић, Ђор ђе Си би но вић и Мом
чи ло Спа со је вић.  Пред сед ник жи ри
ја Дар ко Та на ско вић је ис та као да је 
њи хов по сао био не за хва лан и те жак, 
али су од лу ке до не те јед но гла сно, 
јер су од пред ло же них 84 кан ди да та 
ско ро сви за слу жи ва ли при зна ње. 

У жи ри ју „Ву ко ве на гра де“ су  би ли 
и Пре драг Мар ко вић, Зо ран Гу то вић, 
Урош Дој чи но вић, Бо ра Ду гић, Се
ли мир Ра ду ло вић, Ели за бе та Ри ста
но вић, Ра до ван Тр на вац и Жи во рад 
Ај да чић.

На пред лог жи ри ја „Из у зет ну Ву
ко ву на гра ду“ Из вр шни од бор KПЗ 
Ср би је је до де лио књи жев ни ку Но
ви ци Ђу ри ћу и је зи ко слов цу Ми ло шу 
Kовачевићу.

Од уста но ва су то ви со ко при зна

ње до би ли Ма те ма тич ко дру штво 
„Ар хи ме дес“, На род на би бли о те ка 
Осе чи на, Срп ска чи та о ни ца у Ири гу 
и кул тур на ма ни фе ста ци ја „Бе ло вод
ска ро зе та“. 

– До де ла „Из у зет не Ву ко ве на гра
де“ је до каз да су Ми ни стар ство кул
ту ре Ре пу бли ке Ср би је и ши ра кул
тур нопро свет на јав ност још јед ном 
пре по зна ли и при зна ли не мер љив 
рад и до при нос Срп ске чи та о ни це у 
Ири гу ко ја сво ју ми си ју очу ва ња кул
ту ре, је зи ка, про све те, ду хов но сти и 
на ци о нал ног иден ти те та не гу је пу
них 180 го ди на. Чи та о ни ца је је ди на 
уста но ва кул ту ре из Вој во ди не ко јој 
је уру че на ово го ди шња на гра да, ре
кла је ди рек тор ка Ве ра Нов ко вић.

Под се ти мо, ми ну ла го ди на је за 
Срп ску чи та о ни цу у Ири гу, ка да су 
у пи та њу при зна ња, би ла из у зет но 
зна чај на.  На и ме, по во дом Да на де
жав но сти Ср би је пред сед ник Ср би је 
Алек сан дар Ву чић је уру чио 88 од
ли ко ва ња за на ро чи те за слу ге ко је 
су по је дин ци и ин сти ту ци је оства
ри ли за Ср би ју у обла сти ма јав них, 
при вред них, про свет них, кул тур них, 
спорт ских и ху ма ни тар них де лат но
сти. Ме ђу на гра ђе ни ма је би ла и Срп
ска чи та о ни ца у Ири гу ко ја је до би ла 
Сре тењ ски ор ден пр вог сте пе на.

Та ко ђе, по во дом Да на Срп ског на
род ног по зо ри шта, у Но вом Са ду је 
28. мар та про шле го ди не одр жа на 
све ча на ака де ми ја на ко јој су до де
ље не и го ди шње на гра де и ме да ље 
„Јо ван Ђор ђе вић“, чи ји је до бит ник 
би ла и Срп ска чи та о ни ца у Ири гу.

С. Џа ку ла

Ве ра Нов ко вић при ма Ву ко ву на гра ду
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Пред лог за екс про при ја ци ју
Од бор ни ци СО Ириг, на 

сед ни ци одр жа ној 10. фе бру
а ра, до не ли су од лу ку о пред
ла га њу утвр ђи ва ња јав ног 
ин те ре са за екс про при ја ци ју у 
ко јој се пред ла же Вла ди 
Ср би је утвр ђи ва ње јав ног 
ин те ре са за екс про при ја ци ју 
зе мљи шта и обје ка та озна че
них у пла ну ре гу ла ци је зо не 
ку ћа за од мор 5.15 у к.о. Врд
ник. Од лу ке су до не те због 
из град ње зо не јав них са о бра
ћај них по вр ши на и зо не по то
ка, у скла ду са пла ном де таљ
не ре гу ла ци је по ме ну те зо не.

Та ко ђе, утвр ђе не су оба ве
зе Оп штин ског пра во бра ни о
ца и Слу жбе за имо вин ско  
прав не по сло ве и ур ба ни зам 
Оп штин ске упра ве у овом 
про це су екс про при ја ци је. 
На и ме, За ко ном о еспро при
ја ци ји је ре гу ли сан по сту пак 
утвр ђи ва ња јав ног ин те ре са, 
ко мо же би ти ко ри сник екс
про при ја ци је, за из град њу 
ко јих обје ка та мо же да се  
утвр ди јав ни ин те рес, ко ме се 
под но си пред лог, ко до но си 
ре ше ње о утвр ђи ва њу јав ног 
ин те ре са и ко ји су до ку мен ти 
по треб ни уз по ме ну ти пред
лог. 

 – По сту пак екс про при ја ци
је се по кре ће ра ди из град ње 
зо не јав них са о бра ћај них 
по вр ши на и зо не по то ка.  Ово 
је  пр ви ко рак да се по кре не 
по сту пак екс про при ја ци је у 
ци љу утвр ђи ва ња пред ло га 
за утвр ђи ва ње јав ног ин те ре
са на Вла ду Ср би је.  Пред лог 
је ура ђен на осно ву ПДР, ко ји 
је усво јен за ви кенд зо ну 5.15 
у Врд ни ку чи ме би смо по кре
ну ли по сту пак екс про при ја ци
је  за бу ду ћу из град њу ло кал
ног пу та.  Тај пут би фак тич ки 

био кључ на раз вој на ар те ри ја 
и са о бра ћај ни ца кроз це лу 
ви кенд зо ну , по ја снио је овај 
пред лог Оли вер Ог ње но вић, 
на чел ник Оп штин ске упра ве 
Ириг.

До не та је и од лу ка о из ме
на ма и до пу на ма од лу ке о 
Оп штин ској упра ви Оп шти не 
Ириг. Пре ма тој од лу ци но ве 
основ не ор га ни за ци о не је ди
ни це су оде ље ња /ра ни је су 
би ле слу жбе/, док су уже 
ор га ни за ци о не је ди ни це уну
тар оде ље ња слу жбе. 

Та ко ће у Оп штин ској упра
ви основ не ор га ни за ци о не 
је ди ни це би ти Оде ље ње за 
оп шту и елек трон ску упра ву, 
дру штве не де лат но сти, људ
ске ре сур се и ана ли ти ку, Оде
ље ње за при вре ду, ло кал ни 
еко ном ски раз вој и ло кал ну 
по ре ску ад ми ни стра ци ју, Оде
ље ње за про стор но пла ни ра
ње, ур ба ни зам, гра ђе вин ске и 
имо вин ско прав не по сло ве, 
Оде ље ње за фи нан си је и 
бу џет и Оде ље ње за ин спек
циј ске по сло ве.   С. Џа ку ла

Са сед ни це

МА НА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

Обе ле же но 122 го ди не
од смр ти кра ља Ми ла на

У ма на сти ру Кру ше дол 11. 
фе бру а ра, одр жа на је све ча
ност ко јом је обе ле же на 122. 
го ди шњи ца од смр ти кра ља 
Ми ла на Обре но ви ћа, пр вог 
срп ског кра ља по сле ди на
сти је Не ма њић, ко ји се са хра
њен упра во у овом фру шко
гор ском ма на сти ру. По ла га њу 
ве на ца је при су ство вао Ни ко
ла Се ла ко вић, ми ни стар за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, пред
став ни ци  По кра јин ске вла де, 
Вој ске Ср би је, као и Ти хо мир 
Сто ја ко вић, пред сед ник Оп
шти не Ириг и Ми о драг Бе бић, 
за ме ник пред сед ни ка Оп шти
не.

Ор га ни за тор ове све ча но
сти је би ла Вла да Ср би је и 
Од бор за не го ва ње тра ди ци ја 
осло бо ди лач ких ра то ва Ср би
је. Вла да ви на  кра ља Ми ла на 
пред ста вља ва жан део  но
ви је срп ске исто ри је, ка да је 
Ср би ја зна чај но про ши ри ла 
сво је те ри то ри је, по ста ла кра
ље ви на по сле ви ше ве ко ва и 

до жи ве ла све у куп ну мо дер ни
за ци ју.

Ре зул тат те вла да ви не је 
био и фор ми ра ње  сна жне, 
до бро уре ђе не и ре фор ми са
не срп ске вој ска, ко ја је ус пе
ла да из во ју је по бе де и у бал
кан ским ра то ви ма и у Пр вом 

свет ском ра ту.  
Ре зул тат је и  пр ва пру га у 

та да шњој Ср би ји, ко ја је ишла 
од Бе о гра да до Ни ша, а по сле 
Ни ша је дан крак ка ју гу, дру ги 
ка ис то ку. 

– Има сми сла се ти ти се кра
ља Ми ла на и упра во у овим 

го ди на ма и овим вре ме ни ма 
ка да Ср би ја, Ср би ја на чи јем 
је че лу пред сед ник Алек сан
дар Ву чић,  пла ни ра об но ву 
те исте пру ге, ре као је ми ни
стар Се ла ко вић. 

Он је на ја вио и по че так при
пре ма ка ко би се за пет го ди
на обе ле жио ва жан ју би леј 
 150 го ди на од не за ви сно сти 
Ср би је, али и ини ци ја ти ву за 
по ди за ње спо ме ни ка кра љу 
Ми ла ну Обре но ви ћу. 

Краљ Ми лан Обре но вић 
вла дао је Ср би јом од 1868. до 
1889.го ди не, ка да је Ср би ја 
сте кла ме ђу на род но при зна
ње као не за ви сна др жа ва и 
по но во по ста ла кра ље ви на. 
Ср би ја је сте кла ме ђу на род но 
при зна ње од лу ка ма Бер лин
ског кон гре са 13. ју ла 1878. 
го ди не. 

Под се ти мо, краљ Ми лан 
је умро у Бе чу 11. фе бру а ра 
1901. го ди не од упа ле плу ћа, 
а са хра њен је у гроб ни ци ко ја 
се на ла зи у ма на сти ру Кру ше
дол на Фру шкој Го ри. С. Џ.

Свечаност у манастиру Крушедол
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ДО НА ЦИ ЈА ГРА ДА СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА ДО МУ ЗДРА ВЉА

Пре да то во зи ло
за по ли ва лент ну 
па тро на жу

Вла ди мир Па вло вић, пред
сед ник Скуп шти не гра да, уру
чио је кљу че ве но вог во зи ла 
за по ли ва лент ну па тро на жу 
пред став ни ци ма До ма здра
вља. Но во во зи ло је до на ци ја 
ло кал не са мо у пра ве, ка ко би 
се уна пре дио ква ли тет пру жа
ња здрав стве не за шти те 
па ци јен ти ма, ко је оби ла зе 
за по сле ни у До му здра вља.

– За хва љу јем се чел ни ци
ма Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
ко ји су нам до ни ра ли во зи ло 
за те рен ски рад. Оно ће слу
жи ти за оби ла зак но во ро ђен
ча ди, одој ча ди и ли ца ста ри
јих од 65 го ди на. Ово во зи ло 
нам је би ло нео п ход но, јер 
смо има ли про бле ма са не до
вољ ним бро јем ау то мо би ла. 
Та ко да ће нам ова до на ци ја 
по мо ћи да по бољ ша мо 
до ступ ност здрав стве не 
за шти те крај њим ко ри сни ци
ма, ре као је в. д. ди рек то ра 
До ма здра вља др Адил Ел хаг.

Во зи ло мар ке шко да фа биа 

вред но је око 15 хи ља да 
евра, а ова до на ци ја пред ста
вља на ста вак са рад ње ло кал
не са мо у пра ве са До мом 
здра вља.

– Град Срем ска Ми тро ви ца 
во ди од го вор ну по ли ти ку, 
ка да је у пи та њу здрав стве на 
за шти та. По же лео бих за по
сле ни ма у До му здра вља, 
ко ји ће оби ла зи ти на ше нај
мла ђе и нај ста ри је, мно го 
пре ђе них ки ло ме та ра и да им 
до бро слу жи, из ја вио је Вла
ди мир Па вло вић.

Под се ћа мо, по след ња 
до на ци ја До му здра вља од 
ло кал не смо у пра ве, кра јем 
де цем бра 2022. го ди не, би ла 
је рас хлад ни уре ђај за скла
ди ште ње вак ци на. При ли ком 
при мо пре да је је обе ћа но да 
ће по чет ком ове го ди не би ти 
обез бе ђе но и пре ко по треб но 
во зи ло, што је и ре а ли зо ва но, 
већ на кон ма ње од два ме се
ца.

А. Д.

Пре да то во зи ло за по ли ва лент ну па тро на жу

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ко ро на је и да ље 
ме ђу на ма

Ка ри тас „Све та Ана ста зи ја“ 
Срем ска Ми тро ви ца у са рад
њи са До мом здра вља и Град
ском упра вом за со ци јал ну 
за шти ту и за шти ту жи вот не 
сре ди не је у пе так, 10. фе бру
а ра у Град ској ку ћи, одр жао 
про мо ци ју вак ци на ци је про
тив ко ви да19. Циљ је по сти
за ње ве ћег об у хва та вак ци на
ци је осе тљи вих гру па, по пут 
ста ри јих од 60 го ди на и ли ца 
са хро нич ним бо ле сти ма. 
Ак ци ја про мо ци је се ор га ни зу
је и у са рад њи са Асо ци ја ци
јом „Ду га“ уз по др шку Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је, 
Вла дом Ре пу бли ке Ср би је 
ко ји сви за јед но по др жа ва ју 
про мо ци ју вак ци на ци је у 
Ср би ји.

Вр ши лац ду жно сти ди рек
то ра До ма здра вља др Адил 
Ел хаг је из нео осврт на про
цес иму ни за ци је у Срем ској 
Ми тро ви ци и под се тио да је 
вак ци на ци ја по че ла 19. ја ну а
ра 2021. го ди не и ре као да је 
ма сов на иму ни за ци ја за по че
ла са при о ри те ти ма, од но сно 
ли ци ма ста ри јим од 65 го ди на 
и хро нич ним бо ле сни ци ма. 
На кон то га је вак ци на ци ја 
те кла без за ка зи ва ња, те сва

ко ко је же лео, мо гао је при
ми ти вак ци ну на пунк то ви ма.

– Та да је функ ци о ни са ло 14 
пунк то ва, а има ли смо и 
мо бил не еки пе за се ла и оне 
ко ји ни су мо гли да из од ре ђе
них раз ло га до ђу пунк то ва. 
Има ли смо 50 од сто вак ци ни
са них већ по чет ком ма ја те 
го ди не, би ли смо нај бо љи у 
Ср би ји, ре као је Ел хаг.

Све тла на При ца, ле кар 
спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци
не, по ру чи ла је па ци јен ти ма 
да је по треб но при ми ти и 
че твр ту и пе ту до зу вак ци не, 
ра ди спре ча ва ња те жих кли
нич ких об ли ка бо ле сти. Ве ћи
на гра ђа на је до са да иму ни
зо ва на са две или три до зе, 
што је не до вољ но, јер иму ни
тет код ви ру сних ин фек ци ја 
вре ме ном сла би. 

Као парт нер на овом про
јек ту Кри сти на Дра ги шић, 
ко ор ди на тор ка „Ка ри та са“, 
за хва ли ла се свим уче сни ци
ма и са рад ни ци ма и апе ло ва
ла још јед ном да је ко ро на и 
да ље ме ђу на ма, иа ко се о 
њој са да ма ње го во ри и да би 
сви мо ра ли да се за шти те. 

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Про мо ци ја вак ци на ци је про тив ко ро не

Де ле га ци ја Кар лсхул да по се ти ла оп шти ну Ин ђи ја
Де ле га ци ја ба вар ске оп шти не Кар

лсхулд бо ра ви ла је у Ин ђи ји и том при ли
ком у че твр так, 9. фе бру а ра, одр жан је 
са ста нак у згра ди ло кал не са мо у пра ве 
ко јем су при су ство ва ли пред став ни ци 
Оп шти не Ин ђи ја и Ме сне за јед ни це 
Бе шка. На са стан ку је би ло ре чи о 
на став ку са рад ње и ор га ни за ци ји ово го
ди шње ма ни фе ста ци је Да ни вој во ђан
скоба вар ске кул ту ре „Бе шка фест“ у 
Бе шки, ко ја има де це ни ју ду гу тра ди ци ју. 
Го сте из Не мач ке при мио је по моћ ник 
пред сед ни ка Оп шти не Ин ђи ја Жи ван 
Жи ва но вић, а нај ви ше је би ло ре чи о раз

ме ни уче ни ка и са рад њи при ја тељ ских 
шко ла. Ка ко је ис так ну то на са стан ку, до 
са да је око 400 уче ни ка сте кло при ја те ље 
из две зе мље то ком ме ђу соб не раз ме не.

Ина че, ба вар ска оп шти на Кар лсхулд и 
Ме сна за јед ни ца Бе шка гајe при ја тељ
ство и парт нер ство већ 13 го ди на. 

– Све је по че ло за хва љу ју ћи ен ту зи ја
зму не ко ли ко љу ди и ми да нас има мо јед
ну од на ор га ни зо ва ни јих и нај по се ће ни јих 
ма ни фе ста ци ја ко ја на пра ви на чин при ка
зу је ка ко из гле да при ја тељ ство из ме ђу 
два на ро да ис та као је Жи ван Жи ва но вић, 
за ме ник пред сед ни ка СО Ин ђи ја.

Пред став ни ци Кар лсхул да и ини ци ја то
ри парт нер ства за хва ли ли су се на увек 
то плој до бро до шли ци и под се ти ли да 
тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја „Бе шка 
фест“ пред ста вља јед ну у ни зу ак тив но
сти, ко је се већ де це ни ју спро во де кроз 
парт нер ство Бе шке и не мач ког ме ста 
Кар лсхулд. На са стан ку је ис так ну то да 
ће и ово го ди шњи „Бе шка фест“ оправ да
ти сво је по сто ја ње, као и да ће и ове 
го ди не, то ком ма ни фе ста ци је, у Бе шки 
бо ра ви ти од ре ђен број го сти ју из Ба вар
ске.

М. Ђ.
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РУ МА: ПР ВИ КРУГ
ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ

Из ли ци ти ра но
око 512 хек та ра

Пр ви круг јав ног над ме та ња за 
да ва ње у за куп и на ко ри шће ње 
по љо при вред ног зе мљи шта у др жав
ној сво ји ни у рум ској оп шти ни одр жан 
је 2. фе бру а ра. У пр вом кру гу је за 
за куп по ну ђен  726,1 хек тар, а све 
пар це ле су се да ва ле у за куп  на рок 
од 15 го ди на. По ред то га, у пр вом кру
гу су би ла  и око два хек та ра зе мље 
по осно ву рас ки да уго во ра.

Из ли ци ти ра но је око 512 хек та ра, а 
це не су би ле, углав ном, ве ће од по ну
ђе них. 

Це не су би ле ве ће од 15 па и до 50 
од сто за по је ди на јав на над ме та ња, 
сем у К.О. Ни кин ци, где је зе мљи ште 
за ку пље но по по ну ђе ним це на ма. 

Нај ве ћа це на је по стиг ну та за 
зе мљи ште у Ру ми, где је до стиг ну та 
ци фра од 131.000 ди на ра по хек та ру.

Ина че, по чет на це на по љо при вред
ног зе мљи шта је ва ри ра ла,  та ко да је 
би ло  пар це ла ко је се да ју за ма ње од 
10.000 ди на ра по хек та ру, док је нај
ви ша по чет на це на из но си ла 91.423 
ди на ра. Ве ћи на пар це ла са овим нај
ви шим по чет ним це на ма је би ло у 
До брин ци ма, Кра љев ци ма, Пу тин ци
ма и До њим Пе тров ци ма.

Пре о ста ло је не што ви ше од 200 
хек та ра, та ко да ће се ор га ни зо ва ти и 
дру ги круг ли ци та ци је за те пар це ле.

Об у ста ва
са о бра ћа ја

АД „Срем пут” Ру ма  из во ди ра до ве 
из дру ге фа зе на из град њи рас кр сни
це са кру жним то ком са о бра ћа ја на 
укр шта њу ули ца Па вло вач ка, Ми ло
ша Цр њан ског и Мо ше Пи ја де. У овој 
фа зи у свим ули ца ма на при ла зу 
по ме ну тој рас кр сни ци при вре ме но ће 
се об у ста ви ти са о бра ћај.

С об зи ром на то да се у овој фа зи 
са о бра ћај мо ра во ди ти оби ла зним 
прав цем пре ма Врд ни ку, пре ко  
др жав ног пу та IB ре да број 21 /Ириг
Ру ма/ и др жав ног пу та IIB ре да број 
313 /Врд никРи ви цаИриг/ пред ви ђе
на је пу то ка зна сиг на ли за ци ја за 
„ОБИЛАЗАK” на ка рак те ри стич ним 
рас кр сни ца ма на улич ној мре жи и 
оп штин ском пу ту пре ма Па влов ци ма 
и Врд ни ку. Из ме ње ни ре жим са о бра
ћа ја про ду жа ва ва жи до  9. мар та.

Пред став ни ци фран цу ске ком па ни је 
„Ge o Sa Fe“ за ин те ре со ва ни за Ин ђи ју

Пред став ни ци фран цу ске ком па ни је 
„Ge o Sa Fe“  бо ра ви ли су у рад ној по се ти 
оп шти ни Ин ђи ја. Са њи ма су раз го ва ра
ли пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве и 
оп штин ске Аген ци је за ру рал ни раз вој. 
Ком па ни ја „Ge o Sa Fe“ има ви ше де це ниј

ско ис ку ство у ре а ли за ци ји про је ка та 
то пли фи ка ци је гра до ва и ин ду стриј ских 
зо на, а ба ве се и из град њом ста кле ни ка 
на ве ли ким по вр ши на ма, па су раз го во ри 
во ђе ни у прав цу са рад ње у окви ри ма тих 
обла сти.

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Но ви агре гат за ста бил но 
во до снаб де ва ње

Пред став ни ци ЈКП „Во до вод и ка на ли
за ци ја“ у Ин ђи ји на са стан ку Си сте ма 48 
одр жа ном у пе так, 10. фе бру а ра, из ве
сти ли су пред став ни ке ло кал не са мо у
пра ве да је то јав но пред у зе ће обез бе ди
ло но ви агре гат од 320 ки ло ва та за 
из во ри ште у Ин ђи ји, ко ји ће би ти по ве
зан код фа бри ке во де на цен трал ни 
ре зер во ар. Ти ме ће, ка ко ка жу над ле
жни, би ти обез бе ђе на ста бил ност у 
во до снаб де ва њу у слу ча ју не стан ка 
елек трич не енер ги је.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди ми ра Га ка, „Во до во ду“ ће у 
то ку овог ме се ца би ти ис по ру чен и агре
гат од 150 ки ло ва та, ко ји ће би ти по ве зан 
на бу на ре Б21, Б22, Б23, Б24 и Б25, ко ји 
су нај ве ћи по тен ци јал за снаб де ва ње 
во дом ин ђиј ске оп шти не.

– Ра ди се о из во ри шту са ко јег снаб де
ва мо ско ро 70 по сто ко ри сни ка на те ри
то ри ји оп шти не Ин ђи ја. Са та два агре га
та ства ра мо усло ве да не до ђе мо у 
си ту а ци ју да ни смо спрем ни да ре а гу је
мо ка да у не ком мо мен ту до ђе до не стан
ка елек трич не енер ги је  ис та као је Гак.

На ста вље на су и ула га ња у из град њу 

но вих бу на ра, а ме ђу њи ма је и бу нар у 
Кр че ди ну, чи ја из град ња уско ро тре ба да 
поч не јер су се, ка ко је по твр дио пр ви 
чо век ин ђиј ске Оп шти не, ство ри ли усло
ви за по че так ње го ве из град ње. Бу нар у 
Кр че ди ну би ће уве ли ко за вр шен до ле та, 
ка же Гак и на ја вљу је но ве про јек те.

– Же ли мо и да по ве же мо Но ве Кар
лов це и Кр че дин, као и Ин ђи ју и Ма ра дик 
са со та лим из во ри шти ма у на шој оп шти
ни, ка ко би смо мо гли да ин тер ве ни ше мо 
у кри зним пе ри о ди ма, да не би до шло до 
у си ту а ци је ка кву смо има ли про шлог 
ле та у Кр че ди ну. То су ве ли ки про јек ти, 
јер је реч о по ве зним це во во ди ма у 
ду жи ни од пет ки ло ме та ра а за сва ку 
де о ни цу нео п ход но је из дво ји ти пре ко 
ми ли он евра ис ти че Вла ди мир Гак, 
пред сед ник оп шти не Ин ђи ја.

Он  је до дао да ће за те про јек те тра жи
ти по др шку из не ких дру гих из во ра 
фи нан си ра ња.

– Сви прет ход но по ме ну ти про јек ти и 
ра до ви пред ста вља ју на ста вак  ула га ња 
у ква ли тет ни је и по у зда ни је во до снаб де
ва ње гра ђан ства и при вре де Ин ђи је 
ис ти че Гак. М. Ђ.

Но ви агре гат за ста бил но во до снаб де ва ње Ин ђи је
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ЖАРКОВАЦ

На ста вак ра до ва на До му кул ту ре
Ра до ви на уре ђе њу згра де 

До ма кул ту ре, у де лу у ко јем 
се на ла зе про сто ри је Ме сне 
за јед ни це, ам бу лан те и по
ште су за вр ше ни, а исто вре
ме но се ра ди ло и на уре ђе њу 
по вр ши не око објек та ко ји се 
на ла зи у са мом цен тру се ла. 
За ове ра до ве су сред ства 
обез бе ђе на у оп штин ском 
бу џе ту, а под ра зу ме ва ла су 
постављaње пло чи ца ис пред 
До ма кул ту ре, као и у МЗ и 
ам бу лан ти, кре че ње, за ме ње
ни су до тра ја ли олу ци и по са
ђе но зе ле ни ло.

Го ран Ба јић, пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це, ис ти
че да се у ми ну ле две го ди не 
до ста ура ди ло у овом се лу и 
то на сре ђи ва њу цен тра Жар
ков ца, али и по је ди них де ло ва 
по сто је ће згра де До ма кул ту
ре. На рав но, све је то ура ђе
но уз по др шку ло кал не са мо
у пра ве. 

– При кљу чак за гас је, та
ко ђе, фи нан си ра ла Оп шти на 
и пла но ви су нам да сле де ће 
го ди не уве де мо гас у цео Дом 
кул ту ре. То нам је за сле де ћу 
го ди ну нај ва жни ји за да так.Ти
ме ре ша ва мо про блем гре ја
ња це лог објек та: и МЗ, ре сто
ра на, са ле и ам бу лан те, ко ја 
је нај ва жни ја, ка же Ба јић. 

Ве ли ка са ла До ма кул ту ре 
је не што ра ни је, та ко ђе, ком
плет но ре но ви ра на и ко ри сти 
се и за оку ља ња љу ди и про
сла ве. Ово се ло има ви ше од 
900 ста нов ни ка, а ла не је у са
ли одр жа но 28 про сла ва, што 
ро ђе ња де це што дру гих сла
вља, а би ло је и не ких дру гих 
оку пља ња, ту жни јим по во дом. 

Пред сед ни ца Оп шти не 
Алек сан дра Ћи рић је под се ти
ла да је Жар ко вац до био, кроз 
пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње, 
деч је игра ли ште у са мом цен
тру се ла. 

– За хва љу ју ћи овим ра до ви
ма, Жар ков ча ни има ју за и ста 
при стој не усло ве ка да до ђу 
у ам бу лан ту или кан це ла ри
ју Ме сне за јед ни це. Тру ди ли 
смо се да за о кру жи мо јед ну 
це ли ну да по ред До ма кул ту
ре и ме сна кан це ла ри ја бу де 
уре ђе на аде кват но. До би ли су 
при кљу чак за гас та ко да оче
ку је мо у на ред ном пе ри о ду да 
уве де мо и гре ја ње да би ов де 
мо гли да има ју про бе фол кло
ра и одр жа ва ју ма ни фе ста ци
је, да се дру же и оку пља ју, то 

је оно што је Жар ков ча ни ма 
по треб но. Ви дим да су они и 
зе ле не по вр ши не опле ме ни ли 
ра сти њем, жбу на стим и зим зе

ле ним би љем, има и си стем за 
за ли ва ње, што све до при но си 
из гле ду цен тра се ла, ис та кла 
је Алек сан дра Ћи рић. С. Џ.

Алек сан дра Ћи рић и Го ран Ба јић

Сти пен ди је
за 141 сту ден та

Ове го ди не ће у рум ској 
оп шти ни би ти сти пен ди ран 
укуп но 141 сту дент, а то је од лу
ка ко ја је до не та по пред ло гу 
ко ми си је, ко ја је утвр ђи ва ла 
ко ји  нај бо љи сту де на ти ко ји 
ис пу ња ва ју про пи са не кри те ри
ју ме за до би ја ње сти пен ди ја.

Сти пен ди је је до био 61 сту
дент пр ве го ди не сту ди ја, 64 
оних ко ји су од дру ге до по след
ње го ди не сту ди ја пр вог сте пе
на  основ них ака дем ских  или 
стру ков них сту ди ја, као и 16 
ко ји су на дру гом сте пе ну, од но
сно ма стер сту ди ју. Овим сту
ден ти ма се сти пен ди је до де љу
ју за 10 ме се ци, а њи хо ва ви си
на је 13.000 ди на ра, за шта су 
сред ства обез бе ђе на у оп штин
ском бу џе ту.

С. Џ.

На по след њој скуп штин ској 
сед ни ци, од бор ни ци СО Ру ма 
су до не ли и од лу ке ко је су 
ве за не за ЈП „Ур ба ни зам и 
из град ња“: од лу ку о ор га ни зо
ва њу овог рум ског јав ног 
пред у зе ча, а усво ји ли су и 
зах тев Над зор ног од бо ра о 
да ва њу са гла сно сти на Ста
тут. Ове од лу ке иду у прав цу 
фор ми ра ња је дин стве ног 
пред у зе ћа за рум ску и ири шку 
оп шти ну. 

Од бор ни ци СО Ириг су на 
сво јим ра ни јим сед ни ца ма 
већ до не ли све по треб не 
од лу ке ве за не за ЈП ур ба ни
зам и из град ња. 

– Оп шти на Ириг се опре де
ли ла да убу ду ће услу ге из 
свог до ме на на ше јав но пред
у зе ће пру жа и за њих. Би ло је 
нео п ход но да се из ме ни од лу
ка о ор га ни зо ва њу и Ста тут 
пред у зе ћа ка ко би се све 
фор мал не про ме не, ко је 
та ква јед на од лу ка оп шти не 
Ириг зах те ва, да би пред у зе
ће мо гло да ра ди у свом 
пу ном ка па ци те ту и на њи хо
вој те ри то ри ји. Ми слим да је 
ово зна чај на од лу ка за на ше 
јав но пред у зе ће с об зи ром на 
то да ће оно во ди ти по сло ве 
пла ни ра ња и за ири шку 
оп шти ну и ти ме ће сва ка ко 

по ве ћа ти сво је из вор не при
хо де, уз свој још ква ли тет ни ји 
рад, ка же Сте ван Ко ва че вић, 
пред сед ник СО Ру ма.

На овој сед ни ци су раз ре
ше ни и прет ход ни чла но ви 
Над зор ног од бо ра овог пред
у зе ћа и по том име но ва ни 
но ви. 

С об зи ром да је ири шка 
оп шти на су о сни вач пред у зе
ћа, у Над зор ни од бор је име
но ва на Ива на Ру шпај из Ири
га, ма стер ин же њер ар хи тек
ту ре, док је за пред сед ни ка 
име но ван Ни ко ла Ђу ри чић, 
ди пло ми ра ни прав ник из 
Ру ме. С. Џ.

ЈП „УР БА НИ ЗАМ И ИЗ ГРАД ЊА“ РУ МА

Су о сни вач пред у зе ћа
и Оп шти на Ириг
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ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ У ПО СЕ ТИ ОП ШТИ НИ ИН ЂИ ЈА

Но ва спорт ска ха ла у Ин ђи ји 
би ће за вр ше на до кра ја го ди не

Пред сед ник Вла де Вој во
ди не Игор Ми ро вић и пред
сед ник оп шти не Ин ђи ја Вла
ди мир Гак об и шли су у 
по не де љак, 13. фе бру а ра 
ра до ве на за вр шет ку но ве 
спорт ске ха ле у Ин ђи ји. 
Ка ко је ис так ну то том при
ли ком, сви ра до ви од ви ја ју 
се пред ви ђе ном ди на ми ком. 

Пре ма ре чи ма пред сед ни
ка Вла де Вој во ди не, спорт
ска ха ла у Ин ђи ји до кра ја 
ове го ди не би ће у пот пу но

сти за вр ше на и све ча но 
отво ре на.

– Же лео сам да се уве рим 
на ли цу ме ста ка ко се од ви
ја ју ра до ви на спорт ском 
објек ту ко ји је од ве ли ког 
зна ча ја за оп шти ну Ин ђи ја 
али и за це лу Вој во ди ну – 
ре као је Ми ро вић и до дао:

– Вред ност свих ра до ва је 
око 680 ми ли о на ди на ра и у 
раз го во ру са из во ђа чем 
ра до ва до би ли смо ин фор
ма ци ју да обје кат тре ба да 

бу де за вр шен до кра ја 2023. 
го ди не. Вла да Вој во ди не 
из два ја зна чај на сред ства 
за спорт ску ин фра струк ту ру 
а ха ла у Ин ђи ји сва ка ко је 
је дан од тих обје ка та.

Пред сед ник оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак под се
тио је да је из град ња спорт
ске ха ле у Ин ђи ји по че ла 
2008. го ди не и да је у пи та
њу по след њи, не за вр ше ни 
про је кат у АП Вој во ди ни из 
по ме ну тог пе ри о да.

– На дам се да ће мо до 
кра ја го ди не све ча но отво
ри ти овај спорт ски обје кат 
ко ји ће, ите ка ко зна чи ти 
Ин ђи ји и спорт ским клу бо
ви ма из на ше сре ди не –  
ис та као је Гак и под се тио да 
но ва спорт ска ха ла ис пу ња
ва све нео п ход не усло ве за 
европ ска и свет ска так ми че
ња.

Под се ти мо, из во ђач ра до
ва ан га жо ван је на пар тер
ном уре ђе њу, од но сно 
из град њи пар кинг про сто ра 
пре ко пу та спорт ске ха ле, 
на из во ђе њу ра до ва на 
из град њи енер гет ског бло
ка, де ла ко ји ће се ко ри сти
ти за гре ја ње уну тар по ме
ну тог спорт ског објек та али 
и по ста вља њу ан ти фил тра
ци о не за ве се.

Пред сед ник оп шти не 
Ин ђи ја на кра ју је под се тио 
да је до са да уло же но ви ше 
од 14 ми ли о на евра у 
из град њу ха ле те да је цео 
тај про цес, од 2008. го ди не,   
пра тио низ про бле ма и афе
ра ко је су се ве зи ва ле за 
бив шу власт. На кон ско ро 
де це ни ју и по, ка ко ка жу 
над ле жни, спорт ска ха ла у 
Ин ђи ји би ће ста вље на у 
функ ци ју. М. Ђ.

Вла ди мир Гак и Игор Ми ро вић у оби ла ску ха ле

Ра до ви на но вој ха ли
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ПО ВЕ ЋА ЊЕ БЕЗ БЕД НО СТИ ДЕ ЦЕ У СА О БРА ЋА ЈУ

Одр жа на „Па жљив ко ва смо тра“
Осмог фе бру а ра одр жа на је 

„Па жљив ко ва смо тра“ на 
школ ском ни воу у Основ ној 
шко ли „Све ти Са ва“ у Срем
ској Ми тро ви ци. Она има так
ми чар ски ка рак тер, али то 
ни је ње на основ на иде ја, већ 
да што ви ше де це уче ству је у 
те сти ра њу и спо зна пра ви ла 
са о бра ћа ја. Ова смо тра 
на ста ла је као ре зул тат уче ња 
нај мла ђих уче сни ка у са о бра
ћа ју кроз илу стро ва њу књи гу о 
пра ви ли ма по на ша ња у са о
бра ћа ју.

– На жа лост, ста ти сти ка 
по ка зу је да су уче сни ци у са о
бра ћа ју, ко ји нај ви ше стра да ју 
због не по што ва ња или не по
зна ва ња пра ви ла у са о бра ћа
ју, нај мла ђи чла но ви дру штва. 
Са ма та по тре ба, да се по диг
не ни во без бед но сти ка да они 
до ла зе и вра ћа ју се из шко ле 
је пре по зна ла и Аген ци ја за 
без бед ност са о бра ћа ја Ре пу
бли ке Ср би је. По кре ну ли су 
кам па њу 2011. го ди не. То су 
би ле нај пре бро шу ре и пла ка
ти, ко је смо ми као шко ла 
до би ја ли, а ка сни је су од штам
па не књи ге, са глав ним ли ком, 
де ча ком Па жљив ком. Упра во 
он об ја шња ва де ци ко ја пра
ви ла су до бра и ка ко би тре
ба ло да се по на ша ју у са о бра
ћа ју, из ја ви ла је Дра га на Сре
те но вић, ди рек то ри ца шко ле. 

Про шле го ди не је на те ри
то ри ји гра да Срем ска Ми тро
ви ца по де ље но 680 при ме ра
ка књи ге пр ва ци ма, а 1.941 
тест је ди стри бу и ран пред
школ ци ма и ђа ци ма пр вог и 
дру гог раз ре да. 

– Град Срем ска Ми тро ви ца 
го ди на ма уна зад спро во ди 
низ ак тив но сти, ме ра и про
гра ма, ко ји за циљ има ју уна
пре ђе ње без бед но сти де це и 
од ра слих у са бра ћа ју. Та ко ђе 
се то од но си и на уна пре ђе ње 

зна ња де це о пра ви ли ма 
по на ша ња и уче ство ва њу у 
са о бра ћа ју. „Па жљив ко“ је 
ме ра ко ју ре а ли зу је Аген ци ја 
за без бед ност са о бра ћа ја, у 
са рад њи са ло кал ним са ве ти
ма за ко ор ди на ци ју по сло ви
ма без бед но сти у са о бра ћа ју. 

На за ни мљив и кре а ти ван 
на чин, пу тем илу стро ва ње 
књи ге, де ца се упо зна ју са 
основ ним пра ви ли ма са о бра
ћа ја. Град спро во ди и дру ге 
ак тив но сти са ци љем по ве ћа
ња без бед но сти де це у са о
бра ћа ју. ПОд се ћам, од про

шле го ди не де ли мо ау тосе
ди шта свим но во ро ђе ним 
бе ба ма. Пла ни ра мо уград њу 
па мет них ка ме ра на про мет
ним са о бра ћај ни ца ма, ко је ће 
пра ти ти бр зи ну во зи ла и про
ла зак свих дру гих уче сни ка у 
са о бра ћа ју кроз жу то, од но
сно цр ве но све тло на се ма
фо ру. Та ко ђе, пла ни ра мо 
за ни мљи ву ак тив ност, од но
сно мо бил не по ли го не спрет
но сти за пред школ це, основ
це, али и сред њо школ це, ко ји 
се од но се на пра вил ну упо
тре бу би ци ка ла и елек трич
них тро ти не та у са о бра ћа ју, 
ре као је Пе тар Са мар џић, 
за ме ник гра до на чел ни це 
Срем ске Ми тро ви це.

„Па жљив ко ва“ смо тра се 
ор га ни зу је не са мо на школ
ском ни воу, већ сле де оп штин
ска, ре ги о нал на и ре пу блич
ка. 

А. Д. 
Фо то: Б. Т.

Пе тар Са мар џић Дра га на Сре те но вић

Одр жа на „Па жљив ко ва смо тра

ГЕ О МЕ ТАР СКО СНИ МА ЊЕ ЗА ШТИТ НИХ ПУТ НИХ ПО ЈА СЕ ВА

Санк ци је за заоравање
Град Срем ска Ми тро ви ца 

је у че твр так, 9. фе бру а ра 
за по чео ак ци ју ге о ме тар ског 
сни ма ња за штит них пут них 
по ја се ва на те ри то ри ји це ле 
Срем ске Ми тро ви це. На те
ре ну је утвр ђе но, на осно ву 
број них при ја ва гра ђа на, да 
по љо при вред ни ци за о ра
ва ју пут не по ја се ве и ти ме 
у ве ли кој ме ри угро жа ва ју 
без бед ност са о бра ћа ја. Ову 
ак тив ност, ко ја се ра ди ла нај

пре из ме ђу Ла ћар ка и Чал ме, 
об и шао је за ме ник 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 Ми лош Ма џић.

– Ге о ме три ће про ћи те ре не 
на те ри то ри ји це ле Ми тро ви
це и на оним ло ка ци ја ма где 
бу де утвр ђе но да су ли ца за о
ра ла пут ни по јас, сва та ли ца 
ће би ти за кон ски санк ци о ни
са на. Та ко ђе, у скло пу ове ак
ци је, на ста вља се ак ци ја сад

ње ста ба ла и зе ле ног по ја са, 
ко ја је за по че та про шле го ди
не. Они пред ста вља ју ве тро
за штит ни по јас, ко ји ће та ко ђе 
ути ца ти на по ве ћа ње без бед
но сти у са о бра ћа ју. Та мо где 
већ има мо та ко зва ни зе ле ни 
по јас не ма мо за о ра ва ња, из
ја вио је за ме ник 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, Ми лош Ма џић. 

А. Д.
Ми лош Ма џић



1115. FEBRUAR 2023.   M NOVINE

МИ ТРО ВАЧ КИ „ДО БРИ СА МА РИ ЋА НИ” 

По но во по се ти ли Ко со во и Ме то хи ју
Де ле га ци ја из Срем ске 

Ми тро ви це по се ти ла је ју жну 
срп ску по кра ји ну Ко со во и 
Ме то хи ју  се ла Ко сов ско по
мо рав ског окру га, Га зи ме
стан и ма на сти ре Дра га нац и 
Гра ча ни цу, као и се ло Ку змин 
у оп шти ни Ко со во По ље, а 
ма ли ша ни ма из овог се ла, 
као и из Гор ње и До ње Гу ште
ри це, Ба би ног мо ста, Ста рог 
Грац ка и Ра бров ца по де ље
но је око 1000 па ке та, ко ји 
са др же слат ки ше и сла ни ше, 
као и школ ски при бор и но ву 
гар де ро бу. Де ле га ци ју је 
пред во дио Дра ган Бо жић, 
пред сед ник Са ве та МЗ „Блок 
Б“.

Па ке те за ма ли ша не при
ку пи ла је Ме сна за јед ни ца 
„Блок Б“ у скло пу ак ци је 
„Срем де ци Ко со ва и Ме то
хи је“, а уз по моћ ми тро вач
ких удру же ња, вр ти ћа и шко
ла, као и МЗ „Ку змин“ и МЗ 
„Ла ћа рак“, а при дру жио се и 
ве ли ки број ху ма них Ми тров
ча на. Ак ци ји су се при кљу чи
ли и ста нов ни ци Ин ђи је и 
Ни ки на ца. 

Се ло Ку змин у оп шти ни 
Ко со во По ље и ми тро вач ко 
се ло Ку змин по бра ти ми ли су 
се 1989. го ди не, та ко да је 
ова по се та би ла са вр ше на 
при ли ка да се брат ски од но
си об но ве и до го во ри не го ва
ње брат ских од но са и у 
бу дућ но сти, кроз обо стра не 

по се те и за јед нич ке ак тив но
сти. Упра во о то ме до го во ри
ли су се пред сед ник Ме сне 
за јед ни це срем ског Ку зми на 
Ми ро слав Ра ко вић и пред
став ник оп шти не Ко со во 
По ље Алек сан дар Трај ко вић. 

Ми тров ча ни ма, ко ји су 
не ко ли ко да на про ве ли у 
дру же њу са сво јим су на род
ни ци ма у ју жној срп ској 
по кра ји ни, пред став ни ци 
оп шти не Но во Бр до уру чи ли 
су за хвал ни це, за ис ка за ну 
ху ма ност, не се бич ну по моћ и 
по др шку, а но во дру же ње 
за ка за но је већ за Ус крс.

ЗА ШТИ ТА ОД НА СИ ЉА И ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ У ШКО ЛА МА

Ни смо не моћ ни пред вр шњач ким на си љем

У пе так, 10. фе бру а ра је у Град ској 
ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци одр жан 
окру гли сто са те мом „Но ви про пи си 
и ис ку ства из прак се – за шти та од на
си ља и дис кри ми на ци је“. Оку пље ним 
пред став ни ци ма обра зов них уста но
ва су пре до че ни на чи ни за ре а го ва ње, 
спре ча ва ње и сма ње ње на си ља ме ђу 
мла ди ма. 

– Ово је при ли ка да се под се те на све 

оно што је за ко ни ма и про пи си ма да то, 
а то је ка ко по сту па мо у шко ла ма ка да 
се де си вр шњач ко на си ље, ко је су мо
гућ но сти, ме ха ни зми и да се до го во ри 
ин тер сек тор ска са рад ња и на ни воу 
гра да. По сто је спе ци фич ни про бле ми и 
ин ци ден ти, а ди ги тал но на си ље је ве о
ма при сут но и не би ра об ли ке по на ша
ња. При сут но је и у се ли ма и у град ским 
сре ди на ма, где де ца по се жу за не же

ље ним об ли ци ма и по на ша ња и мо ра
мо на ћи аде кват не од го во ре, ка ко да 
вас пит но, бо ље ути че мо на на шу де цу. 
Ни смо не моћ ни, по сто је ини ци ја ти ве и 
до бра мо гу ћа ре ше ња, ко ја ће би ти по
ну ђе на шко ла ма, ре кла је Зла та Јо вић, 
про свет ни са вет ник Ми ни стар ства про
све те Школ ске упра ве Но ви Сад. 

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Окру гли сто
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НА ГРА ДЕ СПОРТ СКОГ СА ВЕ ЗА „РАЗ ВОЈ СПОР ТО ВА”

Ла у ре а ти при мер
мла дим та лен ти ма

Спорт ска ха ла у До њем То вар ни ку 
оку пи ла је 10. фе бру а ра, на све ча но
сти до де ле го ди шње спорт ске на гра де 
Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва” Пе
ћин ци, де ве ти пут нај у спе шни је спор
ти сте, спорт ске рад ни ке, удру же ња и 
уста но ве са те ри то ри је пе ћи нач ке оп
шти не, ко ји су то ком про те кле 2022. 
го ди не оства ри ли за па же не ре зул та те 
у сво јим ка те го ри ја ма, и ко ји су сво јим 

до стиг ну ћи ма по ста ли при мер бу ду ћим 
ге не ра ци ја.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма на по чет
ку офи ци јел ног де ла про гра ма, за ме ник 
пред сед ни ка Оп шти не Пе ћин ци Зо ран 
Вој кић под се тио да је ово ју би лар на 
го ди на „Раз во ја спор то ва“, и том при
ли ком ре као да су се стра те шки ци ље
ви у раз во ју спор та ове ор га ни за ци је 
по кла па ли упра во са ци ље ви ма ко је је 

се би у овој обла сти по ста ви ла Оп шти
на Пе ћин ци. Он је ре као да су при о ри
те ти ама тер ски, омла дин ски и школ ски 
спорт, јер ка ко је ре као, од са мог по чет
ка су зна ли да се је ди но ства ра њем ши
ро ке ба зе мла дих љу ди окре ну тих спор
ту мо же до ћи до вр хун ских спорт ских 
ре зул та та.

– Ре зул та ти, ко је на ши клу бо ви и 
спор ти сти по сти жу нај ве ћа су на гра да 

Најуспешнији спортисти и колективи

Подмладак ФК „Слобода“
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за уло же на сред ства и уло жен труд у 
по след њих 10 го ди на, али и оба ве за да 
као ло кал на са мо у пра ва на ста ви мо са 
ула га њи ма у спорт и са ства ра њем што 
бо љих усло ва за ба вље ње спор том у 
на шој ло кал ној за јед ни ци. Кључ ну уло
гу у то ме ће, као и до са да, као кров на 
спорт ска ор га ни за ци ја, има ти упра во 
Спорт ски са вез Раз вој спор то ва  ре као 
је Вој кић и до дао, да су на гра де сво је
вре ме но и уста но вље не са ци љем да 
се нај бо љи ис так ну, на гра де и про мо ви
шу као мо дел мла дим та лен ти ма, ко ји 
тек за по чи њу спорт ску ка ри је ру.

У го ди ни ка да обе ле жа ва ју би леј  
10 го ди на по сто ја ња, Спорт ски са вез 
„Раз вој спор то ва” оку пља 40 спорт ских 
клу бо ва, удру же ња и дру шта ва и 2000 
ак тив них спор ти ста, што је ви ше од 10 
од сто укуп ног ста нов ни штва пе ћи нач ке 
оп шти не, а се кре тар Са ве за Ми лан Ђо
кић ис та као је да овај успех Раз вој спор
то ва мо ра да по де ли са Оп шти ном Пе

ћин ци, ко ја их, ка ко је ре као, свих ових 
10 го ди на зду шно по др жа ва.

– До каз то га раз у ме ва ња је и зда ње у 
ко јем смо се оку пи ли, а чи ја из град ња 
је би ла пре лом на тач ка на пу ту ка ква
ли тет ни јим усло ви ма за тре нинг и так
ми че ња на ших клу бо ва. За слу ге мо рам 
да по де лим и са свим спорт ским рад ни
ци ма, ко ји су пу ну де це ни ју сво је зна ње, 
сво је ис ку ство и свој ен ту зи ја зам, не се
бич но де ли ли са мла дим, та лен то ва ним 
љу ди ма и та ко им по мо гли да из ра сту у 
спор ти сте на ко је смо да нас по но сни. 
Си гу ран сам да у го ди на ма ко је до ла зе 
за пе ћи нач ки спорт по сто ји са мо је дан 
пут  а то је на пред  на гла сио је Ђо кић.

Цен трал ни део све ча но сти до де ле 
Го ди шњих спорт ских на гра да Спорт ског 
са ве за „Раз вој спор то ва” на по ди јум је 
до вео нај бо ље од нај бо љих.

У ка те го ри ји се ни о ра ти ту лу нај бо љег 
спор ти сте у 2022. го ди ни по нео је ду
го го ди шњи ка пи тен, а од ове го ди не и 
тре нер пе ћи нач ког „До њег Сре ма 2015” 
Зо ран Је ла ча, док је ти ту лу нај у спе шни
је спорт ки сти ње по не ла Та ма ра Ђур ђе
вић чла ни ца Ги ре вој спор та Пе ћин ци. 
Нај бо ља спорт ска еки па за 2022. го ди ну 
је Ша хов ски клуб „Деч”.

У ка те го ри ји ју ни о ра, нај бо ља спор
тист ки ња је Ан ђел ка Ву ле тић мла да 
фуд ба лер ка из Де ча, на бо љи ју ни ор 
спор ти ста је Урош Опа чић из По пи на
ца,, а нај бо ља ју ни ор ска еки па су мла
ди ко шар ка ши „Срем Ба ске та” из Пе ћи
на ца.

У ка те го ри ји школ ског спор та нај бо
љи спор ти ста основ не шко ле је Лу ка 
Здје ла рић уче ник ОШ „Ду шан Јер ко вић 
Уча” из Ши ма но ва ца, а нај бо ља спор
тист ки ња за про шлу го ди ну је Ма ну е ла 
Др љић из Су бо ти шта. Ти ту лу нај бо
љег спор ти сте уче ни ка сред ње шко ле 
је мла ди фуд ба лер Ни ко ла Са вић из 
Пе ћи на ца, а нај бо ља спор тист ки ња је 
од бој ка ши ца Ка та ри на Дев чић. Ти ту лу 
нај бо љег на став ни ка фи зич ког вас пи та
ња ове го ди не по не ла је Зо ри ца Ба јић 
на став ни ца у ОШ „Сло бо дан Ба јић Па
ја” Пе ћин ци, чи ја је шко ла по не ла и ове 
го ди не ти ту лу шко ле ко ја је по сти гла 
нај за па же ни је ре зул та те на спорт ским 
так ми че њи ма у 2022. го ди ни.

„Раз вој спор то ва“ и ове го ди не на

гра дио је нај у спе шни је спорт ске рад
ни ке у про те клој го ди ни. Нај за слу жни ји 
спорт ски рад ник у 2022. го ди ни је Жив
ко Јо ва но вић пред сед ник ФК „Срем” из 
Срем ских Ми ха ље ва ца, нај бо љи спорт
ски рад ник је Мар ко Миц ко вић пред сед
ник ФК „Ка ме ни” из Аша ње, док је нај бо
љи тре нер Ђор ђе Ву ја ко вић, тре нер ФК 
„Сло бо да” из До њег То вар ни ка. 

У име на гра ђе них при суст ни ма се 
обра тио нај бо љи спорт ски рад ник у 
2022. го ди ни Мар ко Миц ко вић, ко ји је 
том при ли ком ре као да је ова на гра да 
за ње га ве ли ка са тис фак ци ја, јер је на
гра ђен труд и рад ко ји је уло жио за јед но 
са сво јим ко ле га ма из клу ба.

– На дам се да ћу и у на ред ним го ди на 
до при не ти још бо љим ре зул та ти ма на
шег клу ба ко ји је у то ку про шле го ди не 
био шам пи он Оп штин ске ли ге и са да 
смо на по зи ци ји да се бо ри мо за ула зак 
у још ви ши ранг так ми че ња  ре као је 
Миц ко вић, и за хва лио се том прил ком 
Спорт ском са ве зу и пе ћи нач кој ло кал
ној са мо у пра ви на по др шци и на гра
ди, али и свим спорт ским рад ни ци ма и 
спор ти сти ма у пе ћи нач кој оп шти ни ко ји 
сви за јед но, ка ко је ре као, на до сто јан
ствен на чин пред ста вља ју сво ју оп шти
ну на так ми че њи ма.

По ред на гра да нај у спе шни јим спор
ти сти ма и спорт ским ко лек ти ви ма Раз
вој спор то ва тра ди ци о нал но на гра ђу је 
и уста но ве нај за слу жни је за уна пре ђе
ње спор та у оп шти ни Пе ћин ци. Спе ци
јал ним пла ке та ма за до при нос раз во ју 
спор та на гра ђе ни су Оп шти на Пе ћин ци, 
Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук” Пе
ћин ци и Ло вач ко дру штво „До њи То вар
ник”, а и сва ке го ди не, по ред при зна ња 
нај у спе шни ји ма, Спорт ски са вез је клу
бо ви ма чла но ви ма, основ ним шко ла ма 
и и сред њој шко ли до де лио вред не по
кло не.

Ло ги стич ку по др шку у ор га ни за ци ји 
до де ле Го ди шњих спорт ских на гра да 
Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва”, као 
и сва ке го ди не, пру жио је Кул тур ни цен
тар Пе ћин ци, а све ча ност је обо га ће на 
кул тур ноумет нич ким про гра мом, то ком 
ко јег су на сту пи ли чла но ви КУД „Из вор 
До њи То вар ник” и мла да во кал на со
лист ки ња Те о до ра Ра до са вље вић из 
Ши ма но ва ца.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

По че ла при пре ма пред ста ве за де цу
Мла ђи ан самбл Драм ске сек

ци је Кул тур ног цен тра „Пе ћин ци“ 
по чео је са при пре мом но ве 
пред ста ве за де цу под на зи вом 
„Де вој чи це ко је не во ле гра ни це“ 
по мо ти ви ма ро ма на Сте фа на 
Тић ми ја „Ја сам Аки ко“ у ре жи ји 
Сло бо да на Стан ко ви ћа из Пе ћи
на ца, сту ден та по зо ри шне и 
ра дио ре жи је на Фа кул те ту драм
ских умет но сти у Бе о гра ду.

У пред ста ви игра ју: Ка ли на 
Ран ко вић, Ма ри ја Га јић, Иво на 
Бо ја нић, Ду ња Га јић, Јо ва на Аба
џи ја, Ка та ри на Ран ко вић, Ва ња 
Га јић, Ана Га јић, Ми хај ло Бо жо
вић, Иг ња ти је То пол ски, Ла зар 

Ив ко вић и Ни ко ла Го го ли. Пред
ста ва је ка мер ног ти па и, пре ма 
ре чи ма ау то ра пред ста ве, го во ри 
о де вој чи ца ма ко је не во ле гра
ни це, о љу ба ви као бес крај ној 
по тра зи за то пли ном и сло бо ди 
као из ла же њу из ка лу па.

Пред ста ва се при пре ма у окви
ру так ми чар ских фе сти ва ла деч
јег драм ског ства ра ла штва Са ве
за умет нич ког ства ра ла штва Вој
во ди не у про дук ци ји пе ћи нач ког 
Кул тур ног цен тра под по кро ви
тељ ством пе ћи нач ке ло кал не 
са мо у пра ве. Пре ми јер но из во ђе
ње пред ста ве на ја вље но је за 
по че так апри ла.

Припрема представе
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ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

По кло ни за пр ве бе бе 
ро ђе не у 2023. го ди ни

По че так 2023. го ди не у Бе о чи ну 
улеп шао је и до ла зак пр вих бе ба. Пр
ва бе ба ро ђе на у овој го ди ни је де чак 
Ми хај ло За рић, ко ји се ро дио 5. ја ну а
ра док је дру го ро ђе на бе ба де вој чи ца 
Иси до ра Да бић, ро ђе на 10. ја ну а ра. У 
на ме ри да об ра ду је нај мла ђе су гра ђа
не и њи хо ве по ро ди це, Оп шти на Бе о
чин омо гу ћи ла је при год не по кло не за 
Михaјла и Иси до ру. 

Пред сед ни ца Оп шти не Бе о чин Би
ља на Јан ко вић об и шла је по ро ди цу 
За рић у њи хо вом до му и уру чи ла при
го дан по клон, ко ји је Оп шти на Бе о чин 
при пре ми ла за де ча ка Ми хај ла. Де вој
чи цу Иси до ру и ње ну по ро ди цу по се
тио је по моћ ник пред сед ни це Оп шти не 
Бе о чин Го ран Пе кез, ко ји им је уру чио 

по клон ва у чер за ку по ви ну ко ји је обез
бе ди ла ком па ни ја Уни ве рек спорт.

– Са же љом да за бу ду ће ге не ра ци је 
на ших нај мла ђих су гра ђа на де не се мо 
до бре од лу ке ко је ће до пу ни ти ре пу
блич ке ме ре за по бољ ша ње на та ли те
та, ово је пр ви ко рак и до бра на ме ра 
ло кал не са мо у пра ве да по здра ви на
ше су гра ђа не и че сти та им на при но
ва ма, из ја ви ла је пред сед ни ца Јан ко
вић. 

Из Оп шти не су че сти та ли ро ди те љи
ма, али и ста ри јој се стри ма ле ног Ми
хај ла као и бра ту и се стри бе бе Иси до
ре са же љом да им сви ма де тињ ство 
бу де ис пу ње но здра вљем, љу ба вљу и 
нај леп шим успо ме на ма.

фо то: Исмет Аде мов ски

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

Рас по де ла
бес плат них кан ти 
за ко му нал ни от пад

 То ком пр ве не де ље при ја ва за бес
плат не кан те за ко му нал ни от пад, 
ко је Оп шти на Бе о чин и ЈКП „Бе о чин“ 
до де љу ју су гра ђа ни ма, при сти гло је 
985 при ја ва, а ка ко на во де у ЈКП 
„Бе о чин“ по зив је отво рен до ис те ка 
за ли ха. Пред сед ни ца Оп шти не Бе о
чин Би ља на Јан ко вић је об и шла јав
но ко мун ла но пред у зе ће и раз го ва ра
ла са за по сле ни ма ан га жо ва ним на 
рас по де ли и су гра ђа ни ма ко ји сва ко
га да на по по зи ву до ла зе да пре у зму 
кан те.

– У пла ну је по де ла 2230 кан ти за 
ко му нал ни от пад, ко је смо обез бе ди
ли пу тем по кра јин ских кон кур са, али 
и зна чај ном до на ци јом ком па ни је 
„Ла фарж“ те ве ру је мо да ће су гра ђа
ни ма ко ји ма су оне нео п ход не или 
они ма ко ји  има ју оште ће не кан те, 
ова ак ци ја зна чи ти. Циљ нам је да се 
ло кал на са мо у пра ва свим рас по ло
жи вим мо гућ но сти ма укљу чи у по др
шку јав ном ко мун ла ном пред у зе ћу  
ка ко би по бољ ша ли усло ве за одр жа
ва ње чи сто ће на те ри то ри ји оп шти не 
Бе о чин, ис та кла је пред сед ни ца Јан
ко вић. 

Ви ше о усло ви ма и на чи ну при ја ве 
за и сте ре со ва ни гра ђа ни мо гу по гле
да ти на сле де ћем лин ку: https://www.
be o cin.rs .
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Основ ци уче ство ва ли 
на так ми че њу
„Па жљив ко ве смо тре“

Те сто ве по зна ва ња про пи са о без бед
но сти са о бра ћа ја, при ла го ђе не уз ра сту 
у окви ру так ми че ња „Па жљив ко ва смо
тра“,  у сре ду, 8. фе бру а ра  су ре ша ва ли 
пред школ ци, уче ни ци пр вог и дру гог раз
ре да свих основ них шко ла са те ри то ри је 
ста ро па зо вач ке оп шти не. Ово так ми че
ње, ко је тра ди ци о нал но ор га ни зу је Аген
ци ја за без бед ност са о бра ћа ја у са рад
њи са ло кал ним Са ве ти ма за без бед
ност са о бра ћа ја има за циљ да де ца 
кроз дру же ње и игру лак ше и бр же 
усво је но ва зна ња из ове ве о ма зна чај не 
обла сти.  С об зи ром на то да су де ца 
нај ра њи ви ја гру па са ко јом тре ба сва ко
днев но од нај ра ни јег уз ра ста ра ди ти на 
еду ка ци ји и по зна ва њу са о бра ћај них 
пра ви ла и уче њу без бед ном пу ту до 
шко ле, учи те љи ца Са ња Са вић из ОШ 
„23. ок то бар“ у Го лу бин ци ма, ис ти че овај 

про је кат као из у зет но зна ча јан. 
– Де ца од на ра ни јег уз ра ста уче ству ју 

у са о бра ћа ју, во зе се у ау то мо би лу али 
уче ству ју и као пе ша ци. Про је кат је сва
ка ко зна ча јан, јер у овом уз ра сту де ца 
ка да стек ну зна ња и на ви ке то оста је за 
цео  жи вот. Баш као што уче да пре је ла 
пе ру ру ке, те то пре ђе у на ви ку, и чи тав 
жи вот по шту ју то пра ви ло, иста та ква 
си ту а ци ја је и у са о бра ћа ју, на гла ша ва 
Са ња.  

Ове го ди не у свим ме сти ма оп шти не 
Ста ра Па зо ве 632 уче ни ка пр вог раз ре
да, 597 уче ни ка дру гог раз ре да и 683 
пред шко ла ца об у хва ће но је про јек том, а 
на кон утвр ђе них ре зул та та фор ми ра ће 
се школ ске еки пе ко је ће уче ство ва ти на 
сле де ћем ни воу так ми че ња а ко је је пла
ни ра но по чет ком на ред ног ме се ца.

З. К.

Па жљив ко ва смо тра 

Ин те ре со ва ње за из да ва ње иден ти
фи ка ци о ног бро ја по љо при вред ни ка је 
ве ли ко. Са ве то дав ци По љо при вред не 
струч не слу жбе из Срем ске Ми тро ви це 
су и при ли ком свог че твр тог до ла ска у 
Ста ру Па зо ву има ли мно го по сла и до 
са да су из да ли око 250 бро је ва. Мно го је 
пи та ња по љо при вред них про из во ђа ча, 
јер ка ко ка жу,  елек трон ско при ја вљи ва
ње га здин ства и свих про ме на у окви ру 
ње га, уме сто ди рект ног од ла ска у та ко
зва ни Тре зор,  си гур но ће би ти јед но
став ни је за мла ђе,  али још увек по сто је 
мно ге не до у ми це.  Ми ни стар ство по љо
при вре де по кре ће плат фор му „еА грар“ у 
ци љу мо дер ни за ци је и убр за ног  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. 
– Пр ви ко рак до „еА гра ра“ је елек трон

ска иден ти фи ка ци ја, тј. из да ва ње ИД 
бро ја што се сад ра ди, а плат фор ма је у 
при пре ми, 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 Срем ска Ми тро ви ца. 

Због ве ли ког ин те ре со ва ња, са ве то
дав ци По љо при вред не струч не слу жбе 
из Срем ске Ми тро ви це по но во до ла зе у 
Ста ру Па зо ву у уто рак, 14. фе бру а ра, 
ка да ће по но во из да ва ти ИД број а у 
на ред ном пе ри о ду, ка да плат фор ма 
за жи ви,  та ко ђе ће би ти на услу зи по љо
при вред ним про из во ђа чи ма из ста ро па
зо вач ке оп шти не.

З. К.

ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА

Ве ли ко ин те ре со ва ње
за по моћ са ве то да ва ца

ГО ЛУ БИН ЦИ

Оби ла зни ца
код над во жња ка

 На де о ни ци ре ги о нал ног пу та Пу тин ци  
Го лу бин ци  Ста ра Па зо ва  Ста ри Ба нов
ци, у Ста рој Па зо ви, на сна зи је из ме њен 
ре жим са о бра ћа ја због ра до ва. Во зи ла из 
сме ра Ста ре Па зо ве пре ма Го лу бин ци ма, 
по сле пре ла ска но вог над во жња ка, скре
ћу де сно и пра те при вре ме ну са о бра ћај ну 
сиг на ли за ци ју. Из су прот ног сме ра ко ри
сти се исти пра вац кре та ња во зи ла. У 
то ку је из град ња пот пор ног зи да за по тре
бе од во да ат мос фер ских во да са но вог 
над во жња ка и окол них са о бра ћај ни ца 
ко је су не дав но из гра ђе не на том ме сту. 
Ра до ви би тре ба ло да бу ду за вр ше ни до 
кра ја фе бру а ра.

 
НО ВО ПА ЗО ВАЧ КА ГА ЛЕ РИ ЈА

То пла зи ма
на сли ка ма 

Пр ва у ни зу из ло жби ко јом Умет нич ко 
удру же ње „Но ва Па зо ва“ обе ле жа ва 
де це ни ју по сто ја ња пред ве ли ким бро јем 
по се ти ла ца  све ча но је отво ре на у га ле
ри ји Kултурнопо слов ног цен тра Но ва 
Па зо ва. Из ло жба от кри ва ис тан чан дар 
за ли ков но ства ра ла штво три умет ни ка 
– сли ка ра ре а ли ста ко ји су сво ју ин спи
ра ци ју про на шли у зим ским мо ти ви ма.

 Сли кар Ми лан Ђу рић из Вој ке, ко ји је 
ве ли ки при ја тељ но во па зо вач ког Умет
нич ког удру же ња  на зим ско ства ра ње 
по звао је дво ји цу сво јих ко ле га  Го ра на 
Ар се ни је ви ћа Гар си ју и Бо ри сла ва Про
ти ћа из Го лу би на ца и то  је ре зул ти ра ло 
на стан ком 54 плат на, ко ја су пред ста
вље на пу бли ци.

Све сли ке су ства ра не уља ним бо ја ма 
а те ма ти ка нас уво ди у ма гич ни свет 
за ве ја них пре де ла, ко ји у на ма не бу де 
осе ћај је зе и про мр злих пр сти ју, већ нас 
вра ћа ју у нај леп ше пе ри о де де тињ ства, 
ис та кла је отва ра ју ћи из ло жбу сли кар ка 
Жељ ка Ћур чин.

Су ор га ни за тор из ло жбе под на зи вом 
„Зи ма, зи ма е па шта је“ је  Цен тар за 
кул ту ру Ста ра Па зо ва, из ло жба је про дај
ног ка рак те ра и би ће отво ре на до 10. 
мар та. Д. Г.
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ФРУ ШКО ГОР ЈЕ

По че ло оре зи ва ње ви но гра да
Ви но град чим „за спи“, мо же те га по ма ло оре зи ва ти, при пре ма ти, на ро чи то кад је 

ве ли ка по вр ши на у пи та њу, ка же ви но гра дар Ми ло рад Ми ло ше вић
Са оре зи ва њем ви но гра да, ве ћи на 

ви но гра да ра по чи ње сре ди ном фе бру а ра, 
тач ни је на Све тог Три фу на. Они ко ји има ју 
ма ло ви ше по сла, по чи њу са тим и не што 
ра ни је, као Ми ло рад Ми ло ше вић из Ве ли
ких Ра ди на ца. Ње гов ви но град се на ла зи 
на Шу ља мач кој гла ви ци, на про сто ру од 
око 20 хек та ра. Пр ви за сад је по ди гао 
2012. го ди не, ка да се на кон жи во та и ра да 
у Сло ве ни ји, вра тио у сво је род не Ве ли ке 
Ра дин це, из ко јих је оти шао са не пу них 15 
го ди на. 

– Ужи вам у ре зид би. Про шле го ди не 
сам оре зао два де сет хек та ра, сам. Раз ми
шљао сам, по што ћу и ове го ди не та ко, 
он да мо рам и по че ти ра ни је. Ви но град 
чим „за спи“, мо же те га по ма ло оре зи ва ти, 
при пре ма ти, на ро чи то кад је ве ли ка по вр
ши на у пи та њу. Вре ме не мо ра да ути че 
на то. Као што ре кох, он „спа ва“, па ако 
ве ли ког мра за не ма, по чи њеш. На рав но, 
сле ди и при хра на. Ме ђу тим, ви но град се 
не сме оре зи ва ти, уко ли ко су зи. Он пу шта 
сок и то он да ни је до бро ра ди ти, ка же 
Ми ло ше вић.

Ви но, овим про сто ри ма, по да рио је 
Мар ко Ау ре ли је Про бус, ко ји је по стао 
рим ски цар 276. го ди не. Убр зо су на Фру
шкој го ри, за са ђе ни пр ви чо ко ти ви но ве 
ло зе. Прет ход но је око две сто ти не го ди на 
тра ја ла за бра на сад ње ло зе ван Ри ма. У 
ње го во вре ме, ви но ва ло за по чи ње не за у
ста вљи во да се ши ри Евро пом. Упра во 

због ове при че, вла сник ви но гра да из 
Ве ли ких Ра ди на ца, ода је му ве ли ку по част 
град њом јед ног, ка ко он ка же, хра ма и 
спо ме ни ка Про бу су, на ме сту сво јих за са
да, чи ји се за вр ше так оче ку је кра јем ма ја.

– Од лу чио сам да диг нем спо ме ник 
чо ве ку ко ји је пре ви ше од 1.700 го ди на 
до нео ви но ву ло зу на Шу ља мач ку гла ви цу 
и ту је за са дио. Ви но по сто ји од пам ти ве
ка и успо ме ну на Про бу са би тре ба ло 
оста ви ти. За љу био сам се у ви но ву ло зу, 
она има по себ ну чар, а Фру шка го ра је 

не што од Бо га да то, сма тра Ми ло ше вић. 
Оре зи ва ње је ве о ма зна чај на агро тех

нич ка ме ра. Пред ста вља нај ва жни ји ко рак 
у га је њу ло зе. Пра вил но оре зан ви но град 
ће да ти леп ше, круп ни је и ква ли тет ни је 
пло до ве. Код мла дих ви но гра да се ре зид
бом фор ми ра ју мла да ста бла, а код оних 
већ фор ми ра них, се ре зид бом одр жа ва ју 
здра ви и ква ли тет ни чо ко ти. Та ко се обез
бе ђу ју усло ви за до бар род.

А. Д.
Фо то: Б. Т.

По че ло оре зи ва ње ви но гра да 

ЕДУ КА ЦИ ЈА ДРУ ШТВА ПЧЕ ЛА РА „ЈО ВАН ЖИ ВА НО ВИЋ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ис ку ство је нај ве ћи ка пи тал
Пче ла ри из Срем ске Ми тро ви це има ли 

су при ли ку у че твр так, 9. фе бру а ра да 
при су ству ју пре да ва њу Љу би ше Је ве ри
це, ко ји има ис ку ства у пче лар ству 35 
го ди на. Том при ли ком, он им је пред ста
вио при ступ ра ду од по чет ка до кра ја 
пче лар ске се зо не. Пре да вач има око 550 
пче ли њих за јед ни ца, а љу бав пре ма пче
лар ству је пре нео и на сво ја два си на.

– Ни је исто пче ла ри ти са ма лим и са 
ве ли ким бро јем ко шни ца. По треб но је 
кре ну ти са по сло ви ма на вре ме, ка ко се 
не би за ка сни ло са не ким ва жним ме ра
ма и да би дру штва би ла у со лид ној 
сна зи. Ва жно је да се па ша ис ко ри сти, 
по го то во је бит но оти ћи на сун цо кре то
ву па шу, ко ја је зах тев на и тра жи ја ка 
дру штва, али и на ли по ву. Пред ста

вљам це ло ку пан при ступ ра ду, од 
по чет ка до кра ја пче лар ске се зо не. Да 
би не ко био до бар пче лар, по треб но је 
од 15 го ди на па на ви ше да про ла зи 
кроз ту при чу, за тим, се лек то ва ти оно 
што је ло ше, при хва ти ти оно што је 
до бро. Ис ку ство је ов де нај ве ћи ка пи
тал. Увек се мо же по ди ћи кре дит и кре
ну ти у по сао, али ако не по зна је те ма те
ри ју, то ће про па сти. Пче ле су жи ве. 
Еду ка ци ја је мно го бит на. Чак и ја по сле 
35 го ди на на у чим не што но во, ка зао је 
пре да вач. 

Пре да ва ња се одр жа ва ју то ком зим
ског пе ри о да, а ово је већ дру го пре да
ва ње ове зи ме и оче ку је се до кра ја 
мар та, док не поч не пче лар ска се зо на, 
још јед но.

– Пр во пре да ва ње смо по све ти ли 
бор би про тив ва рое и про це су ле че ња. 
Те шко је ода бра ти те му, јер пче ла ре 
за и ста мно го то га за ни ма и сва ког 
не што дру га чи је. До бро је што увек 
мо гу да по ста ве пи та ња. Ве о ма сам 
за до во љан од зи вом, јер сва ки пут до ђе 
пе де се так пче ла ра, што је од ли чан 
број, ре као је То ми слав Ко стић, пред
сед ник удру же ња „Јо ван Жи ва но вић“.

А. Дра жић
Пре да ва ње за пче ла ре
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ГА ЛЕ РИ ЈА „ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Из ло жба Ву ка Му шки ње
Вук је пре по знао ли ков ни по тен ци јал мо дер не ар хи тек ту ре Срем ске Ми тро ви це, 

ко ја ни је то ли ко би ла у фо ку су ин те ре со ва ња до ма ћих, ло кал них сли ка ра. То је јед на 
но ви на и осве же ње, об ја сни ла је ку стос Ма ри ја Ву кај ло вић

Ду го оче ки ва на ме ђу 
Ми тров ча ни ма, из ло жба Ву ка 
Му шки ње је отво ре на у че твр
так, 9. фе бру а ра у Га ле ри ји 
„Ла зар Во за ре вић“, где ће је 
за ин те ре со ва ни мо ћи по гле
да ти у на ред них ме сец да на. 
Из ло жба је би ла осве же ње у 
сми слу пре зен та ци је, отва ра
ња и по ве зи ва ња ви ше сег ме
на та умет но сти. На ње го вим 
сли ка ма до ми ни ра ју мо ти ви 
срем ско ми тро вач ке, град ске 
ар хи тек ту ре, на ста ле у прет
ход них пет до шест го ди на. 
Ово је Ву ко ва пр ва са мо стал
на из ло жба у га ле ри ји у род
ном гра ду.

– Осе ћам се ле по по во дом 
отва ра ња из ло жбе. Спре ма ли 
смо се три до че ти ри ме се ца. 
На пра вљен је ужи из бор 
ра до ва, ко ји су те мат ски ве за
ни за наш град. Про стор је 
та кав да смо од лу чи ли да се 
из ло жи 53 сли ке, а по ста ви ли 
смо и не ко ли ко ра до ва, ко ји 
не пред ста вља ју Срем ску 
Ми тро ви цу. За хва лан сам 
свом при ја те љу Рат ку Сан
тра чу, ко ји ме је на го во рио на 
из ло жбу. По сле то га смо кроз 
пла ни ра ње и ма шта ње до ла
зи ли до ра зних сег ме на та, 
ко ји чи не са да ову из ло жбу, 
као што је му зи ка на ших при
ја те ља и диџе ја. За ми сао са 
ке те рин гом и пи ћем је део 
на шег раз ми шља ња, раз го во
ра да на пра ви мо не што 
не сва ки да шње... Дра го ми је 
да смо ус пе ли ова ко мно го 

ле пих ства ри да уве же мо, 
ре као је ау тор Вук Му шки ња. 

На са мом ула зу, по узо ру 
европ ске га ле ри је, еми то ван 
је ви део  ма те ри јал, сни
мљен то ком ства ра ња ау то
ро вих де ла. Га ле ри ја „Ла зар 
Во за ре вић“ пре по зна ла је 
овог умет ни ка и ње го ву иде ју 
о из ло жби, што се и до ка за ло 
ти ме да је про стор био пре
пун по се ти ла ца.

– Вук је пре по знао ли ков ни 
по тен ци јал мо дер не ар хи тек
ту ре Срем ске Ми тро ви це, 
ко ја ни је то ли ко би ла у фо ку

су ин те ре со ва ња до ма ћих, 
ло кал них сли ка ра. То је јед на 
но ви на и јед но осве же ње и 
са ма чи ње ни ца ко ли ко је 
ов де по се ти ла ца, го во ри о 
ве ли ком ин те ре со ва њу ко је 
вла да за ову из ло жбу. Љу ди 
же ле да ви де не што ак ту ел
но, што је ве за но за њи хов 
жи вот, јер за пра во, ми смо са 
Ву ко вом из ло жбом, ње го ви 
са вре ме ни ци и са у че сни ци у 
мо ти ви ма ко је осли ка ва. Вук 
се са истом стра шћу ба ви и 
му зи ком и чи ни се да је и тај 
аспект и рит мо ва ње ре а ли зо

вао на сво јим сли ка ма, об ја
сни ла је је ку стос Ма ри ја 
Ву кај ло вић.

На са мом кра ју све ча ног 
отва ра ња ма ни фе ста ци је, 
ор га ни зо ва на је аук циј ска 
про да ја јед не од сли ка, ко ја је 
про да та по це ни од 21.000 
ди на ра по ну ђа чу нај ви ше 
це не, Сло бо да ну Си ми ћу, а 
но вац је уба чен у ху ма ни тар
ну ку ти ју, за ле че ње мла де 
су гра ђан ке, Алек сан дре 
Ди нић, ко ја се бо ри са зло
ћуд ним ту мо ром.

А. Дра жић

Вук Му шки ња, ау тор из ло жбе је и за сви рао

Ве ли ко ин те ре со ва ње по се ти ла ца
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Пише:
Алек сан дра Ћи рић

ИЗ ШКОЛ СКИХ АНА ЛА (2)

Ђач ки жи вот

Те ма овог тек ста је школ ство и жи вот уче ни ка у Ру ми. 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 да се на пар ви по ре ђе ње са са да шњим при ли ка ма. У дру гом де лу се 
по себ но ба ви мо ђач ким жи во том. Ау тор ка овог тек ста је ку сто ски ња  исто ри чар ка  
Алек сан дра Ћи рић.

У вре ме ну ка да ни је би ло ра ди ја и 
те ле ви зи је, а и гра мо фон ни је 
био ла ко при сту па чан у ма њим 

ме сти ма као што је Ру ма, оми ље на 
ра зо но да рум ских ђа ка је био би о скоп. 
У Ру ми су по сто ја ла три би о ско па:  
„Апо ло“, „Олим пи ја“ и „Ро јал“. Би о ско пи 
су по че ли са ра дом 1912. го ди не, ка да 
је Ру ма до би ла елек трич но осве тље
ње. Ђа ци су во ле ли да гле да ју де тек
тив ске и ко мич не фил мо ве. Би ло им је 
до пу ште но да са мо јед ном не дељ но 
иду у би о скоп  и то не де љом од 15 до 
17 ча со ва. 

Од ре ђен је про фе сор, за ду жен да 
цен зу ри ше фил мо ве, а чак је ис пред 
би о ско па ста јао „де жур ни“ про фе сор. 
Он је за пи си вао име на ђа ка ко ји до ла зе 
у би о скоп  и пра тио да ли је не ко од 
ђа ка ушао у би о скоп по сле 17 ча со ва. 
Сле ди ла би ка зна сва ком уче ни ку ко ји 
би оти шао у би о скоп у вре ме ну ка да 
ни је би ло до зво ље но ђа ци ма. У шко ла
ма су ор га ни зо ва не про сла ве  по во дом 
др жав них, вер ских и школ ских пра зни
ка. На ро чи то све ча но је обе ле жа ван 
Све ти Са ва ка да су ор га ни зо ва не све
то сав ске бе се де. Про сла ва је одр жа ва
на пре под не у ви ду ака де ми је у гим на
зиј ској са ли за све ча но сти, а уве че у 
са ли ка фа не „Ва шаш“ ка сни је је то 
би ла са ла До ма Кул тур нопро свет не 
за јед ни це. 

На кра ју школ ске го ди не је  при ре ђи
ва на го ди шња при ред ба са из ло жбом 
уче нич ких ра до ва.

Пр ви свет ски рат  је за у ста вио рад 
шко ла, а то се сва ка ко од ра зи ло и на 
ђа ке. Ђач ки жи вот је огра ни чен и спу
тан и на под ру чи ју школ ских и ван школ
ских ак тив но сти. Рум ска гим на зи ја је 
пре ки ну ла рад по што је већ у ав гу сту 
1914. го ди не мо ра ла усту пи ти сво је 
про сто ри је ау стро у гар ској вој сци за 
ра ње ни ке. То ком на ред них рат них 
го ди на  на ста ва је би ла пре ки да на  
не ки на став ни ци су би ли мо би ли са ни, 
не ки су пре ме шта ни у шко ле из ван 
Ру ме, уки ну то је и уче ње ћи ри ли це. 
За вр шет ком ра та, у но вој др жа ви Кра
ље ви ни СХС, а по том Кра ље ви ни Ју го
сла ви ји,  у Ру ми су шко ле на ста ви ле 

свој рад, а Гим на зи ја је про ши ре на за 
два раз ре да, сед ми и осми  и про ме ни
ла је на зив у „Ре ал на Гим на зи ја“ (уме
сто ра ни јег на зи ва При вре ме на ма ла 
ре ал на Гим на зи ја). 

Пр ви ис пит зре ло сти – ма ту ра, одр
жан је 24. ју на 1920. го ди не. Пред се да
вао је ди рек тор Мо јо Ме дић, а ис пит су 
по ла га ла три уче ни ка и јед на уче ни ца: 
Кар ло Данк, Мир ко Рех ни цер, Во ји слав 
Влат ко вић и Ми ла Ша у ла. То су би ли 
пр ви рум ски ма ту ран ти. По што у пр вим 
по сле рат ним го ди на ма ни је би ло до ста 
ђа ка – ма ту ра на та, ма ту ра је пред ста
вља ла ве ли ки до га ђај о ко ме се до ста 
при ча ло. Та ко је био оби чај, да се сви 
мла ди ћи ко ји су по ло жи ли ис пит оба ве
зно по ја ве на кор зоу но се ћи штап у 
ру ци, као знак да су ма ту ри ра ли. 

Вр ху нац ма тур ске ра до сти је би ла 
оба ве зна ма тур ска ве чер ко ја би се на 
кра ју пре тво ри ла у ђач ки лум пе рај. 
Мо јо Ме дић се,  по што је из вео сво ју 
пр ву ге не ра ци ју ма ту ра на та, пен зи о ни
сао. За но вог ди рек то ра је име но ван 
Ми лан Ле ка. Строг и пра ви чан, тру дио 

се да рум ска Гим на зи ја иде у ко рак са 
дру гим на пред ним сред њим шко ла ма у 
зе мљи. По жу ри вао је из град њу згра де 
у ко јој ће би ти сме ште на гим на зи ја. 
Згра да је за вр ше на у је сен 1924. го ди
не. То је би ла јед но спрат на згра да ко ју 
је про јек то вао осјеч ки ар хи тек та Вик тор 
Ак сман. Ме сто је иза бра но ма ло да ље 
од град ског цен тра, на углу ули ца Врд
нич ке и Глав не, та ко је обез бе ђе на 
ти ши на по треб на за мир но одр жа ва ње 
на ста ве.

Ђа ци су та ко ђе, на ста ви ли са 
сво јим ак тив но сти ма и ра зо но
да ма ван шко ле. На ро чи то су 

их ра до ва ли пле сни те ча је ви тзв. „ТАН
ЦШУЛ“. Зи ми су их ор га ни зо ва ли 
ди пло ми ра ни учи те љи игра ња и удвор
но сти,  нај пре Алек сан дар Кир ша нек, 
по том Ја коб Рај зер. Ђа ци су учи ли да 
игра ју ко ло, пол ку, вал цер, ка дрил, 
за тим мо дер не игре: ши ми, тан го, фок
срот. Ђа ци ни су има ли при ли ке да 
че сто по ка зу ју сво је сте че но зна ње на 
овом те ча ју. На и ме, са мо два пу та го ди
шње им је би ло до зво ље но да иду на 

Пр ви ма ту ран ти Рум ске гим на зи је са ди рек то ром и про фе со ром
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игран ку, и то у вре ме школ ских при ред
би. На кра ју пле сног те ча ја, ор га ни зо
вао се ис пит, „пле сни вен чић“. Овом 
ис пи ту су при су ство ва ли ро ди те љи и 
ди рек тор са на став ни ци ма. Од ве ли ког 
зна ча ја за ђа ке су би ли кон цер ти ви о
ли ни сте Злат ка Ба ло ко ви ћа, Ми ла на 
Јо ва но ви ћа, Пе тра Сто ја но ви ћа  и пи ја
ни сте Ру мља ни на, Бо ри сла ва Бог да но
ви ћа, као  и кон церт ни на сту пи ба ри то
ни сте Ни ко ле Цве ји ћа. Вр ху нац ова
квих све ча но сти би ло је го сто ва ње 
Но во сад ског по зо ри шта. Кра јем 1921. и 
по чет ком 1922. го ди не из во ди ло се низ 
драм ских опер ских пред ста ва у дво ра
ни „Ва шаш“. Та ко су рум ски ђа ци има ли 
при ли ку да гле да ју из во ђе ње Шек спи
ро вог Ха мле та, слу ша ју опе ре Би зеа, 
Вер ди ја, Пу чи ни ја, Сме та не... 

Јед на од зна чај них ђач ких ак тив но
сти са успе шном, ду гом тра ди ци
јом ко ја тра је и да нас,  је сте Гим на

зиј ски ме шо ви ти хор. Хор је пе вао на 
све то сав ским про сла ва ма и го ди шњим 
школ ским при ред ба ма. По ред хор ског 
из во ђе ња, би ло је и ре ци та ци ја и по зо
ри шних ко ма да. По ред хо ра, у Гим на зи
ји је по сто јао Там бу ра шки збор и Гу дач
ки ор ке стар. Ђа ци су зна ње сте че но у 
хо ру и там бу ра шком збо ру, ко ри сти ли 
за из во ђе ње ноћ них се ре на да под про
зо ри ма сво јих сим па ти ја. По ред по сто
је ћих сек ци ја и ли те рар но удру же ње 
„Обра зо ва ност“ је за ђа ке има ло ве ли
ки зна чај. Осно ва но је 1920. го ди не, 
има ло је књи жни цу и чи та о ни цу, а про
фе со ри Иван Ба ре тић и Пе ра Љу бић су 
во ди ли удру же ње. На ли те рар ним ску

по ви ма су се чи та ли ђач ки са ста ви и 
ре фе ра ти, ре ци то ва ли се сти хо ви 
Ду чи ћа, Шан ти ћа, Ра ки ћа...

Ђа ци у шко ли ни су во ле ли ча со ве 
фи скул ту ре од но сно гим на сти ке, али су 
у сло бод но вре ме во ле ли да се ба ве 
спор том. Од свих спор то ва, нај о ми ље
ни ји је био фуд бал. У Ру ми је та да 
по сто ја ло не ко ли ко фуд бал ских клу бо
ва: „Сре мац“, „Фру шко го рац“, „Спар та“ 
и  „Оби лић“. „Фру шко го рац“ је био фуд
бал ски клуб рум ске Гим на зи је. Из школ
ског из ве шта ја за 1938/1939. го ди ну, 
на во ди се „да ђа ци рев но сни фи скул ту
ри рђа во сто је у шко ли, ве ли ки број 
по на вља или по ла же по прав ни ис пит. 
Они ђа ци ко ји има ју да ра и во ље за 
књи гом, сла бо се од ње одва ја ју, а они 
ко ји има ју да ра и во ље за гим на стич ка 
ве жба ња, не мо гу у шко ли да по стиг ну 
за до во ља ва ју ћи успех“.

У Ју го сло вен ском со ко лу ђа ци су 
на док на ђи ва ли све спорт ске ак тив но
сти, ко је ка ко су го во ри ли,  у шко ли 
ни су има ли на ча со ви ма.Та ко ђе, ме ђу 
ђа ци ма не мач ке на род но сти је би ло 
до брих спор ти ста, они су ве жба ли у 
не мач ком гим на стич ком дру штву „Тур
нфе рај ну“. Јед но од ђач ких ра зо но да су 
би ла град ска из ле ти шта: Бор ко вац, 
Ку дош, парк Ти во ли (не ка да шњи ре пре
зен та тив ни део бив шег Пе ја че ви ће вог 
има ња са управ ном згра дом ко ја се 
зва ла „Пе тров двор“) где су че сто од ла
зи ли. 

За ђа ке су не ма ње за ни мљи ве екс
кур зи је би ле у Врд ни ку, на Зма јев цу и 
на Стра жи ло ву, док су ве ће (да ље) екс
кур зи је би ле на Ђер дап, Ја дран ско 
мо ре, Ма ке до ни ју...

У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, 
по ред спо ме ну тих ђач ких дру шта ва, 

Уче ни ци др жав не-ре ал не гим на зи је у Ру ми 1929.го ди не

Др жав на ре ал на гим на зи ја



20 15. FEBRUAR 2023.  M NOVINE ДРУШТВО

по сто ја ло је још не ко ли ко слич них 
удру же ња: Стег из вид ни ка и пла ни на
ра, под мла дак Дру штва Цр ве ног Кр ста, 
Дру штво за по ма га ње си ро ма шних и 
вред них уче ни ка и уче ни ца, Ко ло тре
зве не мла де жи, Под мла дак Ае роКлу
ба „На ша Кри ла“, Је дри ли чар ска гру па 
Ае роКлу ба „Фру шко гор ски Змај“...

По ли тич ко и еко ном ско ста ње у 
зе мљи и све ту 30тих го ди на 20. 
ве ка је ути ца ло на шко лу и ђач ки 

жи вот. Ђа ци ви ших раз ре да Гим на зи је  
су се све ви ше за ни ма ли за по ли ти ку и 
раз ли чи то су се ор јен ти са ли. Зна тан 
број ђа ка је при шао Љо ти ће вом  „Збо
ру“, а би ло је и ђа ка ко ји су се ор га ни
зо ва ли у СКОЈ. Та ко је ме ђу гим на зи
јал ци ма, у го ди на ма пред свет ски рат 
би ло стал них иде о ло шких су ко ба, ко ји 
су до во ди ли и до фи зич ког об ра чу на. 
Ови су ко би су до ла зи ли до из ра жа ја 
на ли те рар ним сек ци ја ма, та ко да је 
уме сто ђач ких при ча о уче њу, ис пи ти
ва њу, анег до та ма на ча со ви ма и сми
шља њу на ди ма ка про фе со ри ма, од ла
за ка у би о скоп или на из лет, ба вље ње 
по ли ти ком до ла зи ло пр ви план.

Из би ја њем Дру гог свет ског  ра та и 
ула ском не мач ке вој ске у Ру му 10. 
апри ла 1941. го ди не, пре ки нут је пе ри
од без бри жног ђач ког жи во та. Гим на
зи ја је на ста ви ла рад у из ме ње ним 
окол но сти ма. Из ме ђу оста лог, оку па
ци о не вла сти су зах те ва ле да срп ска 
де ца из окол них рум ских се ла на пу сте 
Гим на зи ју, да би усту пи ли ме сто ђа ци
ма не мач ке на род но сти. Из ба че ни су 
сви на став ни ци и уче ни ци, ко ји су се 
на би ло ко ји на чин су прот ста вља ли 
овом ре жи му. Школ ски из ве шта ји из 
рат них го ди на пи шу да је у шко ли све 
ма ње ђа ка а да су за тво ри све пу ни ји. 
То ком ра та гим на зиј ска ор га ни за ци ја 
СКОЈа је уче ство ва ла у бор би про тив 

оку па тор ских вла сти, кроз раз не иле
гал не ак ци је, као и од ла ском ђа ка у 
бор бу. Са јед не стра не, ђа ци у све 
ве ћем бро ју од ла зе у на род но о сло бо
ди лач ку бор бу, а са дру ге, у шко ли је 
би ла ор га ни зо ва на ка то лич ка омла
дин ска ор га ни за ци ја „Кри жа ри“, ко ја је 
тре ба ло да ра ди у ду ху уста шких на че
ла. 

Ве ли ки број рум ских ђа ка (гим на зи
ја ла ца) је по ги нуо у ра ту. По сле за вр
шет ка ра та, Гим на зи ја је до би ла име 
Сте ван Пу зић (22. де цем бра 1959. 
го ди не), ђа ка ове шко ле ко ји је по ги нуо 
у ра ту. По сле осло бо ђе ња Ру ме 27. 
ок то бра 1944. го ди не у не по сред ној 
бли зи ни Срем ског фрон та су се оба
вља ле при пре ме да Гим на зи ја на ста ви 
свој рад оку пља ју ћи ђа ке из це лог 
Сре ма. У школ ској згра ди је би ла вој на 
бол ни ца, док су за при вре ме ни сме
штај Гим на зи је ис ко ри шће не две при
ват не згра де.  То је би ла је ди на шко ла 
у Сре му са ре дов ном на ста вом.

То ком пр ве по сле рат не школ ске 
го ди не 1945. до шло је до из ме на у 
на ста ви. Не ка да шње че тво ро го ди шње 
оба ве зно шко ло ва ње је про ду же но на 
се дам, а по том и на осам го ди на, док је 
Гим на зи ја по де ље на на „Пот пу ну 
ме шо ви ту Гим на зи ју“ и „Ни жу ме шо ви
ту Гим на зи ју“. 

Од школ ске 1950. го ди не од ве ли ког 
бро ја оде ље ња Ни же ме шо ви те Гим
на зи је и до та да шњих рум ских че тво ро
ра зред них основ них шко ла су на ста ле 
три осмо го ди шње шко ле. Од ви ших 
оде ље ња пот пу но ме шо ви те Гим на зи
је, на ста ла је „Ви ша ме шо ви та Гим на
зи ја“ са пет ви ших раз ре да. Рум ска 
гим на зи ја је 1952. го ди не по ста ла 
че тво ро ра зред на сред ња оп ште о бра
зов на шко ла. Гим на зи ја је и да ље би ла 
сме ште на у сво јој згра ди у Глав ној 

ули ци, да би 23. ок то бра 1963. го ди не 
пре шла у но во и згра ђе ни обје кат у 
Пар ти зан ској ули ци . 

У по сле рат ном пе ри о ду, од но сно  у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка уса вр ша ва ју 
се на став не ме то де и на ста вља се тра
ди ци ја до брог и струч ног на став ног 
ка дра, а на ста ва до би ја ка би нет ски 
ка рак тер. Од нос из ме ђу уче ни ка и про
фе со ра се ме ња у од но су на ра ни ји 
пе ри од, при ла го ђа ва се но вим усло ви
ма жи во та и ра да. 

Ва жну уло гу у школ ском и ван школ
ском жи во ту има ла је уче нич ка 
омла дин ска ор га ни за ци ја, по ред 

уче ња њен глав ни за да так је био кул
тур нопро свет ни рад, ме ђу соб но по ма
га ње ме ђу уче ни ци ма. На ста вља ју рад 
мно ге сек ци је: драм ска, ли те рар на, 
спорт ска, а у ду ху гим на зиј ске тра ди ци
је, рад на ста вља и гим на зиј ски хор. 
Драм сколи те рар на сек ци ја је по сти гла 
ве ли ке успе хе на фе сти ва ли ма сред
њо школ ске омла ди не. За жи вот рум
ских ђа ка је од ве ли ког зна ча ја би ло 
ре ор га ни зо ва ње На род ног уни вер зи те
та у ко ме су при ре ђи ва ни кон цер ти, 
пред ста ве, умет нич ке из ло жбе.

Сва ка ко вре ди на по ме ну ти  да су 
рум ски ђа ци, пр вен стве но гим на зи јал
ци, као и њи хо ви про фе со ри, исто ри ча
ри Бог дан Ра ја ко вац и Вла ди мир Бен ко 
сво јим на сто ја њи ма да са чу ва ју кул тур
ну ба шти ну овог под не бља знат но 
до при не ли и осни ва њу За ви чај ног 
му зе ја Ру ма 1962. го ди не. 

Иа ко се у но вим дру штве нопо ли тич
ким и кул тур ним при ли ка ма ме њао 
на чин шко ло ва ња и жи вот ђа ка, Ру ма 
мо же да се по хва ли са из у зет но до брим 
шко ла ма, ко је су ишко ло ва ле ве ли ки 
број свет ски по зна тих на уч ни ка, књи
жев ни ка, умет ни ка, док то ра.... 

Фото: За ви чај ни му зеј Ру ма

Срп ска шко ла
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МИ ЛАН ЖИВ КО ВИЋ, ГИ ТА РИ СТА ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Жи вот са два на ест ги та ра
и се дам на ест па са

Јед ну од нај ста ри јих ги та ра ко ју има, 
Ми лан је до нео из Њу јор ка и има ви ше од 
30 го ди на

Ми лан Жив ко вић из Срем
ске Ми тро ви це има 12 елек
трич них ги та ра. Не ко би 
ре као да је ко лек ци о нар, 
ре ста у ра тор, а они ко ји га 
зна ју са би не, ка жу да је сја
јан му зи чар. Да нас сви ра у 
хе ви ме тал бен ду „Amor’s 
ar rows”. 

– Пр во сам, као де чак, 
по чео да сви рам аку стич ну 
ги та ру. Ишао сам на ча со ве 
кла сич не ги та ре. Љу бав пре
ма рок му зи ци ме је др жа ла 
кроз основ ну шко лу, а увек 
сам на ги њао ка ме ло дич ном, 
а бр зом рит му. Са да се ба вим 
ау тор ским ра дом са сво јим 
бен дом. Об ја ви ли смо но ви 
спот и у ско ри јој бу дућ но сти 
пла ни ра мо да ком пле ти ра мо 
ал бум. Од 14. го ди не сам 
по чео да сви рам ту вр сту 
му зи ке. Имам до ста ги та ра, 
мно ге сам сре ђи вао и пре у
ре ђи вао, нај пре естет ски, али 
им ме њам и маг не те, по де
ша вам пре ма свом сти лу 
му зи ке, јер ми тре ба ма ло 
твр ђи звук. Ни је ми то стра но, 
јер сам елек три чар, па ми је 
по зна то све око ин ста ла ци ја, 
ка же Ми лан Жив ко вић. 

Јед ну од нај ста ри јих ги та ра 
ко ју има, Ми лан је до нео из 
Њу јор ка и има ви ше од 30 
го ди на. Ме ђу тим, ка же да су 
и оста ле у функ ци ји и све их 
упо тре бља ва. 

– Би рам их, као же не кад 
има ју ор мар са сто ти ну ци пе
ла. На ба вљам ги та ре пре ко 
дру штве них мре жа, сај то ва 
за ку по ви ну и про да ју, раз ме
њу јем... Мно ге сам на ва био 
па про дао, јер не за до во ља
ва ју оно што је по треб но за 
мо ју му зи ку. Ове са да ко је 
имам су од го ва ра ју ће, ре као 
је Ми лан.

Мо дер ни је вре ме до не ло је 
и не ке но ве му зич ке прав це и 
трен до ве. Му зи ча ри сма тра ју, 
ипак, да рок му зи ка не ће 
ни ка да не ста ти, као ни ин те
ре со ва ње за њу.

– У ма лој сре ди ни је сте 
те шко сви ра ти та кву вр сту 
му зи ке, ко ја је би ла за сту
пље на осам де се тих го ди на 
из ра зи то, па и де ве де се тих. 
По сле је то пре шло у не ку 
дру гу вр сту му зи ке, ко ја се на 
овим про сто ри ма ви ше це ни. 
Ово што ја ра дим са сво јим 
бен дом је љу бав и ни је нам 
глав ни циљ ве ли ка за ра да. 
Иде мо на свир ке, фе сти ва ле, 
ми то во ли мо. Не пре о вла да
ва „ко мер ци ја ла“. У бен ду 
има мо мла дог пе ва ча, ко ји је 
ро ђен 1992. го ди не, а ре ци
мо, ја сам ро ђен 1966. го ди
не, та ко да има мла дих на да, 
об ја шња ва Жив ко вић.

Наш са го вор ник се ба ви и 
удо мља ва њем па са, у окви ру 
де ло ва ња удру же ња „Леа“, 

па та ко му дру штво у ку ћи 
пра ви се дам на ест жи во ти ња, 
ко је че ка ју сво је вла сни ке. 

– Пси, ка да сви рам, лег ну 
по ред по ја ча ла и спа ва ју, то 

је не ве ро ват но, њих му зи ка 
уми ру је. Ни су у па ни ци од 
хе ви ме тал му зи ке, ко би то 
ре као, пи та се Ми лан Жив ко
вић? А. Дра жић

Ми лан Жив ко вић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Про мо ци ја књи ге др Ра дој ла Мар ки ће ви ћа
У Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић“ 

одр жа на је про мо ци ја књи ге „За ти ра
њем срп ског по сто ја ња ко му ни сти 
пи са ли исто ри ју“ ау то ра др Ра дој ла 
Мар ки ће ви ћа. Ова пу бли ка ци ја пред
ста вља још јед ну у ни зу књи га, ко ја 
на сто ји да љу ди ма про бу ди се ћа ње на 
про шлост срп ског на ро да од сред њег 
ве ка до са вре ме ног до ба.

Нај зна чај ни ји део пу бли ка ци је од но
си се упра во на пе ри од Дру гог свет ског 
ра та, а по себ на па жња по све ће на је 
дра ма тич ним до га ђа ји ма ве за ним за 
уста нак у за пад ној Ср би ји, по том и 
су ко бу из ме ђу пар ти за на и чет ни ка. 
Мар ки ће вић осве тља ва ма ло по зна те 
де та ље из кра ја ко ји нај бо ље по зна је, 
у че му је и нај ве ћа вред ност овог ру ко
пи са.  
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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)

„Уче ста ли су у по то ње до ба на па да ји на 
ау то мо би ле и у њи ма на ла зе ће осо бе“

При пре ма: Дејан Мостар лић

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

Об ја ва број 827 од 10. 
ок то бра 1909. го ди не 
пред ста вља ли ци та

ци ју (јеф тим бу), ко ја је у су
шти ни иден тич на да на шњем  
по ступ ку јав не на бав ке за 
по тре бе Кра љев ске зе маљ
ске ка зни о не у Ми тро ви ци 
то ком 1910. го ди не. У по зи ву 
за ин те ре со ва ним по ну ђа чи
ма на во ди се спе ци фи ка ци ја 
тра же не ро бе и усло ви ко је 
по ну ђа чи мо ра ју да ис пу не 
да би њи хо ве пи са не по ну де 
би ле раз ма тра не. Пот пи сник 
овог по зи ва (ли ци та ци је) је 
др Ми лан Ко стић, та да шњи 
управ ник ми тро вач ке ка зни
о не.

„Кра љев ска зе маљ ска ка
зни о на у Ми тро ви ци

Јеф тим ба
За ре жи ју и оп скр бу ка

жње ни ка и стра жа ра, те за 
по тре бе сво јих чи нов ни ка за 
го ди ну 1910. тре бо ва ти ће 
под пи са но рав на тељ ство од 
при ли ке: 1000 кг уља; Ci lin de
rohl 1000 кг уља; Ma sli ne nohl, 
200 кг гра ха .., 50 кг јеч ма..., 
50 кг ри же, 400 кг уља је да
ћег, 30 Мтз. ше ће ра у коц ка
ма, 30 Мтз. ше ће ра у гла ва ма 
и 30 хек то ли та ра оц та. За до
ба ву ових жи ве шних и имих 
дру гих сред ста ва ко ја ће се 
чи ни ти сук це сив но те ча јем 
го ди не 1910. пре ма на руџ ба
ма под пи са ног рав на тељ ства 
рас пи су је се ови ме јеф тим ба 
пу тем пи сме них по ну да. Они 
ко ји ре фле ти ра ју на до ба ву 
свих или по је ди них го ре на
ве де них вр сти жи ве жа и имих 
по тре ба не ка из во ле сво је 
би ље го ва не пи сме не  по ну де 
с узор ци ма под не ти нај да ље 
до 11 ча со ва до под не 31. ли
сто па да 1909. рав на тељ ству 
Кра љев ске зе маљ ске ка зни
о не у Ми тро ви ци....“

Про гла сом број 829 од 17. 
ок то бра 1909. ре гу ли ше се 
по сту пак бер бе ку ку ру за ко ји 
по чи ње 18. ок то бра и до зво
љен је од ју тар њих са ти до 
за ла ска сун ца. Про пи су је се 
и низ за бра на не до зво ље не 
тр го ви не и пре но са ку ку ру за 
од стра не над ни ча ра и рад
ни ка у по љу.

„По чам од су тра, то јест у 
по не де љак да на 18. ок то бра 
1909. до зво љу је се бра ње 
ку ку ру за и то на овај на чин. 

Из ју тра са мо до за о да 
сун ца. По сле за о да сун ца не 
сми је ни тко са пра зним ко
ли ма у по ље ићи. На да ље, 
ни је сло бод но над ни ча ри ма 
у кри лу у тор би или у џа ку 
ни шта но си ти, а на ро чи то 
не ку ку руз, јер су по ља ри 
овла сте ни од истих, пољ ске 
про из во де од у зе ти а по ред 
то га при ја ви ти њих и га зду 
код ко га су то га да на ра ди ли 
ка зне ра ди. На да ље, за бра
њу је се под нај стро жи јом ка
зном свим ал ва џи ја ма и кра
ма ри ма да са сво јом ро бом 
из ван гра да из ла зе и та мо 
ро бу за ку ку руз про да ју, јер 
је већ у мно гим слу ча је ви ма 

до ка за но да на овај на чин 
про да ва ни ку ку руз по ти че 
од кра ђе “ 

Про гла сом број 866 од 5. 
но вем бра 1909. го ди не пр
ви пут се  ре гу ли ше пи та ње 
без бед но сти во жње ау мо мо
би ли ма по што је при ме ће но 
да се у по је ди ним пре де ли ма 
др жа ве де ша ва ју на па ди на 
ау то мо би ле у по кре ту, од но
сно на пут ни ке ко ји се у њи
ма на ла зе.

„У не ким пред је ли ма Кра
ље ви не Хр ват ске и Сла во ни
је уче ста ли су у по то ње до ба 
на па да ји на ау то мо би ле и у 
њи ма на ла зе ће осо бе. Би ло 
је слу ча је ва гдје су на па да чи 
сва ка ко осо бе ко је при па да ју 
нај ни жим сло је ви ма пу чан
ства ка ме њем, то ља га ма и 
ра зним имим ору ђем на ва
ли ли на при ла зе ће ау то мо
би ле, та ко да је у по је ди ним 
слу ча је ви ма би ла угро же на 
тје ле сна си гур ност, да па
че и жи вот осо ба ко је су се 
ау то мо би лом про ва жа ле. 
Бу ду ћи да је во жња ау то мо
би ли ма и мо тор ко ту ри ма 
на ред бом од 8. ли сто па да 
1900, број 58651 до зво ље на, 

то се сват ко ко ји та про мет
на сред ства у во жњи оме та, 
чи ни крив цем за бра ње но га и 
ка жњи во га чи на. “

Про глас број 893 од 12. но
вем бра 1909. го ди не од но си 
се на за ка за ну јав ну про да
ју зим ских и лет њих ће ба ди, 
плах ти и сла ма ри ца од стра
не ло кал ног за по вед ни штва 
на те ри то ри ји Гра да Ми тро
ви це.

“Дне 14. сту де на 1909 у 10 
ча со ва до под не у слу ча ју 
по вољ ног вре ме на про да
ва ти ће ово крил но за по вјед
ни штво у Ми тро ви ци на Ми
ле ки ћа тр гу дра жбе но ста
ра зим ска и љет ња ће пе та, 
плах те, слам ња че.... Сто га 
ко же ли ку пи ти не ка ре че ног 
да на из во ли код спо ме ну тог 
при су ство ва ти“

У про гла су број 831 из ок
то бра 1909. го ди не сто ји:

„Сви они ста нов ни ци ко
ји по сје ду ју ждреп це, мо ра ји 
исте при ја ви ти оп ћи ни  у со
би гдје се из да ју па со ши. Тко 
то не уч ли ни, би ти ће стро го 
ка жњен. Пр ја ве се при ја му 
до 15. но вем бра те ку ће го
ди не.“

Пе чат и пот пис Управ ни ка Кра љев ске зе маљ ске ка зни о не у Ми тро ви ци др Ми ла на Ко сти ћа  
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Си гур но је да не по сто ји 
ку ћа у ко јој ни је по треб на 
ме тла,  а за чи шће ње ве ћих 
по вр ши на, пре све га дво ри шта 
и ули це, нај бо ља је ме тла 
ко ро ва ча.  За хва та ве ли ку 
по вр ши ну и ни је те шка.  А да 
би ме тла до бро чи сти ла, мо ра 
би ти чвр сто по ве за на.

Јан ко Ча њи из Ста ре Па зо ве 
већ се дам го ди на пра ви ме тле 
ко ро ва че, а овај по сао је на у
чио од свог оца ко ји се ти ме 
ба вио око 25 го ди на. Нај че шће 
се про из вод њи ме тли по све ћу
је то ком ви кен да или на кон 
до ла ска с по сла, јер га рад са 
при род ним ма те ри ја ли ма опу
шта.  Ко ри сти су ве гра не ко ро
ва,  ко је уна пред раз вр ста по 
ве ли чи ни а за тим их спа ја и 
ве зу је.

Од ала та су по треб не  ма ка
зе и кле шта, уз то тан ка жи ца 
и ка нап а за чвр сто ве зи ва ње 

по ма же му спе ци јал но на пра
вље на сте га, ко ју је на сле дио 
од оца. Да би ме тла би ла при
јат на за ру ке, не сме да бо де. 
Фи нал ни део по сла пре у зи ма 
ње го ва су пру га Ка та ри на, ко ја 
очи сти др шку. Она је  за ду же
на је и за се тву ко ју оба вља ју  
кра јем мар та или по чет ком 
апри ла, при че му ко ри сте сво
је се ме. Биљ ка ни је зах тев на 
за уз гој, а ве ћи по сао пред сто
ји у ав гу сту на кон ски да ња 
усе ва, јер се ко ров мо ра осу
ши ти.

Ка ко ка жу, по сао ни је те жак, 
а на овај на чин до при но се 
свом кућ ном бу џе ту.  Го ди шње 
на пра ве око 400, про да ју их по 
400 ди на ра за ко је има ју сво је 
стал не му ште ри је. Ка ко је на 
кра ју до дао Јан ко, ме тла не 
сме да се рас пад не, мо же 
са мо да се по де ре од пре ве ли
ке упо тре бе. З. К.

СТА РА ПА ЗО ВА

Ме тле ко ро ва че још увек не за мен љи ве

СРЕТЕЊЕ, СВЕТИ ТРИФУН И ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

Жи ве ли и во ле ли се!
Ди ле му шта сла ви мо, Све тог Три фу на или Дан за љу бље них раз ре ши-

ти та ко што ће мо спо ји ти ви но и љу бав

Два де се так го ди на већ сла ви мо 
Дан др жав но сти на Сре те ње или 
15. фе бру а ра по гре го ри јан ском 

ка лен да ру. Нео бич но је да се ку лар на 
др жа ва свој основ ни др жав ни пра зник 
ве зу је за цр кве ни, но ми смо на род 
ко ји сво ју исто ри ју чвр сто ве зу је за 
ми то ло ги ју, па иа ко је Пр ви срп ски 
уста нак по чео пре две сто ти не де вет
на ест го ди на, што је за и ста би ло пре
крет ни ца за об но ву др жа ве, Ка ра ђор
ђе и уста ни ци су опе ва ни у еп ским 
пе сма ма и уста нак је одав но на ни воу 
ми та. Мно ги ма је 29. но вем бар си но
ним за дан др жав но сти, али од ка да је 
Сре те ње уве де но као др жав ни пра
зник, па до рас па да др жав не за је ди це 
са Цр ном Го ром, као Дан др жав но сти 
се сла вио 27. април, ка да је фор ми ра
на по след ња „Ју га“, Са ве зна ре пу бли
ка Ју го сла ви ја. Сре те ње као хри шћан
ски пра зник се обе ле жа ва че тр де се ти 
дан од Бо жи ћа и пре ма на род ном 
ве ро ва њу ту се сре ћу зи ма и ле то. 
Оби чај укљу чу је ме две да и ње го ву 
сен ку, а ме двед се бу ди из свог зим
ског сна и из ла зи на по ље, па ако је на 
Сре те ње сун ча но, ме двед ће се упла
ши ти и вра ти ти уну тра, те ће зи ма 
по тра ја ти још шест не де ља. Из вор но, 
прет по ста вља се да овај оби чај ни је 

укљу чи вао ме две да, већ је на род гле
дао да ли се сто ка зби ла јед на уз дру
гу, те су по то ме прет по ста вља ли да 
ли ће убр зо про ле ће или не. 

Но, дан ра ни је, на Све тог Три фу на, 
14. фе бру а ра, ви на ри сла ве свој дан. 
У на шем окру же њу нај ви ше је об у хва
ће на Вој во ди на, По мо ра вље и град 
Ко тор, где је Све ти Три фун и за штит
ник гра да. Све ти Три фун је за штит ник 
свих усе ва, због то га се он при ка зу је 
ка ко у јед ној ру ци др жи крст, у дру гој 
ру ци или гра ну ви но ве ло зе или пше
ни цу. Шти ти усе ве од гра да, од ште то
чи на и због то га се у мно гим се ли ма 
Шу ма ди је ор га ни зу ју за вет не по вор ке, 
шти те се ло и све усе ве од ра зних 
не по го да. Тог да на, оби чај је да ви но
гра да ри из ла зе у ви но град, оре зу ју 
чо ко те ви но ве ло зе и тај оре зан чо кот 
по ли ва ју ви ном, нај бо љим од про шло
го ди шње бер бе, ко је ће омо гу ћи ти 
исто та ко пло до но сан род и у те ку ћој 
го ди ни. Оби чај је био да то га да на и 
го сти о ни ча ри бес плат но то че ви но, 
али не што нам се чи ни да се од тог 
оби ча ја од у ста ло. (Гре о та). У са вре ме
ном до бу, сла ви се и је дан пра зник 
по тро шач ког дру штва, Дан за љу бље
них. Ето, ди ле ме шта сла ви мо и ко је 
вје ра, а ко не вје ра. Све ти Ва лен тин 

ко ји се код ри мо ка то ли ка, по гре го ри
јан ском ка лен да ру сла ви истог да на, 
био је све тац ко ји у Рим ском цар ству 
вен ча вао вој ни ке са њи хо вим љу ба ма, 
што је би ло стро го за бра ње но. Та ко је 
стра да њем за хри шћан сто во по стао 
зна ча јан све тац. У сред њем ве ку је 
ен гле ски краљ Хен ри VI II про гла сио 
дан Све тог Ва лен ти на, а ка сни ја фран
цу ска и ен гле ска књи жев нсот га је 
ве зи ва ла за за љу бље не. По сто је и 
не ке ве зе са пра зни ци ма ан тич ке Грч
ке и Ри ма, ко ји су би ли пра зни ци по ро
ди це и бра ка. У рим ској ми то ло ги ји је 
бо ги ња Ју но на за штит ни ца бра ка, па 
су се у фе бру а ру обе ле жа ва ли да ни 
бо ги ње Ју но не, ка да се же на ма по кла
ња цве ће. Сто га Ва лен ти но во или Дан 
за љу бље них има ко ре не још у ан тич
кој Грч кој и Ри му, ка сни је кроз сред њи 
век он до би ја не ка но ва обе леж ја, а 
да нас је то по стао гло бал ни фе но мен 
ко ји има за циљ не го ва ње по тро шач ке 
кул ту ре. 

Ди ле му шта сла ви мо, Све тог Три фу
на или Дан за љу бље них раз ре ши ти 
та ко што ће мо спо ји ти ви но и љу бав. 
Бит но је во ле ти и зна ти ужи ва ти, а ко 
је икад во лео, зна ко ли ко се у љу ба ви 
ужи ва. Жи ве ли и во ле ли се! 

Чи тан ка
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ОВАН: Ја сно вам је да 
око ли на од вас оче ку је 
да се не пре кид но 
ис ти че те са по себ ним 

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

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

на или про це не не ма ни зна чај ног 
по слов ног успе ха. По треб но је да 
се уса гла ша ва те са сво јим са рад
ни ци ма око ува жа ва ња раз ли чи
тих ин те ре са, ка ко би сви око вас 
осе ти ли мо рал ну и ма те ри јал ну 
са тис фак ци ју. Па жња и раз у ме ва
ње ко је до би ја те у кру гу сво је 
по ро ди це де лу ју вр ло под сти цај но. 

БЛИ ЗАН ЦИ: 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 зни 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 што сте и за ми сли ли. 
Оче ку је вас по зи ти ван обрт у 
љу бав ном жи во ту. Пре пу сти те се 
сво јим осе ћа њи ма да вас во де. 

РАК: На ла зи те се на 
ве ли ки ко рак ис пред 
дру гих, јер уме те тач
но да пред ви ди те 

не чи ју ре ак ци ју или од го вор у 
по слов ним пре го во ри ма. Ја сно 
вам је да са вре ме ни ји при ступ 
за јед нич ким те ма ма или ин те ре
си ма до но си ду го роч ни ји успех. 
По ста вља те су ви ше стро ге кри те
ри ју ме пред во ље ну осо бу , али 
ваш под сти цај уме да де лу је бла
го твор но на ви ше на чи на. 

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

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

ДЕ ВИ ЦА: Про ла зи те 
кроз раз ли чи те фа зе 
ства ра лач ког рас по
ло же ња и ста ло вам 

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

ВА ГА: Де лу је те енер
гич но у су сре ту са 
са рад ни ци ма и по ста
вља те но ве зах те ве у 

оче ки ва њу да све те че по ва шим 
про це на ма. Ипак, пре те ра ним 
ис ти ца њем лич них зах те ва иза зи
ва те раз ли чи те ко мен та ре ме ђу 
са рад ни ци ма. Љу бав не раз ми ри
це при хва ти те као про ла зну фа зу, 
јер све се сво ди на но ви под сти цај 
или на до бар им пулс ко ји вас во ди 
ка збли жа ва њу са парт не ром. 

ШКОР ПИ ЈА: 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 или ул ти ма тив 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 до ми нант ну 
уло гу пред парт не ром. 

СТРЕ ЛАЦ: Уме те да 
про це ни те по вољ ну 
си ту а ци ју на по слов
ној сце ни и да осми

сли те до бар на ступ или ре до след 
по те за пред са рад ни ци ма. Обра
ти те па жњу на раз не мо гућ но сти 
парт нер ског удру жи ва ња ко је 
има те. Ва жно је да при хва ти те 
по сло ве за ко је има те до вољ но 
зна ња. У љу бав ном жи во ту не 
мо же те да оста не те рав но ду шни 
на не чи је ути ца је или по ступ ке. 

ЈА РАЦ: Не ко вам да је 
ко ри сне су ге сти је ко је 
ла ко мо же те да при ме
ни те при ли ком ре ша

ва ња озбиљ них пи та ња. По тру ди
те се да пра вил но до зи ра те свој 
ства ра лач ки им пулс са за јед нич
ким ин те ре си ма, ка ко би сте на 
нај бо љи на чин ускла ди ли раз ли ке 
ко је по сто је у ми шље њу или ис ку
ству. Тре нут но пре и спи ту је те свој 
од нос са бли ском осо бом у же љи 
да се што бо ље раз у ме те.   

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ко 
вам да је ко ри сне 
ин фор ма ци је и на 
та кав на чин вам по ма

же да пра вил но про це њу је те раз
ли чи те по слов не мо гућ но сти ко је 
има те на рас по ла га њу. Ја сно вам 
је да за јед нич ки до го во ри пред
ста вља ју по зи ти ван по мак у 
ре ша ва њу ва жних по слов них или 
при ват них ин те ре са. Сло бод но 
из ра зи те не ка сво ја по ти сну та 
осе ћа ња или на ме ре. Учи ни те 
не ки по се бан гест па жње пре ма 
свом парт не ру.

РИ БЕ: По не кад тре ба 
при хва ти ти оне нај те
же окол но сти, ка ко 
би сте се би и дру ги ма 

до ка за ли да сте до вољ но до ра
сли пред нај ра зли чи ти јим иза зо
ви ма. Осло ни те се на сво ју ин ту и
ци ју. Уз бли ску осо бу све мо же те 
да пре ва зи ђе те на до бар на чин, 
не ка вас пра вил но до зи ра ње 
му дро сти, емо ци ја и стра сти 
на ве ду на за јед нич ка љу бав на 
ре ше ња.

VREMEPLOV
15. фе бру ар

1835. До не сен је ли бе рал ни 
Сре тењ ски устав Ср би је, ко ји је 
по узо ру на фран цу ски и бел гиј
ски устав из ра дио Ди ми три је 
Да ви до вић. По том уста ву је 
за ко но дав на и из вр шна власт 
при па да ла кне зу и Са ве ту, што 
је зна чи ло огра ни че ње Ми ло
ше ве до та да ап со лут не вла
сти. Про тив Уста ва су ис ту пи ле 
Аустри ја, Ру си ја и Тур ска, због 
не ких од ре да ба ко је је са др жао 
(нпр. о гр бу и за ста ви). Ру си ја и 
Тур ска по себ но су би ле не за до
вољ не за то што ни је до не сен уз 
њи хо ву са гла сност, па га је Кнез 
Ми лош Обре но вић већ у мар ту 
1835. су спен до вао. 

16. фе бру ар
1877. Ро ђе на је срп ска књи жев
ни ца Иси до ра Се ку лић, из у зе
тан сти ли ста ши ро ког обра зо
ва ња и ви со ке кул ту ре, та на ни 
по сма трач људ ских жи во та и 
суд би на, пи сац ви со ке ду хов но
сти и пре фи ње ног ду ха, члан 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти. 

17. фе бру ар
1871. Ро ђен је срп ски пи сац и 
ди пло ма та Јо ван Ду чић, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
чи је је ства ра ла штво из у зет не 
вер си фи ка ци је уда ри ло пе чат 
срп ској по е зи ји у пр вој по ло ви
ни 20. ве ка. 

18. фе бру ар
1967. “Отац атом ске бом бе”, 
Ро берт Опен хај мер, пре ми нуо 
је у 63. го ди ни. Због сум ње да 
одр жа ва ве зе са ко му ни сти ма, 
од 1953. му је оне мо гу ћен да љи 
рад на атом ским про на ла сци ма 
јер је био про тив ник про из во ђе
ња во до нич них бом би и за ла
гао се за ко ри шће ње ну кле ар не 
енер ги је у мир но доп ске свр хе. 
Ре ха би ли то ван је 1963. го ди не. 

19. фе бру ар
1878. Сан сте фан ским уго во ром 
окон чан је срп скотур ски рат. 
Уго вор ко јим је Ру си ја по ку ша
ла да ство ри Ве ли ку Бу гар ску 
на ра чун Ср би је по ни штен је на 
зах тев оста лих европ ских си ла 
на Бер лин ском кон гре су у ју лу 
1878.

20. фе бру ар
1908. Умро је срп ски пи сац 
Си мо Ма та вуљ, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, је дан од 
нај и стак ну ти јих пред став ни ка 
срп ског ре а ли зма. Пи сао је 
бо га тим и соч ним је зи ком при
по вет ке из цр но гор ског, дал ма
тин ског и бе о град ског жи во та, 
ро ма не и дра ме. 

21. фе бру ар
1997. Пред сед ник Де мо крат ске 
стран ке Зо ран Ђин ђић иза бран 
је за гра до на чел ни ка Бе о гра да, 
на осно ву по бе де опо зи ци о не 
ко а ли ци је “За јед но” на ло кал
ним из бо ри ма у но вем бру 1996, 
чи ме је по стао пр ви не ко му ни
стич ки гра до на чел ник глав ног 
гра да Ју го сла ви је по сле Дру гог 
свет ског ра та.

HOROSKOP

Сре да, 15. (2) фе бру ар 
Сре те ње Го спод ње

Че твр так, 16. (3) фе бру ар 
Све ти Си ме он и Ана; Све ти 
Ја ков, Ар хи е пи скоп Срп ски

Пе так, 17. (4) фе бру ар 
Пре по доб ни Иси дор Пе лу си онт; 
Пре по доб ни Ни ко лај Сту дит

Су бо та, 18. (5) фе бру ар 
Св.муч.Ага ти ја; Св По ли евкт, 
Па три јарх ца ри град ски –За ду
шнице

Не де ља, 19. (6) фе бру ар 
Св. Фо ти је, Па три јарх ца ри град
ски; Св. Ву кол, Еп. сми рин ски 
(Ме сне по кла де)

По не де љак, 20. (7) фе бру ар 
 Све ти Пар те ни је, Епи скоп ламп
са хиј ски

Уторак, 21. (8) фе бру ар 
Св. вел муч. Те о дор Стра ти лат; 
Св. Са ва Дру ги, Ар хи еп. Срп ски 
(Ода ни је Сре те ња)

Crkveni
kalendar

По га чи це
са чвар ци ма

Са стој ци: 500г бра шна, 250г 
сит них чва ра ка или обич них 
са мле ве них или ду ван чва ра ка, 1 
ја је, 1/2 коц ке ква сца, 1 ка ши чи ца 
ше ће ра, 250 ми ли ли та ра мле ка, 
100г ма сти, 1 ка ши чи ца со ли, на 
врх но жа би бе ра, 1 жу ман це, 1 
ка ши чи ца мле ка.

При пре ма: Од 250 ми ли ли та ра 
при пре мље ног мле ка одво ји ти 
ма ло, смла чи ти и раз му ти ти ква сац 
уз до да так јед не ка ши чи це ше ће ра. 
Оста ви ти да за пе ни и да поч не да 
ра сте. У ван глу си па ти бра шно, со, 
ма ло би бе ра, раз му ћен ква сац, 
оста так мле ка, ја је и маст. Све 
из ме ша ти, нај пре вар ја чом а за тим 
и ру ком. До би ће се чвр сто и ма сно 
те сто ко је се ле по ра ди и не ле пи се 
за ру ке. Уме ша ти чвар ке и ме си ти 
још ма ло. По кри ти ван глу пла сич
ном фо ли јом и оста ви ти те сто да 
ма ло од мо ри, око 15 ми ну та. Укљу
чи ти рер ну на 200 сте пе ни. Те сто 
раз ва ља ти на око 2 цен ти ме тра 
де бљи не и окру глом мо длом ва ди
ти по га чи це. Жу ман це раз му ти ти са 
мле ком, па чет ки цом пре ма за ти 
по вр ши ну сва ке по га чи це. Пе ћи 
2530 ми ну та на 200 сте пе ни.

• Не пре ки дај ме док те 
за бо ра вљам! По сле 
мо рам све ис по чет ка ...
• Де пре си ја у Ср би ји је 
кад се ви ше не ра ду је те 
ни ту ђој не сре ћи. 
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ПО ЧЕО ГЛАВ НИ ПРЕ ТРЕС ДРА ЖЕ НУ ЛЕ ТИ ЋУ
ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ ЗБОГ ШПИ ЈУ НА ЖЕ

Кај ки ћу се су ди у од су ству
У Ви шем су ду у Срем ској 

Ми тро ви ци, 8. и 10. фе бра у а
ра одр жан је глав ни пре трес 
бив шем при пад ни ку МУПа 
Ср би је Дра же ну Ле ти ћу (50) 
из Срем ске Ми тро ви це, про
тив ко јег је ту жи ла штво по ди
гло оп ту жни цу за шпи ју ни ра
ње за Си гур но сно оба ве
штај ну аген ци ју Хр ват ске 
(СОА), те да је обез бе дио 
ла жне до ку мен те ко јим је 
Бра ни мир Гла ваш по ку шао 
да спре чи ис тра гу про тив 
се бе. По ред Ле ти ћа, у суд ни
ци се ни је по ја вио Ни ко ла 
Кај кић (48) ко ји је у вре ме 
по ди за ња оп ту жни це био 
ин спек тор у Оде ље њу за 
те ро ри зам и екс трем но на си
ље у По ли циј ској упра ви 
Ву ко вар скосрем ској, као и 
пред сед ник На ци о нал ног 
син ди ка та по ли ци је Хр ват ске. 
Кај кић је имао фор ми ра ну 
са рад нич ку мре жу за при ку
пља ње оба ве штај них ин фор
ма ци ја, за вр бо ва ње ли ца са 
ових про сто ра за са рад њу са 
хр ват ским пра во су ђем, као и 
за до ла же ње до до ку мен та

ци је ко ја би би ла зло у по тре
бље на у спољ но по ли тич ке 
свр хе, у ци љу дис кре ди та ци
је Ср би је. 

– На овим ро чи шти ма су 
са слу ша ни све до ци. Кај кић 
ни је до шао на глав ни пре трес 
и ње му се су ди у од су ству  
ка же су ди ја Ми о драг Ро сић, 
ко ји во ди овај слу чај.

Пр во сте пе ном пре су дом 
Ви шег су да, Ле тић је био осу
ђен на пет го ди на за тво ра, 
али је Апе ла ци о ни суд у 
Но вом Са ду уки нуо и по сту
пак вра тио на по че так. 

Дра жен је ухап шен 13. ју ла 

2019. го ди не у ме ђу на род ној 
по ли циј ској ак ци ји Ср би је, 
Хр ват ске, Че шке и Швај цар
ске и то као члан кри ми нал не 
гру пе Мај кла До ко ви ћа, чи ја 
ор га ни зо ва на гру па је по ку
ша ла да 

про кри јум ча ри 600 ки ло
гра ма ко ка и на вред ног око 18 
ми ли о на евра из Уру гва ја у 
Швај цар ску. 

За Ле тића се, ко ји је био 
по знат у кри ми нал ним ми ље
и ма то ком ис тра ге ко ју је 
во ди ла Без бед но сно ин фор
ма тив на аген ци ја, до шло до 
до ка за да је шест го ди на 
ра дио за хр ват ску оба ве штај
ну слу жбу и то за нов ча ну 
на до ка на ду. 

Од хап ше ња, Ле тић се 
на ла зи у при твор ској је ди ни
ци КПЗ а у Срем ској Ми тро
ви ци.

С. Костић

То ком ис тра жних рад њи, 
БИА је при ку пи ла по дат ке да 
је Ле тић по на ло зи ма при
пад ни ка хр ват ских  без бед

но сних и по ли тич ких струк ту
ра у Ср би ји при ку пљао оба
ве штај не ин фор ма ци је и 
пре но сио их СОА.

Кај кић је оба вљао и функ
ци ју ше фа „Ис тра жног ти ма за 
рат не зло чи не“, ко ји су за јед
нич ки фор ми ра ли МУП Хр ват
ске, Др жав но од вјет ни штво 
Хр ват ске (ДОРХ) и Си гур но
снооба ве штај на аген ци ја 
Хр ват ске ра ди по нов ног 
по кре та ња ис тра жних рад њи у 
ве зи са рат ним зло чи ни ма, 

по чи ње ним про тив ли ца 
хр ват ског по ре кла у пе ри о ду 
гра ђан ског ра та у Хр ват ској, а 
на ро чи то у слу ча је ви ма ко ји 
су већ окон ча ни пра во сна
жним пре су да ма По себ ног 
оде ље ња за рат не зло чи не 
Окру жног су да у Бе о гра ду, 
та да је нај ви ше ко ри стио 
Ле ти ћа у оба ве штај не свр хе.

При ку пљао ин фор ма ци је

Рат ни зло чи ни

У ВИ ШЕМ СУ ДУ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

Про тив “бом ба ша“ из Пу ти на ца 
по диг ну та оп ту жни ца

Ви ши суд у Срем ској 
Ми тро ви ци по твр дио је оп ту
жни цу ко ју је по ди гло ВЈТ, 
про тив Зо ра на Ра ди во је ви ћа 
(40) из Пу ти на ца код Ру ме, 
окри вље ног за кри вич но де ло 
те шко уби ство у по ку ша ју и 
но ше ње и про мет оруж ја и 
екс пло зив них ма те ри ја, ре че
но је на шем ли сту у овом 
су ду. Зо ран би тре ба ло са 
оп ту же нич ке клу пе да из не се 
сво ју од бра ну и раз ја сни шта 
га је до ве ло до то га да пр во 
ис па ли хи тац у прав цу јед ног 
му шкар ца, ко ји је се део у 
ба шти уго сти тељ ског објек та, 
а за тим по сле не ко ли ко ми ну
та у исти тај ло кал ба ци руч ну 
бом бу.

Ин ци дент, ко ји се од и грао 
као сце на из фил ма кра јем 
ма ја про шле го ди не у јед ном 
уго сти тељ ском објек ту у 

Ин ђи ји, пр во је уз не ми рио 
го сте ло ка ла ко ји су се у том 
тре нут ку на ла зи ли, а за тим и 
све оне ко ји су има ли при ли
ку да по гле да ју сни мак ко ји се 
ве о ма бр зо про ши рио по дру
штве ним мре жа ма. 

Под се ћа мо, коб ног да на, 
Ра ди во је вић је са пи што љем 
у ру ци при шао дво ји ци 
му шка ра ца док су се де ла у 
ба шти ка фи ћа и ис па лио 
хи тац у јед ног од њих, ко ји га 
је на сре ћу про ма шио. Ка ко 
се ви де ло на сним ку, ко је су 
за бе ле жи ле ка ме ре из ло ка
ла, на кон пуц ња ве дво ји ца 
му шка ра ца тр че ћим ко ра ци
ма кре ћу пре ма на па да чу ко ји 
бе жи, али се он вра ћа, ула зи 
за њи ма у ло кал и ба ца руч ну 
бом бу, од ко је на сре ћу ни ко 
ни је за до био те же по вре де.

Отац ухап ше ног у ра ни јој 

из ја вио за наш лист, твр дио је 
да је ње гов син то ура дио 
ка ко би ста вио тач ку на прет
ње ко је су тра ја ле ду жи вре
мен ски пе ри од од дво ји це 
му шка ра ца ко ја су у том тре
нут ку се де ла за сто лом ка да 
је упао Зо ран.

– Пи тао сам си на где му је 
ау то, а он ми је ре као да га је 
оста вио на тех нич ком пре гле
ду, тек ка сни је сам са знао да 
су га њих дво ји ца узе ла. 
ре као је та да Мир ко твр де ћи 
да ње гов син ни је узи мао 
па ре од оште ће ног  као што 
се по ја ви ла та ин фор ма ци ја.

Као мо тив овог не ми лог 
до га ђа ја на во дио се да је 
Зо ран дао у за лог свој ау то
мо бил, а ка да га је оште ће ни 
при ти скао да вра ти па ре 
до шло је до ин ци ден та.

С. Ко стић

ШИД

Ко ба си ци ја да

Ап со лут ни по бед ник „Шид
ске ко ба си ци ја де“ ко ја је одр
жа на у су бо ту, 11. фе бру а ра 
је по ро ди ца Ле ма ић из Ши да. 
У Спорт ској ха ли одр жа на је 
га строту ри стич ка ма ни фе
ста ци ја, ко ја има за циљ про
мо ви са ње до ма ћих про из во
да и уна пре ђе ње ту ри стич ке 
по ну де Ши да. Ма ни фе ста ци
ја је одр жа на под по кро ви
тељ ством ло кал не са мо у пра
ве. Истог да на у Сло вач ком 
до му је упри ли че но јав но 
оце њи ва ње, од но сно дру ги 
део ма ни фе ста ци је, ко ја се 
зо ве „Срем ска ко ба си ци ја да“ 
у ога ни за ци ји удру же ња 
„Срем ска ко ба си ци ја да и сви
њо кољ“, чи ји је цен трал ни 
део до га ђа ја одр жан у ок то
бру про шле го ди не. Ап со лут
ни шам пи он „Срем ске ко ба
си ци ја де“ је Бра ни слав Чо ба
но вић из Ши да. Иде ја Ши ђа
на је да ори ги нал ну ре цеп ту
ру, на да ле ко чу ве не срем ске 
ко ба си це, очу ва ју од за бо ра
ва. А. Д.

СТА РА ПА ЗО ВА

Кон церт
„Из над Ис то ка 
и За па да“

У уто рак, 7. фе бру а ра у 
Ста рој Па зо ви  је одр жан кон
церт под на зи вом „Из над 
Ис то ка и За па да“ Љу бо ми ра 
 Љу бе Ма на си је ви ћа, пој ца, 
и Зо ри це Бе лић, опер ске 
со лист ки ње у прат њи чу ве ног 
ан са бла „Ре не санс“. На про
гра му су би ле сред њо ве ков не 
срп ске ме ло ди је са те ма ти
ком не ма њић ке Ср би је, ко сов
ски ци клус и дру ге пе сме 
на ста ле у пе ри о ду до по чет ка 
20. ве ка.  Ан самбл за ра ну 
му зи ку „Ре не санс“ под ру ко
вод ством Љу бо ми ра Ди ми
три је ви ћа, чи не про фе со ри 
Фа кул те та му зич ких умет но
сти ко ји су сви ра ли на ста рим  
ин стру мен ти ма: фру ли, ла у
ти, шар ги ја ма, ау тен тич ним 
уда рач ким ин стру мен ти ма и 
ви о ли ни, што је до при не ло 
по себ ном до жи вља ју ет но 
ра ри те та са бра не срп ске 
му зи ке у ко ји ма је пу бли ка 
ужи ва ла. Ор га ни за тор овог 
му зич ког до га ђа ја је био Цен
тар за кул ту ру, а по кро ви тељ 
Оп шти на Ста ра Па зо ва. З. К.
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Од бој ка ши це „Је дин ства“ 
пла си ра ле су се у по лу фи
на ле Kупа иза зи ва ча на кон 
ре ванш ме ча са еки пом „Пор
та“  у Пор ту га лу, у че твр так 9. 
фе бру а ра,  где су ми ни мал
ним ре зул та том из гу би ле 3:2. 
Али, за хва љу ју ћи прет ход ној 
по бе ди од 3:0 и ова два осво
је на се та су би ла до вољ на за 
про лаз да ље, што је нај ве ћи 
успех овог од бој ка шког клу ба 
и уоп ште спор та у оп шти ни 
Ста ра Па зо ва.

У пр вом се ту је „Је дин ство“ 
има ло вођ ство, али гу би у 
дру гом де лу (25:21), за хва љу
ју ћи сла би јем при је му и пре 
све га рас по ло же ној Kјари 
Холт, ко ја на ро чи то до ла зи до 
из ра жа ја у дру гом се ту ка да 
Ста ро па зов чан ке ни су има ле 
ре ше ње за њу.  Еки па „Пор та“ 
и овај сет при во ди кра ју са 
25:21.У фа мо зном тре ћем 
се ту „Је дин ство“ во ди за хва

љу ју ћи бо љој ре а ли за ци ји 
на па да, ме ђу тим, са не ко ли ко 
по кло ње них по е на „Пор то“ их 
сти же код 17:17. У не из ве сној 
за вр шни ци, „Је дин ству“ бо ље 
ра ди блок за 25:23 и на ду за 
про лаз да ље. На лет адре на
ли на чи ни сво је и од бој ка ши
це  Је дин ства“ су су пер и ор не 

у че твр том се ту. „Је дин ство“ 
оства ру је чак де вет по е на 
пред но сти. На кра ју 25:21, 
про лаз у по лу фи на ле и нај ве
ћи успех у исто ри ји клу ба!

Пе ти сет на ма лим екра ни
ма у Па зо ви и око ли ни ско ро 
ни ко да ни је ни гле дао, јер је 
био са мо фор мал ност ко ју 

„Пор тоׅ“ до би ја 15:8. Про тив
ник „Је дин ства“ у по лу фи на лу 
овог европ ског так ми че ња ће 
би ти „Лу гож“ из исто и ме ног 
ру мун ског гра ди ћа бли зу 
Те ми шва ра. По лу фи нал не 
утак ми це ће се од и гра ти 22. 
фе бру а ра и 1. мар та.

Д. Г.

ОK „ЈЕ ДИН СТВО“ У ПО ЛУ ФИ НА ЛУ KУПА ИЗА ЗИ ВА ЧА

Нај ве ћи успех у исто ри ји клу ба

„ТО ЈО ТА ЈЕРС“ НА ГРА ДИО НАЈ БО ЉЕГ СТРЕЛ ЦА И ИГРА ЧА У ФК „ИН ЂИ ЈА“

На гра де за фуд ба ле ре

Пред став ни ци ком па ни је „То јо Та јерс“ 
уру чи ли су у по не де љак, 13. фе бру а ра 
фуд ба ле ри ма „Ин ђи је То јо Та јерс“ нов ча
не на гра де и то, нај бо љем стрел цу и 
нај бо љем игра чу то ком је се њег де ла 
пр вен ства так ми че ња у Пр вој ли ги Ср би
је. Сла ви ши Сто ја но ви ћу уру чен је чек 
вре дан 15 хи ља да евра као нај бо љем 
стрел цу у прет ход ном де лу се зо ну, а 
исту су му до био је и Ми лан Ср би ја нац, 
нај бо љи играч у ре до ви ма „зе ле нобе
лих“.

 По ча ство ван сам и ве о ма за хва лан 
пред став ни ци ма ком па ни је „То јо Та јерс“ 
на овој на гра ди. Же лим да се за хва лим 
са и гра чи ма јер су и они за слу жни за ово 
при зна ње. На дам се да ће мо сви за јед но 

оства ри ти циљ, а то је ула зак у ви ши 
ранг так ми че ња ре као је Ми лан Ср би ја
нац.

Ис пред ја пан ске ком па ни је при сут ним 
игра чи ма и чла но ви ма струч ног шта ба 
„зе ле нобе лих“ обра тио се Ке ши ро Та га
са ка ис та кав ши да „То јо Та јерс“ већ две 
го ди не по др жа ва ин ђиј ски фуд бал ски 
клуб и да су до де лом на гра да же ле ли да 
под стак ну игра че да по сти жу још бо ље 
успе хе на те ре ну.

Же ли мо да ви ди мо Фуд бал ски клуб 
„Ин ђи ја“ у Су пер ли ги Ср би је и за то ми, 
на на чи не на ко је мо же мо, по ма же мо 
ло кал ном спорт ском ко лек ти ву ре као је 
Та га са ка и до дао да њи хо во спон зор ство 
ни је на ме ње но са мо фуд бал ском клу бу 

већ свим ста нов ни ци ма у том срем ском 
гра ду ко је је по звао да у што ве ћем бро ју 
до ла зе на утак ми це и пру же по др шку 
свом клу бу са три би на.

Дра ган Пи ли по вић, пред сед ник Фуд
бал ског клу ба „Ин ђи ја То јо Та јерс“ за хва
лио се, та ко ђе, пред став ни ци ма ја пан ске 
ком па ни је ис та кав ши да им је њи хо ва 
по др шка од ве ли ког зна ча ја.

 У до го во ру са на шим ге не рал ним 
спон зо ром до го во ри ли смо се да на гра
ди мо игра че и да их сти му ли ше мо и на 
овај на чин, ка ко би  да ли све од се бе на 
пу ту ка оства ре њу за јед нич ког ци ља, а 
то је ула зак у ви ши ранг так ми че ња  
ре као је Пи ли по вић.

М. Ђ.

„То јо Та јерс“ на гра дио нај бо љег стрел ца и игра ча
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При сут ни ма се обра тио и Рај ко До кић, 
нај тро феј ни ји тре нер и ја хач бив ше Ју
го сла ви је, бив ши пред сед ник Ко њич ког 
са ве за ко ји је био у ко ми си ји за до де лу 
ја хач ких ли цен ци. Он је че сти та ју ћи чла
но ви ма клу ба ко ји су по ло жи ли ис пит, из
ме ђу оста лог ре као:

– Би ли сте див ни, тач ни, пе дант ни и не
по гре ши ви. При ка за ли сте од лич но зна
ње, вр хун ску тех ни ку ја ха ња и је дан спе
ци фи чан стил ита ли јан ске шко ле ја ха ња 
„ка при ли“. Да нас смо се сви по но си ли ва
ма, са зна њем да сте сви по ни кли у ко њич

ком клу бу „Срем“, у при зна тој ко њич кој 
ор га ни за ци ји, у ра сад ни ку та ле на та где 
је при о ри тет струч нопе да го шки рад, дру
гар ство, по што ва ње, по ве ре ње. Струч не 
слу жбе клу ба – ме наџ мент, ве те ри нар ска 
слу жба и тре не ри, иде ла но функ ци о ни шу 
и ства ра ју но ве усло ве за да љи на пре дак. 
Да нас је са зве жђе зве зда про ши ре но са 
још 33 зве зди це ко је су оба сја ле не бо из
над хи по дро ма ко њич ког цен тра Срем ске 
Ми тро ви це, ре као је Рај ко До кић.

Овај до а јен ју го сло вен ског и срп ског ја
хач ког спор та уру чио је за хвал ни це тре

не ри ма и дру гим ли ци ма из КК „Срем“ 
за из у зе тан до при нос ко њич ком спор ту и 
ан га жо ва ње у ра ду са мла ди ма. При зна
ња Са ве за уру че на су  тре не ри ма Мар ку 
Сив цу, Ра до сла ву Ла зан ском, клуп ском 
ве те ри на ру Не на ду Та то ми ро ви ћу и ме на
џе ру клу ба Ма ри ја ни Тр нић. При зна ње је 
при па ло и не ка да шњем тре не ру Но ви ци 
Пе ши ћу. До кић је за хва лио ро ди те љи ма 
ко ји су сво ју де цу усме ри ли ка ко њич ком 
спор ту и управ ни ку Алим пи ћу што је омо
гу ћио усло ве за функ ци о ни са ње клу ба и 
рад шко ле ја ха ња.

КО ЊИЧ КИ КЛУБ „СРЕМ“ 

Уру че не ја хач ке ли цен це
а управ ни ку КПЗ- а, при ја те љи ма
и тре не ри ма клу ба вред на при зна ња

Чла но ви ма Ко њич ког клу ба „Срем“, 
ко ји већ се дам го ди на функ ци о ни
ше при ер ге ли „Про ле ће“ Ка зне но 

 по прав ног за во да у Срем ској Ми тро
ви ци у су бо ту, 11. фе бру а ра у кон фе
рен циј ској са ли хо те ла „Срем“ уру че не 
су ја хач ке ли цен це од стра не Са ве за за 
ко њич ки спорт Ср би је за олим пиј ске и 
ФЕИ ди сци пли не. По сле прак тич ног ис
пи та, ко ји је ор га ни зо ван на град ском 
хи по дро му и те о рет ског де ла 33 мла дих 
ја ха ча срем ско ми тро вач ког клу ба сте
кли су зва нич не ли цен це. 

– Ве ли ки је ово дан за наш ма ли клуб 
и за на шу злат ну де цу  чла но ве шко
ле ја ха ња, јер су да нас има ли при ли ку 
да по ла жу за ли цен ци ра ног ја ха ча пр
вог сте пе на. Се дам го ди на тру да, ра да 
и стр пљи вог че ка ња да нас се ис пла

ти ло, ре кла је на по чет ку све ча но сти 
ме на џер ка КК „Срем“ Ма ри ја на Тр нић. 
Пред сед ни ца Са ве за за ко њич ки спорт 
Ср би је Ире на Ни цо вић је све ча но уру
чи ла при зна ње управ ни ку Ка зне но  по
прав ног за во да у Срем ској Ми тро ви ци 
Алек сан дру Алим пи ћу. Обра зла жу ћи 
ово при зна ње, не ка да шња ви ше стру ка 
пр ва ки ња др жа ве и ре пре зен та тив ка 
на гла си ла је да се оно до де љу је „за из
ван ред ну ак тив ност КК „Срем“ и  ер ге ле 
„Про ле ће“, за раз вој мла де по пу ла ци
је ја ха ча и ор га ни зо ва ну ре про дук ци ју 
коњ ских гр ла ипи цан ске ра се, уз че
стит ке за пре див ну ин фр струк ту ру ком
плет ног спорт ског објек та.“

– Са ово ли ко де це на јед ном ме сту, 
не мо же да се по хва ли мно го клу бо ва 
у Ср би ји. Оду ше вље на сам на чи ном 

на ко ји ра де оба тре не ра, ат мос фе ром 
и ко му ни ка ци јом ко ју има ју ме ђу соб но 

Рај ко До кић: „Ко њич ки клуб „Срем“ је ра сад ник та ле на та“

На по ла га њу ис пи та за ја хач ке ли цен це (с ле ва на де сно) Не над Та то ми ро вић, 
Мар ко Си вац, Рај ко До кић и Ра до слав Ла зан ски

Управ ник КПЗ-а Алек сан дар
Алим пић при мио је при зна ње
Са ве за за ко њич ки спорт Ср би је
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и са де цом. За и ста ми слим да сте бу
дућ ност на шег спор та, ре кла је Ире на 
Ни цо вић.

За хва љу ју ћи се на при за њу, управ
ник Алим пић под се тио је на 2015. го
ди ну ка да је до шао на ову по зи ци ју са 
же љом да об но ви шко лу ја ха ња, али 
је на и шао на про блем да ко њи у та да
шњој ер ге ли ни су би ли „уја ха ни“, па су 
би ли су по треб ни вре ме и ве ли ки труд 
да се по стиг не оно до че га се да нас до
шло – при ли ка да се кру ни шу ве шти на 
и зна ње по ла зни ка шко ле ја ха ња, ко ји 
су ина че при ви ле ги ја бо га тих дру штве
них сло је ва у це лом све ту.  Тре не ри ма и 
дру гим при ја те љи ма клу ба при па ле су 
и за хвал ни це  чла но ва ми тро вач ког ко
њич ког клу ба. Вр ху нац све ча но сти би ло 
је уру че ње 33  ја хач ке ли цен це мла дим 
чла но ви ма „Сре ма”, од ко јих су мно ги у 
шко ли ја ха ња од пр вог да на и уче ство
ва ли су у мно гим ма ни фе ста ци ја ма и 
про мо ци ји ко њич ког спор та, по пут Та
ма ре Пал ко вље вић, Ене Фа зли но вић и 
Јо ва не Тр ни нић. Њи ма је при па ла част 
да им бу ду уру че не пр ве ли цен це. 

 Д . Мо стар лић

Та ма ра
Пал ко вље вић: 
„Ово је из у зет но 
ле по ис ку ство“

Пр ва ја хач ка ли цен ца уру че на је Та
ма ри Пал ко вље вић, уче ни ци сред ње 
ме ди цин ске шко ле ко ја је у шко ли ја
ха ња и клу бу од пр вог да на.

– Се ћам се кад сам по че ла 2016. 
го ди не. Има ли смо на рас по ла га њу 
са мо два ко ња за ја ха ње али смо уз 
по моћ тре не ра и љу ди из клу ба сви 
на пре до ва ли. Ово је из у зет но ле по ис
ку ство  и сва ка ко пла ни рам да оста
нем у овом спор ту и на ста вим ја ха ње, 
ка же Та ма ра.

Ли цен ци ра ни ја хач Та ма ра
Пал ко вље вић са сво јим 
тре не ром Мар ком Сив цем

РЕ ГИ О НАЛ НО ПР ВЕН СТВО У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Ка ра ти сти „Сре ма“ нај бо љи

КУ ГЛА ЊЕ

Ми тро ва ча ни у се ри ји по бе да
Ку гла шки клуб „Срем“ из Срем ске Ми тро

ви це и Ку гла шки клуб „Кри стал“ Зре ња нин 
од и гра ли су про шле не де ље ре ванш меч 
Пр ве вој во ђан ске ли ге у ко ме су Срем ци 
убе дљи во по бе ди ли ре зул та том 7:1. У ис
тој не де љи, Ми тров ча ни су од и гра ли меч 
у го сти ма у ку гла ни у Вр ба су про тив еки пе 
„Ду на ва“ из Бач ке Па лан ке и по но во три
јум фо ва ли  убе дљи во са 8:0. 

Еки па „Сре ма“ та ко је на ста ви ла  по бе
до но сни низ и све је бли жа оства ре њу од
лич ног пла сма на на кра ју се зо не, што би их 
од ве ло у ви ши ранг так ми че ња. Раз ли ка у 
од но су на пр вог пра ти о ца на та бе ли из но си 
осам бо до ва, док за пр во пла си ра ном еки
пом за о ста так из но си пет бо до ва. Ако до 

кра ја пр вен ства во де ћа еки па на та бе ли, у 
овом слу ча ју „До ли на“ из Па ди не, под ба ци 
на не ком од ме че ва, а Срем ци у дер би ју 
по бе де тре нут не пр ва ке, отва ра се мо гућ
ност да  ку гла ши „Сре ма“ осво је шам пи о
нат. У овој се зо ни у Пр вој вој во ђан ској ли
ги из дво ји ла су се два клу ба, ко ја се бо ре 
за ти ту лу, што је ве ли ки успех за ку гла ше 
„Сре ма“. Под се ти мо, они  сво је ме че ве као 
до ма ћи ни  игра ју у Но вом Са ду на мо дер ни
јој ку гла ни „Али мен та“, док тре нин ге из во де 
на бе тон ској за ста ре лој ку гла ни у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ми тров ча ни ове се зо не игра ју 
ујед на че но и тим ски са вр ло до брим по је
ди нач ним ре зул та ти ма, па про тив нич ким 
еки па ма не да ју шан су да се „раз ма шу“.

Про те клог ви кен да у Спорт ској ха ли 
„Парк“ у Ста рој Па зо ви одр жа но је Пр вен
ство Сре ма за по ле тар це, пи о ни ре и на де 
у ор га ни за ци ји Ка ра те са ве за Вој во ди не. 
Ка ра те клуб „Срем“ из Срем ске Ми тро ви це 
пред ста вља ло је 18 так ми ча ра из нај мла
ђих уз ра сних ка те го ри ја. Пред во ђе ни тре
не ром Ивом Вин ко вић осво ји ли су укуп но 
24 ме да ље и то 14 зла та, шест сре бр них 
и че ти ри брон за на од лич ја. Клуб је у ге не
рал ном пла сма ну за у зео убе дљи во пр во 
ме сто.

Злат не ме да ље у ка та ма осво ји ли су: 
Ире на Гру ја нић (две злат не ме да ље), Ан
ђе ла Пе ро вић (два зла та у ка та ма и зла то 

у бор ба ма), Ду ња Ли кић, Ду ња Бе ре жни 
(два зла та), Алек сан дар Ра јић, Ни на Ву
кас, Жељ ко Мо шић, Ка ли на Ни ко лић, Ма ја 
Пе рић, Ду шан Са вић и ка та тим жен ских 
на да.

Сре бро су осво ји ли Ми о на Му рић, Јо ва
на Бе нак, Ду ња Па вло вић (два сре бра у 
ка та ма и бор ба ма), Ми ла Ли кић и Жељ ко 
Мо шић.

Брон за ну ме да љу  осво ји ли су  Ле на Бр
ња, Со фи ја Кља јић, Вук и Ко ста Мач кић у 
ка та ма. Так ми ча ри „Сре ма“ по ка за ли су 
од лич ну спрем ност за по че так се зо не у ко
јој им пред сто је мно га зна чај ни ја так ми че
ња, ка жу у овом ка ра те клу бу.

Од бој ка ши це „Ин ђи је“ оства ри ле су 
пе ту по бе ду у окви ру 15. ко ла Бан ка По
штан ска ште ди о ни ца Су пер ли ге. Оне су 
у Зе му ну са вла да ле еки пу „Аса“ из Ба тај
ни це са 3:0. Од бој ка ши це „Ин ђи је“ су од 
по чет ка пр вог до кра ја тре ћег се та др жа
ле „кон це у сво јим ру ка ма“ и прак тич но 
ни су до зво ли ле еки пи „Аса“ да им за пре
ти у би ло ком де лу су сре та. 

Тре нер Ни ко ла Јер ко вић сма тра да је 
ње го ва еки па по ка за ла ве ли ки ка рак тер.

– Ово је за си гур но ве ли ка по бе да за 

мој тим. По но сан сам на де вој ке ка ко су 
од и гра ле. По ка за ли смо ве ли ки ка рак
тер и за и ста смо так тич ки би ли из у зет но 
ди сци пли но ва ни. Све по бе де до са да су 
нам да ле до дат но са мо по у зда ње. Ве че
рас смо би ли пер фект ни и рас по ло же ни, 
за слу же но смо од не ли сва три бо да за 
Ин ђи ју – за кљу чио је тре нер ОК „Ин ђи ја“.

ОК „Ин ђи ја“ ће у на ред ном ко лу уго
сти ти бе о град ски „Пар ти зан“, а тај су срет 
игра се у су бо ту, 18. фе бру а ра. 

 М.Ђ.

ЖОК „ИН ЂИ ЈА“

Пе та по бе да ин ђиј ских
од бој ка ши ца

Пе та по бе да ОК „Ин ђи ја“
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По чи ње рас плет
Ко нач но. По сле три ме се ца на ста

вља се так ми че ње у фуд бал ским 
евро ку по ви ма. Ма ло смо се од ви

кли од лоп та ња у Ли ги шам пи о на и оста
лим пра те ћим ма ни фе ста ци ја ма. За бо
ра ви смо и ко са ким игра у но ка ут фа зи, 
па је ред под се ти ти се.

Че ка ју нас не ки па кле ни окр ша ји у 
Ли ги шам пи о на. Већ на са мом по чет ку 
про лећ ног де ла се зо не, ко пља укр шта ју 
Па риз и Ба јерн. Да ли ће че та мла дог 
Ју ли ја на На гелс ма на, ко ји са клу пе пред
во ди Ба вар це, по ква ри ти веч ни сан 
арап ских вла сни ка фран цу ског клу ба да 
ко нач но до ђу до ти ту ле пр ва ка Евро пе?

Не ки вр ло бит ни игра чи оба клу ба су 
не из ве сни за пр ви ду ел ко ји се игра у 
Па ри зу. Оно што је си гур но то је да нас 
че ка спек такл, јер је те шко за ми сли ти да 
не ки од ова два ри ва ла про ђе у на ред ну 
фа зу на лак на чин. Па ри жа ни су, мо гло 
би се ре ћи, бла ги фа во ри ти, јер у сво јим 
ре до ви ма има ју ма ши не ри ју зва ну Ме си 
– Мба пе – Не и мар. Са дру ге стра не, 
Нем ци су про шлог ле та укра ли Ли вер пу
лу јед ног од нај бо љих игра ча – Ма неа, 
ко ји се, исти на, бо ри са по вре дом. Али 
ту је Кан се ло, но во по ја ча ње из Си ти ја. И 
да ље мно ги ма ни је ја сно за што га се 
Гвар ди о ла од ре као у сред се зо не. И још 
га пу стио у клуб ко ји је ди рек тан кон ку
рент у Ли ги шам пи о на. А био је је дан од 
но си о ца игре.

Још је дан су дар ти та на че ка нас у ду е
лу Ли вер пу ла и Ре ал Ма дри да. Ста ри 
знан ци ће ући у клинч у мо мен ту ко ји 
ни је по го дан за тим ко ји до ла зи из гра да 
Битлса. Ли вер пул је у ка та стро фал ној 
фор ми то ком чи та ве се зо не. По вре де су 
ис ка са пи ле тим Јир ге на Кло па ко ји му ку 
му чи да по кр пи ру пе у сре ди ни те ре на. И 
ма њи клу бо ви у Пре ми јер ли ги су по че ли 
да се ижи вља ва ју над редсима. Већ са да 
су из гу би ли све шан се за пла сман ко ји 
во ди у Ли гу шам пи о на, а чи ни се да им је 
ово по след ња при ли ка да из ву ку се зо ну. 

Ко зна, мо жда Не мац учи ни не мо гу ће и 
сло жи коц ки це баш на вре ме. Би ће ја ко 
те шко иза ћи на крај са мно го ја чим еки
па ма у но ка ут фа зи нај е лит ни јег так ми
че ња. Ли вер пул је де фи ни тив но у тран
зи ци ји ко ја, по де фи ни ци ји, мо ра да 
за бо ли.

Њи хов ри вал Ре ал Ма дрид ових да на 
је у жи жи ин те ре со ва ња свет ске фуд бал
ске јав но сти. Не од у ста ју из гле да Шпан
ци од при че о фа мо зној Су пер ли ги. 
Ја сно им је да је до го ре ло до но ка та и да 
не што мо ра ју да ме ња ју не би ли се 

до ко па ли ло ве на ко ју су ва зда на ви кли. 
За јед но са Бар се ло ном и Кри ми – Ју вен
ту сом, глав ни су за го вор ни ци осни ва ња 
ли ге ко ја би за да ла фа та лан уда рац 
УЕ ФИ.

И док се че ка рас плет, не од у ста ју од 
Ли ге шам пи о на. Је ди но ако Сло ве нац на 
че лу кров не фуд бал ске ор га ни за ци је не 
по пи зди и ли фе ру је их из так ми че ња. 
Ма ло ве ро ват но.

Још два ду е ла ће би ти ве о ма ин те ре
сант на и по тен ци јал но не из ве сна. Ми лан 
про тив То тен хе ма и Дорт мунд про тив 
Чел зи ја бо ри ће се за сво је ме сто под 
сун цем.

Пр ви ду ел ће би ти за ни мљив из раз ло
га што не зна мо шта да оче ку је мо од 

ових еки па. И јед ни и дру ги се бо ре за 
Ли гу шам пи о на у сво јим пр вен стви ма, а 
оп шти је ути сак да мо гу мно го бо ље од 
оно га што су по ка за ли у до са да шњем 
де лу се зо не.

Ми лан, ко ји је у се ри ји ло ших ре зул та
та, иде на лон дон ски То тен хем пред во
ђен Ха ри јем Кеј ном – је ди ним чо ве ком 
ко ји ву че еки пу ко ја уме да игра ве о ма 
кон фу зно на мо мен те. Ре кло би се да су 
Ен гле зи фа во ри ти, али мно го су нас пу та 
ове се зо не уве ри ли да то ни шта не зна
чи.

Не мач ки Дорт мунд ће по ку ша ти да 
сру ши сил но по ја чан Чел зи. За ни мљи во 
је да тре нер плаваца мо ра да иза бе ре 
три игра ча ко ја ће ре ги стро ва ти за Ли гу 
шам пи о на, а до ве ли су их сед мо ри цу у 
ја ну а ру. Чел зи се му чи у Пре ми јер ли ги и 
те шко до ла зе до го ла. Нем ци ће по ку ша
ти да про фи ти ра ју из то га, а глав ни адут 
им је ен гле ско де те Џуд Бе лин гем, је дан 
од нај та лен то ва ни јих игра ча Евро пе.

Бен фи ка и Бриж ће од и гра ти дво меч 
ко ји ће ма ло ко же ле ти да гле да. Над и
гра ва ње еки па ко је сва ка ко не ма ју пре
тен зи је на пре сто ни ка да ни је би ло за ни
мљи во.

Не би тре ба ло да ви ди мо пу но ак ци
је ни у пре о ста лим ду е ли ма. Си ти 
је из гле да нај бо ље про шао у жре

бу па ће уда ри ти на Лај пциг. Ма да, ка ко 
не си гур но из гле да Гвар ди о ла и ње го ва 
мом чад у по след ње вре ме, чу да су мо гу
ћа.

Ин тер и Пор то би мо гли да за ку ва ју. Са 
Ита ли ја ни ма се ни кад не зна, али за то 
зна мо да ће мо од Пор ту га ла ца до би ти 
до ста пр ља вог и не гле дљи вог фуд ба ла.

И на кра ју – На по ли тан ци, ко ји ове 
се зо не га зе кроз ита ли јан ско пр вен ство, 
иду на Ајн трахт. Све сем про ла за На по
ли ја у на ред ну рун ду би ло би ве ли ко 
из не на ђе ње. Ва тра са ју га Ита ли је мо гла 
би да за чи ни ову се зо ну Ли ге шам пи о на. 
По чи ње рас плет… 

Ре ал Ма дрид је ових да на 
у жи жи ин те ре со ва ња свет-
ске фуд бал ске јав но сти. Не 

од у ста ју из гле да Шпан ци 
од при че о фа мо зној 

Су пер ли ги. Ја сно им је да 
је до го ре ло до но ка та и да 
не што мо ра ју да ме ња ју не 
би ли се до ко па ли ло ве на 

ко ју су ва зда на ви кли

УСПЕХ ПЛИ ВА ЧА „СРЕ МА” 

Ме да ље са ме ђу на род ног так ми че ња
На Ме ђу на род ном пли вач

ком так ми че њу у Сом бо ру ко
је је одр жа но у су бо ту 11. фе
бру а ра 2023. го ди не пли вач 
ПВК „Срем” Стра хи ња Др ма
но вић осво јио је јед ну злат ну 
и три брон за не ме да ље обо
рив ши де вет клуп ских ре кор
да. Ма те ја Ви до вић је осво јио 
јед ну сре бр ну ме да љу и обо
рио шест ре кор да. Бо шку Ђе
ки ћу при па ли су јед но сре бро 
и јед на брон за, док је Ан дреј 
Моц ко у две ди сци пли не за 
де лић се кун де остао без ме
да ље али је ис пли вао сво ја 
нај бо ља вре ме на. На овом 

ми тин гу пли ва ло је пре ко 200 
так ми ча ра из Ма ђар ске, Хр
ват ске, Бо сне и Хер це го ви не 
и Ср би је. 

Пли вач „Сре ма” Алек сан
дар Ко ва че вић по но во је по 
13 пут по стао шам пи он Ср
би је у ди сци пли ни 50 ме та ра 
сло бод но и тре ћи у ди сци пли
ни  50 ме та ра пр сно на Спе
ци јал ној олим пи ја ди Ср би је 
одр жа ној про шлог ви кен да у 
Кра гу јев цу. Аца је тре нут но 
нај у спе шни ји так ми чар ми
тро вач ког клу ба. На Олим пи
ја ди је уче ство ва ло 40 пли ва
ча из де сет гра до ва.

Чла но ви ПВК „Срем”
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ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“

Дру га уза стоп на по бе да 

Одр жа но оп штин ско
школ ско так ми че ње у фут са лу

ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА КО ШАР КА ШКА  ЛИ ГА – СЕ ВЕР, 
ГРУ ПА Б

„Под ри ње” оста је у вр ху
КК „Под ри ње” М. Ми тро ви ца -  КК „Ака де мик” Ср бо бран

73:61 ( 27:12,13:18,17:9,16:22)
Ко шар ка ши „Под ри ња” из Ма чван ске 

Ми тро ви це оства ри ли су још јед ну пр вен
стве ну по бе ду и са ско ром од се дам по бе
да и че ти ри по ра за при пре ма ју се за Плеј
оф. Они су у пе так 10. фе бру а ра 2023. 

го ди не на свом те ре ну са вла да ли „Ака де
мик” из Ср бо бра на и за др жа ли дру гу пр
вен стве ну по зи ци ју. За по бе ду су им би ла 
до вољ на од лич на из да ња у пр вој и тре ћој 
че твр ти ни ме ча.

ФК „ИН ЂИ ЈА ТО ЈО ТА ЈЕРС“

По раз од дан ског дру го ли га ша 
Фуд ба ле ри „Ин ђи је То јо Та јерс“ по след

њег да на бо рав ка у Ан та ли ји од и гра ли су 
тре ћу, при прем ну утак ми цу. Про тив ник им 
је био дан ски дру го ли гаш „Хви до вре“, ко
ји је из овог су сре та иза шао као по бед ник, 
на кра ју утак ми це би ло је 6:0. По сле овог 
по ра за тре нер „Ин ђи је“ Јо ван Го лић ана ли
зи рао је меч ис та кав ши да ни је за до во љан 
ре зул та том, пре све га, због ве ли ког бро ја 
го ло ва ко је је при ми ла еки па ко ју пред во ди.

– Дан ска еки па је за слу же но до шла до 
по бе де, а нас је сти гао умор што, на рав но, 
ни је оправ да ње. Бол но је до жи ве ти ова кав 

по раз по след њег да на при пре ма у Тур ској, 
без об зи ра што је реч о приј тељ ском су
сре ту. Мо ра мо из ово га из ву ћи по у ке и ако 
из ово га не иза ђе мо ја чи и бо љи, он да 
смо у про бле му, јер ће то зна чи ти да ни
смо уви де ли ко је су ма не у на шој игри. Ако 
уви ди мо сво је гре шке, ово нам мо же би ти 
до бра шко ла ре као је Го лић и 

Ина че, еки па ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“ 
до пу то ва ла је из Тур ске у пе так, 09. фе
бру а ра и на ста вља са при пре ма ма за про
лећ ни део пр вен ства у Пр вој ли ги Ср би је.
 М.Ђ.

Уста но ва Спорт ски цен тар Ин ђи ја и Са
вез за школ ски спорт ИН ор га ни зо ва ли су 
Oпш тинско пр вен ство у фут са лу за основ
не и сред ње шко ле. Так ми че ње је тра ја
ло два да на, 7. и 8. фе бру а ра, а уче шће 
је узе ло ви ше од 170 уче ни ка и уче ни ца 
из свих основ них и сред њих шко ла са под
руч ја ин ђиј ске оп шти не.

Нај у спе шни ја у ка те го ри ји основ них 
шко ла код де вој чи ца би ла је ОШ „Ду шан 
Јер ко вић“ из Ин ђи је ко ја је са вла да ла еки
пу ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ из Ма ра ди ка, 
ре зул та том 6:0 и у фи на лу ОШ „Јо ван По

по вић“ из Ин ђи је, ре зул та том 5:0. Код де
ча ка нај у спе шни ја је би ла ОШ „Пе тар Ко
чић“ из Ин ђи је ко ја је у фи на лу са вла да ла 
еки пу ОШ „Бра ћа Гру ло вић“ из Бе шке са 
4:1. 

Код сред њих шко ла нај у спе шни ја му
шка еки па би ла је Тех нич ке шко ле „Ми
хај ло Пу пин“ из Ин ђи је ко ја је са вла да ла 
еки пе Гим на зи је из Ин ђи је ре зул та том 4:1 
и у фи на лу Сред њу шко лу „Др Ђор ђе На
то ше вић“ из Ин ђи је ре зул та том 2:1, док је 
код де во ја ка нај у спе шни ја би ла еки па ин
ђиј ске  Гим на зи је. М.Ђ.

ЖРК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја - ЖРК „Ки кин да“ Ки кин да 
29:22 (14:9)

ЖРК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја: Жак, Ча врић 
2, Обре но вић 6, Ме дић, Та бак 7, Авра мо вић 
3, Цви ја но вић 2, Ко ва чић, Ота ше вић, Жа ку
ла, Си мић 5, Иг ња то вић, Јо ва на Јо ва но вић 
3, Ања Јо ва но вић, Ва сиљ ко вић (К), Те шић 1.

Тре нер: Вла да Ши ми чић
ЖРК „Ки кин да“ Ки кин да : Ма тић, Алек сан

дра Чу бри ло, Сте па но вић, Ђу ки чин, Ра да
ко вић 2, Ер де љан, Пе ро вић 2, Ана Чу бри ло 
3, Ба ла бан, Ми тић 1, Ла ти но вић, Сив чев 2, 
Сте ва но вић, Чо чај (К) 8, Жив ков 4, Но ва ков.

Тре нер: Де јан Ка ра но вић
У су бо ту, 11. фе бру а ра пред око 450 гле

да ла ца у Спорт ском цен тру Ин ђи ја од и гра на 
је утак ми ца 14. ко ла АР КУС ли ге Ср би је у 
ко јој је Жен ски ру ко мет ни клуб „Же ле зни
чар“ уго стио еки пу „Ки кин де“. Го шће су до 
20. ми ну та ме ча пру жа ле до бар от пор до ма
ћим игра чи ца ма на кон че га, при ре зул та ту 

8:8, кре ће се ри ја го ло ва за „Же ле зни чар“. За 
де вет ми ну та игре пра ве се ри ју од 6:0 и на 
од мор се од ла зи са 14:9 на се ма фо ру.

У на став ку утак ми це, ру ко ме та ши це „Же
ле зни ча ра“ до ла зе и до осам го ло ва пред но
сти, 27: 19. До кра ја су сре та та раз ли ка се 
сма њи ла на се дам го ло ва и на кон 60 ми ну та 
игре би ло је 29: 22. Та ко су ак ту ел не шам
пи он ке оства ри ле дру гу уза стоп ну по бе ду 
у на став ку так ми че ња АР КУС ли ге Ср би је. 
Нај е фи ка сни ја у до ма ћем ти му би ла је Ду
ња Та бак је са се дам по стиг ну тих го ло ва, 
док је у еки пи „Ки кин де“ осам го ло ва по сти
гла Ли неа Чо чај.

За игра чи цу утак ми це је про гла ше на је Јо
ва на Ва сиљ ко вић, гол ман ка „Же ле зни ча ра“. 
Ин ђин чан ке у сре ду, 15. фе бру а ра, игра ју 
пред ко ло Ку па Ср би је у Но вом Са ду про тив 
еки пе „Вој во ди не“. М.Ђ.

АК „СИР МИ УМ“
Два зла та
за Ену Са вић

У су бо ту, 11. фе бру а ра Атлет ски клуб 
„Ка ра но вац“ био је до ма ћин нај мла ђим 
атле ти ча ри ма из це ле Ср би је и ре ги о на 
на Атлет ском ми тин гу цен трал не Ср би је 
одр жа ном у Бе о гра ду. Нај мла ђа у еки пи 
АК „Сир ми ум“ Ена Са вић   осво ји ла је два 
зла та у тр ка ма на 50 ме та ра и 50 ме та ра 
са пре по на ма. Две ме да ље је осво јио и 
Алек сан дар Ра до ва но вић  сре бро у ско ку 
у даљ и брон зу на 50 ме та ра са  пре по
на ма. Брон за не ме да ље осво ји ли су Не да 
Јан ко вић и Урош Пе тро вић у ба ца њу „ме
ди цин ке“. На ко рак до ме да ља са но вим 
лич ним ре кор ди ма би ли су Ду ња Јо си мо
вић, Ла ра Џе вер и по но во сјај на На ђа Ву
ко вић ко ја је би ла че твр та.

– Ово су на ши нај мла ђи  так ми ча ри, а 
по ка за ли су се као нај бо љи. По но сан сам 
на њих, ис та као је тре нер „Сир ми у ма“ Го
ран Па вло вић.

Се дам ме да ља
на дво ран ском
Пр вен ству Вој во ди не 

У су бо ту, 11. фе бру а ра одр жа но је Пр
вен ство Вој во ди не у дво ра ни за се ни о
ре и мла ђе ју ни о ре (У18). Атлет ски клуб 
„Сир ми ум“  осво јио је се дам ме да ља, што 
у клу бу сма тра ју фе но ме нал ним ре зул та
том. Зла том и ти ту лом шам пи о на Вој во ди
не оки ти ли су се Мир ја на Да со вић у ба ца
њу ку гле код се ни ор ки, Пе тар Илић, та ко ђе 
у ба ца њу ку гле ку гле код се ни о ра, Фи лип 
Чар но пи ски у ба ца њу  ку гле код мла ђих ју
ни о ра и Ања Чан ча ре вић у ба ца њу ку гле 
у кон ку рен ци ји мла ђих ју ни ор ки. Сре бр ну 
ме да љу  осво ји ли су Не ма ња Јор гић у тр
ци на 60 ме та ра код  се ни о ра, Сте фан Ђо
нић на 60 ме та ра са пре по на ма код мла ђих 
ју ни о ра и Ђор ђе Илић у ба ца њу ку гле код 
мла ђих ју ни о ра.

– За до вољ ни смо оства ре ни пла сма ни
ма и ре зул та ти ма. Ово је под стрек да на
ста ви мо да ра ди мо још бо ље и ја че, на по
ми њу тре не ри атлет ског клу ба „Сир ми ум“ 
Да ни ло Кр ти нић  и Сло бо дан Ма ца но вић.
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ТРЕ НЕР КО ШАР КА ША „СРЕ МА“ МАР КО ПЕ РИЋ О ТРЕ НУТ НОЈ ФОР МИ
И ПРИ ПРЕ МА МА ЕКИ ПЕ ЗА ЗА ВР ШНИ ЦУ РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛИ ГЕ

Сла га ње коц ки ца за
за вр шни цу ко шар ка шког пр вен ства

Још јед но ко ло так ми че ња по гру па ма 
де ли ко шар ка ше „Сре ма“ од на сту па у 
за вр шни ци А гру пе Пр ве му шке ре ги о
нал не ко шар ка шке ли ге. Еки па из Срем
ске Ми тро ви це по ку ша ће кроз плеј  аут 
фа зу так ми че ња да обез бе ди оп ста нак 
у дру штву вој во ђан ских срп ско ли га ша. 
Тре нут ни скор мо ма ка у жу тоцр ним дре
со ви ма на та бе ли ни је сја јан. Са је да на
ест по ра за и све га две по бе де, „Срем“ је 
на за че љу пр вен стве ног ка ра ва на, али 
оно што да је на ду љу би те љи ма ко шар ке 
у нај ве ћем срем ском гра ду је сте чи ње
ни ца да је на по чет ку дру гог де ла се зо не 
њи хо ва еки па по ка за ла ви ше са мо у ве
ре но сти. У пр вом ко лу на став ка, за бе ле
же на је убе дљи ва по бе да про тив „Ста ре 
Па зо ве“, а про те клог ви кен да усле дио је 
по раз од дру го пла си ра не еки пе рум ског 

„Сло ве на“ ре зул та том 80:70. Од лич на 
еки па до ма ћи на про тив не ком плет них 
Ми тров ча на „пре ло ми ла“ је до та да не
из ве сну утак ми цу у сво ју ко рист тек у за
вр шној де о ни ци ме ча. У по след њем, 14. 
ли га шком ко лу на ред ног ви кен да ко шар
ка ши „Сре ма“ уго сти ће „Рад нич ки“ из Ко
ви на. То ће би ти  сво је вр сно „за гре ва ње“ 
пред шест од лу чу ју ћих ме че ва пред сто
је ћег плејау та.

О иде ји и на ме ра ма да се ни во ор га
ни за ци је и ре зул та та не ка да по пу лар ног 
ми тро вач ког клу ба вра те на „ста ре ста
зе успе ха“ пи са ли смо у ви ше на вра та. 
По сле пе ри о да по љу ља не ста бил но сти 
и про мен љи вих ре зул та та, но ва клуп ска 
упра ва по чет ком те ку ће се зо не на ме сту 
тре не ра ан га жо ва ла је Мар ка Пе ри ћа, 
не ка да шњег ко шар ка ша „Сре ма“, ко га 

при ја те љи, не ка да шњи са и гра чи и мно
ги су гра ђа ни зна ју под на дим ком „Џип“. 
Мла ди тре нер, ко ји је ве ћи део играч ке 
ка ри је ре про вео у Срем ској Ми тро ви ци, 
а тре нер ски по сао за по чео је у жен ској 
ко шар ци, од лу чио је да се оку ша у му
шкој се ни ор ској кон ку рен ци ји. Он је, чи ни 
се при лич но хра бро, при хва тио озби љан 
иза зов да кроз рад са прак тич но но во
фор ми ра ном еки пом уче ству је нај пре у 
ста би ли за ци ји  клу ба, а по том и обез бе
ђи ва њу ду го роч них играч ких ре сур са из 
вла сти те ка дет ске и омла дин ске ко шар
ка шке шко ле. Ка ко је „лоп та окру гла“, а 
сва ки по сао у спор ту не из ве стан и оп те
ре ћен ни зом оче ки ва них и нео че ки ва них 
про бле ма, струч ни штаб „Сре ма“, иа ко је 
при пре ме за се зо ну по чео мно го ра ни је, 
већ од ње ног по чет ка 1. ок то бра про шле 
го ди не, су о чио се са кри зом је се њих ре
зул та та. Њој су „ку мо ва ли“ још увек не
до вољ на ком пакт ност и ис ку ство еки пе, 
не ко ли ко „не срећ них“ по ра за у по след
њим се кун да ма, али и че сто од су ство
ва ње бит них игра ча, углав ном због по
вре да или су спен зи је. Иа ко је по љу ља но 
са мо по у зда ње, ко је не сум њи во на ста је 
у та квим слу ча је ви ма, пра ти ло еки пу до 
за вр шни це по лу се зо не, тре нер Мар ко 
Пе рић ипак је кра јем го ди не у при сту пу 
и игри сво јих иза бра ни ка уо чио из ве сну 
ста би ли за ци ју и по вра так са мо по у зда ња. 
Од еки пе ко јој су по ред не ко ли ко ис ку
сни јих пр во ти ма ца при кљу че ни и мла ђи 
ју ни ор ски, па и ка дет ски игра чи, укљу чу
ју ћи и не ко ли ко по ја ча ња, оче ку је се да 

Еки па и струч ни штаб „Сре ма“ на по след њој утак ми ци про тив „Сло ве на“ у Ру ми.
 (С ле ва на де сно, гор њи ред) Тре нер Пе рић, Не ди мо вић, ка пи тен Пе ја ко вић, Мар ко вић, Ми ли во је вић,
 Ра ди са вље вић, се кре тар клу ба Јан ко вић, (до њи ред) Ба бић, Ка са ба шић, Дра го вић, До ста нић, Мак си мо вић

Иде ја да се вра те школ ски
ко шар ка шки тур ни ри

У „Сре му“ су све сни да на под руч
ју гра да  функ ци о ни шу и дру ги клу бо ви 
по пут „Под ри ња“ или ЛСК  а, та ко да је 
сви ма по треб на ши ро ка ба за ква ли тет
них мла дих игра ча. Из раз го во ра са Мар
ком Пе ри ћем са зна је мо да је у Срем ској 
Ми тро ви ци при лич но „вру ћа“ на ме ра да 
се вра те школ ска ко шар ка шка ли га шка 
так ми че ња ко ја су не кад по сто ја ла и да
ва ла од лич не ре зул та те у прав цу по пу
ла ри за ци је овог спор та и ква ли тет ни је 

се лек ци је игра ча. У том сми слу, на не
дав но одр жа ном ме мо ри јал ном тур ни ру 
у част се ћа ња на ми тро вач ке ко шар ка
ше и тре не ре Ми ла на  Ми ту Ра до је ви
ћа, Јо си па Ду ман чи ћа Џо за и Ива на Са
ла ја, тре нер Пе рић је при ме тио зна ча јан 
играч ки по тен ци јал у му шкој и жен ској 
кон ку рен ци ји, па по ла же на ду у до го вор 
над ле жних школ ских и спорт ских струк
ту ра да овај про је кат бу де је дан од при о
ри те та за на сту па ју ћи пе ри од.
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овог про ле ћа ства ри по ме ри са „мр тве 
тач ке“. За по че так, био би до во љан оп
ста нак у ли ги, прем да је с об зи ром на 
ви ше го ди шњу си ту а ци ју у клу бу – не до
ста так и не мо ти ви са ност до вољ ног бро ја 
игра ча, у од но су на тре нут не ре зул та те, 
за КК „Срем“ мно го бит ни ја чи ње ни ца да 
је за жи вео ка дет ски по гон клу ба ко ји већ 
бро ји пет на е стак до два де сет кли на ца. 
Не ко ли ко њих већ је при кљу че но тре нин
зи ма пр вог ти ма.     

– Ми слим да смо у по след ња два ме
се ца уз два но ва по ја ча ња и при ли ку да 
ин тен зи во у ком плет ном са ста ву ра ди мо 
на тре нин зи ма по бољ ша ли комп кат ност 
еки пе и по сти гли бо љу фор му за на ста
вак и за вр ше так пр вен ства. При пре ма мо 
се за вр ло озбиљ ну и „гр че ви ту“ бор бу за 
оп ста нак у плеј – ау ту и на дам се да ће 
све би ти ка ко пла ни ра мо, с об зи ром на 
то да су нам се нам се то ком пр вог де ла 
се зо не де ша ва ле раз ли чи те нео че ки ва
не ства ри, ка же тре нер Пе рић и под вла
чи да за ре зул та те из тог де ла се зо не не 
тра жи али би. 

По сле раз го во ра са упра вом клу ба, не
што ра ни је – већ у ју лу про те кле го ди не, 
оку пио је еки пу, прет по ста вља ју ћи шта 
их че ка то ком се зо не у ко јој је ве ћи на ти
мо ва по ка за ла ве ћи ква ли тет у од но су на 
прет ход ну. У са рад њи са кон ди ци о ним 
тре не ром Са шом Рад ма но ви ћем озбиљ
не при пре ме по че ле су то ком ав гу ста. 
Уку пан скор у при прем ним при ја тељ ским 
утак ми ца ма био је по зи ти ван са че ти ри 
по бе де и два по ра за, што је пред по че
так ли ге ули ва ло на ду. У ме ђу вре ме ну је 
тре ба ло офор ми ти тим и по пу ни ти  „пра
зни ну“  еки пе у ко јој су оста ла све га че ти
ри ста ри ја и ис ку сни ја игра ча. У „Срем“ 

су  то ком ле та нај пре до шли ис ку сни по
врат ни ци из ино стран ства Јо ван Са вић и 
Мар ко Ба бић, бе ко ви ро ђе ни 2002. го ди
не. Но ви игра чи до шли су са же љом да 
се до дат но афир ми шу и по мог ну клу бу. 
При ли ку за пот пу ну се ни ор ску афир ма
ци ју до би ла су и два мом ка из ју ни ор ског 
по го на  Јо ван Не ди мо вић и Ву ка шин 
До ста нић, ро ђе ни 2004. го ди не. Они су 
се при кљу чи ли „ко сту ру“ про шло се зон
ског ти ма ко га су углав ном чи ни ли Не над 
Ка са ба шић, Не ма ња Пе ја ко вић, Сто
јан Мар ко вић, Мар ко Кне же вић и Вељ
ко Дра го вић, од но сно Не над Тр нић, ко ји 
сво јим ис ку ством та ко ђе по ма жу ма ње 
ис ку сним игра чи ма „Сре ма“. Са „стар не“ 
су до ве де на мла да по ја ча ња Стра хи ња 
Ра ди са вље вић, бив ши играч бе о град ског 
„Ри вер са“ и су бо тич ког „Спар та ка“, као и 
ве ли ки по тен ци јал Мар ко Жив ко вић ко ји 
је до шао из Хо лан ди је, а члан је ОКК „Бе
о град“ са ко јим ми тро вач ки клуб има од
лич ну са рад њу. У по след њем пре ла зном 
ро ку то ком де цем бра еки пу су по ја ча ли 
плеј меј кер Мар тин Мак си мо вић, мо мак 
из Кра ље ва ро ђен 2003. го ди не ко ји ће 
на сво јој по зи ци ји рас те ре ти ти ис ку сног 
Ка са ба ши ћа и крил ни цен тар Ле о нид Ми
ли во је вић, мо мак 2005. го ди шта, ко ји је 
по тен ци јал ни за лог за бу дућ ност клу ба.

– Ако из у зме мо ка пи те на Пе ја ко ви ћа и 
Не на да Ка са ба ши ћа, ко ји је нај и ску сни ји 
и нај ста ри ји играч, мо жда и у це лој ли ги, 
ве ћи део на шег ти ма чи не мом ци од 2000. 
до 2005. го ди шта. Ми слим да смо ус пе ли 
да на пра ви мо не ку рав но те жу мла до сти 
и ис ку ства, а то је сва ка ко про цес ко ји 
тра жи вре ме и стр пље ње. Сма трам да 
је ова ре ги о нал на ли га нај оп ти мал ни
ја упра во за раз вој и ста са ва ње мла дих 

ко ша кра ша. Од ис ку сни јих са и гра ча они 
мо гу мно го да на у че. На жа лост, ло ше 
смо по чет ком ок то бра отво ри ли  пр вен
ство, а већ у пр вом ко лу има ли смо те жу 
по вре ду Јо ва на Са ви ћа. Од тре ћег ко ла, 
на че ти ри утак ми це оста ли смо  без ка
пи те на Пе ја ко ви ћа ко ји је су спен до ван, 
па смо у ве ли ком бро ју ме че ва углав
ном би ли „де сет ко ва ни“. На кра ју, с об
зи ром на све окол но сти ни сам мо гао да 
за ме рим мом ци ма. Би ло је ви дљи во да 
смо од по ло ви не де цем бра по ди гли ни
во игре. За то нам сва ка по бе да, као што 
је би ла ова у на ста ку пр вен ства, мно го 
зна чи. На на ма је да ве ру је мо у до бар ре
зул тат и по бе де, да иде мо утак ми цу по 
утак ми цу – па до кле стиг не мо, ка же шеф 
струч ног шта ба Мар ко Пе рић, ко ји је уве
рен да Пр ва ре ги о нал на, од но сно срп ска 
ко шар ка шка ли га сво јим ква ли те том из и
ску је ве ли ко ан га жо ва ње игра ча на тре
нин зи ма и утак ми ца ма, што је прак тич но 
по лу про фе си о нал ни од нос ко ји мла ђи 
игра чи – углав ном уче ни ци, сту ден ти или 
за по сле ни пр во тим ци због сво јих оба
ве за по не кад са те шко ћом ис пу ња ва ју. 
Тре нер „Сре ма“ за до во љан је од лич ном 
са рад њом са упра вом клу ба ко ја ње му и 
игра чи ма да је нео п хо дан „про стор“ и не 
вр ши до дат не при ти ске. По се бан, мо жда 
и кључ ни зна чај тре нер Пе рић при да је 
по дат ку да је у скло пу по ди за ња клу ба 
на „здра ве но ге“ оформ ље на ка дет ска 
се лек ци ја де ча ка ро ђе них од 2006. до 
2008. го ди не ко ју у ре ги о нал ној ли ги за 
под руч је Сре ма са клу пе пред во ди Ми
лош Ђу рић. Че тво ри ци нај бо љих ка де та 
из те се лек ци је омо гу ће ни су тре нин зи и 
на сту пи у пр вом се ни ор ском ти му. 

Д. Мо стар лић

Де те ми тро вач ке ко шар ке 
Клу па се ни о ра „Сре ма“ тре нут но је 

нај ве ћи иза зов у ка ри је ри Мар ка Пе ри
ћа. Ми тро вач ка пу бли ка се ћа се ње го вих 
играч ких да на иа ко је фуд бал до пе тог 
раз ре да основ не шко ле био ње гов при
мар ни спорт. У мо мен ту ка да је у шко ли 
„Све ти Са ва“ за жи ве ла ко шар ка шка сек
ци ја, на по зив дру га ра оти шао је на тре
нинг и у спор ту под обру чи ма остао је до 
да на шњег да на. Пр ву ко шар ка шку афир
ма ци ју оства рио је у КК „Ми тров ча ни“ код 
тре не ра Јо си па Ду ман чи ћа. Под струч
ном је па ли цом по пу лар ног „Џо за“ ге не
ра ци ја ро ђе на 1984. го ди не  би ла  тре ћа 
у Ср би ји и он да шњој Ју го сла ви ји. Овај 
успех у ди рект ној је ве зи  са та да шњим 
на чи ном ра да у школ ском спор ту и се
лек ци ји нај та лен то ва ни јих ми тро вач ких 
уче ни ка ко ји су во ле ли и игра ли ко шар
ку. Усле дио је Мар ков пре лаз у се ни о ре 
„Ми тров ча на“ и на ступ у Дру гој срп ској 
ли ги. Ту је у ти му са ста ри јим игра чи ма 
сти цао до дат но ис ку ство. Од 2000. го ди
не до ла зи до фу зи о ни са ња са „Сре мом“ 
и на ста вак Пе ри ће ве ка ри је ре ве зан је 
за нај по пу лар ни ји град ски ко шар ка шки 
клуб. У пе ри о ду на из ме нич них успе ха и 
ре зул тат ских па до ва клу ба ра дио је са 
тре не ри ма Сми ља ни ћем, Пет ко ви ћем и 
Са ла јем а по том је имао ле по ис ку ство 
и крат ку аван ту ру у мар ти нач кој „Мла до
сти“. Бо ра вак у рум ском „Сло ве ну“ по тра
јао је три го ди не, да би по сле 2013. усле

дио по вра так у „Срем“ и још је дан пе ри од 
успе шне игре.

– Тре нер ски по сао од у век ме је ин те
ре со вао. Спон та но ми се ука за ла при ли
ка по сле од лич ног ре зул та та жен ске ко
шар ка шке ре пре зен та ци је 2015. го ди не, 
ка да се ро ди ла иде ја о ре ви та ли за ци ји 
жен ске ко шар ке у КК „Срем“. У то вре ме 
оформ љен је и клуб „Сир ми ум ба скет“ 
где сам по чео као тре нер у мла ђим ка
те го ри ја ма жен ске ко шар ке. Рад са овим 
де вој чи ца ма за ме не је био сјај но ис ку
ство и мо гу ре ћи да да нас, ка да сам пр ви 
пут у му шкој се ни ор ској ко шар ци уви ђам 
из ве сне раз ли ке, али ми је то ис ку ство 
мно го по мо гло. Тре нер ски рад зах те ва 
до ста зна ња, стр пље ња и пе да го ги је. На
кон спа ја ња са „Сре мом“ ра дио сам са 
ка дет ки ња ма и се ни ор ка ма овог клу ба. 
Та да је и ство ре на је осно ва за да на шњи  
успе шан пут  ЖКК „Срем“. У ма ју про шле 
го ди не кроз кон так те са сво јим при ја те
љи ма и не ка да шњим са и гра чи ма из ак ту
ел ног са ста ва „Сре ма“ до шло се до иде је 
да по ку шам да по мог нем клу бу ко ји ми 
је мно го дао и за ме не отво рио не ке ва
жне пу те ве. По што во лим иза зо ве, при
хва тио сам овај по зив и убр зо сам по чео 
да ра дим. Ни је ла ко, али не од у ста јем јер 
сма трам да Ми тро ви ца за слу жу је до бру 
му шку ко шар ку и знам да и да ље има по
себ но ме сто на на шој ко шар ка шкој ма пи, 
уве рен је тре нер Мар ко Пе рић.

Тре нер „Сре ма“ Мар ко Пе рић
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О ФУД БА ЛУ ОД ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА ДО ДА НАС (1)

Пут од сјаја до очаја
Да ли се мо же по ве ро ва ти без чу ђе ња да су „Рад нич ки“ из Ни ша и ОФК „Бе о град“ 

за вр ши ли у по лу фи на лу европ ских так ми че ња и да је „Ри је ка“ у истим так ми че њи ма 
ба ци ла на пле ћа го ро ста сни „Ре ал“. Вој во ди на је два пу та осва ја ла на слов, по ред 
по ме ну те 1966. го ди не и 1989. го ди не пред во ђе на Си ни шом Ми хај ло ви ћем и Сла ви-
шом Јо ка но ви ћем. Од ла зи ле су титу ле и „Же љи“ и Са ра је ву у исто и ме ни град и 
„Вар да ру“ у Ско пље

У овом тек сту на сто ји мо да се кон
цен три ши мо се на вре ме по сле 
окон ча ња Дру гог свет ског ра та, 

та да је осно ва на фуд бал ска ли га, ко ја 
је гне здо из ко јег ће из ни ћи фуд бал ско 
так ми че ње ко је да нас гле да мо.

Ме ђу рат но раз до бље обе ле жи ла су 
име на Мо ше и Тир ке та и дру гих по лу
фи на ли ста свет ског пр вен ства 1930. 
го ди не у Уру гва ју, али и из ра ста ње фуд
ба ла на гло бал ном ни воу у про фе си
она лни спорт и уз ди за ње на гра ну јед не 
од на ју но сни јих ин ду стри ја и на овим 
про сто ри ма. На ста нак нај ва жни јих фуд
бал ских клуп ских брен до ва и њи хов 
уз лет ка европ ским вр хо ви ма је на сту
пио убр зо по за вр шет ку до са да  нај ве
ћег рат ног су ко ба у исто ри ји.

Од 1945. го ди не и ра ђа ња фуд бал ске 
ли ге бив ше СФРЈ до да нас, ка да ег зи
сти ра шест ма њих фуд бал ских ли га 
по ни клих из оне ве ли ке, пред ста вља ју
ћи нај бо ље што има фуд бал шест ре пу
бли ка след бе ни ка оне ве ће др жа ве 
„кон траст вре ме на“ је нај бо љи из раз 
ко ји мо же да до ча ра сва фуд бал ска али 
и ван фуд бал ска зби ва ња у прет ход них 
без ма ло осам де це ни ја клуп ске фуд
бал ске исто ри је.

Не мо же мо го во ри ти о да на шњој 
Су пер ли ги Ср би је уко ли ко се не вра ти
мо ко ре ни ма и не при сту пи мо пра ће њу 
ви ше де це ниј ског раз во ја. Дру га чи је не 
мо же мо са зна ти са да шње  пра ве до ме
те, не мо же мо фор му ли са ти да ље 
ци ље ве, не мо же мо зна ти же ље и оче

ки ва ња ов да шњих на ви ја ча и љу би те
ља фуд ба ла, не мо же мо се ни вра ти ти 
на ста зу успе ха вра ћа ју ћи се свом не ка
да вла да ју ћем схва та њу фуд ба ла, ко је 
нам је до но си ло пло до ве за ко ји ма 
да нас мо же мо са мо да че зне мо.

Упра во та ко, пра ви кон траст, од игра
ча ко ји су игра ли са мо у до ма ћим клу
бо ви ма, а за тим бра ни ли бо је др жав ног 
ти ма, ви нув ши се у сам врх свет ског 
фуд ба ла до да на шњи це где се ни не 
до че ка де би у се ни ор ској кон ку рен ци ји 
већ се из мла ђих се лек ци ја од ла зи у 
пе чал бу, од дуп ке пу них ста ди о на до 
са бла сти на три би на ма, од заједничког 
од ла ска на утак ми це на ви ја ча раз ли чи
тих ти мо ва и не у пит не без бед но сти на 
ста ди о ни ма до ху ли ган ства и не си гур
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но сти бо рав ка на спорт ским бо ри ли
шти ма, од уби тач не кон ку рен ци је и 
че стог гу бље ња бо до ва фа во ри та до 
да на шње су ве ре не вла да ви не јед ног 
или два клу ба. Та ко ђе, не ма ви ше 
ис так ну тих спор ти ста или ако ни шта 
за слу жних по ли тич ких и вој них де лат
ни ка у упра ва ма клу бо ва, не ма спек та
ку лар них пр во ра дио за тим и ТВ пре но
са фуд бал ских су сре та, не ма ни ста ја
ња на три би ни. Све је ма ње и сим бо
лич них ства ри као што су се мен ке 
са став ни део сва ког та да шњег на ви ја
ња. Ма ло че га да нас је оста ло, оста ли 
су ста ди о ни и ако до не кле ре но ви ра ни 
ма ло па се по ста ви пи та ње ис пу ње но
сти усло ва за од и гра ва ње  европ ске 
утак ми це. Не ма ни оне пу бли ке ко ја је у 
знак сла вља па ли ла но ви не про сла
вља ју ћи да ти гол, на ро чи то су већ пра
и сто риј ски мо ти ви за од ла зак на утак
ми цу. Во лео се фуд бал, во лео се та да
шњи леп ши жи вот у ко јем ни је би ло 
ме ста за ма ни фе ста ци ју фру стра ци ја 
кроз на ви ја ње. Има мо сад ово што има
мо. Не ми нов но је и би ло по сле све га да 
за пад не мо где смо сад. Не ста ла је 
др жа ва под чи јим окри љем се над ме та
ло, не ста ло је и све што је би ло са став
ни део. 

По че ло је на стан ком клу бо ва ко ји и 
да нас чи не око сни цу и чи ни ће 
још до ста ду го. Пред рат ни БСК и 

„Ју го сла ви ју“ за ме ни ли су „Пар ти зан“ и 
„Цр ве на зве зда“. По че ла је игра, бо ље 
ре ћи „Ви ше од игре“. За по че ло је не чуј
но и не при мет но ши ро кој јав но сти 
хлад ног ја ну ар ског да на на тем пе ра ту
ри 19 пред тек не ко ли ко хи ља да гле да
ла ца да би у на сту па ју ћим го ди на ма 
пре ра сло у окр шај ко јем је све до чи ло 
ви ше де се ти на хи ља да љу ди. Сим бол 
др жав не ар ми је про тив, у оном ча су, 
ре кло би се омла дин ског и сту дент ског 
клу ба, док се ни је са зна ло ко је за и ста 
осни вач и ње го ва уло га у он да шњим 
по ли тич ким до га ђа њи ма. Ло ми ла су се 
спорт ска ко пља, пре пли та ли су се 
по ли тич ки ути ца ји кроз два ри вал ска 
ти ма, гле да о ци су до би ли раз лог за 
уз бу ђе на иш че ки ва ња, рас плам са ла се 
страст ко ја је без об зи ра на пу но мир
ни је, без бри жни је и без бед но сно дра
стич но ма ње ри зич но вре ме ства ра ла 
ри ва ли тет ме ђу пу бли ком. Ни је се 
мо гло ство ри ти не што бо ље за по пу ну 
до ко ли це рад нич ке кла се у усло ви ма 
бо љих рад них усло ва и при стој ни јег 
по ло жа ја рад ни ка као но ве вла да ју ће 
кла се у сво јој рад нич кој др жа ви.

И упра во „Пар ти зан“ и „Зве зда“ су 
би ли пред о дре ђе ни да по не су бар јак 
ју го сло вен ског фуд ба ла. Бе о град и 
та да цен тар вла сти и мо ћи до био је још 
два сим бо ла пред вод ни штва око ко јих 
се сја ти ло мно го то га. Иа ко у Кра ље ви
ни Ју го сла ви ји над моћ ни ји у но вој Ју го
сла ви ји хр ват ски клу бо ви „Ди на мо“ из 
За гре ба (пре ра та „Хашк“ и „Гра ђан ски“) 
и „Хај дук“ из Спли та, пре пу сти ли су 
при мат срп ским. Да ле ко да су „Пар ти
зан“ и „Зве зда“ би ли не при ко сно ве ни, 
ве ћа кон ку рент ност је на ве де на као 
ва жна ком по нен та фуд бал ске ли ге 
СФРЈ, гле да но на кра ју уна зад „цр но“ и 
„цр ве но – бе ли“ су од мах ста ли и ста ја
ли све вре ме на че лу ко ло не где су и 

да нас уз че сте па до ве и ски да ње са 
тро на, али од по стан ка су се са са мим 
тро ном сра сли и тре ба ло је му ке ски ну
ти им скалп. Да нас је то ра ри тет, та да је 
то би ло лак ше из во дљи во.

При ме ра ра ди, 1966. го ди не се зо на у 
ко јој је „Пар ти зан“ играо фи на ле Ку па 
шам пи о на шам пи он ску кру ну узе ла је 
„Вој во ди на“, „Пар ти зан“ је за вр шио тек 
на 12. ме сту. Ре кло би се за не ве ри цу. 
За не ве ри цу је и да тих го ди на кра гу је
вач ки Рад нич ки на ЈНА пре сли ша „Пар
ти зан“ 4:1 да би по том „Сан тос“ клуб 
чу ве ног Пе леа от ка зао за ка за ну утак
ми цу са „Пар ти за ном“ и на ин си сти ра
ње са мог Пе леа оти шао у Кра гу је вац и 
од и грао са „Рад нич ким“ 4:4. Јед не се зо
не у је ку так ми че ња „Зве зда“ је у јед ном 
ча су за у зи ма ла по след ње ме сто. Још 
фра пант ни ја се зо на 1978/79. у ко јој је 
„Пар ти зан“ во дио гр че ви ту бор бу за 
оп ста нак и обез бе дио га тек у по след

њем ко лу а се зо ну ра ни је осво јио је 
ти ту лу. Осво јио је ти ту лу и не ко ли ко 
го ди на уна зад го лом Не на да Бје ко ви ћа 
под Бе жи гра дом у Љу бља ни „Олим пи
ји“ у по след њем ко лу у су диј ској на док
на ди. Гол о ко јем је ка сни је спе ва на 
пе сма. Да ли се мо же по ве ро ва ти без 
чу ђе ња да су „Рад нич ки“ из Ни ша и 
ОФК „Бе о град“ за вр ши ли у по лу фи на лу 
европ ских так ми че ња и да је „Ри је ка“ у 
истим так ми че њи ма ба ци ла на пле ћа 
го ро ста сни „Ре ал“. Вој во ди на је два 
пу та осва ја ла на слов, по ред по ме ну те 
1966. го ди не и 1989. го ди не пред во ђе на 
Си ни шом Ми хај ло ви ћем и Сла ви шом 
Јо ка но ви ћем. Од ла зи ле су титу ле и 
„Же љи“ и Са ра је ву у исто и ме ни град и 
Вар да ру у Ско пље.

Ве ли ка че твор ка „Пар ти зан“, „Зве
зда“, „Хај дук“ и „Ди на мо“ се над ме та ла 
и сме њи ва ла, у овом квар тет ном об ра
чу ну „Зве зда“ је у ко нач ном оме ру иза

шла са нај ви ше, а „Ди на мо“ са нај ма
ње, али то ни је ума њи ва ло спек та ку
лар ност ри вал ства клу бо ва ве ли ке 
че тво ри це. Пам те ста ри ји пра ти о ци 
фуд ба ла ше сти цу „Хај ду ка“ у Бе о гра ду 
про тив „Пар ти за на“, оста је за бе ле же на 
и по бе да „Пар ти зан“, а 7:1 у ве чи том 
дер би ју као нај у бе дљи ви ја по бе да ика
да у мег да ни ма два ком шиј ска клу ба. 
Мо стар („Ве леж“), Ту зла („Сло бо да“)  и 
Зе ни ца („Че лик“) пред ста вља ли су 
че сто нео сво ји ву твр ђа ву „ве ли кој 
че твор ци“ и ра сад ни ке  играч ких ге ни ја
ла ца из ни клих на тлу цен трал не ре пу
бли ке бив ше ју го сло вен ске др жа ве. У 
ре ду осред њих до бро сто је ћих клу бо ва 
ста ја ли су и ОФК „Бе о град“, „Ри је ка“, 
„Рад нич ки“ из Ни ша, на рав но, и по ред 
во де ћих клу бо ва, осва ја чи пр вен ста ва 
„Вој во ди на“, „Же ље зни чар“, „Са ра је во“ 
и „Вар дар“. По ма ља ли су се „Ди на мо“ 
из Вин ко ва ца, под го рич ка „Бу дућ ност“, 
„Су тје ска“, „При шти на“, „Ма ри бор“, 
„Олим пи ја“ из Љу бља не, „Га ле ни ка“ 
(Зе мун), „Про ле тер“ из Зре ња ни на, 
Оси јек, „Спар так“ из Су бо ти це на кра ју 
и „Рад“  као по вре ме ни уче сни ци кров
ног фуд бал ског так ми че ња, а мо гли су 
да се на ђу ме ђу нај ја чи ма „Треп ча“, 
„Ра бот нич ки“, „На пре дак“ из Кру шев ца, 
спо ме ну ти „Рад нич ки“ из Кра гу јев ца...

Ве ћи гра до ви Ју го сла ви је пра ви ли су 
игра че ко ји би, про сла вља ју ћи се у 
во де ћим ре пу блич ким ти мо ви ма ва ди
ли ви зе за клу бо ве јед ног од че ти ри 
нај ве ћа клу ба. При ме ри  Пан чев („Вар
дар“), Ми ја то вић и Са ви ће вић („Бу дућ
ност“), Ша ба на џо вић („Же ље зни чар“), 
Ми хај ло вић („Вој во ди на“), Ха ли ло вић 
(„Ди на мо“ из Вин ко ва ца) су че сто и 
ис так ну ти из „ма њих клу бо ва“ ту и оста
ја ли без да су пре ла зи ли у не ки од нај
по зна ти јих на ших еки па,  ле ген дар ни 
„принц са Не ре тве“ Ду шан Ба је вић  
бра нио је бо је са мо „Ве ле жа“, на кра ју 
је оти шао у Грч ку.

Исти ни за во љу, на по ље се ни је 
ишло због др жав не за бра не од ла
ска фуд ба ле ра пре 27. или 28. 

го ди не. То је омо гу ћи ло да нај бо љи 
оста ју у на шим гра ни ца ма, да у ре пре
зен та ци ју до ла зе из до ма ће ли ге и та ко 
на ше ти мо ве учи не озбиљ ним так ма ци
ма у европ ским так ми че њи ма. Име на 
игра ча ви ше и од име на клу бо ва обе ле
жа ва ли су ере у тра ја њу ју го сло вен ског 
фуд ба ла, ера Бо бе ка и Ми ти ћа, Зе бе ца 
и Чај ков ског (ка сни је тре нер Ба јер на, 
тво рац ти ма са Бе кен ба у е ром и Гер дом 
Ми ле ром), по сле Ше ку лар ца, за тим 
Џа ји ћа, Мо це Ву ко ти ћа, Пи жо на, на по
слет ку  Ман цеа, Пик си ја, Пан че ва ...

Кру на ево лу ци је 1991. го ди на, кру на 
и вр ху нац, до ла зак до са мог вр ха, осва
ја ња Ку па европ ског шам пи о на „Цр ве не 
зве зде“, на са мом кра ју по сто ја ња ли ге  
др жа ве и нај ве ће по стиг ну ће. До шло се 
до вр ха, јер се у по сто је ћим усло ви ма 
то и мо гло. На пра ви ти тим од нај бо љих 
из ју го сло вен ских клу бо ва и по пе ти се 
на европ ско по сто ље. До шло се до 
не бе ских ви си на, ви ше се ни је мо гло 
по пе ти, мо гло се са мо нај ни же ја ко бол
но па сти, на дно у пра ши ну...

У следећем броју:
Док је „нај спо ред ни је ства ри
на све ту“ сва чу да су мо гу ћа

1966. го ди не се зо на у ко јој 
је „Пар ти зан“ играо фи на-
ле Ку па шам пи о на шам пи-
он ску кру ну узе ла је „Вој-

во ди на“, „Пар ти зан“ је 
за вр шио тек на 12. ме сту. 
Ре кло би се за не ве ри цу. 
За не ве ри цу је и да тих 

го ди на кра гу је вач ки Рад-
нич ки на ЈНА пре сли ша 

„Пар ти зан“ 4:1 да би 
по том „Сан тос“ клуб чу ве-
ног Пе леа от ка зао за ка за-
ну утак ми цу са „Пар ти за-
ном“ и на ин си сти ра ње 

са мог Пе леа оти шао у Кра-
гу је вац и од и грао са „Рад-
нич ким“ 4:4. Јед не се зо не 
у је ку так ми че ња „Зве зда“ 
је у јед ном ча су за у зи ма ла 

по след ње ме сто


