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Реновирањеосновнешколе

Локална самоуправа је прошле
годинеубуџетуопределила40ми
лиона динара за реновирање шко
ла на територији румске општине.
МеђушколамајеиОШ„23.октобар“
уКленкуукојојсуреализованимо
лерскофарбарскирадови, замење
ниподовиуучионицамаистоларија.
Извршенисуирадовиуобјекту„По
летарца“запредшколце,асређени
суиделовикровакојисупрокишња
вали.Радовисеодвијајуфазно.
–Утокусурадовинасанацијиса

нитарног чвора пошто се он у овој
школи  налази  изван објекта. По
завршету ових радова, санитарни
чворћебитиспојенсаобјектомта
коданашималишанинећеморати
да излазе у двориште по хладном
времену, него ће бити све заједно
у склопу једног објекта, истакла је
председница Александра Ћирић,
приликомобиласкакленачкеоснов
нешколе.
Онајенајавилаирадовенаком

плетној електроинсталацији како
ушколи, тако и вртићу пришколи,
заменупличицауходнику,анапро
лећесепланирајуирадовинафа
сади.
ПоречимапредседницеОпштине

АлександреЋирић,локалнасамоу
права се труди да обезбеди добре
условезасвеђаке,безобзиракоју
школупохађају.

ОШ„23.октобар“тренутнопохађа
215ученикау11одељења.Дирек
торкашколеЈасминаПоповићкаже
дајеранијесређенсанитарничвор,
алисуоводосаданајсвеобухватни
јирадовикојисереализујуушколи.
 –У канцеларијама је паркет хо

блован и лакиран, постављене су
климе у три просторије, вршено је
кречење свих просторија у оквиру

школе,постављенјеламинатутри
учионицеуприземљу.Садајеутоку
реконструкција ученичких тоалета
дабиулазбиоизшколе,асређен
јеипросторукојемсупредшколци.
Сви радови још нису завршени,

алисеученициинаставницирадују
штоћеучитиумногобољимусло
вима, истакла је директорка Попо
вић. С.Џакула

Локалнасамоуправајепрошлегодинеубуџетуопределила40милионадинара
зареновирањешколанатериторијирумскеопштине.МеђушколамајеиОШ„23.
октобар“уКленкуукојојсуреализованимолерско-фарбарскирадови,замењени
подовиуучионицамаистоларија.Извршенисуирадовиуобјекту„Полетарца“за
предшколце,асређенисуиделовикровакојисупрокишњавали

ПосеташколиуКленку

ГРАДСКАБИБЛИОТЕКАРУМА

Отворенаизложба
„Библиотекеуокууметника“
Библиотекарско друштво

Србије обележава ове годи
не 75 година од свог осни
вања, а тим поводом је 14.
фебруара  у Градској би
блиотеци „Атанасије Стојко
вић“уРуми отворенаизло
жбаслика„Библиотекеуоку
уметника“. Реч је о сликама
које су инспирисане зграда
ма20библиотекауСрбији,а
управојерумскаГрадскаби
блиотекабилапрваукојојсу
овирадовиприказани.
Бићетопутујућаизложбас

обзиромна тода јециљда
сеорганизујуусвимбиблио
текамакојесубилеучеснице
овогпројекта.Пројекат,уко
јемјеучествовалаиГрадска
библиотекауРуми,реализо
валајеСекцијазакултурнеи
образовне програме Библи
отекарског друштва Србије,
идеја је потекла од библио
текара Синише Голубовића
изАлексинца,аподржалесу
једвадесетдвебиблиотекеи
истотоликоуметника.
Циљпројекта јеповезива

њебиблиотекараилокалник
уметника, који су сликали
зградеукојимасусмештене
библиотеке. Комплетно ре
новиранузградуукојој јеод
прошле године Градска би
блиотека „Атанасије Стојко

вић“насликаојерумскисли
карПредрагПеђаЈововић.
Изложбуурумскојбиблио

тецисуотворилиСинишаГо
лубовићизАлексинца,Јелка
Панић, директорка библио
текеуУбуиДамирВасиље

вићТоскић,директоррумске
библиотеке.
Изложбу заинтересовани

могу погледати у Читаони
циГрадскебиблиотекедо2.
марта,апотомсеонаселиу
НовиСад. С.Џ.

ОтварањеизложбеуГрадскојбиблиотециуРуми



322. FEBRUAR 2023.   M NOVINEУВОДНИК

МАЛО ИЗОШТРЕНО

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana ]osi}. - 
God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : СРЕМ 
МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na ]osi} * te le fon /faks 

022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem-
ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 80 di na ra. Go di {wa pret pla ta 4.000 di na ra, po lu go di {wa 2.000 
di na ra, tro me se~ na 1.000 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

M NOVINE

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Про паст на ро да Ксо са
Го ди не 1856. пле ме ну Ксо са, ко је је 

већ сто ти ну го ди на одо ле ва ло 
ан гло-бур ским ко ло ни ја ли сти ма, 

ја ви ли су се ду хо ви, ко ји су од овог 
на ро да за тра жи ли да им при не се жр тву 
кла њем нај бо љих гр ла сто ке. За уз врат, 
ду хо ви ће на ро ду Ксо са по да ри ти здра-
вље и бла го ста ње. На кон ис пу ње ња 
пр вог зах те ва, ду хо ви су сва ког да на 
уве ћа ва ли сво је зах те ве, све до ко нач-
не од лу ке пле мен ског по гла ви це да 
на род Ксо са по би је сву жи ву сто ку и 
спа ли све за ли хе жи та. За уз врат, твр-
ди ли су по гла ви ца и про ро ци, ду хо ви 
ће сту пи ти у са вез са пле ме ном, осло-
бо ди ће га ен гле ске вла да ви не и вра ти-
ти му мно го стру ко ве ћу имо ви ну од 
жр тво ва не.

Тач но од ре ђе ног да на, по ја ви ће се из 
зе мље хи ља де гр ла сто ке, леп ших и 
из да шни јих од оних ко је су до са да га ји-
ли, и огром на ста да пре кри ће њи хо ве 
па шња ке. Из зе мље ће ни ћи бр зо 
са зре ва ју ћа жи та, и не ста ће бо ле сти и 
ста рач ке не мо ћи.

Ако ли не по слу ша ју по ру ке ду хо ва, 
па шће не бо на њих и смр ска ће их.

На рав но, би ло је ме ђу при пад ни ци ма 
пле ме на Ксо са и оних ко ји ни су ве ро ва-
ли у ис прав ност уби ја ња сопствне сто-
ке и уни ште ња жи та, али су због по слу-
шно сти пре ма по гла ви ци ипак уни шти-
ли све што су има ли.

У обе ћа ни дан 1857. го ди не, ни шта 
се ни је до го ди ло. Ду хо ви ни су ис пу ни-
ли сво је обе ћа ње. Уме сто на ја вље них 
де се ти на хи ља да гр ла сто ке, ва здух на 
хо ри зон ту је у обе ћа ни дан дрх тао зло-
коб но пра зан. Уме сто бр зо са зре ва ју-
ћих  и род ни јих жи та, зе мљу је при ти-
сла пу стош. Пре ма по да ци ма бри тан-
ских вла сти, са мо у ма њем де лу на ро-
да Ксо са, де лу под њи хо вом кон тро-
лом, умр ло је 1857. го ди не 68.000 
љу ди. 

Ову исти ни ту тра ге ди ју опи сао је 
Ели јас Ка не ти у из у зет ном ан тро по ло-
шком де лу „Ма са и моћ“. Ба ве ћи се 
ан тро по ло шким фе но ме ном оп се њи ва-
ња ма се и ње ном по кор но шћу пред 
про роч ком во љом, Ка не ти се ин ди рект-
но огра ђу је од по ли тич ког аспек та 
на гла ша ва њем не у спе шних бри тан ских 
на сто ја ња да се на род Ксо са, раз у ме 
се: пре ма бри тан ским из во ри ма, од вра-

ти од опа сне по слу шно сти про ро ци ма.
Да је на род Укра ји не и знао не што о 

про па сти на ро да Ксо са пи та ње је и да 
ли би ус пео да се од у пре са вре ме ним 
про ро ци ма, ко ји су га по зи ва ли да 
по ни шти све што је имао и умео ка ко би 
се ква ли фи ко вао да му бо го ви да ру ју 
мно го бо ље и мно го  ви ше од оно га што 
је сам ду го и муч но ства рао.

Укра ји на ни је пр ва ко ја је до пу сти ла 
да је про ро ци пре ва ре. Про те сти и 
по бу не про тив „дик та тор ских ре жи ма” у 
арап ским зе мља ма 2010. и 2011. го ди-
не по кре ну ти су упра во про ро чан стви-
ма о бу дућ но сти као на гра ди за уни-
ште ње са да шњо сти. Обе ћано је, као и 

у слу ча ју Ксо са, из о ста ло, а др жа ве и 
на ро ди су су но вра ће ни или бар уна за-
ђе ни.

Пре „арап ског про ле ћа” пре врат 
са да шњно сти из ве ла је и Де мо крат ска 
опо зи ци ја Ср би је по сле 2000. у дру гим 
раз ме ра ма и са друк чи јим по сле ди ца-
ма. Ако се до бро се ћа мо ре до сле да, 
про ро ци су у Ср би ји нај пре тра жи ли 
уни ште ње до ма ћег бан кар ског си сте-
ма, јер су ду хо ви обе ћа ли да ће по сла-
ти мно го бо ље бан ке, ко је ће би ти сна-
жан осло нац при вре ди и гра ђа ни ма. 
Про ро ци  су зах те ва ли и да бр зо пре да-
мо соп стве на пред у зе ћа у ру ке тр жи-
шног ка пи та ла, да би нам ду хо ви 

по сла ли мо дер на и кон ку рент на пред у-
зе ћа у ко ји ма ће мо има ти по сла и хле-
ба у из о би љу. Ис пра зни ли смо обо ре, 
за у ста ви ли смо до ма ће кла ни це и опа-
сно осум њи чи ли сми сао га је ња жи та. 
Та ко про ме ње ни, обе ћа но је, бр зо ће мо 
утр ча ти у ЕУ. У на ја вље но вре ме, као и 
век и по ра ни је у слу ча ју на ро да Ксо са, 
не до го ди се обе ћано. Исти на, по сла не 
су обе ћа не бан ке, али су прор ци пот пу-
но ома ну ли у пред ви ђа њу ослон ца при-
вре ди и гра ђа ни ма. До шли су но ви 
вла сни ци пред у зе ћа, а са њи ма не за по-
сле ност и си ро ма штво. Ни је сти гла 
на гра да ни за пра зне обо ре, не у зо ра не 
њи ве, за тво ре не фа бри ке. Мно ги при-
пад ни ци пле ме на по че ли су да слу те 
да су про ро ци ома ну ли, али на зад ни су 
мо гли, јер су же ље ду хо ва већ упра-
вља ле њи хо вим жи во том. Слут ње 
до би ше кри ла, јер до за блу де лог пле-
ме на сти го ше из зе мље бо го ва гла со ви 
да ће та мо шње кључ не бан ке би ти 
на ци о на ли зо ва не да би по ста ле осло-
нац за при вре ду и гра ђа не. Шта ви ше, 
из зе мље бо го ва по че ше да сти жу гла-
со ви да тр жи ште ни је са мо по се би 
па мет но и да се при вре да не мо же 
са свим пре пу сти ти ње го вој без ду шно-
сти.

Спрем ност јед ног на ро да да упад-
не у исту зам ку у ко ју је упао и 
на род Ксо са омо гу ћа ва ње го во 

ве о ма плит ко по зна ва ње соп стве не 
про шло сти и ап со лут но по зна ва ње 
бу дућ но сти. Па ра док сал но, на ро ди 
мно го бо ље по зна ју сво ју бу дућ ност од 
сво је про шло сти. Про шлост је, на и ме, 
и ова ква и она ква, а бу дућ ност нам је, 
на про тив, са вр ше но по зна та, и не ма 
ни ка кве сум ње да ће се од ви ја ти баш 
ка ко је ви ди мо уз по моћ про ро ка.

На ро ду Ксо са је соп стве на кул ту ра 
ко ја га је одр жа ва ла по ста ла ни штав на 
на спрам бу дућ но сти ко ју су на ја ви ли 
про ро ци. Ксо си су иза бра ли да скра те 
пут у та кву бу дућ ност: да уни ште са да-
шњост, ко ја је увек те ко ви на про шло-
сти, ка ко би бу дућ ност по пут ан ти ци-
кло на на хру пи ла на ње но ме сто. Пре ма 
бри тан ским по да ци ма, по гла ви ца пле-
ме на Ксо са по име ну Кре ли, жи вео је 
ду го по сле ма сов ног уми ра ња ње го вих 
из глад не лих по да ни ка. Умро је од ста-
ро сти, не од гла ди. 

Укра ји на ни је пр ва ко ја је 
до пу сти ла да је про ро ци 
пре ва ре. Про те сти и по бу
не про тив „дик та тор ских 
ре жи ма” у арап ским зе мља
ма 2010. и 2011. го ди не 
по кре ну ти су упра во про
ро чан стви ма о бу дућ но сти 
као на гра ди за уни ште ње 
са да шњо сти. Пре „арап
ског про ле ћа” пре врат 
са да шњо сти из ве ден је у 
Ср би ји по сле 2000. у дру
гим раз ме ра ма и са друк чи
јим по сле ди ца ма
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СЛА ВА ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Обе ле жен Све ти Три фун,
за штит ник ви но гра да ра и ви на ра

Сва ке го ди не на Све тог Три фу на, 14. 
фе бру а ра, по себ но све ча но бу де у Ири гу, 
бу ду ћи да Ири жа ни та да обе ле жа ва ју 
сла ву Оп шти не, али исто вре ме но и сла-
ву Срп ске чи та о ни це у Ири гу и Дан чи та-
о ни це.

Пр во је ре за њем и осве ће њем слав-
ског ко ла ча  у згра ди Оп шти не, у при су-
ству го сти ју, ове го ди не су ту би ли и пред-
став ни ци ма ђар ског гра да Ши клош, 
Ор мо жа из Сло ве ни је и Оро со вља из 
Хр ват ске,  обе ле же на оп штин ска сла ва. 
Све ти Три фун је све тац, за штит ник ви но-

гра да ра и ви на ра, по ко ји ма је ири шка 
оп шти на и по зна та, па ни је ни чу до што је 
упра во овај све тац иза бран за сла ву 
Оп шти не. По сле осве ће ња слав ског 
ко ла ча, про то је реј ста вро фор Слав ко 
Те о фи ло вић, па рох ири шки у пен зи ји, 
че сти тао је до ма ћи ни ма сла ву.  

– Не ка су бла го сло ве ни ви но гра ди и 
онај плод од ви но гра да, јер је по то ме 
наш Ириг и на ша оп шти на пре по зна тљи-
ва. Не ка је срет на и бла го сло ве на сла ва 
на да на шњи дан и да сва ко га до бра има-
те, ре као је Слав ко Те о фи ло вић.

У име до ма ћи на, го сти ма на сла ви се 
обра тио Ти хо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Оп шти не. 

–  Ми смо би ли у не ко ли ко ви но гра да, 
осве ћи ва ли бу ду ћи род, та ко да у на ред-
ном пе ри о ду, ка ко пре да ња ка жу, оче ку је-
мо род ну и плод ну го ди ну с об зи ром на 
то ка кав је да на шњи дан био, ре као је 
пред сед ник Сто ја ко вић.

Он је ука зао и у ка квим усло ви ма и са 
ко јим до брим ре зул та ти ма Ири жа ни ове 
го ди не сла ве сво ју сла ву, Св Три фу на. 

– Ириг има чи ме да се по хва ли, то су 

Ломљење славског колача

Са свечаности у Општини Ириг Сла ва у Срп ској чи та о ни ци
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ки ло ме три пу те ва ко ји су ура ђе ни у прет-
ход ном пе ри о ду, а ту су и ки ло ме три 
пу те ва ко ји ће би ти ура ђе ни у на ред ном 
пе ри о ду. Га си фи ко ва ли смо ком плет но 
на шу оп шти ну и сва ме ста ко ја ни су би ла 
га си фи ко ва на, ура ди ли смо ки ло ме тре 
ка на ли за ци је у Ири гу и Врд ни ку , са овим 
ра до ви ма на ста вља мо и у на ред ном 
пе ри о ду. За ову го ди ну смо са мо из бу џе-
та пред ви де ли 200 ми ли о на ди на ра за 
ин ве сти ци је,та ко да ће мо ра ди ти и спорт-
ске те ре не, ре но ви ра ће мо све ме сне 
за јед ни це ко је ни смо, обез бе ди ти гре ја-
ње за све шко ле…У свим овим на шим 
на по ри ма и ра до ви ма има мо по др шку и 
По кра ји не и Ре пу бли ке, Иго ра Ми ро ви ћа 
и пред сед ни ка Ву чи ћа, ис та као је Ти хо-
мир Сто ја ко вић.

Све ча но је тог да на би ло и у Срп ској 
чи та о ни ци ко ја та ко ђе, обе ле жа ва Све тог 
Три фу на као и Дан чи та о ни це. То је и дан 
ка да се уру чу је  на гра да „Лу ча“ за до при-
нос раз во ју кул ту ре и кул тур ног ства ра-
ла штва на те ри то ри ји оп шти не Ириг, ко ја 
је оти шла у ру ке Са ње Су ба, на став ни це 
ли ков ног вва спи та ња у ОШ „До си теј 
Об ра до вић“ у Ири гу.

Ве ра Нов ко вић, ди рек тор ка Срп ске 
чи та о ни це, под се ти ла да је ова уста но ва 

од ње ног осни ва ња 1842. го ди не, као 
сво ју сла ву сла ви Св Три фу на, за штит ни-
ка чи та о ни це.

Чи та о ни ца је 1. ја ну а ра ове го ди не обе-
ле жи ла 181. го ди ну по сто ја ња. Про шла 
го ди на, у ко јој је обе ле жен ју би леј, 180 
го ди на од осни ва ња, би ла је ве о ма успе-
шна, са мно го ра да и при зна ња. 

– Про шле го ди не смо до би ли нај ви ше 
при зна ње, то Сре тењ ски ор ден пр вог 
ре да, а ове та ко ђе за прет ход ну го ди ну 
„Из у зет ну Ву ко ву на гра ду“. Чи та о ни ца је 
1982. го ди не  до би ла и „Ву ко ву на гра ду“. 
Дра го ми је што је рад чи та о ни це на очу-
ва њу кул тур не ба шти не, на не го ва њу 
ле пе ре чи, књи жев но сти и спр ског је зи ка 
пре по знат и вред но ван. Чи та о ни ца сво-
јим ра дом и тра ја њем спа ја три ве ка, она 
је оли че ње тра ја ња и мо рам да ка жем да 
је про шле го ди не обе ле же но и 60 го ди на 
тра ја ња Са бо ра би бли о те ка ра Сре ма, 40 
го ди на до де ле на гра дае „Лу ча“, а  ове 
го ди не до де љу је мо по 41. пут ову на гра-
ду.  Њу уру чу је мо на став ни ци ли ков ног 
Са њи Су ба за њен до при нос обра зо ва њу 
и усме ра ва њу де це да во ле ли ков ну 
умет ност и да се ли ков но из ра жа ва ју, 
ре кла је Ве ра Нов ко вић.

Са ња Су ба, на став ни ца ли ков не кул ту-
ре у ОШ „До си теј Об ра до вић“ у Ири гу је, 
при мив ши на гра ду, ис та кла да је то ве ли-
ко при зна ње. Са ња је у про те клом пе ри-
о ду  до би ја ла већ при зна ња за свој рад у 
обла сти ли ков не умет но сти. 

– Ипак, ово је на гра да за ду го го ди шњи 
рад, ја сам ов де при сут на 20 го ди на и 
мо гу да ка жем да ми је из у зет но дра го 
што је до ста мо јих ра ни јих уче ни ка кре ну-
ло мо јим сто па ма, ре кла је до бит ни ца 41. 
„Лу че“ Са ња Су ба.

Oбразложење за ово го ди шњу на гра ду 
је про чи тао пред сед ник жи ри ја, књи жев-
ник То дор Бјел кић, ко ји је ука зао да Са ња 
Су ба иза се бе има озби љан рад и труд и 
же љу  да се ли ков на кул ту ра и обра зо ва-
ње што ви ше при бли же не са мо ње ним 
уче ни ци ма, не го и мла ди ма уоп ште. 

– Она је и ду го го ди шња са ра ди ца Срп-
ске чи то ни це, би ла је ак тив на и као  уче-
сни ца у про јек ту Срп ске чи та о ни це „Ка та-
лог би бли о те ка фру шко гор ских ма на сти-
ра“, ре као је То дор Бјел кић.

С. Џа ку ла

Са ња Су ба и Ве ра Нов ко вић

ДУ „ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ“ ИРИГ

Уче шће на
струч ном
уса вр ша ва њу
у Ин ђи ји

„За јед нич ка про ми шља ња вас
пи та ча и учи те ља о ра ној пи сме
но сти и опи сме ња ва њу“ је би ла 
те ма струч ног ску па ко ји је ре а
ли зо ван у ПУ „Бо шко Бу ха“, 
објек ту „Сун це“ у Ин ђи ји.

Циљ овог струч ног уса вр ша ва
ња је био по ве зи ва ње вас пи та ча 
и учи те ља у про це су тран зи ци је 
де це из вр ти ћа у шко лу кроз 
ди ја лог, а ор га ни зо ва ли су га 
Удру же ња вас пи та ча Вој во ди не 
у са рад њи са Школ ском упра вом 
Но ви Сад и Школ ском упра вом 
Зре ња нин, уз уче шће Дру штва 
учи те ља Но вог Са да. 

На окру глом сто лу су уче ство
ва ли вас пи та чи и учи те љи из 
Ин ђи је, Срем ске Ми тро ви це, 
Ши да, Но вих Ба но ва ца, Ру ме, 
Пе ћи на ца и Ири га.

То ком овог окру глог сто ла одр
жа на су пре да ва ња о пред школ
скошкол ској пер спек ти ви, о 
то ме ка ко де ца уче у де чи јем 
вр ти ћу, ка ко до ћи до кључ них 
ком пе тен ци ја у вр ти ћу, те о то ме 
ка ко по ка за ти до бро до шли цу за 
де те и уче ни ка основ не шко ле. 

– По ред ак тив ног уче шћа вас
пи та ча и учи те ља, кроз кон струк
тив но  кри тич ки ди ја лог дат је 
до при нос уна пре ђе њу ра да са 
де цом гру пе пред по ла зак у шко
лу  пр ва ка у основ ној шко ли. 
Струч ном ску пу су при су ство ва
ле две вас пи та чи це из на ше 
уста но ве, као и две учи те љи це 
из ОШ „До си теј Об ра до вић“ из 
Ири га ко је ре а ли зу ју про грам 
на ста ве и уче ња усме рен на 
оства ри ва ње ис хо да са уче ни ци
ма че твр тог раз ре да, ре кла је 
Је ла на Ви да но вић, ди рек тор ка 
ДУ „Де чи ја ра дост“ Ириг, ко ја 
ис ти че да је реч о ве о ма ва жној 
те ми о ко јој по сто ји кон ти ну и ра
на раз ме на ин фор ма ци ја вас пи
та ча и учи те ља у ири шкој оп шти
ни. С. Џ.
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СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ ОП ШТИН СКОГ ОД БОРА СНС ПЕ ЋИН ЦИ

Ла жне па три о те ни је бри га за срп ски на род
„Прет ња ма смр ћу пред сед ни ку Алек-

сан дру Ву чи ћу и га же њем срп ске за ста-
ве на Дан др жав но сти, ла жне па три о те 
су још јед ном не дво сми сле но по ка за ле 
да им је циљ исти као и пред став ни ци ма 
бив шег ре жи ма – да за јед нич ким сна га-
ма бру ка ју и ру ше Ср би ју и да на тај 
на чин усре ће сво је на ло го дав це.

У то ме им је је ди на пре пре ка Алек сан-
дар Ву чић ко ји се упр кос нај ве ћим при ти-

сци ма на на шу зе мљу сва ко га да на бо ри 
за ја ку и не за ви сну Ср би ју, и ко ји је је ди-
ни ко ји мо же да одр жи је дин ство на шег 
на ро да у те шким тре ну ци ма.

Због то га им је Алек сан дар Ву чић и 
је ди на ме та, јер ми сле да ако сло ме 
ње га – сло ми ће и Ср би ју.

На њи хо ву ве ли ку жа лост, још јед ном 
ће мо ра ти да оба ве сте сво је на ло го дав-
це да су ома ну ли, јер уз Алек сан дра 

Ву чи ћа сто је сви гра ђа ни ко ји ма је 
до бро бит Ср би је и срп ског на ро да на 
пр вом ме сту, а ни Алек сан дар Ву чић, ни 
Ср би ја се не мо гу сло ми ти.

Жи вео пред сед ник Алек сан дар Ву чић!
Жи ве ла Ср би ја!“

Оп штин ски од бор
Срп ске на пред не стран ке Пе ћин ци

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

СИНИША ЂОКИЋ:
Општина рачуна на студенте

Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си ни-
ша Ђо кић, уру чио је 13. фе бру а ра уго-
во ре о до де ли сти пен ди ја и уго во ре о 
ре гре си ра њу тро шко ва пре во за сту-
ден ти ма са те ри то ри је пе ћи нач ке 
оп шти не. У школ ској 2022/2023. го ди ни 
Оп шти на Пе ћин ци сти пен ди ра ће укуп-
но 19 нај у спе шни јих сту де на та, а 
ре гре си ра не тро шко ве пре во за има ће 
укуп но 30 сту де на та. Он је том при ли-
ком ис та као да је ово већ тра ди ци о-
нал на ме ра по др шке обра зо ва њу ко ју 
спро во ди пе ћи нач ка ло кал на са мо у-
пра ва.

– Оп шти на Пе ћин ци ра чу на на ове 
сту ден те да се по за вр шет ку шко ло ва-
ња вра те у на шу сре ди ну, да до при но су 
сво јим ра дом и да ов де по ди жу по ро ди-
цу. Због то га ће мо у на ред ним го ди на-
ма на сто ја ти да и по ве ћа мо из нос сти-
пен ди је – из ја вио је пред сед ник Ђо кић.

Ни ко ли на Бо жић је сту дент ки ња 
че твр те го ди не Фа кул те та ор га ни за ци-
о них на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, а 
сти пен дист ки ња је Оп шти не Пе ћин ци 
тре ћу го ди ну за ре дом. Сед ми се ме-
стар је кроз раз ме ну сту де на та за вр-
ши ла на Уни вер зи те ту у Ли лу у Фран-
цу ској.

– По но сна сам што сто јим ов де као 
је дан од сти пен ди ста Оп шти не Пе ћин-
ци. Ово по ка зу је ко ли ко је за пра во 
ва жно би ти до бар сту дент, као и да се 
труд ис пла ти, јер ко ли ко год ко ре ни 
обра зо ва ња би ли те шки, пло до ви су 
увек слат ки – ре кла нам је Ни ко ли на 
Бо жић и до да ла да су јој да љи пла но-
ви уса вр ша ва ње на ака дем ском по љу, 
а да то ме сва ка ко до при но си и оп штин-
ска сти пен ди ја.

Ни ко ли на Одо ба шић је сту дент ки ња 
дру ге го ди не Фи ло зоф ског фа кул те та 

Уни вер зи те та у Но вом Са ду на сме ру 
Кул ту ро ло ги ја, а ове го ди не је пр ви пут 
сти пен дист ки ња Оп шти не Пе ћин ци. 
Ка ко нам је ре кла, да би сте би ли 
до бар сту дент нај ва жни је је да упи ше-
те оно што во ли те, а он да ни је те шко 
по све ти ти се уче њу.

 Ја ко је леп осе ћај зна ти да се труд מ
ко ји сте уло жи ли то ком чи та ве прет-
ход не го ди не на кра ју ис пла тио, а сту-
ден ти ма је сва ка фи нан сиј ска по моћ 
вр ло до бро до шла – из ја ви ла је Ни ко-
ли на Одо ба шић.

Пре ма уго во ру, сти пен ди је се до де-
љу ју у из но су од 9.000 ди на ра ме сеч но 
за пе ри од од де сет ме се ци то ком 
школ ске го ди не, а пут ни тро шко ви се 
ре гре си ра ју у из но су од 3.000 ди на ра 
ме сеч но, за пе ри од од де вет ме се ци 
то ком школ ске го ди не.

 С. Ђ.

Уручење стипендија
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ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ СИ НИ ША ЂО КИЋ

За ка пи тал не ин ве сти ци је
у ко му нал ну ин фра струк ту ру 
ми ли јар ду ди на ра

Бит но је на гла си ти да су у пе ћи нач кој оп шти ни све до са да из гра ђе не ка на ли за ци
о не мре же при кљу че не на пре чи ста че от пад них во да и да не ма из ли ва ња ка на ли за
ци о ног от па да у во до то ко ве што је чест слу чај у дру гим сре ди на ма – из ја вио је Ђо кић 
и до дао да се при кљу че њем свих ка на ли за ци о них мре жа на пре чи ста че по сти же 
мак си ма лан ефе кат за шти те жи вот не сре ди не

Пред сед ник оп шти не 
Пе ћин ци Си ни ша Ђо кић на ја-
вио је но ве ин ве сти ци је у 
ко му нал ну ин фра струк ту ру 
вред не ви ше ми ли јар ду ди на-
ра. Ка ко је ре као, у за вр шној 
фа зи ре а ли за ци је су про јек ти 
из град ње ка на ли за ци о них 
мре жа у Ога ру, Бре ста чу и 
Де чу, а за ка на ли за ци је у Ога-
ру и Бре ста чу се вр ло бр зо 
оче ку је и рас пи си ва ње тен де-
ра.

– Ове две ка на ли за ци о не 
мре же ће би ти при кљу че не 
на пре чи стач у Пе ћин ци ма за 
ко ји при пре ма мо про је кат 
про ши ре ња, док ће ка на ли за-
ци о на мре жа у Де чу би ти при-
кљу че на на пре чи стач у 
Ши ма нов ци ма. Ка на ли за ци о-
не мре же ко је су тре нут но у 
из град њи у По пин ци ма и 
Пр хо ву, вред не 616 ми ли о на 
ди на ра, би ће при кљу че не на 
пе ћи нач ки пре чи стач. Бир но 
је на гла си ти да су у пе ћи нач-
кој оп шти ни све до са да 
из гра ђе не ка на ли за ци о не 
мре же при кљу че не на пре чи-
ста че от пад них во да и да 
не ма из ли ва ња ка на ли за ци о-
ног от па да у во до то ко ве, што 
је чест слу чај у дру гим сре ди-
на ма – из ја вио је Ђо кић и 
до дао да се при кљу че њем 
свих ка на ли за ци о них мре жа 
на пре чи ста че по сти же мак-

си ма лан ефе кат за шти те 
жи вот не сре ди не.

Пред ра чун ска вред ност 
ка на ли за ци о не мре же у Ога-
ру је 329,7 ми ли о на ди на ра, у 
Бре ста чу 283,1 ми ли о на, док 
је пред ра чун ска вред ност 
ка на ли за ци је у Де чу 456,2 
ми ли о на ди на ра, са ура чу на-
тим ПДВ-ом. 

Пред сед ник Ђо кић је ис та-
као да је ло кал на са мо у пра ва 
већ при пре ми ла и ком плет ну 

тех нич ку до ку мен та ци ју са 
до би је ним гра ђе вин ским 
до зво ла ма за ка на ли за ци о не 
мре же у Обре жу, Срем ским 
Ми ха љев ци ма и Кар лов чи ћу, 
а да су у при пре ми про јек ти 
ка на ли за ци о них мре жа у 
Ку пи но ву и Аша њи.

– Оп шти на Пе ћин ци из два-
ја зна чај на бу џет ска сред ства 
за при пре му ква ли тет них 
про је ка та. Са мо за про јек те 
ка на ли за ци је у Ога ру, Бре-

ста чу и Де чу Оп шти на је 
из дво ји ла укуп но 16,4 ми ли о-
на ди на ра. Вр ло бр зо ће мо 
има ти про јек те за ка на ли за-
ци о не мре же у свим на се љи-
ма на ше оп шти не, а крај њи 
циљ оп штин ског ру ко вод ства 
је да бу де мо пр ва оп шти на у 
Ср би ји у ко јој ће сва на се ља 
би ти по кри ве на ка на ли за ци о-
ном мре жом – по ру чио је 
Ђо кић.

Д. С.

Синиша Ђокић

Ми ни стар ство од бра не и Вој ска Ср би-
је об ја ви ли су кон курс за вој не пи ло те 
из ци вил ног сек то ра ко ји је отво рен до 
кра ја мар та. Мо гу се при ја ви ти  мла ди-
ћи и де вој ке ста ро сти до 27 го ди на са 
за вр ше ним основ ним ака дем ским сту-
ди ја ма и оства ре них 240 ЕСП бо до ва 
или  не ким дру гим сту ди ја ма у тра ја њу 
од че ти ри го ди не из би ло ко је обла сти, 
а ко ји су пси хо фи зич ки здра ви и спо соб-
ни за ле тач ку обу ку. Сви ма пред сто је 

про ве ра и се лек ци ја у две фа зе, од 
ме ди цин ско – пси хо ло шких пре гле да и 
ме ди цин ске про це не, пре ко па до бран-
ске обу ке у Ни шу,  до ле тач ке обу ке у 
Ба тај ни ци.

Про цес се лек ци је под ра зу ме ва  прак-
тич ну на ста ву и те о риј ску ле тач ку обу ку 
у ва зду ху ко ја се оба вља на вој ном 
ае ро дро му „Пу ков ник пи лот Ми лен ко 
Па вло вић“ у Ба тај ни ци, об ја снио је 
ма јор Ни ко ла Стан ко вић, на став ник 

ле те ња 252. Школ ске тре на жне ави ја-
циј ске еска дри ле.

– Пр ви део обу ке тра је око два и по 
ме се ца, а на кон то га кан ди да ти до ла зе 
код нас на ле тач ку обу ку, ко ју за вр ша ва-
ју за око го ди ну да на на ави о ну Ла ста и 
та да сти чу зва ње вој ног пи ло та, ка зао је 
ма јор Ни ко ла Стан ко вић.

По ла зни ци ко ји успе шно за вр ше курс 
сту па ју у вој ну слу жбу. 

З. К.

КОН КУРС ЗА ОБУ КУ ЗА ВОЈ НЕ ПИ ЛО ТЕ 

При ја ве до кра ја мар та
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ССШ „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ РУ МА

Оре зи ва ње чо ко та на Све тог Три фу на
По тра ди ци ји, у ССШ „Сте ван Пе тро вић 

Бри ле“ ра ди се ре зид ба у школ ским ви но гра-
ди ма, на дан Све тог Три фу на и обе ле жа ва 
овај све тац ко ји ва жи за за штит ни ка ви но гра-
да и ви на ра. Уче ни ци че твр те го ди не сме ра 
по љо при вред ни тех ни чар по ма га ли су дру га-
ри ма из тре ће и пр ве го ди не у пр вим ре зо ви-
ма у школ ском ви но гра ду. 

– Има мо око 15 ари школ ског ви но гра да, 
од но сно 550 чо ко та. На ши ма ту ран ти су 
по ма га ли у ре зид би уче ни ци ма из мла ђих 
оде ље ња. Уче ни ци су да нас учи ли при ме ну 
ме шо ви те ре зид бе ви но ве ло зе са два уз гој-
на об ли ка, Ги јов јед но гу би - је дан лук и је дан 
кон дир, као и Ги јов дво гу би  са два лу ка и два 
кон ди ра, ка же Алек сан дар Ми шко вић, 
на став ник струч них пред ме та за област 
во ћар ство-ви но гра дар ство.

Уче ни ци су оре зи ва ли вин ске сор те ко је се 
уз га ја ју у овом ви но гра ду, и то цр но и бе ло 
гро жђе, као и сто не сор те гро жђа. 

С. Џа ку ла
Оре зи ва ње ви но гра да на Све тог Три фу на

ВИ ТО ЈЕВ ЦИ 

Об но вље на згра да Месне заједнице

У Ви то јев ци ма је об но вље на згра да 
у цен тру се ла где се на ла зе про сто ри је 
Ме сне кан це ла ри је, По шта, ам бу лан-
та и Дом кул ту ре - прак тич но, реч је о 
објек ту где се од ви ја це ло куп ни дру-
штве ни жи вот овог се ла.

Пред сед ник Са ве та МЗ Ви то јев ци 
Дра ган Илић је ис та као да је згра да 
ста ра, али је у до бром ста њу, а да се 
Ме сна за јед ни ца, уз ве ли ку по др шку 
ло кал не са мо у пра ве, тру ди да се све 
што ра ди у се лу бу де у функ ци ји ко ри-
сти гра ђа на, по го то во ста ри јих Ви то јев-
ча на и да им, ка да до ђу ов де, бу де на 
јед ном ме сту.

Пред сед ни ца Оп штин не Ру ма Алек-
сан дра Ћи рић, ко ја је  са са ра ди ци ма 
по се ти ла Ви то јев це ис та кла је да се ре-
а ли зу ју сви ра до ви ко ји су пла ни ра ни у 
про шлој го ди ни ве за ни за по бољ ша ње 

усло ва жи во та у се ли ма: та ко је би ло у 
Сте ја нов ци ма, Жар ков цу и са да Ви то-
јев ци ма. 

– Обе ћа ли смо да ће мо оби ћи сва ку 
ме сну за јед ни цу и да ће мо иза ћи у су-
срет свим ме шта ни ма и ура ди ти нај при-
о ри тет ни је ства ри за њи хо во се ло. Та ко 
смо и ов де у Ви то јев ци ма од лу чи ли да 
ове го ди не  уре ди мо згра ду Ме сне кан-
це ла ри је око ко је се на ла зи ам бу лан та 
и по шта, зна чи где се од ви ја це ло ку пан 
дру штве ни жи вот свих ста нов ни ка Ви-
то је ва ца, а то је био и њи хов пред лог, 
ре кла је Алек сан дра Ћи рић.

Са да је ура ђе на фа са да објек та, за-
ме ње не су пло чи це, ра све та, ста вљен 
је ви део - над зор, уре ђен је парк ис пред 
Ме сне кан це ла ри је јер је ово исто вре-
ме но,  је ди но ме сто оку пља ња мла дих. 

– Ово је се ло ко је не ма ни је дан ка-

фић, из у зев шко ле ов де се од ви ја сав 
дру штве ни жи вот Ви то јев ча на. Сто га 
смо од лу чи ли нај пре да ура ди мо спо-
ља шњост, а то ком 2023. го ди не ура ди-
ће мо и гре ја ње уну тар објек та, ре но-
ви ра ти про сто ри је ам бу лан те, по ште, 
та ко да ће мо за о кру жи ти це лу при чу 
ве за ну за уре ђе ње ове згра де, обе ћа ла 
је пред сед ни ца Ћи рић.

Она је до да ла да је циљ ло кал не са-
мо у пра ве да се сва ком ста нов ни ку и 
сва кој ме сној за јед ни ци омо гу ће нео п-
ход не усло ве за жи вот, јер у прет ход-
ном пе ри о ду ни је би ло то ли ко ула га ња 
у се о ске ме сне за јед ни це.

  –  Тру ди мо се мак си мал но да иза ђе-
мо у су срет и да ис пу ни мо све по тре бе 
ста нов ни ка на ше оп шти не и то је наш 
циљ, по ру чи ла је Алек сан дра Ћи рић.

С. Џа ку ла

По се та Ви то јев ци ма 
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Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње је рас пи сао 11. фе бру а-
ра кон курс за при јем зах те ва за упу ћи ва-
ње пен зи о не ра на ре ха би ли та ци ју у ба ња-
ма.  Пра во  на де се то днев ни опо ра вак у 
ба ња ма и ле чи ли шти ма Ср би је има ју 
ко ри сни ци ста ро сних, ин ва лид ских и по ро-
дич них пен зи ја, чи ја при ма ња из но се до 
37.809 ди на ра и ко ји осим пен зи је не ма ју 
дру га лич на при ма ња. 

При ја ве се под но се удру же њи ма, од но-
сно од бо ри ма ко ри сни ка пен зи ја са под-
руч ја фи ли ја ле где пен зи о не ри има ју пре-
би ва ли ште, а мо гу се под не ти и у нај бли-
жој ор га ни за ци о ној је ди ни ци Фон да ПИО, 
уко ли ко пен зи о нер у вре ме под но ше ња 
при ја ве бо ра ви ван свог ме ста ста но ва ња.

Пен зи о не ри са те ри то ри је рум ске 
оп шти не, ко ји ис пу ња ва ју ове усло ве при-
ја ве мо гу по пу ни ти и пре да ти у про сто ри-
ја ма Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра у 
Ру ми у вре ме ну од 10 до 12 ча со ва, као и 
ме сним од бо ри ма пен зи о не ра у Клен ку, 
Хрт ков ци ма, Пла ти че ву, Ни кин ци ма, 
Пу тин ци ма и До њим Пе тров ци ма.

При ја ве се под но се до 2. мар та. Ранг 
ли ста пен зи о не ра ко ји ис пу ња ва ју усло ве 
за упу ћи ва ње на ре ха би ли та ци ју би ће 
об ја вље на 21. рад ног да на од ис те ка огла-
са. На ранг ли сту се мо же под не ти при го-
вор у ро ку од пет да на а ко нач на  ранг 
ли ста ће би ти об ја вље на на огла сним 
та бла ма Са ве за пен зи о не ра Ср би је, Удру-
же ња пен зи о не ра Ср би је „Не за ви сност“, 
Ди рек ци је Фон да, По кра јин ског фон да и 
фи ли ја ла Фон да ПИО.

Ре пу блич ки фонд ПИО је ове го ди не за 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју пен зи о не ра у 
ба ња ма у Ср би ји из дво јио 593,7 ми ли о на 
ди на ра.

Про шле го ди не је о тро шку Ре пу блич ког 
фон да у ба ња ма бо ра ви ло 16.800 пен зи о-
не ра, ко ји су та да има ли пен зи ју ни жу од 
30.978 ди на ра. Из рум ске оп шти не бес-
пла тан бо ра вак у ба ња ма је ко ри сти ло 
108 пен зи о не ра.  

Нај ве ће ин те ре со ва ње је до са да би ло 
за Вр њач ку ба њу, Ри бар ску ба њу, Ба њу 
Ко ви ља чу, „Тер мал“ у Врд ни ку, као и ба ње 
Ка њи жа и Ју на ко вић.

У цен тру До бри на ца су окон ча ни ра-
до ви на уре ђе њу и ас фал ти ра њу пла тоа 
ис пред се о ске ам бу лан те, згра де Ме сне 
за јед ни це и вр ти ћа. Ас фал ти ра на су и  ау-
то бу ска ста ја ли шта, та ко ђе на су ге сти ју 
гра ђа на. То је све у скла ду са же љом ло-
кал не са мо у пра ве да се под јед на ко раз ви-
ја ка ко град, та ко и се ла рум ске оп шти не. 
Оби ла зак за вр шет ка ових ра до ва је би ла 
при ли ка и да пред сед ни ца Оп шти не Алек-
сан дра Ћи рић и за ме ни ца Би ља на По по-
вић Јан ко вић бу ду и у ам бу лан ти и раз го-
ва ра ју са здрав стве ним рад ни ци ма шта 
им је нај по треб ни је да би здрав стве на по-
моћ До брин ча ни ма би ла што аде кват ни ја.

– На сто ја ће мо да ове го ди не кре не мо 

и у про је кат са на ци је ам бу лан те, да ре-
но ви ра мо кров и  про ме ни мо сто ла ри ју. У 
овом де лу су и  згра да Ме сне за јед ни це 
и обје кат „По ле тар ца“ где та ко ђе тре ба 
ре но ви ра ти кров. Уз шко лу, ово су ва жна 
ме ста за дру штве ни жи вот се ла, сто га је 
цен тар при о ри тет на ло ка ци ја за уре ђе ње, 
а по том ће мо на ста ви ти и дру га ула га ња у 
за ви сно сти од по тре ба ме шта на,  на ја ви-
ла  је пред сед ни ца Ћи рић.

Она је под се ти ла да су про шле го ди не 
ас фал ти ра не две ва жне ули це у До брин-
ци ма, уре ђе на је мре жа атар ских пу те ва, 
а ре но ви ра на је и са ла за фи зич ко у под-
руч ном оде ље њу ОШ „Иво Ло ла Ри бар“ у 
овом се лу.  С. Џ.

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

Бес пла тан бо ра вак у ба ња ма

ДО БРИН ЦИ

Ас фал ти ран пла то
ис пред ам бу лан те и 
ау то бу ска ста ја ли шта

Радови у До брин ци ма

ИРИГ

Део Ули це Ни ко ле 
Те сле јед но сме ран

Не дав но ком плет но ас фал ти ра на и 
уре ђе на Ули ца Ни ко ле Те сле у цен тру 
Ири га по ста ла је у јед ном свом де лу, јед-
но смер на и до зво ље ни смер је од пе ка-
ре на углу, код пар ка у цен тру гра да ка 
Ус пен ској цр кви. Ова про ме на ва жи од 
10. фе бру а ра, а од лу ку пра ти и од го ва-
ра ју ћа са о бра ћај на сиг на ли за ци ја.

 – Из ме не ре жи ма са о бра ћа ја су би ле 
нео п ход не јер смо са јед не стра не ули це 
пред ви де ли пар кинг, бу ду ћи да је у то ку 
из град ња две, а оче ку је се уско ро и по че-
так град ње тре ће стам бе не згра де, са 
укуп но око 100 ста но ва. То зна чи да ће 
тре ба ти и ви ше про сто ра за пар кинг, па 
смо тај део ули це, од пар ка па до угла 
где је у то ку из град ња стам бе них згра да, 
од ре ди ли као јед но смер ну ули цу, ка же 
Ми о драг Бе бић, за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не.

Ули ца Ни ко ле Те сле ће би ти дво смер-
на из прав ца скре та ња из глав не ули це у 
Ири гу, а то је Вој во де Пут ни ка, као и у 
кра ку  од скре та ња упра во код ових 
но вих згра да ко је гра де. С. Џ.

ПЕЋИНЦИ

Донација половне 
гардеробе

Удру же ње же на „Ши ма нов чан ке“ ис по-
ру чи ло је 10. фа бру а ра ве ће ко ли чи не 
по лов не гар де ро бе пе ћи нач лком Цр ве-
ном кр сту, а ка ко нам је ре кла пред сед-
ни ца ши ма но вач ког удру же ња Ду ши ца 
Ми ло ше вић, у овој ис по ру ци нај ви ше 
има зим ске гар де ро бе за же не, деч је гар-
де ро бе и игра ча ка за де цу, као и зим ске 
и лет ње обу ће, али и спе ци фич них ства-
ри по пут ко ли ца за бли зан це, два ко фе-
ра и но сиљ ке за бе бу.

– На ше удру же ње већ го ди на ма при ку-
пља по лов ну гар де ро бу и ово је већ ко 
зна ко ја ис по ру ка пе ћи нач ком Цр ве ном 
кр сту, а то ни ка ко не би смо мо гле да 
ра ди мо без по др шке гра ђа на Ши ма но ва-
ца, ко ји већ го ди на ма у све ве ћем бро ју, 
по лов ну гар де ро бу не ба ца ју, већ је 
до но се на ма ка ко би сти гла до оних ко ји-
ма је по треб на – ре кла нам је Ду ши ца 
Ми ло ше вић.
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ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

„Срп ска Ка па до ки ја“ би ће увр ште на 
у ту ри стич ку по ну ду Но вог Са да

Кра јем ја ну а ра у Ин ђи ји су 
бо ра ви ли пред став ни ци тур-
ске ком па ни је „Кaya bal lo ons“ 
ка ко би на ли цу ме ста утвр ди-
ли да ли на Кр че дин ској ади 
од ју на ове го ди не мо же да 
поч не ре а ли за ци ја про јек та 
ко ји је на зван „Срп ска Ка па-
до ки ја“. Ка ко су та да про це ни-
ли тур ски струч ња ци, Кр че-
дин ска ада је из ван ред на 
ло ка ци ја за све вр сте ле то ва 
ба ло ном. Ми лан Бо го је вић, 
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је оп шти не Ин ђи ја, ис та-
као је та да да оста ју при пр во-
бит ној иде ји а то је да се за 
по че так из во де ве за ни ле то ви 
ко ји би би ли сви ма при сту-
пач ни, у фи нан сиј ском сми-
слу. То ком по се те де ле га ци је 
тур ске ком па ни је „Кaya bal lo-
ons“, одр жа ни су и са стан ци 
са пред сед ни ком Оп шти не 
Ин ђи ја, ам ба са до ром Тур ске 
у Ср би ји али и са ди рек то ри-
цом Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Ср би је. 

Одр жан је и са ста нак са 
ди рек то ром Ту ри стич ке ор га-
ни за ци је гра да Но вог Са да 
Бра ни сла вом Кне же ви ћем. 
Том при ли ком, до го во ре но је 

да ће ле те ње ба ло ни ма би ти 
увр ште но у ту ри стич ку по ну ду 
и мар ке тин шке ак тив но сти 
Но вог Са да, с об зи ром на то 
да се ра ди о ве о ма атрак тив-
ном ту ри стич ком про из во ду, а 
да по сто ји ве ли ка тра жња за 
до дат ним са др жа ји ма и 
ак тив но сти ма. Бли зи на два 
нај ве ћа гра да Ср би је за овај 
про је кат пред ста вља ве ли ко 
тр жи ште по тен ци јал них по се-

ти ла ца, ка ко ви ше ми ли он ског 
ста нов ни штва та ко и број них 
ту ри ста ко ји у њих до ла зе а 
ко ји су од оп шти не Ин ђи ја 
уда ље ни ма ње од сат вре ме-
на во жње и са њом од лич но 
са о бра ћај но по ве за ни.

Пред став ни ци Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја 
још јед ном су под се ти ли да 
ће, осим по кре та ња но ве 
ту ри стич ке по ну де на Кр че-

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

М. Ђ.

Са са стан ка са ди рек то ром ТО Но ви Сад

Ак ци ја сад ње 
че ти на ра 

За хва љу ју ћи до на ци ји 
ра сад ни ка из Кр че ди на, еки пе 
Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа 
„Ко му на лац“ за са ди ле су 90 
од 100 сад ни ца на не ко ли ко 
ло ка ци ја у Ин ђи ји. Ка ко су 
ис та кли пред став ни ци овог 
пред у зе ћа, у пи та њу је на ста-
вак ак ци је озе ле ња ва ња 
оп шти не Ин ђи ја у окви ру ко је 
је пред ви ђе но да се за са ди 
пет хи ља да но вих сад ни ца. 
Ка ко ка жу, све су бли жи по ме-
ну тој број ци за хва љу ју ћи и 
овој, не дав но ре а ли зо ва ној 
ак ци ји сад ње че ти на ра. Ина-
че, за озе ле ња ва ње ин ђиј ске 
оп шти не у бу џе ту су пред ви-
ђе на сред ства у из но су од 2,5 
ми ли о на ди на ра.

М. Ђ.

ИНЂИЈА

Из град ња ан ти фил тра ци о не 
за ве се на но вој ха ли

То ком не дав ног оби ла ска 
ра до ва на за вр шет ку но ве 
спорт ске ха ле у Ин ђи ји, пред-
сед ник Оп шти не Вла ди мир 
Гак ис та као је да је у то ку 
из град ња ан ти фил тра ци о не 
за ве се око објек та, ка ко би се 
спре чи ло про ди ра ње под зем-
них во да. То су ра до ви ко ји су 
нај бит ни ји, ка ко ка жу над ле-
жни, јер је  ду би на “за ве се“ 
пре ко 14 ме та ра и про ди ре до 
во до не про пу сног сло ја 
зе мљи шта, чи ме се га ран ту је 
ста бил ност објек та.

Спорт ска ха ла, чи ја је 
из град ња по че ла 2008. го ди-
не,  ни је би ла упо тре бљи ва 
до са да, јер је зах те ва ла пот-
пу ну ре ви зи ју про јек та и 
из два ја ње ве ли ких нов ча них 
сред ста ва за ње ну са на ци ју. 
Вред ност ра до ва је 680 ми ли-
о на ди на ра и, ка ко су по твр-
ди ли пред став ни ци Вла де 
Вој во ди не, обје кат ће би ти 
ста вљен у функ ци ју до кра ја 
го ди не чи ме ће се ста ви ти 

тач ка на по след њи ве ли ки 
ин фра струк тур ни про је кат на 
те ри то ри ји АП Вој во ди на 
за по чет пре 15 го ди на.

На кра ју су под се ти ли да су, 
на кон при ба вља ња обим не 

до ку мен та ци је и спро во ђе ње 
број них про це ду рал них рад-
њи, кра јем про шле го ди не 
за по че ти ра до ви на за вр шет-
ку но ве спорт ске ха ле у Ин ђи-
ји. М. Ђ.
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БЕОЧИН – ПРЕМИЈЕРА АП КУД „БРИЛЕ“

Један живот, једна прича
Аматерско позориште КУД „Бриле“ пре-

мијерно је  17. фебруара извело позоришну 
представу  „Терапија“ по тексту Јордана 
Цветановића, а у режији Секуле Петро-
вића. Беочинска публика, навикла на урне-
бесне комедије и водвиље, видела је 
нешто сасвим ново и другачије од оног на 
шта су је „Брилетови“ глумци научили годи-
нама уназад. Радња представе дешава се 
у приватној психијатријској ординацији у 
коју осам ликова улази свако са својим 
проблемима и надама. Ова црнохуморна 
драма разоткрива читав један свет „људи 
поред којих пролазите сваког дана, а да и 
не знате шта се крије иза њихових лица, 
погледа, одеће“. Оно што се изговори у 
психијатријској ординацији остаје тајна за 
говорника (пацијента) и слушаоца (пси-
хијатра). Овај пут те тајне изговарају се 
публици која, хтела она или не, постаје 
актер представе и коју крик једног од лико-
ва на крају представе позива да прекине 
ћутање.

У глумачкој подели поред доајена бео-
чинског глумишта Ратке Дулић и Драгана 
Јовичића Србе били су још и Вида Ђурић, 
Михајло Никшић, Милоје Кнежевић, Борка 
Ђурђевић, Дејан Уцман, Михајло Дулић, 
Душко Тешановић и Биљана Петрић. У 
улози шаптача била је Мила Арваи, сценске 
радове извели су Радован Панџа, „Метал-
матик“ ДОО Беочин и „Економист-електро“ 
ДОО Беочин, уводни сонг компоновао је 
Слободан – Боб Живковић, а режисер Секу-
ла Петровић потписује адаптацију текста, 
сценографију и избор музике.

За „Терапију“, коју је премијерно извело 
позориште „Атеље 212“ 2008. године, Јор-
дан Цветановић је 2010. године добио 
награду „Борислав Михаиловић Михиз“ за 
најбољи драмски текст.  Представа је 
извођена на Бродвеју, у Хравтској и Слове-
нији, а након „Атељеа 212“, ово је друго 
српско извођења овог драмског текста. 
Репризно извођење заказано је за 24. 
фебруар у 19.30 часова.

Фото: Исмет Адемовски Иса

Дејан Уцман

Милоје Кнежевић Ратка Дулић

Драган Јовичић Срба

БЕСПЛАТНЕ ТУРИСТИЧКЕ ТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Посета „Запечаћеним судбинама“
у оквиру хотела „Срем“

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца је при пре ми ла низ бес плат них ту ра 
ко је ће се одр жа ти ове го ди не. Циљ је да се гра-
ђа ни Срем ске Ми тро ви це упо зна ју са ту ри стич-
ким атрак ци ја ма Сремске Митровице. Прва 
бесплатна тура ће бити организована у суботу, 
25. феберуара, по во дом Ме ђу на род ног да на 
ту ри стич ких во ди ча. Заинтересовани ће имати 
прилику да посете је дин стве ну из ло жбе ну 
по став ку у на шој зе мљи са ли цен ци ра ним во ди-
чем,  ,,За пе ча ће не суд би не“ ко ја се на ла зи у 
окви ру Хо те ла ,,Срем“.  При ја ве се могу 
извршити електронским путем на tu ri storgsm@
yahoo.com, на број те ле фо на 022/618-275, или 
лич ним до ла ском у ту ри стич ки ин фо цен тар 
сва ким рад ним да ном од 07 до 17h. Број ме ста 
је огра ни чен.
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ДАН ДР ЖАВ НО СТИ

Пред сед ни ку Ра ди но ви ћу 
уру че на ре пли ка бо де жа
Во жда Ка ра ђор ђа

Сим бо лич но, на Дан др жав-
но сти 15. фе бру а ра, Ре зер вне 
вој не ста ре ши не Но ве Па зо ве 
и АП Вој во ди не су одр жа ли 
све ча ност у га ле риј ском про-
сто ру Кул тур ног цен тра у 
Но вој Па зо ви. На кон што је 
школ ски хор ин то ни рао хим-
ну, бе се де и кул тур ног про гра-
ма, усле ди ло је до де љи ва ње 
за хвал ни ца нај за слу жни ји ма. 
Пред сед ни ку Ђор ђу Ра ди но-
ви ћу уру че на су број на при-
зна ња, ме ђу ко ји ма и ре пли ка 
бо де жа во жда Ка ра ђор ђа, 
ко ју је но сио за вре ме Пр вог 
Срп ског устан ка, а на ко јој су 
угра ви ра не ре чи „Ро ђе ни 
по бед ник“.

– Ово је за и ста по се бан 
дан, дан Др жав но сти на ше 
зе мље. По но сан сам на то 
што су при зна ња уру че на на 
овај дан и то што су их уру чи-
ле вој не ста ре ши не, бив ши 
офи ци ри, бив ши вој ни ци ко ји 
су уче сто ва ли у ра то ви ма и 
бра ни ли на шу зе мљу. Ова ква 
при за ња до би ти од ова квих 
љу ди иза зи ва ју са мо осе ћај 
по но са, ре као је пред сед ник 
Ра ди но вић.

При сут ни ма се обра тио и 
ге не рал Ми ло рад Сту пар, 
пред сед ник ве те ра на 72. спе-
ци јал не бри га де, ко ји се при-
се тио на до га ђај „Ви зи ја вој-
ске 2025”, ко ји је ор га ни зо ван 
у Ста рој Па зо ви, те на кон то га 
уру чио и спе ци јал ну пла ке ту 
пред сед ни ку Оп шти не Ста ра 
Па зо ва Ђор ђу Ра ди но ви ћу. 

– Же лим да се ис пред удру-
же ња за хва лим чо ве ку ко ји 
нам је нај ви ше по мо гао око 
ре а ли за ци је по ме ну тог про-
јек та, са же љом да се 2025. 
го ди не по но во ви ди мо упра во 
у Ста рој Па зо ви. За хва љу јем 
се пред сед ни ку Ра ди но ви ћу и 
уру чу јем му нај ви ше при зна-
ње ко је ве те ра ни мо гу да ти – 
то је ве ли ка пла ке та удру же-
ња ве те ра на 72. бри га де, 
до дао је ге не рал Сту пар.

Овом до га ђа ју су при су-
ство ва ли пред став ни ци вој-
них ста ре ши на Ср би је, 
Оп шти не Ста ра Па зо ва али и 
мно го број ни чла но ви ових 
ор га ни за ци ја, као и го сти из 
Оп шти не Ми лић из Ре пу бли ке 
Срп ске.

Н. Б.
„Победник“ Ђорђу Радиновићу

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

Изложба
„Хоризонти“

У га ле ри ји „Ми ра Брт ка“ Цен тра за кул-
ту ру Ста ра Па зо ва у по не де љак, 13. 
фе бру а ра је отво ре на дру га ово го ди шња 
из ло жба под на зи вом „Хо ри зон ти“. Ау то-
ри су два вр ло мла да, та лен то ва на умет-
ни ка ко ја тек ула зе у свет сли кар ства – 
Алек сан дар Ра до са вље вић и Ања Арам-
ба шић,  сту ден ти на Фа кул те ту ли ков них 
умет но сти у Бе о гра ду у кла си про фе со-
ра Бран ка Ра ко ви ћа. 

Алек сан дар има 23 го ди не, тре нут но је 
на че твр тој го ди ни сту ди ја и ово је ње го-
ва пр ва са мо стал на из ло жба.  Ања има 
24 го ди не, упи са ла је ма стер сту ди је 
сли кар ства и ово јој је дру га са мо стал на 
из ло жба. Ро дом је из Пан че ва, где је и 
ре а ли зо ва на ње на пр ва из ло жба.  Њи хо-
ва сва ка сли ка је ду бо ко прот ка на ис тра-
жи ва њем ви зу ел них сен за ци ја обо га ће-
на ра зним бо ја ма. Из ло жба тра је до 2. 
мар та. 

Из ло жбу је отво рио ака дем ски сли кар  

Зо ран Ча ли ја ре чи ма да је ја ко ва жно да 
мла ди љу ди има ју из ло жбе да би мо гли 
на јед ном ме сту да са гле да ју свој опус.

З. К.

ЗДРА ВЉЕ

Ка ко спре чи ти
ХПВ ин фек ци је?

Са ци љем да се по диг не свест ро ди те-
ља о ва жно сти иму ни за ци је про тив ХПВ 
ин фек ци је и да би вак ци на ци ја би ла што 
бо ље при хва ће на у ста ро па зо вач кој сре-
ди ни Дом здра вља Др Јо ван Јо ва но вић 
ак тив но ра ди на ис ти ца њу бе не фи та ове 
иму ни за ци је, ко ја је у на шој сре ди ни 
до ступ на од по ло ви не про шле го ди не. 

ХПВ ин фек ци ја је пол но пре но си ва 
бо лест ко ју иза зи ва ху ма ни па пи ло ма 
ви рус. Сма тра се да ве ћи на сек су ал но 
ак тив них љу ди бу де за ра же но овим 
ви ру сом у не ком тре нут ку жи во та. По ред 
ра ка гр ли ћа ма те ри це и ва ги не, овај 
ви рус иза зи ва и рак пе ни са, ану са, плу ћа 
и гр ла. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
ин фек ци ју не мо же мо ни да при ме ти мо, 

јер се симп то ми ви ру сне ин фек ци је не 
ис по ља ва ју. 

Ин фек ци ја ХПВ ви ру си ма мо же се 
спре чи ти вак ци на ци јом, ко ју са ве ту је 
иза бра ни ле кар, од но сно пе ди ја тар и 
де вој чи ца ма и де ча ци ма, а ро ди те љи су 
ти ко ји пот пи су ју са гла сност о вак ци на-
ци ји код де це до 18 го ди на. Де ца се вак-
ци ни шу из ме ђу 9 и 19 го ди не жи во та, 
ма да је до зво ље но и до 26, чак и же не 
до 45. го ди не мо гу при ми ти ХПВ вак ци ну. 
Иму ни од го вор је у овом уз ра сту бо љи и 
те ло има вре ме на да раз ви је ан ти те ла, 
та ко да по сто ји за шти та ка да мла ди 
љу ди сту пе у ин тим не од но се.

Ова де ве то ва лент на вак ци на нај но ви-
је ге не ра ци је шти ти од не ко ли ко вр ста 
кар ци но ма, а иму ни за ци ју фи нан си ра 
РФ ЗО.У ста ро па зо вач кој сре ди ни, Дом 
здра вља „Др Јо ван Јо ва но вић Змај“ 
ак тив но ис ти че пред но сти вак ци на ци је 
ко јом је до са да об у хва ће но 115 де вој чи-
ца и 38 де ча ка. Иа ко вак ци на пру жа 
ви сок ни во за шти те, и на кон вак ци на ци је 
кул ту ра ре дов не по се те ле ка ру ги не ко-
ло гу и скри нинг те сто ви тре ба да се ра де 
ре дов но.

Д. Г. 

УКРАТКО
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ДАН ДЕ ЦЕ ОБО ЛЕ ЛЕ ОД МА ЛИГ НИХ БО ЛЕ СТИ

По сла та по ру ка са тр га: Ни сте са ми
Свет ски дан де це обо ле ле од ма лиг них бо ле сти, 

15. фе бру ар, обе ле жен је на Град ском тр гу у Срем ској 
Ми тро ви ци. Тач но у под не, као и у дру гих два де се так 
гра до ва у Ср би ји, от по чео је при го дан про грам, ко јим 
је нај мла ђим бор ци ма по ру че но, да ни су са ми. Ор га-
ни за тор до га ђа ја је на ци о нал но удру же ње ро ди те ља 
де це обо ле ле од ра ка НУР ДОР. 

– Ша ље мо им по ру ку да ни су са ми, да смо ту за њих, 
да ко ли ко год им је те шко, има ју на ко га да ра чу на-
ју. По ку ша ва мо да им по пра ви мо рас по ло же ње, да им 
да мо на ду и пру жи мо хра брост, из ја ви ла је Је ле на Ми-
јић Цве јић во лон тер ка НУР ДОР-а. 

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја про це њу је да се 
го ди шње по ста ви око 400.000 ди јаг но за ма лиг них бо-
ле сти код де це и мла дих до 19 го ди на. На сре ћу, успех 
из ле че ња је сте зна ча јан, а ве ћи и не го код од ра слих. 

– Деч ји ор га ни зми су ја чи и ис трај ни ји, али на жа лост, 
има и оних ди јаг но за ко је су ве о ма те шке и ло ше. У ве-
ћи ни слу ча је ва де ца из ла зе успе шно из те бор бе, али 
је број оних ма ли ша на ко ји из гу бе бит ку за жи вот, и 
да ље ве ли ки, до да ла је Је ле на Ми јић Цве јић.

НУР ДОР кроз сво је ак тив но сти по ве зу је љу де и дру-
ге ор га ни за ци је, чак и ван Ср би је, где се упу ћу ју де ца, 
уко ли ко ле че ње ов де ни је мо гу ће. 

Обе ле жа ва њу на ми тро вач ком тр гу је при су ство вао 
ве ли ки број гра ђа на, као и пред став ни ка ло кал не са-
мо у пра ве и удру же ња. А. Д. 

Фо то: Б. Т.
При го дан про грам на тр гу

СВЕ ТО САВ СКА ОМЛА ДИН СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА ИЗ ЛА ЋАР КА

Пр во ми си о нар ско пу то ва ње
ми тро вач ке омла ди не

Но во о сно ва на Све то сав ска 
омла дин ска за јед ни ца Све тог 
вла ди ке Вар на ве из Ла ћар ка, 
у са рад њи са Од бо ром за 
вер ску на ста ву Епар хи је 
срем ске ре а ли зо ва ла је дво-
днев но по кло нич ко и ми си о-
нар ско пу то ва ње ка све ти ња-
ма Епар хи је бра ни чев ске, 
ма на сти ри ма Ту ма не и Ним-
ник. Сто ти ну два де сет са бо-
ра ца сред њо школ ског уз ра-
ста и омла ди не са сво јим 
ве ро у чи те љи ма и про фе со-
ри ма, пред во ђе ни про то је ре-
јем - ста вро фо ром проф. др 
Дра го ми ром Сан дом сти гло 
је у ту ман ску све ти њу на 
по кло ње ње мо шти ма све ти-
те љи ма Ја ко ву и Зо си му. 
Све ту ар хи је реј ску ли тур ги ју 
слу жи ли су епи ско пи бра ни-
чев ски др Иг ња ти је и то плич-
ки Пе тар.

По за вр ше ној Ли тур ги ји и 
из вр сној тр пе зи, са бор ци су 
се упу ти ли ка ис по сни ци Све-
тог Зо си ме где су се упо зна ли 
са под ви жни ци ма си на и ти ма 
и ре зи ми ра ли сво је зна ње 
ко је им се пла си ра на ча со ви-
ма вер ске на ста ве у шко ла-
ма, али и при па ро хиј ским 
за јед ни ца ма. Де ца су би ла 
сме ште на на са мој оба ли 

Сре бр ног је зе ра у исто и ме-
ном хо те лу.

Дру гог да на, по кло ни ци су 
се по кло ни ли гро бу Све те 
Му че ни це Ни ко ли не, но во-
про ја вље не све ти тељ ке и 
оби те љи ним нич ког оп ште жи-
ћа, тру дом, љу ба вљу и бла го-
сло вом не ве ро ват ног чо ве ка, 
са вр ше ног де лат ни ка игу ма-
на Је ли се ја, ко ји је са де цом 
раз го ва рао о те ма ма ве за ним 
за до бро ту, дру штве не по ја ве, 

њи хо ве ам би ци је али и про-
бле ме да на шњи це. Мо ли тва 
за здра вље сви ма је би ла 
из у зет но дир љи ва, јер су у 
њој ди рект ним при су ством 
узе ли уче шћа ми тро вач ки 
сред њо школ ци, по ми њу ћи 
сво је нај бли же за здра вље, 
спа се ње и упо ко је не. До ма ћи 
про из во ди, ма на стир ски зо о-
ло шки врт, при ча о чу де сним 
ис це ље њи ма де цу је оста ви-
ла без да ха про но се ћи им и 

не ку дру гу ди мен зи ју све ти ње 
као из во ра Жи ве во де- Хри-
ста, ка кву мо жда до са да ни су 
има ли при ли ке да спо зна ју.

Си гур но jе да ће ова за јед-
ни ца на ста ви ти да ба шти ни у 
деч јим ду ша ма са мо до бро, 
ра дост, здра вље ду хов но али 
и со мат ско; на пре дак сва ке 
вр сте, па и мно ге под ви ге 
ко ји ће кра си ти чи та во дру-
штво, др жа ву те и град из ког 
до ла зе.

Са путовања
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ЕРЕМ 

Се ло у ти ши ни срем ске рав ни це

Ад ми ни стра тив но при па да обли жњем Вог њу па се та мо оба вља све што је по треб но
Та бла са на зи вом на се ља 

Ерем при ву кла је па жњу сва-
ко ме ко је про шао од Срем ске 
Ми тро ви це ка Вог њу. Што због 
нео бич ног на зи ва, што због 
жвр љо ти на по је ди них ли ца, 
ко ја сма тра ју да је пи са ње по 
та бли ду хо ви то. До ла зи мо до 
Ере ма вр ло бр зо, на кон са мо 
де се так ми ну та во жње из 
Срем ске Ми тро ви це. Та мо 
нас че ка ме ста шце, чи ни нам 
се нај ма ње ко је смо ви де ли 
до са да. На пр ви по глед ни је 
би ло ни ко га, али је дан по 
је дан, ком ши је су иза шле на 
ули цу. Ста ри ји брач ни пар 
Сун чи ца и Ми ле Чу бри ло 
ка жу да у Ере му жи ви пе де се-
так љу ди, а нај ви ше им не до-
ста је про дав ни ца. Ов де не ма 
ни шко ле, ни по ште. Ад ми ни-
стра тив но при па да ју обли-
жњем Вог њу па та мо оба вља-
ју све што је по треб но. 

– Жи ви се ле по, али нам 
фа ли про дав ни ца или не ка 
ка фа на. Е, то би нам баш 
до бро до шло. Жи ви мо од 
по љо при вре де, али је све 
те же, што и ни је не ка но вост, 
при ти сну ти смо са свих стра-
на, а ма ли по љо при вред ни ци 
про па да ју, ис при чао нам је 
Го ран Ђу мић, ме шта нин.

За Ерем се зна од дав ни на. 
У про шло сти је при па дао де лу 
по се да гро фа Мар ка Пе ја че-
ви ћа. Мар ко Пе ја че вић је 
за слу жан за осни ва ње гра да 
Ру ме, ко ји је био цен тар ње го-
вог вла сте лин ства на кон пре-
ме шта ња се ди шта из Срем-

ске Ми тро ви це. Реч је о пе ри-
о ду на кон осло ба ђа ња од тур-
ске вла да ви не, а Срем се 
фор ми рао из две обла сти – 
вој на гра ни ца и про вин ци јал 
са нај о бра ди ви јом зе мљом и 
ве ле по се ди ма, ко ји су ор га ни-
зо ва ни по прин ци пу по љо при-
вред них има ња. Та има ња су 
има ла све што је по треб но за 
об ра ду зе мље, а фор ми ра на 
су и ма ња на се ља у ко ји ма су 
сме ште ни рад ни ци, ко ји су ту 
зе мљу об ра ђи ва ли за ве ле по-
сед ни ке.

– На јед ном од та квих има-
ња је фор ми ран Ерем. Ње гов 
пр ви на зив је био Ра до ва но-
вац. Се ло да нас има три ули-
це, ко је се упра во и зо ву Ра до-
ва но вац. Да на шњи на зив, 
Ерем, за пра во је ма ђар ска 
реч за „ра дост“. То ни је чуд но, 

јер су се на има њу рад ни ци 
зва ли би ро ши, а Пе ја че вић је 
ту на се ља вао пре те жно 
ма ђар ско и не мач ко ста нов ни-
штво. Ве ћи на на зи ва за опре-
му и рад ни ке ту су би ли 
ма ђар ски. У би ро шким ку ћа ма 
су ста но ва ли рад ни ци, би ле 
су ве ли ке и има ле су по че ти-
ри ста на, а те по ро ди це су 
би ле и до ста број не. У то вре-
ме су има ли за јед нич ке ку хи-
ње и трем, као и дво ри ште. 
Они су има ли мо гућ ност да 
уз га ја ју по вр ће и за сво је 
по ро ди це. До 1904. го ди не је 
то вла сте лин ство би ла је дин-
стве на це ли на. Ту су се на ла-
зи ле шта ле, то ро ви, ко вач ни-
ца, мле ка ра и ле да ра. Сва та 
вла сте лин ства на под руч ју 
Сре ма су би ла, за то до ба, 
ве о ма са вре ме на. Има ли су 

раз не се лек ци о не ста ни це за 
про из вод њу но вих сор ти 
би ља ка, до ма ћих жи во ти ња... 
Ме ђу пр ви ма на овим про сто-
ри ма има ли су и пар не ма ши-
не и по љо при вред ну ме ха ни-
за ци ју. Би ли су ре пре зент 
по љо при вред не про из вод ње 
у Евро пи, ис при ча ла нам је 
Ду шан ка Стан ко вић, ет но лог у 
За во ду за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре.

Го ди не, 1905. је део Пе ја че-
ви ће вих по се да про дат, око 
700 ју та ра од укуп но 3.000, 
ко ли ко је об у хва та ло има ње. 
На кон Пр вог свет ског ра та, 
аграр ном ре фор мом су ти 
по се ди пре ста ли да по сто је. 
Зе мља је по де ље на ко ло ни-
сти ма и љу ди ма ко ји су се 
на се ља ва ли на тај про стор. 
Ерем је за ни мљив због то га 
што тај про стор оп ста је, а 
до ла зи не ко но во ста нов ни-
штво. Струк ту ра се стал но 
због ра то ва ме ња ла, али 
оп ста ја ла. 

Да нас је Ерем ме сто у ко је 
се свра ћа због ње го ве нео-
бич но сти и чи ње ни ци да 
по сто ји де це ни ја ма, иа ко ни је 
са вре ме но и не ма све по треб-
не усло ве за жи вот. Са глав-
ног пу та је ви дљи во у да љи-
ни, а по зи тив но је и то што су 
му бли зу и Ру ма и Срем ска 
Ми тро ви ца. 

За шти ће но од град ске 
гу жве, сме ште но у не пре глед-
ној срем ској рав ни ци...

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Село ушушкано у равници

Ду шан ка Стан ко вићГоран Ђумић
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ДИ НА КО РО ШИ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ, УЧЕ НИ ЦА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ПЕ ТАР 
КРАН ЧЕ ВИЋ“

Пр ва на гра да на так ми че њу 
„Да во рин Јен ко“

Ова та лен то ва на де вој чи ца сви ра кла
ри нет, а том при ли ком се пред ста ви ла са 
две ком по зи ци је, „Ми ни ја тур ни вал цер“ 
и „Мир на ре ка“

Де ве то го ди шња Ди на Ко-
ро ши из Срем ске Ми тро ви-
це осво ји ла је у не де љу, 12. 
фе бру а ра, пр ву на гра ду на 
Ин тер на ци о нал ном так ми че-
њу „Да во рин Јен ко“, ко је је 
одр жа но у Бе о гра ду. Ова та-
лен то ва на де вој чи ца сви ра 
кла ри нет, а том при ли ком се 
пред ста ви ла са две ком по зи-
ци је, „Ми ни ја тур ни вал цер“ и 
„Мир на ре ка“.

– На да ла сам се да ћу би ти 
успе шна на так ми че њу и осво-
ји ла сам пр ву на гра ду. При-
пре ма ла сам се око три ме се-
ца за то. Има ла сам при ли ке 
да чу јем и кон ку рен ци ју, али 
ме ни су сви зву ча ли до бро, 
од но сно оно што су од сви ра-
ли. Ја сам на сту па ла дру га, а 
пре ме не је био је дан де чак. То 
ми ни је би ло пр во так ми че ње, 
на ко ја ина че во лим да идем, 
јер стек нем и но ва ис ку ства и 
дру га ре, ка же Ди на, док нам 
пре но си сво је ути ске.

Ди ну је то ком на сту па пра-
ти ла ко ре пе ти тор Ана Ву јо вић, 
а за ово так ми че ње је спре-
мао на став ник Си ни ша Му рић, 
ко ји ка же да се Ди ни сви део 
кла ри нет још при ли ком пред-
ста вља ња му зич ке шко ле у 
Основ ној шко ли „Јо ван По по-
вић“, ко ју де вој чи ца по ха ђа.

– Одр жао сам у шко ли про-
мо ци ју кла ри не та и сак со фо-

на, Ди ни се то до па ло и упи-
са на је у му зич ку шко лу на кон 
то га. Нај пре је око шест ме-
се ци сви ра ла блок фла у ту, а 
са да већ го ди нак да на сви ра 
кла ри нет. Њој је то ле по кре ну-
ло. Из не на дио ме је, при јат но, 
њен тон, при род ни звук ко ји је 
она про из во ди ла од по чет ка, 
што је ме не од мах ин спи ри-
са ло и да ло ми иде ју за рад 
с њом. Док је би ла по чет ни ца 
из вео сам је на пр во так ми че-
ње, на „Сир ми ум му сиц фе сти-
вал“. Осво ји ла је пр ву на гра ду, 
са не ко ли ко ме се ци сви ра ња. 
Та ко да смо ове го ди не би ли 
на так ми че њу ко је има ме ђу-
на род ни ка рак тер, „Да во рин 
Јен ко“, ко је је при зна то и од 
на шег ре сор ног ми ни стар ства. 
Ту се так ми че де ца из зе ма-
ља бив ше Ју го сла ви је. Жи ри 
је еми нен тан и оце ни ли су да 
она за слу жу је пр ву на гра ду. 
На рав но, њој ве ли ки рад тек 
пред сто ји. Тај та ле нат се стал-
но мо ра на до гра ђи ва ти, а ве-
о ма је ва жна и по др шка ро ди-
те ља, ре као је Си ни ша Му рић, 
ина че ду го го ди шњи на став ник 
кла ри не та и сак со фо на у ми-
тро вач кој му зич кој шко ли.

Ова де ве то го ди шња ки-
ња се, по ред му зич ке шко ле, 
опре де ли ла и за спорт. Па та-
ко два пу та сед мич но иде на 
ча со ве кла ри не та, а три пу та 

сед мич но на пли ва ње. Члан је 
град ској пли вач ког клу ба и ка-
же да јој ни је те шко да ускла ди 
све оба ве зе са шко лом, јер је 
по ро ди ца у све му по др жа ва.

– Од ли чан сам ђак, имам 
све пе ти це. Ни је ми те шко да 
идем и на пли ва ње и у му зич-
ку шко лу и на ре дов не ча со-
ве. Ро ди те љи ми по ма жу да 
сву да стиг нем, а у шко ли ми 
је по др шка на став ник, по твр-

ди ла је Ди на Ко ро ши.
Ме ђу на род но так ми че ње 

„Да во рин Јен ко” је при ву кло 
па жњу до ма ће и стра не му-
зич ке јав но сти сво јим про фе-
си о нал ним, али отво ре ним 
ста вом пре ма му зи ци, ра де-
ћи на то ме да по ми ри су ко бе 
у тра ди ци о нал ном и мо дер-
ном при сту пу так ми че њу ме ђу 
умет ни ци ма свих уз ра ста.

Алек сан дра Дра жић

Де таљ са так ми че ња 

Ди на Ко ро ши са на став ни ком Си ни шом Му ри ћем
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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? (34)

„Рас пи су је се по тра га за пра се том 
ко је се до кла ти ло у дво ри ште
Јан ка По прац ког у Ши ду“

При пре ма: Дејан Мостар лић
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Об ја вом број 916 од 19. но вем-
бра 1909. го ди не по зи ва ју се 
ста нов ни ци Ми тро ви це ко ји су 

вољ ни да из да ју ста но ве да се при ја-
ве Град ском по гла вар ству ка ко би у 
мар ту на ред не го ди не из да ли ста но ве 
при пад ни ци ма ло вач ке вој ске ко ји ће 
бо ра ви ти у гра ду. 

„Ра ди сме шта ја јед ног ба та ли о на 
ло вач ке вој ске, те ње них част ни ках 
ко ји у овај дан до ла зе мар та ме се ца 
иду ће го ди не, по треб но је овом По гла-
вар ству ра зних ста но ва и про сто ри ја у 
ко ји се мом чад (пе ша ди ја) за јед нич ки 
сме сти ти мо гу, сто га се по зи ва ју сви 
ста но дав ци ко ји су вољ ни та ко ве при-
ми ти, да се чим при је код овог По гла-
вар ства у свр ху по год бе при ја ве.“

Део На ред бе гле де (ра ди) уре ђе ња, 
од но сно кр че ња жи ви ца, гр мља и ши-
ка ра број 923 од 19. но вем бра 1909. 
го ди не гла си: 

„ На ора ни ца ма, ли ва да ма и па-
шња ци ма до зво ље но је по ди за ти и 
по др жа ва ти жи ви це и то : на гра ни ци 
пре ма др жав ним, зе маљ ским и оп ћин-
ским це ста ма, пре ма пу то ви ма ко ји ма 
про ла зи сто ка уко ли ко та ко ва зе мљи-
шта ни је су до вољ но за шти ће на јар ци-

ма од упа да про ла зе ћих жи во ти ња те 
пре ма же ље зни ца ма ..... Жи ви це се 
сми хју на ко је год вр сти зе мљи шта по-
ди за ти са мо та ко да сво јом сје ном не 
на но се ште ту ни јед ној кул ту ри дру го-
га вла сни ка или по сје дов ни ка.“ 

Про гла сом број 976 од 5. де цем бра 
1909. го ди не оба ве шта ва ју се ста нов-
ни ци Ми тро ви це да ће се то ком де-
цем бра ове го ди не одр жа ти нај пре 
скуп шти на за из бор скуп шти на ра, а 
по том у про сто ри ја ма „Срп ског до ма“ 
и скуп шти на на ко јој ће се би ра ти про-
та и ми тро вач ки па рох. 

„Да на 1/14. де цем бра 1909, у 2 са-
та по сле под не у про сто ри ја ма школ-
ске згра де одр жа ти (ће се) скуп шти на 
ра ди из бо ра скуп шти на ра за из бор 
про те и па ро ха Ми тро вач ког, а на дан 
8/21. де цем бра 1909. у 10 са ти пре 
под не одр жа ти ће се скуп шти на ра ди 
са мо га из бо ра про те и па ро ха Ми тро-
вач ког и то у ве ли кој дво ра ни „Срп ско-
га до ма.“

У Про гла су број 978 од 12. де цем-
бра 1909. го ди не сто ји да је у дво-
ри ште Јан ка По прац ког из Ши да за-
лу та ло пра се. Да је се де та љан опис 
пра се та и по зи ва вла сник да се ја ви 

шид ском Оп штин ском по гла вар ству, 
јер ће у су прот ном пра се 3. ја ну а ра 
би ти про да то на јав ној ли ци та ци ји.

“Да на 24. но вем бра 1909. до кла ти-
ло се је у дво ри ште Јан ка По прац ки у 
Ши ду јед но пра се ла са сто, 3 мје се ца 
ма то ро, жен ско, де сно ухо ра се че но 
15 кр. Вла сни ком се рас пи су је по тра-
га, ти ме да ће се упит но пра се дне. 3. 
сјеч ња 1920. у 10 са ти пре под не код 
Оп ћин ског по гла вар ства у Ши ду јав-
ном дра жбом про да ти, ако се до тог 
вре ме на власт ник не про на ђе.“

Про гла сом број 1011 од 24. де цем-
бра 1909. го ди не си ро ма шним жи те-
љи ма и при вред ни ци ма ну де се сад-
ни це воћ ки по сни же ним це на ма и у 
том сми слу до кра ја ја ну а ра 1910. го-
ди не при ма ју се зах те ви.

„По де ле ње во ћа ка уз сни же ну ци-
је ну. Као што про шлих го ди на та ко и 
ове, да је Кра љев ска зе маљ ска вла да, 
Одјел за уну тра шње по ло ве, си ро ма-
шним жи те љи ма, об ћи на ма, го спо-
дар ским удру га ма и по дру жни ца ма 
воћ ке уз сни же ну ци је ну од 30 фил. по 
воћ ки, тим да се мол бе за по ди је ље-
ње во ћа ка уз ни жу ци је ну при ма ју до 
кон ца сјеч ња 1910.“

Про глас о из бо ру и одр жа ва њу скуп шти не за из бог про те и па ро ха Ми тро вач ког де цем бра 1909. го ди не
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IN MEMORIAM

Са свим лич но: О Са не ли
Упра во раз ми шљам шта је ко рен ре чи 

при ја тељ, ваљ да онај ко ти при ја. Онај с 
ким ти при ја при ча, вре ме ко је про ве де те 
за јед но, ис пи је не ка фе и те ле фон ски раз-
го во ри, сме ја ње на глас и мно го уче ња и 
мно го ра да. Раз го во ри су по пра ви лу би ли 
ду ги и о све му. За вр ша ва ли су се ре чи ма: 
„Је два че кам да се ви ди мо, па да ка фе ни-
ше мо и тра ча мо“. Ка фа се на по љу пи ла 
про ду же на с мле ком, а код ње до ма ћа, 
гор ка и та је по чи ња ла ре чи ма: „Е, ја сам 
че ка ла те бе да по пи је мо ка фу“. Ра ди ло се 
бр зо и са мно го ма ште, а мо ју не ка да 
упла ше ну ма шту је под сти ца ла исто као 
оном клин цу пре пет на ест го ди на. И стал-
но сам се пи тао за што за сва ку про бу 
мо ра мо да по ста ви мо сце ну до нај сит ни-
јих де та ља, па још по па ли мо и си ја ли чи-
це. За то што је то би ло ра до ва ње, сва ка 
пред ста ва је би ла сре ћа, сва ка про ба је 
би ла за до вољ ство. Био је то сми сао 
на шег ра да и по сто ја ња. Би ли смо глум ци, 
те зга ро ши, ве се ља ци, ра до ва ли смо ма ла 
ср ца и учи ли ма ле гла ве (да по ста ну ве ли-
ке). Жи вот из ког се из вла чи ло нај леп ше, 
жи вот ко ји не би сва ко мо гао да од жи ви, 
жи вот ко ји и не мо же сва ко да жи ви. За ра-
ди ли смо ко ји ди нар, а док сам ја во лео да 
уште дим, она је во ле ла да се по ча сти 
не ким ма лим обич ним ства ри ма, да се 
ужи ва у то ме. Ужи ва ло се у гле да њу љу ди 
ко је во ли ка ко ужи ва ју. А тек њен по нос 
ка да смо ус пе ли у не че му за шта смо се 
бо ри ли. Па ка да нас ви ди ка ко смо од ра-

сли. И увек је то при ча ла пред на ма, да 
нас ма ло за шти ти и од на ше гор до сти. 
Сва ки по здрав и од по здрав је био за гр-
љај, као и онај по след њи. Ре као сам јој: 
„Ка ко је гро зна ова 2022. Сле де ћа има да 
бу де су пер“. Не бо ља, не го су пер. И овим 
по след њим чи ном, на у чи ла си нас да 
мо ра да бу де су пер, јер мо же да се ужи ва 
у оби чим, сва ко днев ним ства ри ма, као 
што је из ла зак Сун ца ко ји се ви ди у ре тро-
ви зо ру, као што је ка да на радију чу је мо 
„The Win ner Ta kes It All“ и по ја ча ва мо, да 
сва ку емо ци ју про жи ви мо, као и ову. Оно-
мад, ка да смо по ха ђа ли драм ску шко лу 

код ње, осло вља ва ла нас је са „де цо мо ја 
ду хов на“. И ка да су ми ја ви ли да је оти-
шла, раз ми шљао сам о то ме, ко ли ко је 
де це ње не ду хов не од га ји ла да по ста ну 
љу ди, спо соб ни за оно што зна ју да ра де, 
ко ја ће и да ље сво је не си гур но сти по ве ри-
ти, јер смо та ко на ви кли. Де цу ду хов ну је 
ску пља ла у та по зо ри шта, чуд на ме ста, и 
та ко чуд не чу ва ла да ра сту у си гур ном 
ор ку же њу. Са да ка да раз ми шљам о Са не-
ли, уз ту гу и плач, ја се и сме јем, јер смо 
се сме ја ли. И то ми оста је као се ћа ње: 
гр ље ње и сме ја ње и оно јед но за јед нич ко 
пла ка ње, ње но са ве то ва ње и упу ћи ва ње 
на жи вот. Иа ко сам из бе га вао да ти се 
овог пу та ди рект но обра тим, јер знам да је 
то са да не мо гу ће, ипак хо ћу. Вра ћа ли смо 
се са пред ста ве и не где на скре та њу за 
Чор та нов це на радију су пу сти ли „The 
Win ner Ta kes It All“. Ко ли ко си се са мо 
об ра до ва ла, по ја ча ла си ра дио и та ко 
ус пут, обич но ре кла: „Јао, ово да ми 
пу сти те ка да умрем“. И та да ме је ма ло то 
смр зло, а од ка да си се раз бо ле ла стал но 
о то ме раз ми шљам уз сву ве ру да је не ће-
мо слу ша ти у тво ју сла ву. Асо ци ра ће ме 
на те бе и туф не, ко је су увек не ка ко би ле 
око нас.

„So mew he re de ep in si de you must know I 
miss you. But what can I say, ru les must be 
obeyed. The jud ges will de ci de the li kes of 
me abi de. Spec ta tors of the show al ways 
staying low“ -  Са не ла Ми ло ше вић (1977
2023). Сте фан

ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Ве ли ко ин те ре со ва ње
за бес пла тан од ла зак у ба ње

Го ди шња скуп шти на пе зи о-
нер ског удру же ња оп шти не 
Ста ра Па зо ва одр жа на је у 
че твр так, 16. фе бру а ра. Из ве-
штај о по сло ва њу и фи нан сиј-
ски из ве штај за прет ход ну 
го ди ну на шли су се као глав-
не тач ке днев ног ре да на 
го ди шњој скуп шти ни Оп штин-
ског удру же ња пен зо не ра, 
ка да је  усво јен и про грам 
ра да за ову го ди ну.  Са сво јих 
де вет ме сних удру же ња, бро-
је бли зу 1200 чла но ва, тач но  
1197 чла но ва,  што је зна чај но 
по ве ћа ње члан ства, јер је пре 
три го ди не тај број из но сио 
874 а и ак тив но сти је би ло у 
за вид ном бро ју.

– Про шле го ди не смо има-
ли два из ле та, на те ри тро ји 
на ше оп шти не, одр жа но је 
пет сед ни ца, би ли смо на 
не ко ли ко так ми че ња у Вр њач-
кој Ба њи, Ин ђи ји, Срем ској 
Ми тро ви ци, и по сти гли до ста 
до бре успе хе,  при ча Ве ри ца 

Ша бан, се кре тар Оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра. 

Уз ре дов на дру же ња, ор га-
ни за ци ја пен зи о не ра је ту да 
сво јим су гра ђа ни ма тре ћег 
до ба по мог не. На осно ву спи-
ско ва ме сних удру же ња, 
по де ље но је  292 па ке та за 
ко је су сред ства до би је на из 
ПИО фон да фи ли ја ле из 
Срем ске Ми тро ви це и на да ју 
се да ће и у на ред ном пе ри о-

ду би ти од ре ђе не вр сте па ке-
та по мо ћи. Сва ко ме сно удру-
же ње на ба вља мед и огрев 
по при сту пач ним це на ма и на 
ра те. За но вог пот пред сед ни-
ка иза бран је Па вел Кар де-
лис. Од  при ја вље них 304 
пен зи о не ра за ба ње,  127 је 
до би ло одо бре ње, али на жа-
лост, мно ги ту по год ност на 
кра ју ни су ис ко ри сти ли. Са да 
је у то ку но ви кон курс Ре пу-

блич ког фон да Пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња. 

Пред сед ник  Оп штин ског 
удру же ња Ра де Не сто ро вић 
ка же да се пен зи о не ри у 
ве ли ком бро ју ин те ре су ју за 
од ла зак на ре ха би ли та ци ју у 
ба ње о тро шку ПИО фон да.

– Пра во за пре да ју до ку-
мен та ци је за бес плат но ко ри-
шће ње ба ње има ју сви чи ја 
пен зи ја не пре ла зи 37.809 
ди на ра. Пра во има ју и они са 
ино стра ним пен зи ја ма и из 
Ср би је, али уку пан из нос не 
сме да пре ла зи на ве де ну 
су му.  Има ју пра во из бо ра две 
ба ње у Вој во ди ни и у Ср би ји 
јед ну ба њу, об ја снио је Не сто-
ро вић,  пред сед ник Оп штин-
ског удру же ња пен зи о не ра. 

При ја ве се при ма ју у 
ме сним ор га ни за ци ја ма пен-
зи о не ра до 2. мар та а од 
до ку мен та ци је по тре бан је 
по след њи чек од пен зи је и 
лич на кар та.  З. К.

При ја вљи ва ње пен зи о нера за ба ње

Санела Милошевић, глумица, 
редитељка и луткарка из Руме
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СТК „ПОД РИ ЊЕ“ ИЗ МА ЧВАН СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ УСПЕ ШНО ДР ЖИ ВИ СО КУ ТРЕ ЋУ 
ПО ЗИ ЦИ ЈУ ВОЈ ВО ЂАН СКЕ А ЛИ ГЕ

Сто ни те нис се уста лио
на ма чван ској оба ли Са ве

Сто но те ни ски клуб „Под ри ње“ из 
Ма чван ске Ми тро ви це већ тре ћу 
го ди ну је ста би лан члан Вој во ђан-

ске А сто но те ни ске ли ге. Так ми че ње у 
про шлој се зо ни за вр шио је на че твр том 
ме сту, а тре нут но че ти ри ко ла пре кра ја 
пр вен ства за у зи ма ви со ку тре ћу по зи ци-
ју на ко јој се оса мо ста лио у кон ку рен ци ји 
де вет клу бо ва. По сле три јум фа над го-
сту ју ћом еки пом СТК „Апа тин“ у не де љу, 
19. фе бру а ра мак си мал ним ре зул та том 
4:0 сто но те ни се ри „Под ри ња“ има ју скор 
од осам по бе да и че ти ри по ра за. У пр вом 
де лу се зо не пре тр пе ли су све га два не у-
спе ха и то од ти мо ва из Срп ског Ми ле ти-
ћа и Ру ме, ко ји су ис пред њих на са мом 
вр ху пр вен стве не та бе ле. „Под вла че ње 
цр те“ за ову се зо ну за ка за но је за крај 
апри ла. У клу бу оче ку ју да ква ли тет но 
од и гра ју по след ња че ти ри ко ла и за др же 
ви сок пла сман, али их нај ви ше ра ду је чи-
ње ни ца да су се ове го ди не ин тен зив ни је 
по све ти ли ра ду са мла ди ма. 

По ред мак си мал ног за ла га ња про тив 
сва ког про тив ни ка, кључ до брих ре зул та-
та мо же би ти у чи ње ни ци да клуб из Ма-
чван ске Ми тро ви це ду го на сту па у истом 
са ста ву, а чи ни га ком би на ци ја ис ку сних 
сто но те ни се ра, про фе си о на ла ца и мла-
ђих игра ча ко ји по бољ ша ва ју свој учи-
нак. Нај е фи ка сни ји су  сва ка ко ис ку сни 
ка пи тен Вла да Чу пић и проф. др Зо ран 
Ђо кић, тре нер и играч, до ка за ни сто но те-
ни ски струч њак ко ји је док то ри рао баш у 
обла сти овог спор та. По ред њих, у са ста-
ву пр вог ти ма на ла зе се Ми лан Ша рић, 
Де јан Јоч ко вић, Дан ко Илић и Дра ган Гру-
ја нић. Као члан Вој во ђан ске ли ге, клуб је 

сте као пра во ре ги стра ци је дру ге еки пе 
ко ја на сту па у ре ги о нал ној Срем ској ли-
ги, са иде јом да се у ни жем ран гу „ка ле“ 
бу ду ћи пр во тим ци. На спи ску обе еки пе 
на ла зи се 15 ре ги стро ва них так ми ча ра. 

Гру па за љу бље ни ка у овај спорт, пред-
во ђе на са да шњим пред сед ни ком клу ба 
Ра до ва ном Ко ва че ви ћем об но ви ла је 
2018. го ди не рад сто но те ни ског клу ба у 
Ма чван ској Ми тро ви ци. У то вре ме, пред-
сед ник Ко ва че вић по са ве то вао се са са-
да шњим ка пи те ном Вла дом Чу пи ћем и 
оку пи ли су до бру еки пу за љу бље ни ка 
у пинг – понг. Би ли су жељ ни так ми чар-

ског иза зо ва, али и по нов не афир ма ци је 
сто ног те ни са у овој сре ди ни. Пр ви чо век 
клу ба ба вио се овим спор том ре кре а-
тив но, али је од 2014. го ди не ор га ни зо-
вао Бо жић не и Ус кр шње тур ни ре ко ји су 
да нас по ор га ни за ци ји, ма сов но сти, на-
гра да ма, ме ђу на род ном и ху ма ни та ном 
ка рак те ру, по ста ли тра ди ци ја, ко ја при-
вла чи све ве ћи број уче сни ка и по сма тра-
ча. При ме ра ра ди, по след њи Бо жић ни  
тур нир оку пио је ви ше од 100 уче сни ка у 
раз ли чи тим ка те го ри ја ма и то је би ло јед-
но од ве ћих сто но те ни ских так ми че ња у 
др жа ви ко је је пре ва зи шло чак и оче ки ва-
ња ор га ни за то ра.

– Же ле ли смо да по сле не ко ли ко де-
це ни ја об но ви мо рад сто но те ни ског клу-
ба ко ји је под истим име ном - „Под ри ње“ 
по сто јао у Ма чван ској Ми тро ви ци и мно-
ги су се оку пља ли око ње га. Не ки бив ши 
игра чи, а са да озбиљ ни по ро дич ни љу ди, 
пре по зна ли су на шу при чу и ра до су се 
ода зва ли по зи ву да осну је мо клуб. Кре-
ну ли смо из љу ба ви и ен ту зи ја зма ма ја 
2018. го ди не и већ у пр вој го ди ни  по ста-
ли смо пр ва ци Срем ске ли ге. Та ко смо 
сте кли пра во игра ња у Вој во ђан ској ли ги 
и мо гућ ност ре ги стра ци је још јед не еки-
пе у ни жој ли ги. По том нам се при дру жу је 
још не ко ли ко мо ма ка из Срем ске Ми тро-
ви це и то за си гур но по ста је јед на озбиљ-
на при ча, ка же Ра до ван Ко ва че вић. 

Ак ту ел на  по зи ци ја ста бил ног вој во-
ђан ско ли га ша за до во ља ва љу де у клу бу, 
јер су све сни чи ње ни це да сва ки ја чи так-
ми чар ски ранг ис по ста вља ве ће фи нан-
сиј ске зах те ве. У сто но те ни ском и не ким 
дру гим спор то ви ма ма те ри јал на си ту а-

Еки па „Под ри ња“ на про шло не дељ ном су сре ту са „Апа ти ном“:
(С ле ва на де сно) Зо ран Ђо кић, Ми лан Ша рић, Дан ко Илић,  Вла да Чу пић и Де јан Јоч ко вић

Ра до ван Ко ва че вић,
пред сед ник клуба
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ци ја да ле ко је од за до во ља ва ју ће. Чла-
но ви клу бо ва углав ном се са ми сна ла зе 
за из во ре фи на си ра ња и по кри ва ње те-
ку ћих тро шко ва. Део основ них тро шко ва 
ма чван ског клу ба по кри ва Град Срем ска 
Ми тро ви ца, а при сут на је и до бра са-
рад ња са ло кал ном Ме сном за јед ни цом 
и пред сед ни ком Са ве та Ми ло шем Ко ва-
чем.

Клуб из Ма чван ске Ми тро ви це упра во 
уз по др шку Ме сне за јед ни це тре ни ра и 
сво је ме че ве игра у  До му кул ту ре. Оста је  
на да да ће  по из град њи спорт ске са ле у 
шко ли би ти ви ше ме ста за сто но те ни ски 
спорт. Од се дам про фе си о нал них сто ло-
ва на под руч ју  гра да, че ти ри су у по се ду 
ма чван ског клу ба.  У „Под ри њу“ су усме-
ре ни за озби љан рад са нај мла ђим. У 
том сми слу пред сед ник Ко ва че вић сво је-
вре ме но је усту пио је шко ли так ми чар ски 
сто и по сле два ме се ца ра да са школ ском 
де цом, де се так де ча ка оста ло је у овом 
спор ту.

– На жа лост, у на шим усло ви ма де ца ка-
сно до ла зе у кон такт са сто ним те ни сом, 
тек не где од пе тог или ше стог раз ре да, за 
раз ли ку од сре ди на где по сто ји тра ди ци ја 
овог спор та и где де ца од пет или шест 
го ди на има ју при ли ку да тре ни ра ју сто ни 
те нис, а у дру гом или тре ћем раз ре ду већ 
по чи њу и да се и так ми че. Дра го ми је да 
смо по кре ну ли ову при чу ме ђу нај мла ђи-
ма и оче ку јем да ће од сле де ће школ ске 
го ди не у но вој школ ској са ли би ти не у по-
ре ди во бо љи усло ви и још ви ше за ин те-
ре со ва не де це. Же ли мо да их ве же мо за 
спорт и здра ве жи вот не на ви ке. Спрем ни 
смо да их на у чи мо сто ном те ни су и на да-
мо се да ће упор ним ра дом не ки од њих 
по ста ти од лич ни игра чи, мо жда и про фе-
си о нал ци,  ка же пред сед ник Ко ва че вић. 

Он је на Скуп шти ни Сто но те ни ског 
са ве за Вој во ди не пред ла гао да Са вез, 
ло кал не са мо у пра ве и спорт ски са ве зи 
обез бе де кон ти ну и ра но ула га ње у сто но-
те ни ске сто ло ве и опре му, ко ја би би ла 
ди стри бу и ра на свим шко ла ма, а чи ји би 
ре зул тат био ома со вље ње овог спор та 
и ра ђа ње но вих шам пи о на. Пред сед ник 
клу ба је под се тио на вре ме кад је на под-
руч ју Срем ске Ми тро ви це би ло ви ше од 
де сет клу бо ва из свих град ских ме сних 
за јед ни ца, по је ди них се ла, ве ли ких пред-
у зе ћа и фа бри ка, ко је су има ле сво је еки-
пе и ли гу. 

– Наш циљ је да Ма чван ска Ми тро ви-
ца по ста не је дан од ре ги о нал них цен та ра 
сто ног те ни са, на ро чи то кад бу де за вр-
ше на спорт ска школ ска са ла, јер ће мо та-
да мо ћи да об у хва ти мо и под руч је Бо га-
ти ћа и окол них се ла, ко ја не ма ју вла сти те 
шко ле сто ног те ни са. По ку ша ва мо са ор-
га ни за ци јом тур ни ра и же ља нам је да у 
са да њи са Сто но те ни ским са ве зи ма Вој-
во ди не и Ср би је у но вој са ли ор га ни зу је-
мо по кра јин ска или др жав на пр вен ства 
у мла ђим ка те го ри ја ма, ка же Ра до ван 
Ко ва че вић и до да је да мо ра би ти ге не-
рал но за до во љан ка ко се клуб сна ла зи 
у по сто је ћим окол но сти ма, у одр жа ва њу 
тре нин га и на сту па обе еки пе и ор га ни за-
ци ји ра да са де цом. При сут ни су  од лич-
на са рад ња са сто но те ни ским са ве зи ма 
и ве ли ки од зив на клуп ским тур ни ри ма, 
зта ко да је по Ко ва че ви ће вим ре чи ма 
„Под ри ње“ клуб ко ји је у овом спор ту на 
нај ви шим ни во и ма де фи ни тив но „пре по-
знат и при знат“. Д. Мо стар лић

ПР ВА ЖЕН СКА КО ШАР КА ШКА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА

По бе да ми тро вач ких
ко шар ка ши ца пред плејоф

13. КО ЛО ВОЈ ВО ЂАН СКЕ А ЛИ ГЕ 

„Сремспин” за бе ле жио 
ва жну по бе ду за оп ста нак

Пр ва сто но те ни се ра еки па „Срем-
спи на“ ус пе ла је у пе так, 17. фе бра у ра 
на до ма ћем те ре ну да за бе ле жи ва жну 
по бе ду у 13. ко лу Вој во ђан ске А ли ге 
про тив еки пе СТК „Но ви Сад“. Укуп ним 
ре зул та том 4:1 до ма ћи ни су узе ли ве о-
ма бит на два бо да за на ста вак так ми-
че ња. Ми тров ча ни су игра ли у са ста ву 
Ха мо То кић, Мла ден Не дељ ко вић и Жи-
ван Јо ва но вић. Ре зул та ти ме че ва у ха ли 
„Пин ки“ би ли су сле де ћи: То кић Х. – Га-

гић И. 0:3 (13:15, 10:12, 7/11), Јо ва но вић 
Ж. – Са во вић М. 3:1 (8:11, 11:8, 11/7, 
11/7), Не дељ ко вић М. – Ми лој ко вић М. 
3:1 (4:11, 11/8, 11/2, 11/6), дубл Не дељ-
ко вић/Јо ва но вић – Га гић/Са во вић 3:1 
(8/11, 11/5, 13/11, 15/13), То кић Х. – Са-
во вић М. 3:2 (7/11, 11/7, 5/11, 11/6, 11/7). 
Дру га ми тро вач ка  за бе ле жи ла je по раз 
у окви ру 10. ко ла Срем ске ли ге од еки пе 
„Мла дост” из Ста ре Па зо ве укуп ним ре-
зул та том 2:4.

ЖКК „Срем” Срем ска Ми тро ви ца   ЖКК „Дел фин”
Бач ка Па лан ка  103:40 (23:8, 20:14, 28:6, 32:12)

У по след њем ко лу ре гу лар ног де ла пр-
вен ства про шлог ви кен да, ко шар ка ши це 
„Сре ма” по ка за ле су од стар та ме ча да је 
ква ли тет на стра ни до ма ће еки пе. Пред ност 
„Сре ма ра сла је из ми ну та у ми нут. Све до-
ма ће ко шар ка ши це  упи са ле су се у ли сту 
стре ла ца. „Срем” је убе дљи вом по бе дом у 
ха ли „Пин ки” за вр шио пр ви део пр вен ства и 

спрем но до че ку је по че так плеј-офа.
За ЖКК „Срем“ игра ле су: Ни ко ли на Ба-

ла нац 26 по е на, Мир ја на Ми ло ва но вић 20 
по е на, Ма ри ја Ин ђић 16 по е на, Ми ли ца 
Ђор ђић 15 по е на, Ми ла Ни ко лић 13 по е на, 
Ни на Хер цег се дам по е на, Ма ри ја Ко стић 
(ка пи тен) че ти ри по е на, Ми ли ца Је ри нић 
два по е на.

Нај мла ђе од бој ка ши це „Срем Ито на“ 
осво ји ле су про шле не де ље дру го ме-
сто на тра ди ци о нал ном тур ни ру пи о нир-
ки ко ји се одр жа ва у Ка ћу. Ове го ди не је 
уче ство ва ло 15 еки па. Мла де Ми тров-
чан ке су, ме ђу оста лим, са вла да ле вр-
шња ки ње из ре но ми ра них еки па ме ђу 
ко ји ма и обре но вач ког  ТЕНТ-а. Тек у 
фи на лу, по сле ве ли ке бор бе, по ра же не 
су од од лич не еки пе ЖОК „Фу тог“. У гру-
пи Ц „Срем Итон“ је оства рио две по бе-

де („Срем Итон“ – „Ре спект 2“ 2:0( 25:2; 
25:3) и „Срем Итон“ -  „Тент“   2:0 ( 25:13; 
26:24) У по лу фи на лу је по бе ђе на еки па 
„Ре спект 1“ ре зул та том  2:1( 22:25; 25;17; 
15:12) да би у фи на лу ЖОК „Фу тог“ био 
за ма ло бо љи. Ре зул тат је био „Срем Еа-
тон“ – „Фу тог“ 1:2( 20:25; 25;15; 15:17). За 
нај бо љег ди за ча на тур ни ру је про гла ше-
на „Сре мо ва“ игра чи ца Ан ђе ла Кир ја ко-
вић а нај бо љи тре нер је та ко ђе из „Срем 
Ито на“ Би ља на Јеф то вић

ПИ О НИР КЕ ГОК „СРЕМ ИТО НА“ 

Сре бр не на тур ни ру у Ка ћу

Од бој ка ши це „Срем Итон“а са тро фе јем из Ка ћа: (сто је), ка пи тен Ста но је вић Ми ли ца,
Гар че вић Јо ва на, Је лен ко вић На ђа, Кир ја ко вић Ан ђе ла, Ра до ва нац Ања, Миљ ко вић Ања,
Гра бић Је фи ми ја, Мр ва ље вић Ду ња, Му сић Ан ђе ла (до њи ред) ,Га зи ба рић Да ја на,
По по вић Ја на, Гр бић Ни на, Са вић Јо ва на и Си вац Ана.Тре нер Би ља на Јеф то вић 
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О ФУД БА ЛУ ОД ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА ДО ДА НАС (2)

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

Пре власт „Звезде“ и „Партизана“ пре ки ну та је са мо је дан пут, 1998. го ди не. Та се зо
на се  без по го во ра мо же на зва ти исто риј ском. ФК „Оби лић“ у це ло куп ном вре ме ну 
по сто ја ња ни же ра зред ни бе о град ски клуб на пра сно је пре ско чио не ко ли ко ран го ва 
так ми че ња и од мах по ула ску у елит ни ранг по стао пр вак. То је он да та ко мо гло. 
Си ла, но вац и ау то ри тет ста ја ли су у по за ди ни, ис по ста ви ће се то је био  је ди ни 
на чин да се угро зе ве чи ти из Хум ске и Љу ти це Бог да на. Да ље та кве сен за ци је ни су 
би ле ни на по мо лу, је ди но су се у два на вра та „Вој во ди на“ и „Рад нич ки“ из Ни ша 
ис пре чи ли из ме ђу ве чи тог двој ца та ко што су за у зи ма ли дру го ме сто на кра ју так ми
чар ске го ди не

По ли ти ка је ку мо ва ла, спорт је 
остао нем и за бе зек нут. Рас пр-
ши ла се у па рам пар чад ве ли ка 

зе мља под чи јом су ка пом не пу них пет 
де це ни ја игра ли вр хун ски фуд ба ле ри у 
сво јим моћ ним до бро ор га ни зо ва ним 
клу бо ви ма. Оти шао је са исто риј ске 
по зор ни це „Пи је монт“ Ју жних Сло ве на, 
гра ви та ци о ни цен тар ви ше пле ме на 
кроз ко ји су сје ди ње ни мо гли да чи не 
озби љан оквир у по ли тич кој, а још 
ви ше у спорт ској аре ни о че му је уства-
ри ов де реч.

Пре шла се пу та ња од сја ја до оча ја и 
до спе ло на по зи ци ју пра по че та ка. Про-
ме ни ло се све осим две ства ри: до ми-
на ци је „Пар ти зан“ и „Зве зде“ и ни ца ња 
но вих та ле на та ко јих ни ка да ов де не ће 
не до ста ја ти и не ми нов но ће мно ги 
ка сни је до спе ти у нај ја ча европ ска 
пр вен ства.

„Ди на мо“, „Хај дук“, „Же ље зни чар“, 
„Са ра је во“, „Вар дар“ и „Ве леж“ за ме ни-
ли су „Чу ка рич ки“, „Же ле зник“, „Хај дук“ 
из Ку ле, „Бо рац“ из Чач ка, ка сни је 
„Мла дост“ из Лу ча на, „Ја вор“, „Во ждо-
вац“ и оста ли клу бо ви ко ји ра ни је у 
кон ку рен ци ји клу бо ва из оста лих ре пу-
бли ка ни су мо гли ни да раз ми шља ју о 
ула ску у пр ву ли гу. Кри за у др жа ви, 
џи нов ска ин фла ци ја, де фи цит основ-
них жи вот них по треп шти на и је зи во 
рат но окру же ње свом сна гом об ру ше-
ни су и на спорт, због санк ци ја ме ђу на-
род не за јед ни це оне мо гу ћен нам је 
из ла зак на европ ску сце ну, клу бо ви су 
за па ли у оску ди цу ко ја се гра ни чи ла са 
не ма шти ном, услед бри ге за пре жи-
вља ва ње и спа са ва ње го лог жи во та 
по се та на ста ди о ни ма стр мо гла во је 
опа ла. Од не ко ли ко де се ти на хи ља да, 
ко ли ко се ме ри ло са мо не ко ли ко го ди-
на ра ни је, са да се број при сут них 
ре дов но ра чу нао у сто ти на ма по вре-
ме но и у де се ти на ма. Спорт ски те ре ни 
по ста ли су ту жна по при шта ја ло ве 
бор бе у те шкој ствар но сти ко ја се гр че-
ви то пре жи вља ва ла. Оно што је пре 
би ло не за ми сли во пре ко но ћи по ста ло 
је пра ви ло. Љу ди са оне стра не за ко на 

ула зи ли су у клу бо ве, пре у зи ма ли 
игра че и по ста ли све моћ ни ру ко во ди о-
ци.

Ме ђу тим, још не што ни је на ру ше но, 
оста ла је још јед на кон стан та. Срп ска 
фуд бал ска све ти ња, ве чи ти дер би ком-
ши ја са раз ли чи тих стра на топ чи дер-
ског бр да бу ди ла су по но во ве ли ко 
ин те ре со ва ње. Ис пу ње ни ста ди о ни, 
фре не тич ни ам би јент. Био је то за 
љу де крат ко тра јан бег од ту роб не 
ре ал но сти де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка, при бе га ва ње уз бу ђе њу, 
ме ђу соб не по ша ли це, чар ке и за дир-
ки ва ња ко ји су тре ба ли да уда ље од 
бри ге и је зе ко ја је обе ле жи ла по след-
њу де це ни ју од ла зе ћег ве ка и ми ле ни-
ју ма. Ушло се у так ми чар ску мо но лит-
ност ко ја тра је већ три де сет го ди на, 

нео ме та на до ми на ци ја бе о град ских 
ве чи тих по че му је на ша ли га нај слич-
ни ја оној у Шкот кој и увер љи вој вла да-
ви ни „Сел ти ка“ и „Рен џер са“.

Пре власт два клу ба пре ки ну та је 
са мо је дан пут, 1998. го ди не. Та 
се зо на се  без по го во ра мо же 

на зва ти исто риј ском. ФК „Оби лић“ у 
це ло куп ном вре ме ну по сто ја ња ни же-
ра зред ни бе о град ски клуб на пра сно је 
пре ско чио не ко ли ко ран го ва так ми че-
ња и од мах по ула ску у елит ни ранг 
по стао пр вак. То је он да та ко мо гло. 
Си ла, но вац и ау то ри тет ста ја ли су у 
по за ди ни, ис по ста ви ће се то је био  
је ди ни на чин да се угро зе ве чи ти из 
Хум ске и Љу ти це Бог да на. Да ље та кве 
сен за ци је ни су би ле ни на по мо лу, 
је ди но су се у два на вра та „Вој во ди на“ 
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и „Рад нич ки“ из Ни ша ис пре чи ли из ме-
ђу ве чи тог двој ца та ко што су за у зи ма-
ли дру го ме сто на кра ју так ми чар ске 
го ди не.

Го ди не санк ци ја и за бра не из ла ска 
клу бо ви ма на ме ђу на род ну сце ну 
оста ви ли су по сле ди цу и на так ми чар-
ски сег мент. Не до ста так ква ли тет них 
утак ми ца у но га ма учи нио је да по уки-
да њу за бра не на сту па у Евро пи „Пар-
ти зан“ и „Зве зда“ па да ју на са мом 
стар ту ква ли фи ка ци ја. „Зве зда“ је 
мо ра ла са ма ло за па же не игре да 
по ло жи оруж је пред „Кса мак сом“ из 
Швај цар ске, „Пар ти зан“ пред „На ци о-
на лом“ из Бу ку ре шта. Нај ви ше у се ћа-
њу оста ће ка та стро фа из За гре ба 
1997. го ди не и по раз од 5:0 од ста рог 
ри ва ла за гре бач ког „Ди на ма“ он да 
по зна тог по име ну „Кро а ци ја“.

Без об зи ра на на ве де но, мо гу се 
за бе ле жи ти и по је ди ни ус пе си, не 
та ко че сти, та ман да про бу де 

на ду и под се те на ра ни ју сла ву. Та ко је 
„Пар ти зан“ сен за ци о нал но из ба цио 
„Њу касл“ у по след њем из да њу Ку па 
по бед ни ка ку по ва и био на по мо лу ели-
ми на ци је та да јед ног од нај ску пљих 
ти мо ва рим ског „Ла ци ја“. „Зве зда“ је 
над ви си ла „Кај зер сла у терн“ и из бо ри-
ла се за ме че ве са „Бар се ло ном“, ко ји 
се пам те и да нас. „Вој во ди на“ је ус пе-
ла да се до мог не фи на ла нај ма ње пре-
сти жног так ми че ња Ин тер то то ку па, ту 
ју је за у ста вио „Вер дер“ из Бре ме на.

Спе ци фич ност тих го ди на је и по ред 
свих не по вољ но сти про дор до ма ћих 
игра ча ди рект но у ре но ми ра не кон ти-
нен тал не клу бо ве, Ог ње но вић, Рам бо 
Пет ко вић и Сте фа но вић до спе ли су у 
„Ре ал“, Дра ган Ћи рић у „Бар се ло ну“, 
Де јан Стан ко вић у „Ла цио“. Спе ци фич-
ност за те го ди не, по сле 2000. ни је 
би ло та квих слу ча је ва са из у зет ком 
тран сфе ра Зо ра на  Бам би ја То ши ћа из 
„Пар ти за на“ у „Ман че стер“.

Та ко су про ти ца ле и про те кле „де ве-
де се те“. Фуд бал је тих го ди на до жи вео 
ре во лу ци о нар ни обрт, клу бо ви из 
ис точ не Евро пе за па ли су у за пе ћак, 
они из за пад не пре у зе ли пот пу ни при-
мат са све  обил ни јим фи нан сиј ским  
ка пи та лом у сво јим ру ка ма. На ста ли су 
нов ча ни тран сфе ри фуд ба ле ра, не по-
сто је ће у ра ни јој бло ков ској по де ли 
све та.

У та квој кон сте ла ци ји на ши клу бо ви 
ни су мо гли ни да са ња ју не гда шње 
вр хо ве, тек у сно ве је мо гао да уђе 
оби чан пла сман у Ли гу шам пи о на, так-
ми че ња осно ва ног по чет ком тих де ве-
де се тих. Тај пла сман је из го ди не у 
го ди ну оста јао не до са њан.

Та ко се ушло у но ви век. Без бед ност 
на ста ди о ни ма би ла је и да ље на ру ше-
на, не до ста так сред ста ва клу бо ва и 
пре жи вља ва ње у огром ној ме ри за хва-
љу ју ћи про да ји игра ча. Но ви на су 
по ста ли стра ни фуд ба ле ри, у по чет ку 
је пом пу иза звао до ла зак по зна тог  
фуд ба ле ра у то вре ме Та ри ба Ве ста у 
„Пар ти зан“, до та да игра ча „Ин тер а“ из 
Ми ла на са ко јим је на клу пу сео ле ген-
дар ни Не мац Ло тар Ма те ус.

То је усло ви ло до сти за ње ви ше го ди-
шњег ци ља оба на ша нај ве ћа клу ба, 
„Пар ти за ну“ је пр вом по шло за ру ком. 
Сви ће се тре нут но се ти ти еп ске но ћи 

из Њу ка сла, са да да ле ког ав гу ста 
2003. го ди не и про ла ска „Пар ти за на“ у 
груп ну фа зу Ли ге шам пи о на. Сле ди ла 
је не за бо рав на је сен и го сто ва ње „Ре а-
ла“, „Пор та“ и „Мар се ља“ у Бе о гра ду у 
склоп ну груп ног так ми че ња фуд бал ске 
Ли ге шам пи о на. Од мах сле де ће го ди-
не „Пар ти зан“ је по сти гао но ви успех – 
до че ки ва ње европ ског про ле ћа, не што 
што је про те клих 10 го ди на та ко ђе за 
на ше клу бо ве би ло не до сти жно.

Че ка ло се 15 го ди на да и „цр ве но-бе-
ли ма“ по ђе за ру ком да уђу у Ли гу 
шам пи о на. До та да ка рак те ри стич но 
сме њи ва ње на че лу та бе ле у вре ме ну 
ис пред за ме ни ла је пе ри о дич на ви ше-
го ди шња до ми на ци ја јед ног од два 
клу ба, нај пре не при ко сно ве ност “Пар-
ти за на“, на кон то га и „Зве зде“. Оба 
раз до бља од ли ко ва ла су не за вид не 
си ту а ци је оног дру гог клу ба, на гла ше-
ни ја би би ла Зве зди на кри за у раз ма ку 
2008 - 2014.

Но во до ба до ве ло је до из град ње 
ста ди о на, до би ја ња фуд бал ског цен-
тра у Ста рој Па зо ви, не тре ба то про-
пу сти ти по ме ну ти. Ин фла ци ја стра них 
игра ча у до број ме ри по бољ ша ла је 
ква ли тет фуд ба ла иа ко су мно га не ре-
зон ска до во ђе ња стра на ца би ла на 
уштрб до ма ћих игра ча у раз во ју. По ста-
ли смо не што кон ку рент ни ји у европ-
ским окви ри ма, пре зи мља ва ње у Евро-
пи ни је та ко не до сти жно, ме ђу тим 
да ле ко је то од оних ви си на. Ко ли ко 
год ми да на пра ви мо ко рак на пред 
во де ће фуд бал ске зе мље од ми чу 
бр же, у так ми чар ском, фи нан сиј ском и 
ин фра струк тур ном по гле ду.

Као што је би ло до са да би ће и 
да ље. Пам ти ће европ ски те ре ни 
на ше ре пре зен те, на ста ви ће се 

низ у ко јем су по след њи за те че ни 
Ви дић, Ба не Ива но вић, Кра сић, Ми тро-
вић, Ми лин ко вић Са вић, то ће оста ти 
не про мен љи во. Не про ме њи во ће оста-
ти и на ше пре жи вља ва ње про да јом 
игра ча, тренд за по чет по сле рас па да 
Ју го сла ви је и га ше ња оне ве ли ке ли ге, 
тренд ко јем се тре нут но крај не ви ди. 
Жа ли ће мо још за мно го то га што смо 
има ли а ви ше не ма мо, што је не кад 
би ло а са да се при по ве да.

Ма ра тон ска ста за на ше фуд бал ске 
при че од шља ка стих те ре на до ВАР 
тех но ло ги је про ду жи ће се ка нео д ре-
ђе ним гра ни ца ма. Си гу ран сам да 
ни јед на не да ћа не мо же да спре чи да 
лоп та ов де на ста ви да се ко тр ља. 
Мо же мо са пра вом да гун ђа мо због 
мно го то га, ис по ља ва мо не за до вољ-
ство, да жа ли мо да нам фуд бал ни је у 
нај бо љем ста њу, са мо дру ги фуд бал 
од ово га не ма мо. Ко ли ко год нам 
измамљивало ди вље ње де ша ва ње на 
атрак тив ни јим спорт ским од ре ди шти-
ма од на шег и раз о ча ре ње де ша ва ње  
у на шем дво ри шту за др жа ће се увек 
ра до зна лост за ов да шње ста ње и 
ре зул та те и ин те ре со ва ње за фуд бал-
ске и ви ше још за ван фуд бал ске ак ту-
ел но сти ве за не за фуд бал.

Ка кво је та кво је на ше је, ро ди ло се 
дав но, за мр ло у ме ђу вре ме ну, ва ља га 
одр жа ва ти у жи во ту, је ди но та ко ства-
ра мо мо гућ ност за јед ног да на по вра-
так на ста ре ви си не. Док је фуд ба ла 
би ће и ве ре у ма ло мо гу ће ...

Но во до ба до ве ло је до 
из град ње ста ди о на, до би
ја ња фуд бал ског цен тра у 
Ста рој Па зо ви, не тре ба то 

про пу сти ти по ме ну ти. 
Ин фла ци ја стра них игра ча 
у до број ме ри по бољ ша ла 
је ква ли тет фуд ба ла иа ко 
су мно га не ре зон ска до во

ђе ња стра на ца би ла на 
уштрб до ма ћих игра ча у 

раз во ју. По ста ли смо 
не што кон ку рент ни ји у 

европ ским окви ри ма, пре
зи мља ва ње у Евро пи ни је 
та ко не до сти жно, ме ђу тим 
да ле ко је то од оних ви си

на. Ко ли ко год ми да на пра
ви мо ко рак на пред во де ће 
фуд бал ске зе мље од ми чу 

бр же, у так ми чар ском, 
фи нан сиј ском и ин фра

струк тур ном по гле ду

Као што је би ло до са да 
би ће и да ље. Пам ти ће 
европ ски те ре ни на ше 

ре пре зен те, на ста ви ће се 
низ у ко јем су по след њи 

за те че ни Ви дић, Ба не Ива
но вић, Кра сић, Ми тро вић, 
Ми лин ко вић Са вић, то ће 

оста ти не про мен љи во. 
Не про ме њи во ће оста ти и 
на ше пре жи вља ва ње про
да јом игра ча, тренд за по

чет по сле рас па да Ју го сла
ви је и га ше ња оне ве ли ке 
ли ге, тренд ко јем се тре

нут но крај не ви ди. Жа ли
ће мо још за мно го то га што 
смо има ли а ви ше не ма мо, 
што је не кад би ло а са да се 

при по ве да
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ФК „ИН ЂИ ЈА“

„Ге не рал ка“ пред
на ста вак пр вен ства

ОК „ИН ЂИ ЈА“

По раз на до ма ћем те ре ну
OК „Ин ђи ја“ Ин ђи ја– ОК „Пар ти зан Еф бет“ Бе о град 1:3 

(25:17, 21:25, 21:25, 23:25)
ОК „Ин ђи ја“: Со рак 11, Бар нак 9, Иса и ло-

вић 27, Да ни је ла Ан дрић 9, За кић 2, Обре-
но вић (К) 10, Ки та но вић Л-1, Ја на Ан дрић 
1, Љу би чић 1, Ком пи ро вић, Ива ко вић, Је-
ри нић, Зу бац (Л-2).

Тре нер: Ни ко ла Јер ко вић
ОК „Пар ти зан Еф бет“: Ашће рић, Јо њев 4, 

Круљ 23, Вук че вић 19, То мић 1, Бер ба то вић 
7, Ву јо вић (Л), Зу бић 11, Кне же вић, Ма ли-
нић, То мић 1, Ка са ви ца, Ма тић 5.

Тре нер: Дар ко За коч
Од бој ка ши це „Ин ђи је“ уго сти ле су у су-

бо ту, 18. фе бру а ра еки пу „Пар ти зан Еф бет“ 
из Бе о гра да у окви ру 17. ко ла Су пер ли ге 
Ср би је. Утак ми ца је од и гра на у Спорт ском 
цен тру Ин ђи ја пред око 150 гле да ла ца.

Пр ви сет про шао је у до ми на ци ји до ма-
ћих од бој ка ши ца ко је су игра ле, го то во без 
гре шке, и тај део игре за вр шен је ре зул та-
том 25: 17, 1: 0. Дру ги сет стар то вао је, та-
ко ђе, у зна ку од бој ка ши ца „Ин ђи је“, ко је су 
бр зо по ве ле са 5:0. Не ду го за тим, по чи ње 
да се сма њу је раз ли ка на 7:6. Сле ди пе о-
крет у игри до ма ћих и по но во су на плус пет 
по е на пред но сти, 16:11. У на став ку од бој ка-
ши це „Ин ђи је“ пра ве пу но гре ша ка и „Пар-
ти зан Еф бет“ пр во по рав на ва ре зул тат на 
19:19, а за тим пре ла зи у вођ ство. До кра ја 
тог де ла игре, чак че ти ри ве за на по е на го-

шћи, и ко нач но на кра ју дру гог се та 21: 25, 
из јед на че ње у се то ви ма 1: 1.

У тре ћем се ту, „Пар ти зан Еф бет“ је био 
кон стант но у вођ ству и ре ша ва тај пе ри од 
игре са 21: 25. У че твр том OK „Ин ђи ја“ во ди 
до ре зул та та 20:15. Сле ди пад у игри до ма-
ћих игра чи ца и го шће бе ле же де сет по е на 
за сла вље у Спорт ском цен тру Ин ђи ја, 1:3.

Стра тег ОК „Ин ђи ја“ Ни ко ла Јер ко вић ис-
та као је по сле ме ча да се опет до го дио сце-
на рио, ко ји је ви ђен не ко ли ко пу та до са да.

– Ап со лут но сам раз о ча ран. Ис пу сти ти 
смо дру ги сет, па че твр ти и на кра ју до жи-
ве ли по раз. Ова кве си ту а ци је су не што што 
нас пра ти и не што што ни смо ре ши ли. Ми-
сли ли смо да је смо, али очи глед но ни смо. 
Ни смо има ли ни хра бро сти ни зна ња. Оне 
нај ва жни је лоп те смо од и гра ли сла бо, ка да 
се то та ко ура ди он да је по раз не ми но ван - 
ка же Јер ко вић.

С дру ге стра не, при ка за ном игром сво је 
еки пе био је за до во љан тре нер ОК „Пар ти-
зан Еф бет“ Дар ко За коч.

– Ова по бе да нам пу но зна чи. Ушли смо 
у се ри ју утак ми ца, ко ја је до бра за нас по-
сле свих не да ћа ко је смо има ли. Оства ри ли 
смо три по бе де за ре дом, што нам да је на ду 
да мо же мо оства ри ти циљ, а то је пла сман 
у плеј офф- ис та као За коч. М.Ђ.

ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс” – ФК  „Рад нич ки” СМ 0:1 (0:0)

ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс”: Чу пић, Ку кољ, 
Ра ђен, Бо јо вић, Ср би ја нац, Мар ко Сто ја но-
вић, Ја њић, Де сан чић, Џу гур дић, Ђу рић, 
Сла ви ша Сто ја но вић. Игра ли су још: Ђур-
ко вић, Ђу рич ко вић, Ву ко вић, По бу лић, 
Ра кић, Га и ло вић.

Тре нер: Јо ван Го лић
ФК „Рад нич ки”: Дра ги че вић, Гр бо вић, 

Ми о дра го вић, Иг ња то вић, Спа со је вић, 
Ивић, Ђор ђе Пе тро вић, Ми лин ко вић, Сте-
фан Илић, Ри сто вић, Ђор ђе вић. Игра ли су 
још: Вла ди мир Илић, Про тић, Вла ди мир 
Пе тро вић, Ву јић, Сте ва но вић, Ми ли ца хо-
вић, Ми ло ван Илић, Ђу ка но вић.

Тре нер: Де јан Ни ко лић
Фуд ба ле ри „Ин ђи је То јо Та јерс” у по след-

њем при ја тељ ском су сре ту пред на ста вак 
пр вен ства уго сти ли су у су бо ту, 18. фе бру-
а ра, еки пу „Рад нич ког” из Срем ске Ми тро-

ви це. Во ди ла се ујед на че на бит ка за го ло-
ве, али овог пу та, бо ље се сна шла го сту ју-
ћа еки па. „Рад нич ки“ је до по бе де до шао 
го лом са бе ле тач ке у 61. ми ну ту ме ча. 
Та да је лоп та по сле шу та игра ча у цр ве ној 
опре ми за ка чи ла не ког у од бра ни до ма ћи-
на по ру ци и су ди ја по ка зу је на бе лу тач ку. 
Са ње је био си гу ран Кр ста Ђор ђе вић за 
0:1.

Ви ђе но је још не ко ли ко при ли ка за гол. 
„Зе ле но-бе ли“ су по ку ша ва ли да угро зе 
ве о ма си гур ног Дра гој ло ви ћа, али на кра ју 
без у спе шно.  До по чет ка про лећ ног де ла 
се зо не оста ло је не ко ли ко да на. У пр вом 
су сре ту у на став ку пр вен ства Пр ве ли ге 
Ср би је „Ин ђи ја То јо Та јерс” до че ку је еки пу 
ФК „Ло зни ца“ а тај су срет се игра у су бо ту, 
25. фе бру а ра на „То јо Та јерс“ аре ни. 

 М.Ђ.

КА РА ТЕ КЛУБ „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“
20 ме да ља
са Пр вен ства Сре ма

Kаратисти ин ђиј ског „Же ле зни ча ра“ 
осво ји ли су укуп но 20 ме да ља на не дав-
но одр жа ном Пр вен ству Сре ма за мла ђе 
уз ра сне ка те го ри је. У бор ба ма у ка те го ри-
ји „на да“ пр ва ме ста осво ји ли су  Те о до-
ра Чан ко вић (ка те го ри ја до 49 ки ло гра ма),  
Јо ван По по вић (ка те го ри ја до 47 ки ло гра-
ма) и Алек са Мар ко вић (ка те го ри ја до 52 
ки ло гра ма), док су код пи о ни ра пр ви Еле-
на Ћа кић (ка те го ри ја до 44 ки ло гра ма) и 
Лу ка Жар ко вић (ка те го ри ја до 45 ки ло гра-
ма). Сре бр ним од лич јем оки ти ли су се у 
ка те го ри ји „на да“  Алек сан дар Па јић (ка те-
го ри ја до 47 ки ло гра ма), и „пи о нир“ Мар ко 
Ла врек (ка те го ри ја до 45 ки ло гра ма). 

Тре ће ме сто у бор ба ма осво ји ла је еки-
па „на да“ у са ста ву Јо ван По по вић (ка те го-
ри ја до 47 ки ло гра ма) , Алек са Мар ко вић 
(ка те го ри ја до 52 ки ло гра ма) и Алек сан-
дар Па јић (ка те го ри ја до 47 ки ло гра ма).

У ка те го ри ји „ка та“ пр ва ме ста при па ла 
су Алек сан дри Бо дро жић,  Ми ја ту По по-
ви ћу и Та ма ри Мар ко вић као и Уни Ро-
квић. Тре ћа ме ста по де ли ли су Ми ли ца 
Пи ли по вић, Ду ња Зо ра ја,  Урош Гр му ша, 
Kатарина Ву ков и Те о до ра Kресојевић.
 М.Ђ.

ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“ 
У по лу фи на лу 
Ку па Ср би је

Ру ко ме та ши це ин ђиј ског „Же ле зни ча ра“ 
пла си ра ле су се у по лу фи на ле Ку па Ср би-
је на кон по бе де над ЖРК „Вој во ди на“ из 
Но вог Са да. Том по бе дом, на ста ви ле су 
по вољ ну се ри ју ре зул та та, јер су но во сад-
ској ха ли „Сла на ба ра“ са вла да ле Но во са-
ђан ке са 31: 23 (15: 14). 

Ру ко ме та ши це „Вој во ди не“ су у ве ћем 
де лу пр вог по лу вре ме на би ле у вођ ству, 
али су Ин ђин чан ке упор но пра ти ле тај ре-
зул тат и на кра ју по лу вре ме на окре ну ле га 
у сво ју ко рист. Ми ни мал на пред ност се ка-
сни је ис по ста ви ла као од лу чу ју ћа и за ко-
нач ни три јумф ак ту ел них шам пи он ки. 

Бр зе ак ци је кра си ле су игру „Же ле зни-
ча ра“ то ком дру гог де ла ме ча, због че га је 
ра сла пред ност из ми ну та у ми нут. Све је 
би ло ја сно у тре нут ку ка да су Ин ђин чан ке 
има ле плус осам го ло ва пред но сти и до-
шле до пла сма на у по лу фи на ле Ку па.

По ред „Же ле зни ча ра“ у по лу фи нал-
ном жре бу на ћи ће се „Ја го ди на“ ко ја је 
по бе ди на „На и су“ у Ни шу, као и „Цр ве на 
Зве зда“ по сле по бе де над ша бач ким „Ме-
ди ци на ром“. У жре бу ће се на ћи још и „Бе-
ка мент ББ“ по сле три јум фа у Но вој Па зо ви 
над еки пом „Мла до сти“. М.Ђ.
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КА ДЕТ СКЕ РУ КО МЕ ТА ШИ ЦЕ „СРЕ МА“ УЗ РА СТА ДО 16 
ГО ДИ НА И ОВЕ ГО ДИ НЕ НАЈ БО ЉЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Си стем ра да
ко ји је прет пла ћен
на ру ко мет не тро фе је

Мла де ру ко ме та ши це Жен ског ру ко мет-
ног клу ба „Срем“ - ка дет ки ње до 16 го ди-
на ста ро сти на ста ви ле су се ри ју од лич них 
ре зул та та, па су не дав но три јум фо ва ле на 
за вр шном тур ни ру Пр вен ства Вој во ди не 
(Ж16). Еки па „Сре ма“ као ак ту ел ни пр вак 
Ср би је би ће у при ли ци да на за вр шном 
тур ни ру др жав ног пр вен ства, нај ве ро ват-
ни је по чет ком ју на, по ку ша да од бра ни ти-
ту лу у кон ку рен ци ји нај бо љих вр шња ки ња 
из це ле Ср би је. Ми тро вач ке ру ко ме та ши-
це  за вр ши ле су ли га шко так ми че ње као 
дру го пла си ра ни тим у гру пи, иза рум ског 
РК „Сло вен“. На фи нал ном тур ни ру по-
кра јин ског шам пи о на та у Ру ми одр жа ном 
прет про шлог ви кен да, по ред до ма ће еки-
пе, уче ство ва ли су ЖРК „Те ме рин“ и ин-
ђиј ски „Же ле зни чар“. Ми тров чан ке су у 
по лу фи на лу са вла да ле упра во еки пу из 
Ин ђи је - фа во ри та овог тур ни ра, да би у 
фи на лу на обе стра не би ла при ка за на же-
сто ка бор ба са два про ду жет ка и јед ним 
го лом раз ли ке на кра ју. Ово је би ла то ли-
ко на пе та утак ми ца да  су игра чи це „Сре-
ма“ из јед на чи ле ре зу лат тек у по след њој 
се кун ди ре гу лар ног де ла ме ча, шу том из 
пе на ла. Ина че, у ово се зон ском ли га шком 
де лу пр вен ства, „Срем“ ни је ус пео да са-
вла да ква ли тет ну и до бро уи гра ну еки пу 
из Ру ме.

Успех ми тро вач ких ру ко ме та ши ца уве-
ћан је чи ње ни цом да су га по сти гле де-
вој ке ро ђе не 2006. го ди не, уз не ко ли ко 
мла ђих игра чи ца 2008, 2009. го ди шта. Не-
ко ли ко ста ри јих ка дет ки ња, ко је су оства-
ри ле про шло го ди шње три јум фе по ста ле 
су део пр вог ти ма ЖРК „Срем”, прем да 
и по је ди не чла ни це овог ка дет ског ти ма 
има ју бит ну уло гу у се ни ор ском су пер ли-
га шком са ста ву. Пр вен стве но се ми сли 
на Ни ко ли ну Бу ла то вић, ко ја је би ла МВП 
играч за вр шног тур ни ра у Ру ми и ка пи те на 
Ма ри ју Шер фе зи. 

– На ма је пре вас ход ни циљ био од ла зак 
на др жав но пр вен ство и искре но, ни смо 
се на да ли да ће мо по но во осво ји ти Пр-
вен ство Вој во ди не. Ми смо ову ге не ра ци ју 
ру ко ме та ши ца фор ми ра ли про шлог ле та 
и чак  смо до ве ли две мла ђе де вој чи це из 
Ада ше ва ца, по што ни смо има ли до вољ но 
игра чи ца да ком пле ти ра мо ту ге не ра ци ју. 
„Срем“ бра ни ти ту лу из про шле се зо не, 
али је то у су шти ни но ви тим и но ва ге-
не ра ци ја. Ти ту ла пр ва ка Вој во ди не мо-
же нам по мо ћи да на жре ба њу у фи на лу 
Пр вен ства Ср би је до би је мо не што лак шу 
гру пу, што би нам мо жда био си гур ни ји пут 
до за вр шни це у ко јој јед на утак ми ца мо же 
мно го то га да про ме ни и та да је све мо гу-
ће, ка же тре нер ка дет ки ња „Сре ма“ Са ша 
Ко јо вић. 

У не ко ли ко ре че ни ца, он је ока рак те ри-
сао си стем ко ји се у клу бу прак ти ку је  го-
ди на ма уна зад.

– То је си стем ко ји очи глед но да је ре зул-
та те, а на ма је циљ да офор ми мо што ви-
ше игра чи ца ко је мо гу да на сту пе у Су пер 
Б ли ги. За то ће мо у овој по лу се зо ни гле да-
ти да тим де вој ка ма да мо што ви ше шан си 
и ве ћу ми ну та жу, иа ко је Су пер Б ли га за 
њи хов уз раст ре ал но још увек ја ка. Ипак, 
то су на ша ми тро вач ка де ца и по ку ша ће-
мо да их афир ми ше мо за на ред ну се зо ну. 
Има мо и ка те го ри је Ж12 и Ж14 ко је игра ју 
та ко ђе у ли ги Вој во ди не. Де вој чи це до 12 
го ди на - се лек ци ја ко ју смо та ко ђе фор ми-
ра ли про шлог ле та, ушла је у Су пер ли гу 
Вој во ди не ме ђу осам нај бо љих, ка же тре-
нер Ко јо вић, под се ћа ју ћи  да је кон ти ну-
и тет ра да са мла ђим ка те го ри ја ма по твр-
ђен еви дент ним ре зул та ти ма у по след њих 
де се так, два на ест го ди на у ко ји ма „Срем“ 
са раз ли чи тим ге не ра ци ја ма ру ко ме та ши-
ца узи ма ме да ље на ско ро свим др жав-
ним и по кра јин ским пр вен стви ма.
 Д. Мо стар лић

СЕ НИ ОР СКО ПР ВЕН СТВО
У АТЛЕ ТИ ЦИ
Мир ја на Да со вић
по бе дом обез бе ди ла 
Европ ско пр вен ство

Про те клог ви кен да, у Бе о гра ду је одр-
жа но  се ни ор ско Пр вен ство Ср би је у 
дво ра ни. Уче ство ва ли су нај бо љи атле-
ти ча ри Ср би је и кон ку рен ци ја је би ла 
из у зет но ја ка. Атлет ски клуб „Сир ми ум“ 
на ре но ми ра ном так ми че њу имао је три 
пред став ни ка. Мир ја на Да со вић  по бе ди-
ла је у  ди сци пли ни ба ца ња ку гле. Не ма-
ња Јор гић за у зео је осмо ме сто у тр ча ња 
на 60 ме та ра, а Ања Чан ча ре вић, мла ђа 
ју ни ор ка, би ла је ше ста у ба ца њу ку гле.

Мир ја на Да со вић је у пе тој се ри ји за-
бе ле жи ла хи тац од 14.54 ме та ра ко ји јој 
је до нео не са мо по бе ду, већ и нор му за 
Европ ско пр вен ство за мла ђе се ни о ре 
(У23) ко је се одр жа ва на ле то у Фин ској.

– Циљ нам је био да већ у дво ра ни 
ис пу ни мо нор му за Европ ско пр вен ство 
та ко да смо за и ста за до вољ ни што смо 
у то ме и ус пе ли. Искре но ми слим да је 
Мир ја на спрем на и за ве ћу да љи ну, али 
из гле да мо ра ју не ке „коц ки це“ још да се 
скло пе. На дам се уско ро ре зул та ти ма 
пре ко 15 ме та ра, ка же њен тре нер Сло-
бо дан Ма ца но вић.

КА РА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“
Иви ним ка ра ти сти ма 
шест зла та и јед на 
брон за 

 У су бо ту, 17. фе бру а ра на Но вом Бе о-
гра ду у Спорт ској ха ли „Ран ко Же ра ви ца” 
одр жан је 14. по ре ду Ин тер на ци о нал ни 
„МБ Ma wac hi куп“. На тур ни ру је уче ство-
ва ло 600 так ми ча ра из  осам зе ма ља 
- Грч ке, Бел ги је, Цр не Го ре, БиХ, Ма ке-
до ни је, Тур ске, Хр ват ске и до ма ћи на 
Ср би је. Ка ра ти сти Ка ра те клу ба „Срем” 
на сту пи ли су и на овом пре сти жном тур-
ни ру. Так ми чи ло се пет чла но ва ми тро-
вач ког клу ба пред во ђе ни тре не ром Ивом 
Вин ко вић. Осво је но је шест зла та и јед на 
брон за у ка та ма.

Злат не ме да ље су осво ји ли Ду ња Бе-
ре жни (два зла та), Ире на Гру ја нић (два 
зла та), Хе ле на Мал ба шић, Ог њен Ми ло-
ше вић. Брон зу је осво ји ла Са ра Стар че-
вић.

ЖРК „Срем“ (Ж16)   ка дет ске пр ва ки ње Вој во ди не за 2023. го ди ну (С ле ва на де сно гор њи ред): 
Тре нер Са ша Ко јо вић, Ни на Ма те јић, Са ра Цр но бр ња, Ду ња Ђо ро вић, Јо ва на Вук ми рић, Ма ри ја 
Шер фе зи, Ни на Ста но је вић, Ми ли ца Шпо ља рић, тре нер Ду шан Др ча, (до њи ред с ле ва): Љи ља на 
Сто ја нац, Ања Ду раћ, Ма ри на Шпо ља рић, Ни ко ли на Бу ла то вић, Еми на Сма јић, Ања Аној чић,
Ан ђе ла Па вло вић, Ан дреа Бак ша, Ду ња Веј но вић Фо то: Ру ко мет ни са вез Вој во ди не
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ОВАН: Де лу је те вр ло 
ам би ци о зно пред сво-
јом око ли ном и сви ма 
ја сно да је те до зна ња, 

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

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: За хва-
љу ју ћи до брим иде ја-
ма и стра те ги ји ко ју 
спро во ди те де лу је те 

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

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

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

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

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

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

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

ВА ГА: Уз до бру про це-
ну мо гућ но сти и пра-
ви лан из бор са рад ни-
ка ре ла тив но бр зо 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VREMEPLOV
22. фе бру ар

1810. Ро ђен је Фре де рик 
Шо пен, нај зна чај ни ји пољ ски 
ком по зи тор, на ци о нал ни 
ро ман ти чар. 
1826. Ро ђен је срп ски адво кат, 
но ви нар и пи сац Све то зар 
Ми ле тић, во ђа Ср ба у Вој во ди-
ни у бор би за на ци о нал на пра-
ва у Ау стро у гар ској, бо рац за 
ли бе рал не ре фор ме и не по-
мир љи ви про тив ник кле ри ка-
ли зма. 

23. фе бру ар
1999. У Рам бу јеу су по сле 17 
да на за вр ше ни пре го во ри 
из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца, на ја-
вом ал бан ских пред став ни ка 
да у на че лу при хва та ју по ну ђе-
ни спо ра зум, док су срп ски 
пред став ни ци из ри чи то од ба-
ци ли стра но вој но при су ство 
на Ко со ву и Ме то хи ји, а стра ни 
по сред ни ци од ре ди ли две сед-
ми це као рок за пот пи си ва ње 
спо ра зу ма.

24. фе бру ар
1786. Ро ђен је Вил хелм Грим, 
не мач ки књи жев ник, гер ма-
нист. С бра том Ја ко бом из дао 
је збир ку “Деч је и до ма ће бај ке 
бра ће Грим “
1810. Ен гле ски на уч ник, хе ми-
чар и фи зи чар, Хен ри Ке вен-
диш, пре ми нуо је у 79. го ди ни. 
Ке вен диш је от крио хе миј ски 
еле мент во до ник. 

25. фе бру ар
1815. Уби јен је срп ски вој во да 
Ста но је Ста ма то вић, по знат 
као Ста но је Гла ваш, је дан од 
чел ни ка Пр вог срп ског устан ка, 
хај дук и бо рац про тив Ту ра ка. 
Уби ство је по сле про па сти 
Ха џи-Про да но ве бу не на ре дио 
Су леј ман-па ша. 
1932. Ими грант Адолф Хи тлер 
до био је не мач ко др жа вљан-
ство. 

26. фе бру ар
1917. У оку пи ра ној Ср би ји у 
Пр вом свет ском ра ту по чео је 
То плич ки уста нак про тив бу гар-
ских и ау стро у гар ских тру па, 
иза зван ма сов ним те ро ром, 
пљач ком и па ље ви ном се ла и 
при сил ном ре гру та ци јом. Оку-
па то ри су уз вра ти ли су ро вим 
ре пре са ли ја ма - по би је но је 
око 20.000 љу ди, а у То пли ци 
је уни ште но 55 се ла. 

27. фе бру ар
1557. Отво ре на је пр ва ру ска 
ам ба са да, у Лон до ну. 
1905. Ве ли ка шко ла је ре ор га-
ни зо ва на и пре ра сла је у Бе о-
град ски уни вер зи тет, ко јем је 
Скуп шти на Ср би је оси гу ра ла 
ви сок сте пен ау то но ми је. 

28. фе бру ар
1842. Ро ђен је срп ски фи ло зоф 
и пи сац Ми лан Ку јун џић Абер-
дар, је дан од пр вих про фе со ра 
фи ло зо фи је на бе о град ској 
Ве ли кој шко ли, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, пред-
сед ник Скуп шти не и ми ни стар 
про све те. 

HOROSKOP

Сре да, 22. (9) фе бру ар 
Све ти му че ник Ни ки фор

Че твр так, 23. (10) фе бру ар 
Све ти све ште но му че ник Ха ра-
лам пи је

Пе так, 24. (11) фе бру ар 
Све ти све ште но му че ник Вла си-
је; Св. ве ли ко муч. Ђор ђе Кра то-
вац

Су бо та, 25. (12) фе бру ар 
Све ти Ме ле ти је, Ар хи е пи скоп 
ан ти о хиј ски

Не де ља, 26. (13) фе бру ар 
Пре по доб ни Си ме он Ми ро то чи-
ви (Бе ле по кла де)

По не де љак, 27. (14) фе бру ар 
Пре по доб ни Ав ксен ти је, Све ти 
Ки ри ло Сло вен ски (По че так 
По ста)

Уто рак, 28. (15) фе бру ар 
Све ти апо стол Они сим; пре по-
доб ни Јев ста ти је Пу сти њак

Crkveni
kalendar

Ба кин ко лач
Са стој ци: 3 ча ше бра шна, 1 

ча ша ше ће ра, 1 ке си ца ва ни лин 
ше ће ра, 1 ке си ца пра шка за 
пе ци во, 3 ја је та, по ла ча ше уља, 
1 ча ша мле ка (ча ша је од 2 дл).

При пре ма: Пе кач укљу чи ти 
да се за гре је. По ме ша ти су ве 
са стој ке, бра шно, пра шак за 
пе ци во, ше ћер и ва ни лин ше ћер. 
За тим до да ти ја ја, мле ко и уље. 
Све до бро из ме са ти, да се до би-
је фи на сме са. Бла го по у љи ти 
пе кач и ку тла чом из ли ти сме су 
на сре ди ну пе ка ча, па рав но мер-
но рас по де ли ти исту. Гле дај те да 
то ура ди те за ма ње од 10 се кун-
ди. По кло пи те и пе ци те 2-3 
ми ну та.

• Ла ко је ме не по бе ди ти. 
Ја играм фер.
• Про ћи ће ...  Или не ће... 
Јед но од та два...
• Ја и мо ја оче ки ва ња, не 
зна се ко је ве ћа бу да ла.
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ЏУ ДО КЛУБ „СИР МИ УМ“: ДРУ ЖЕ ЊА СА ЛЕ ГЕН ДА МА И НАЈ БО ЉИМ ТАК МИ ЧА РИ МА 
У 55 ГО ДИ НА ДУ ГОЈ ИСТО РИ ЈИ КЛУ БА

Ге не ра ци је ми тро вач ких џу ди ста
ко је је ки мо но „за у век ве зао“

У ју би лар ној го ди ни, ка да се обе ле-
жа ва 55 го ди на по сто ја ња Џу до клу ба 
„Сир ми ум“ - не ка да шњег „Тех но ло га“, 
упра ва клу ба од лу чи ла је да с вре ме на 
на вре ме у клуп ским про сто ри ја ма уго-
сти ис так ну ти је чла но ве и так ми ча ре ко-
ји су осва ја ли нај ви ша др жав на од лич ја. 
Сва ка ко да је ме ђу њи ма на пр вом ме-
сту Бо ра Шу ћак, ле ген да клу ба и осва јач  
др жав них пр вен ства бив ше Ју го сла ви је. 
Пр ву се ни ор ску др жав ну ти ту лу узео 
као члан „Тех но ло га“. У дру штву ве ли-

ка на клу ба пр о те кле не де ље на шао се 
и Жељ ко То пић, сво је вре ме но ју ни ор-
ски др жав ни пр вак пред ко јим је би ла 
пер спек тив на ка ри је ра, али су је оме ле 
санк ци је и рат на зби ва ња с по чет ка де-
ве де се тих го ди на. 

Успо ме не и се ћа ња на не ка дав на 
вре ме на са клуп ским „са бор ци ма“, при-
ја те љи ма, али и чи та о ци ма „М но ви на“ 
по де лио је Бо ра Шу ћак. Не ки од ње го-
вих са ве та мо гли би би ти зла та вред ни 
за да на шње ми тро вач ке клин це, ко ји се 

ба ве или на ме ра ва ју да уђу у не ки од 
спор то ва.

– Са да ка да сам за вр шио сво ју ка ри-
јер ју, с по но сном по но сом мо гу да ка-
жем ре че ни цу, ко ју је на дав но из го во рио 
наш дру гар. На шу ге не ра ци ју, ре че он, 
„ве зу је ки мо но“, ми мо свих род бин ских 
и при ја тељ ских ве за, сви ми ко ји смо 
се не кад так ми чи ли у џу ду се во ли мо и 
це ни мо, без об зи ра ко је са ким во дио 
бор бу, био бо љи или ло ши ји так ми чар. 
Та ко се и ја ви ђам и по шту јем са свим 

Жељ ко То пић је, пре ма ре чи ма тре-
не ра Ве ли ми ра Ву ко ли ћа, део јед не од 
нај у спе шни јих ге не ра ци ја так ми ча ра 
ро ђе не по сле 1970. го ди не. Био је пр ви 
др жав ни пр вак у Ве ле то вој тре нер ској 
ка ри је ри. Та еки па ко ју је чи ни ло де се-
так мо ма ка мо гла је кра јем осам де се тих 
и по чет ком де ве де се тих у Вој во ди ни да 
из гу би је ди но од но во сад ске „Сла ви је“. 
Жељ ко То пић је ро ђен 1972. го ди не. Да-
нас жи ви и ра ди у Швед ској, а на стру ња-
че Џу до клу ба „Сир ми ум“ ка да је у при ли-
ци до во ди си на Мак си ма, та лен то ва ног 
де ча ка, ко ји је у Швед ској и окол ним зе-

мља ма већ за по чео так ми чар ску ка ри је-
ру и сва ка ко би во лео  да се угле да на 
оца и ње го ве тре не ре. Жељ ко је по чео 
са тре не ром Шу ћа ком у са ли „По по ви ће-
ве“ шко ле. Се ћа се пу не са ле де ча ка и 
„за гре ва ња“ у ви ду сла га ња стру ња ча за 
тре нинг. Имао је ја ку кон ку рен ци ју, иде-
ал ну за на пре до ва ње. Тре не ри ка жу да 
је на овом тре нин зи ма „све пр шта ло“. 
Ка ко је био до вољ но вре дан и по све ћен, 
као два де се то го ди шњак, 1992. го ди не у 
да на шњој Под го ри ци осва ја ју ни ор ску 
ти ту лу у ка те го ри ји до 95 ки ло гра ма. Ви-
ђен је као део ре пре зен та ци је за пред-

сто је ће Европ ско и Свет ско пр вен ство, 
ме ђу тим, на овом пу ту се ис пре чи ло уво-
ђе ње санк ци ја и кри за иза зва на ра том 
што се не га тив но од ра зи ло на ин ди ви ду-
ал не спор то ве, та ко да се та лен то ва на 
ге не ра ци ја ми тро вач ких џу ди ста „рас па-
ла“. Чи ни ли су је по ред Жељ ка То пи ћа 
и Са ша Бу га џи ја, Ре џеп Али ма но вић, 
Го ран Ду док, Дра го слав Кон дић, Дан ко 
Па вло вић, Де јан Чо ња гић,  Да мир Ко ру-
нић, Де јан Те шић, Ду шан Бо рић, Вла ди-
мир Др ма но вић, Де јан Вуч ко вић, Дра ган 
и Ми ла дин Мак си мо вић, Алек са Ди клић, 
Бог дан и Бра ни слав Ју го вић.

Жељ ко То пић – део јед не
од нај у спе шни јих ге не ра ци ја клу ба

Су срет три џу до ге не ра ци је: Жељ ко То пић (у сре ди ни)
са си ном Мак си мом (ле во) и тре не ром и пред сед ни ком
клу ба Ве ли ми ром Ву ко ли ћем (де сно)

Бо ра Шу ћак, нај бо љи так ми чар
у исто ри ји ми тро вач ког клу ба
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клин ци ма са ко ји ма сам ра дио и ово је 
нај ва жни ја ствар у спор ту – то дру же ње 
и се ћа ња ко ја оста ју за у век. Још ми је у 
се ћа њу кад сам са шес де се так мо ма ка 
би ци клом ишао на из лет у Фру шку го ру. 
Ро ди те љи су се пи та ли ка ко ће мо ми то 
ор га ни зо ва ти? По де ли ли смо бро је ве и 
сва ко је во зио би цикл иза свог дру га ра  
са од ре ђе ним бро јем на ле ђи ма. То је 
би ло вре ме огром ног бро ја  де це на тре-
нин зи ма, јер мо смо има ли так ти ку да 
сва ки кли нац до ве де бар по јед ног дру га 
или при ја те ља. Ро ди те љи су до ла зи ли 
у „Пин ки је ву“ и пе да го шку шко лу да ви-
де где се то њи хо ва де ца у то ли кој ме ри 
оку пља ју, ка же Бо ра Шу ћак ко ји ево ци ра 
успо ме не на сво је пр ве џу до да не, од но-
сно рад са про фе сро ром Вељ ком Ко ру-
ни ћем, твор цем ми тро вач ког џу доа, дав-
не 1968. го ди не. Усло ви за рад би ли су 
да ле ко од да на шњих, али су при ја тељ-
ства и по зан ства оста ла за цео жи вот.

– Тре нин зи су би ли три пу та не дељ но, 
али је то би ло до ста са мо и ни ци ја тив но, 
са Вељ ком ко ји је био ве ли ки пе да гог и 
пси хо лог, пре све га.  Ути цао је на нас, 
по себ но на ме не ко ји сам био до ста пуст 
и нео б у здан, пун енер ги је. Ни кад ме ни-
је гр дио, већ би ме за у ста вио и усме ра-
вао ка ко тре ба. По сле ме је би ло сра мо-
та да пра вим не ке глу по сти пред њим, 
ка же је дан мај сто ра ју го сло вен ског џу да 
и но си лац мај стор ског зва ња сед ми дан 
ко је му је 2012. го ди не уру че но у знак 
ве ли ке спорт ске ча сти.

Бо ра је пре ула ска у џу до  био вр хун-
ски тр кач и атле ти чар. Тр чао је 10,9 се-
кун ди на 100 ме та ра, али ка ко сам ка же, 
ни је пре зао да се су прот ста ви сва ком 
ко би му стао „на жуљ“. Џу до му се „на 
пр ву“ сви део јер је, ка ко за се бе твр ди, 
био „жи ла ви, чврст Сре мац - здрав, од-
ра стао у Ди во шу на чи стом ва зду ху Фру-
шке го ре“. Био је пр ви ми тро вач ки џу ди-
ста, осва јач др жав не се ни ор ске ме да ље 
и ре пре зен та ти вац. Остао је за бе ле жен 
не ве ро ва тан по да так да је на др жав ном 
пр вен ству у Но вом Са ду 1974. го ди не 
пет про тив ни ка по бе дио са пет раз ли чи-
тих тех ни ка и то у пр вом ми ну ту бор бе. 
Као екс тра так ми чар оти шао је у но во-
сад ску „Сла ви ју“ где је та ко ђе осва јао 
др жав не ти ту ле. У Вој во ди ни је био не-
при ко сно вен. По сле 10 го ди на, вра тио 
се у Ми тро ви цу где је са од лич ном џу до 
еки пом по стао екип ни пр вак Вој во ди не 
и уче ство вао у ква ли фи ка ци ја ма за Пр-
ву ли гу. Ба вио се и тре нер ским по слом. 
Ин те ре сант но је да јед ном  ле кар ском 
пре гле ду у Лон до ну ни су ве ро ва ли да 
му је ка па ци тет плу ћа го то во се дам ли-
та ра – та кав има ју углав ном ро ни о ци. 
На Евр оп ском пр вен ству по чет ком „се-
дам де се тих“ у по лу сред њој ка те го ри ји 
био је пе ти, а тре ба ло је да уђе ме ђу 
че ти ри так ми ча ра и бор бу за ме да љу. 
Ов де је ка же, са вла дао јед ног Тур чи на, 
ко ји је био то ли ко не зго дан и чврст да је 
по сле бор бе са њим под че смом хла дио 
ру ке. Имао је осе ћај као да су про мр зле. 
Јед на гре шка у бор би про тив из ве сног 
Ау стри јан ца на кра ју бор бе ко шта ла га 
је од сут не бит ке за ме да љу. Био је пла-
ни ран за Олим пи ја ду у Мон тре а лу, али 
је сти ца јем окол но сти и сво јих дру гих 
оба ве за те 1976. го ди не остао без пу та 
у Мон тре ал.

Д. Мо стар лић

ЖЕН СКА ОД БОЈ КА ШКА СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ, 17. КО ЛО

Убљан ка ма цео од бој ка шки 
плен у Ми тро ви ци

ПР ВА ВОЈ ВО ЂАН СКА ОД БОЈ КА ШКА ЛИ ГА  ГРУ ПА
ЗА ПАД, 8. КО ЛО

По бе да „Сре ма“
у на став ку пр вен ства

ГОК „Срем Итон“ СМ  ОК „Стра жи ло во 2“ Срем ски 
Кар лов ци 3:2 (18:25, 22:25, 25:20, 25:16, 15:5) 

„Срем Итон“: Ро љић, Ко ва чић, Ан дри је-
вић П, Ве ско вић, Ми лој ко вић, Сто ше вић, 
Ку зма но вић, Ма ри чић, Пет ко вић Р, Ду док 
(ли бе ро), тре нер Зо ран Ко ва чић 

„Стра жи ло во 2“: Сло кар, Ши пра гић, Же-
ра вић, Бун чић, Ру жић, Мал ба ша, Три ву но-
вић, Ибра лић, Се дер, По по вић, Ви ше кру-
на, Ја го дић, Кур ти ши, тре нер Мар ко Хо лик 

Од бој ка ши „Срем Ито на“ су у утак ми цу 
пр вог ко ла про лећ ног де ла Пр ве вој во ђан-
ске ли ге гру па за пад про тив еки пе „Стра-
жи ло ва 2“ из Срем ских Кар ло ва ца ушли 
као фа во ри ти. Без об зи ра што у еки пи ни је 
био нај и ску сни ји Зо ран Алек сић као и мла-
ди Бо јан Пет ко вић и Та дић оче ки ва ла се 
ла ка по бе да.  Сли ка на те ре ну је би ла са-
свим друк чи ја. Еки па „Стра жи ло ва“, при-
лич но скром них до ме та игра ла је хра бро 
и ор га ни зо ва но. „Срем“ је имао ве ли ких 

про бле ма са при је мом и на па дом. По ред 
на по ра тре не ра Зо ра на Ко ва чи ћа да трг-
не еки пу, го сти из Срем ских Кар ло ва ца 
су до ми ни ра ли и за слу же но до би ли пр ва 
два се та. Та да је тре нер Ко ва чић пот пу но 
пре ком по но вао тим. У игру је на по зи ци ју 
при ма ча а по том и ко рек то ра увео Ма ри-
чи ћа. При мач ка ли ни ја Ду док, Сто шо вић, 
Ку зма но вић је про ра ди ла и „Срем“ ла ко 
из јед на чу је на 2:2. У пе том се ту ни је би ло 
ни ка квих ди ле ма, „Срем“ је по вео са 6:0 и 
ла ко одр жао пред ност до кра ја. У до ма-
ћем ти му до бру игру пру жи ли су Ми лој ко-
вић и Ку зма но вић а по тен ци јал је по ка зао 
и мла ди Пе тар Ан дри је вић. Сва ка ко је нај-
ве ћи до при нос дао Бо рис Ма ри чић чи јим 
ула ском је еки па до би ла по треб ну си гур-
ност. Сле де ће не де ље, „Срем“ го сту је еки-
пи „Бор ца“ из Стар че ва.

ГЖОК „Срем“ Срем ска Ми тро ви ца : ЖОК „Уб“ Уб 0:3 
(22: 25, 20:25, 17:25) 

ГЖОК „Срем“: Ми хај ло вић, Гра бић, Са-
рић, Дап че вић (ли бе ро), Сте ва но вић, Ми-
лу но вић, Дра шко вић, Ан тић, Жи ва но вић, 
Ми ло је вић, Егић, Га ће ша, Јо ва но вић, тре-
нер Мир ја на Му су лин, пом. тре нер Ни ко ла 
Ка приц.

ЖОК „УБ“: Лу кић К, Лу кић Н, Та дић (ли-
бе ро), Ерић, Пе тро вић, Цве тин ча нин, Гли-
го рић, Но во сел, Вуј ко вић, Пе ро вић, Пе тра-
но вић, Че лић, Бе ни тез, Ђор ђе вић, тре нер 
Ма ри ја на Бо ри чић

Фа во рит, еки па „Уба“, ни је дао ни ка кву 
шан су „Сре му“ у ме чу 17. ко ла Су пер ли ге 
Ср би је у од бој ци, ко ји је од и гран у су бо ту, 
18. фе бра у а ра у ха ли „Ми тро вач ке гим на зи-
је“. „Сре мо ве“ игра чи це су у меч ушле хра-
бро, не ре спек ту ју ћи про тив ни ка. Успе ва ле 
су и да се но се са ис ку сим игра чи цам из 

Уба, али је ква ли тет ипак до шао до из ра жа-
ја. Ку ри о зи тет ме ча је да су за еки пу „Уба“ 
игра ле три не ка да шње ми тро вач ке игра чи-
це се стре Ни ко ли на и Ка та ри на Лу кић и Ана 
Та дић.

У рав но прав ној игри пр вог се та „Срем“ 
је чак ус пео да на пра ви три по е на раз ли ке 
17:14, али су та да од лич но од и гра ле Че лић 
и Ерић па је „Уб“ пре о кре нуо и до био пр ви 
сет. У дру гом се ту се во ди ла рав но прав на 
бор ба до по ло ви не, ка да је тим „Уба“ де фи-
ни тив но пре ло мио сет и до шао у пси хо ло-
шку пред ност ко ју ће за др жа ти и у на ред ном 
тре ћем се ту. У еки пи „Сре ма“ се од лич ним 
при је мом и со лид ним на па дом ис та кла Ду-
ња Гра бић, а до бру игру је пру жи ла и Ми-
ли ца Жи ва но вић. У сле де ћем ко лу „Срем“ у 
Обре нов цу го сту је еки пи ТЕНТ-а.

Де таљ са од бој ка шке утак ми це у „Ми тро вач кој гим на зи ји“
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MRTAV
UGAO Тра ди ци о нал но

орги ја ње у Нишу

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА, ОП ШТИН СКА УПРА ВА
О де ље ње за ур ба ни зам, комуналнoстамбенe по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не
За вод ни број: 501-15/2023-IV-02
Да на 22.02.2023.го ди не
Ца ра Ду ша на број 1
Ин ђи ја
Тел. 022/561-322
Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи-
ја, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 36/09) 
об ја вљу је:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Но си  лац про јек та Зе мљо рад нич ка за дру га „Во ћар 
Слан ка мен“ из Но вог Слан ка ме на, Фру шко гор ска ули ца 
бб, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за из град њу со лар не елек
тра не сна ге 175kW на кро ву објек та хлад ња че и тра
фо ста ни це 20/0, 4KV/KV на катастарскoj пар це ли број 
3725/17 КО Но ви Слан ка мен, и за из град њу со лар не 
елек тра не сна ге 300kW на зе мљи на катастарскoj пар-
це ли број 3725/18 КО Но ви Слан ка мен, на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја.
Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та мо гућ 
је у пе ри о ду од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог огла са 
и то од 22.02.2023. го ди не до 06.03.2023. го ди не, сва ког 

рад ног да на у вре ме ну од 900-1200 ча со ва у про сто ри ја ма 
Оде ље ња за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и 
за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не 
Ин ђи ја, Ца ра Ду ша на број 1.
За ин те ре со ва на јав ност, ор га ни и ор га ни за ци је мо гу 
до ста ви ти сво ја ми шље ња у пи са ној фор ми на адре су 
над ле жног ор га на, Оде ље ња за ур ба ни зам, ко му нал но 
стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске 
упра ва оп шти не Ин ђи ја, Ца ра Ду ша на 1, за вре ме тра ја-
ња јав ног уви да.

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

 и за шти ту жи вот не сре ди не

Наш про сла вље ни кошар ка шки тре-
нер Жељ ко Обра до вић поно во је 
остао пра зних шака. Први тро феј у 

овој сезо ни изма као је еки пи Пар ти за на 
после бол ног пора за од вечи тог рива ла у 
Купу Ради во ја Кора ћа.

Није да је дома ће куп так ми че ње нешто 
око чега би сви оти ма ли, али узев ши у 
обзир да даје прву титу лу у сезо ни, сва ка-
ко да носи тежи ну. Посеб но зато што 
вечити има ју још јед ну при ли ку да укр сте 
копља и одме ре сна ге. Титу ла у Нишу 
сва ка ко даје еки пи која је осво ји ветар у 
леђа и под стрек за наста вак сезо не.

Црве на зве зда је одне ла плен ове годи-
не и наја ви ла узбу дљи ве дане који су 
пред нама. У фина лу пре фина ла пао је 
моћ ни Пар ти зан који се поште но обру као 
у дер би ју. Има ли су црно – бели у јед ном 
момен ту и 18 пое на пред но сти и успе ли 
су да је про коц ка ју. Како? То нај бо ље зна 
заја пу ре ни Чача нин који је бљу вао ватру 
на сво је игра че током већег дела дру гог 
полу вре ме на.

Са дру ге стра не, Зве зда је пока за ла 
карак тер, а Душко Ива но вић је по ко зна 
који пут дао до зна ња сви ма да је он 
нешто нај бо ље што се дого ди ло еки пи са 
Малог Кале мег да на ове сезо не. И то 
искљу че ње које је зара дио у раној фази 
меча је има ло сво ју уло гу у раз во ју ситу а-
ци је на тере ну. Сети те се само оног пога-
ног Поце ка који нас је она ко угро ба рио на 
Европ ском првен ству про шле годи не. 
Пре пи сан сце на рио. Капа доле за пси хо-
ло шку игру.

Елем, ни овај дер би Купа који се тра ди-

ци о нал но игра у ненор мал ним усло ви ма, 
није могао да про ђе без инци де на та. 
Тужне сли ке поно во су посла те из Ниша. 
Пре кид прве полу фи нал не утак ми це, а 
затим и дер би ја, пока зу је сву немоћ држа-
ве и дру штва да се обра чу на са штро ком 
која раза ра наш спорт.

Два пута су већ Зве зда и Пар ти зан 
игра ли дер би у Евро ли ги и нај ве ћа боја-
зан је била да ли ће доћи до нере да и 
кажња ва ња наших клу бо ва. Испо ста ви-
ло се да је у гро тлу Аре не, а потом и 
Пио ни ра, све про шло у нај бо љем реду. 
Наме ће се заклу чак да клу бо ви сно се 
нај ве ћу одго вор ност за пона ша ње сво јих 
нави ја ча. Немој мо се зава ра ва ти и 
мисли ти да руко вод ства наша два нај ве-
ћа клу ба нису у спре зи са бра ти јом која 

одлу чу је шта ће се деша ва ти на три би-
на ма.

Нај ве ћи про блем је то што орга ни за ци-
ја наших дома ћих так ми че ња до те мере 
дегра ди ра на и ком про ми то ва на да више 
нико не мари за про це ду ре и пра ви ла. Не 
тре ба забо ра ви ти да је Пар ти зан про шле 
годи не напу стио так ми че ње у дома ћем 
првен ству и про шао са незнат ним или 
ника квим после ди ца ма. Јед но став но, 
напу сти ли су игра ли ште и оти шли кући. 
Једи но што нису могли лоп ту да поне су и 
сви ра ју фај ронт. Лоп та је оста ла у рука ма 
кошар ка ша Црве не зве зде.

Пре сли ка на ситу а ци ја је и у дома ћем 
куп так ми че њу. Тен зи је, прет ње и увре де 
са три би на су састав ни део ове мани фе-
ста ци је која је сино ним за силе џиј ско 
пона ша ње Зве зде и Пар ти за на и њихо вих 
„нави ја ча“.  А ако ћемо искре но, ништа 
боље није ни у реги о нал ној АБА лиги. 
Посеб но када дође до финал них окр ша ја.

У све тлу све га ово га што се деша ва-
ло про те кле неде ље у Нишу, по ко 
зна који пут се поста вља пита ње: 

Куда иде наша клуп ска кошар ка?
У овом момен ту, све зави си од поли-

тич ке воље и нов ца који се сипа у вечи
те. Докле год буде тога, наши тимо ви ће 
бити кон ку рент ни у европ ским так ми че-
њи ма. Пита ње је само докле ће то тра ја-
ти.

Нема дуго роч ног успе ха без здра ве 
осно ве у виду ква ли тет ног дома ћег так-
ми че ња и рада са мла дим игра чи ма. А то 
сада не посто ји. Гробари и делије ужи вај-
те док тра је. Ко зна шта сутра носи.

Ни овај дер би Купа који се 
тра ди ци о нал но игра у 

ненор мал ним усло ви ма, 
није могао да про ђе без 

инци де на та. Тужне сли ке 
поно во су посла те из 

Ниша. Пре кид прве полу
фи нал не утак ми це, а затим 

и дер би ја, пока зу је сву 
немоћ држа ве и дру штва 

да се обра чу на са штро ком 
која раза ра наш спорт
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РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НУ ЗА ШТИ ТУ

И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ

ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ
УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

 
У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на 

жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев но си о ца про-
јек та, “HI GIA” d.o.o., Сте ва на Шу пљик ца 147/8, Пан че-
во, утвр ђе но је ре ше њем број 501-21/2023-X од 
20.02.2022.год. да за пред мет ни про је кат: Тран зит но 
скла ди ште нео па сног от па да,  на ка та стар ским пар це-
ла ма број 8270/1 и 8271  к.о. Срем ска Ми тро ви ца  01-4, 
у де лу објек та 5 у ули ци Рум ски друм бб на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца , ни је  по треб на про це на 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же 
из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни-
зам и за шти ту жи вот не сре ди не у Но вом Са ду, пу тем 
овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња 
овог оба ве ште ња.

Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. 
За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу жбе-
ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”,број 135/04, 36/09).

ФРУ ШКО ГОР СКИ ВИ НО ГРА ДИ
И ВОЋ ЊА ЦИ

Ви со ке тем пе ра ту ре 
ни су по го до ва ле
ни по љо при вре ди

Не ки ви но гра да ри су по че-
ли са оре зи ва њем воћ ки и 
чо ко та још у ја ну а ру, а не ки 
су саче ка ли Све тог Три фу на, 
ко ји се сма тра за штит ни ком  
усе ва од не по го да, ка ко би на 
тај дан оре за ли бар је дан 
чо кот ви но ве ло зе. На овај 
дан, ушао је у ви но град и 
Са ва Шу ћин из Ири га, ка да је 
озва ни чи о по че так јед ног 
ве о ма ва жног по сла у ви но-
гра дар ству.

Ви но гра ди на ју жним па ди-
на ма Фру шке го ре, као и раз-
не сор те во ћа, одо ле ли су 
ми ну су, ко ји ка ко го во ре про-
из во ђа чи, ни је био ис под 
осам сте пе ни.

– Зи ма и тре ба да бу де 
ка да јој је вре ме, а не у апри-
лу. Ове до ско ра шње тем пе-
ра ту ре ни су би ле ни ка ко 
до бре, ни за по љо при вре ду, 

ни за во ће, јер бре сква са мо 
што ни је по че ла да пу пи - 
ка же Шу ћин, ко ји у свом 
по се ду има ви ше од јед ног 
хек та ра ви но гра да са ра зним 
сор та ма гро жђа, од шар до не, 
ита ли јан ског ри злин га па до 
ста рин ских сор ти гро жђа.

По ред ви но гра да и бре-
скве, овај до ма ћин има и 
по ла ју тра кај си је, ко ја је и 
нај о се тљи ви ја на мра зе ве.

– За са да се све до бро 
др жи, јер је на па ди на ма 
Фру шке го ре, на над мор ској 
ви си ни од 220 ме та ра, што је 
ве о ма по год но тло за во ће и 
ви но град, а то су по ка за ле 
ана ли зе зе мљи шта ко је сам 
ра дио – при ча Шу ћин, до да ју-
ћи да не ма за лив ни си стем, 
јер га је и не мо гу ће до ве сти 
до те ви си не.

У овом де лу фру шко гор ја 
по след њу де це ни ју, по диг ну-
то је до ста за са да ви но гра да, 
ве ли ких ви на ри ја, али са 
пре ци зно шћу ни ко не зна 
ко ли ки је тај број у хек та ри-
ма.

– Те ви на ри је има ју сво је 
тр жи те и ла ко до ла зе до 
ње га, за раз ли ку од ме не, 
ко ји го ди шње про из ве дем 
око 3000 ли та ра ви на и про-
да јем га на кућ ном пра гу. 
Ра ни је сам имао куп це ко ји 
од јед ном ку пе 20 ли та ра, а 
да нас по три-че ти ри ли тре - 
каже овај углед ни до ма ћин, 
ко ји се по ла ко спре ма за 
ма ни фе ста ци ју Да ни ви на у 
Ри ви ци, ко ја ће се одр жа ти 4. 
и 5. мар та.

С. Костић

Пре не ко ли ко ме се ци, на 
под руч ју ири шке оп шти не 
осно ва но је но во Удру же ње 
ви на ра и ви но гра да ра, ко ји 
укуп но има ју око 50 хек та ра 
под овим за са дом.

– Циљ нам је да на сту пи-
мо за јед но, ка ко би смо 
по бољ ша ли вин ски ту ри зам 
у овом кра ју, на не ки на чин 
да бу де мо ви ше при ме ће ни, 
али и да до ђе мо до не ких 
суб вен ци ја- на гла ша ва 
Шу ћин.

Вин ски 
ту ри зам

Сава Шућин у свом винограду


