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У окви ру про јек та „Одва
ја мо“, ко ји ре а ли зу је Јав но 
ко му нал но пред у зе ће „Ко
му на ли је“ из Срем ске Ми
тро ви це, у са рад њи са Ми
ни стар ством за шти те жи
вот не сре ди не и ло кал ном 
са мо у пра вом, а ко ји фи
нан си ра Швед ска, по че ла је 
по де ла 2.000 пла вих кан ти 
и у Ла ћар ку. Оне слу же за 
одва ја ње па пи ра, пла сти ке 
и ме та ла у до ма ћин стви ма.

Ме ђу пр вим Ла ћар ци ма, 
ко ји су пре у зе ли сво ју кан ту 
је Ми хај ло Про ко пић, ко ји је 
по здра вио ову ак ци ју. 

– Са раз ви ја њем све сти о 
овој те ми по треб но је по че
ти још у вр ти ћи ма, да би смо 
вас пи та ва ли наш под мла
дак на вре ме. Уко ли ко же
ли мо да се при др жа ва мо 
европ ских стан дар да, мо
ра мо по че ти од се бе, па ка
да ви ди мо да је не ко ба цио 
па пир на ули ци, по диг не мо 
га и ба ци мо у кан ту, сма тра 
Ми хај ло Про ко пић.

Овај про је кат се спро во ди 
од про шле го ди не, а је дан 
од ци ље ва је да се ус по
ста ви при мар на се па ра ци ја 
у до ма ћин стви ма. Пр вен
стве но је пред ви ђе на са мо 
град ска сре ди на, али због 
ве ли ког ин те ре со ва ња ме
шта на, про је кат је про ши
рен и на Ла ћа рак. Укуп но у 

гра ду и у овом се лу ће би
ти по де ље но 7.500 пла вих 
кан ти.

– Уви де ли смо да по сто ји 
ве ли ка же ља ме шта на овог 
при град ског на се ља да уче
ству ју у про јек ту и на по
се бан зах тев нам је сти гла 
по твр да да по де ли мо 2.000 
пла вих кан ти до ма ћин стви
ма, ко ја уред но из ми ри ју 
оба ве зе за од воз от па да. 
На овај на чин, и ме шта ни 
Ла ћар ка до при не ће здра
ви јој жи вот ној сре ди ни. Јед
ном ме сеч но се пра зне пла
ве кан те, а тра ка за одва ја
ње от па да на ре ги о нал ној 
де по ни ји по чи ње са се па
ра ци јом, те ће у на ред ном 

пе ри о ду би ти по ста вље ни и 
пла ви кон теј не ри, из ја ви ла 
је Та ма ра Мил ко вић, порт
па рол ЈКП „Ко му на ли је“. 

Циљ про јек та одва ја ња 
от па да иде на ру ку сма
ње њу ди вљих де по ни ја, са 
ко ји ма се го то во сва ко на
се ље су о ча ва у чи та вој зе
мљи.

– Вла да ве ли ко ин те ре
со ва ње за пла ве кан те, а 
пр вог да на је већ по де ље но 
пре ко 350. Ме шта ни су оду
ше вље ни, све сни су зна
ча ја овог про јек та и ко ли ко 
је нео п ход но да се от пад 
одва ја ка ко не би за вр шио 
на ди вљим де по ни ја ма, 
из ја ви ла је Ве сна Ска кун, 

пред сед ни ца Ме сне за јед
ни це. 

Пра вил но одво јен от пад 
по ве ћа ва мо гућ ност ре ци
кли ра ња, а са мим тим и на 
ре ги о нал ној де по ни ји на ла
зи ће се ма ње сме ћа. Ре ци
кла жа је нај бо љи на чин да 
се очи сти жи вот на сре ди на, 
а сто па ње не ре а ли за ци
је у до ма ћин стви ма у Ср
би ји је ма ња од два од сто, 
док је у Европ ској уни ји она 
48 по сто. До ма ће де по ни је 
су све ве ће и пу ни је, те је 
при мар на се па ра ци ја нај ва
жни ји ко рак ка по бољ ша њу 
ста ња. 

А.Дражић
Фото:Б.Туцаковић

МихајлоПрокопић ТамараМилковић ВеснаСкакун

БЕШКА

Основнашколадобила
Еразмусакредитацију

Основ на шко ла „Бра ћа Гру ло вић“ из Бе шке до
би ла је Ера змус акре ди та ци ју за пе ри од од 2023. 
до 2027. го ди не. Ова обра зов на уста но ва је јед
на од 12 у Ср би ји ко је су до би ле ову акре ди та
ци ју у сек то ру оп штег обра зо ва ња и то у ве ли кој 
кон ку рен ци ји пред школ ских уста но ва, основ них и 
сред њих шко ла, шко ла са до мо ви ма за уче ни ке 
и гим на зи ја.

– До би ја њу акре ди та ци је, прет хо ди ла је ре а ли
за ци ја ак ту ел них про јек та, три про јек та у са рад
њи са шко ла ма из Ита ли је, Ру му ни је, Фин ске, Хо
лан ди је, Есто ни је, Ли тва ни је, Не мач ке и Тур ске.  
Та ко ђе,  из ра да ду го роч ног пла на за спро во ђе ње 
ви со ко ква ли тет них мо бил но сти и њи хо во им пле
мен ти ра ње у по ну ду обра зо ва ња  и оспо со бља
ва ња за лич ни и про фе си о нал ни раз вој ка ко уче
ни ка та ко и на став ни ка у на шој шко ли ис та кла је 
ди рек тор ка шко ле др На да Џа мић Ше па.

Она је до да ла да су акре ди то ва не шко ле ви
дљи ви је у европ ским кру го ви ма и по жељ ни је као 
парт не ри.

– Ква ли тет ни ја мре жа парт не ра омо гу ћи ће нам 
да ула га њем у но ве ве шти не ство ри мо бо љи свет 
за све, ка за ла је др На да Џа мић Ше па.

Ера змус акре ди та ци је пред ста вља ју мо гућ ност 
пре ла ска уста но ва у обла сти оп штег, струч ног и 
обра зо ва ња од ра слих са прин ци па спро во ђе ња 
и кон ку ри са ња за по је ди нач не про јек те на стра
те шко пла ни ра ње и раз ви ја ње ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та. М.Ђ.

ОШ„БраћаГруловић“Бешка
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

 Ре гу ли са ње род не
не при пад но сти Бо га

Ан гли кан ска цр ква по кре ну ла је 
про цес за уво ђе ње у бо го слу же
ње род но не у трал ног тер ми на за 

Бо га. Си нод цр кве фор ми рао је ко ми си
ју, ко ја ће пред ло жи ти тер ми не ко ји 
не ће на ру ша ва ти род ну рав но правн
вост вер ни ка. С об зи ром на то да је 
Си нод ове цр кве још 2013. усво јио 
од лу ку да и же не у њој мо гу би ти би ску
пи, и с об зи ром на то да је Си нод већ 
бла го сло вио исто пол не бра ко ве и одо
брио њи хо во скла па ње у цр кви, не ма 
ни ка кве сум ње да ће се „ре гу ли са ти” и 
род на не при пад ност Бо га. Но ва то ри ма 
у Ан гли кан ској цр кви већ су по да ле ко 
по бе гли ен ту зи ја сти по ли тич ке ко рект
но сти у Швед ској цр кви, ко ја је још 
2017. под вођ ством над би ску пи це Ан тје 
Ја ке лен, ве ли ком ве ћи ном у Си но ду од 
125 же на и 126 му шка ра ца, усво ји ла да 
се у свим цр кве ним ак ти ма и тек сто ви
ма не ко ри сти за ме ни ца Он уз реч Бог, 
и да се ви ше не ко ри сти Го спод због 
су ге сти је на му шки род ко ју овај тер мин 
но си. На да ље ће се Бог од ре ђи ва ти 
као и отац и мај ка. На срп ском је зи ку 
мо гло би се ре ћи да је Бог Оцо ма тер, 
ако и срп ска цр ква та ко уз на пре ду је.

На овој род ној де мо кра ти за ци ји Бо га, 
они ко ји из ну тра за по се да ју За пад не 
цр кве сва ка ко се не ће за у ста ви ти. Са 
ве ли ком ве ро ват но ћом мо же мо пред
ви де ти да ће и не ке пра во слав не цр кве, 
из за хвал но сти за да ро ва ну ау то ке
фал ност, удо во љи ти без вер ним свет
ским вла да ри ма из сен ке уво ђе њем 
по ли тич ке ко рект но сти у пра во сла ву 
ве ру.

Мо же се чак са си гур но шћу пред ви
де ти да ће се зе маљ ским за ко ни ма 
уре ђи ва ти не бе ски свет, да ће се др жав
ним за ко ни ма шти ти ти жен ска пра ва 
Бо го ма те ре или пра во Си на на про ме
ну по ла.

Да, мо гу ће је чак и да не што дру го 
бу де про гла ше но бо гом. Ол дос Хак сли  
је у Вр лом но вом све ту пред ви део про
гла ше ње Фор да за вр хов ног бо га, за 
бо га оца. Ли ко ви у ро ма ну при по ме ну 
Го спо да Фор да са ста вља ју иста три 
пр ста ко ја и ми ко ри сти мо у мо ли тви, и 

на свом сто ма ку сим бо лич но пра ве 
сло во Т, у сла ву Т2, пр вог се риј ског 
ау то мо би ла про сла вље не мар ке. У 
ро ма ну се сла ви Фор дов дан и уз ви ку је, 
на при мер,  „Го спо де Фор де, што их 
мр зим!”

Ако се Бог Отац под врг не род ној 
ре де фи ни ци ји то ће не из бе жно на мет
ну ти и про бле ма ти зо ва ње са др жа ја 
са мог Евен ђе ља, у ко ме Христ го во ри о 
сво ме Оцу, а не о не че му што га ја 
по сла ло ме ђу љу де, ка ко би тре ба ло 
да го во ри.

Ан гли кан ска цр ква и се стрин ске 
цр кве у САД, Ау стра ли ји, Но вом Зе лан
ду, Вел су и Ју жној Афри ци, са вр ло 
ви со ком или рав но прав ном за сту пље
но шћу би ску пи ца у си но ди ма, већ су 
ли стом од ба ци ле но во за вет ну де фи ни

ци ју бра ка, уста но вље ну на Хри сто вом 
бла го си ља њу мла де на ца у Ка ни и 
ка сни је ка но ни зо ва ну у це лом хри
шћан ству. Пре ма ре чи ма пре ча сног 
Џа сти на Вел би ја, над би ску па кан тер
бе риј ског, Ен гле ска је са ра до шћу и 
по но сом до че ка ла исто по ло не па ро ве 
на вен ча њи ма пред Бо гом.

Пре ма ве ћи ни у Ан гли кан ској цр кви и 
се стрин ским јој цр ква ма, вре ме је да се 
до че ка и ра дост пре и ме но ва ња Бо га 
Оца, ко ји већ два ми ле ни ју ма тр пи 
не ла год ност због свр ста но сти у му шки 
род. След све но овој ра до сти, сле ди и 
ра дост не из бе жног ис пра вља ња Спа
си те ља у ње го вом по гре шном осло
вља ва њу сво га ство ри те ља оцем.

Бри тан ски „Тајм“ из ве стио је да је 
Си нод Ан гли кан ске цр кве са 57 гла со ва 

за и 47 гла со ва про тив из гла сао да се 
исто пол ни па ро ви мо гу вен ча ва ти у 
цр кви уз бо го слу же ње све ште ни ка. 
Пре ча сни Сти вен Крофт, би скуп 
Ок свор да, оце нио је ова кво гла са ње 
исто риј ским, јер је оно са мо по че так 
про ме на у ан гли кан ској цр кви. Си нод 
је, на и ме, по ста вио рок да се до ње го
вог лет њег за се да ња осми сле мо ли тве 
и бла го сло ви за вен ча ва ње исто пол них 
па ро ва и да се би ску пи при пре ме за 
од лу чи ва ње о исто пол ним бра ко ви ма 
ме ђу све ште ни ци ма.

Кри ло  Ан гли кан ске цр кве под име
ном Шкот ска цр ква већ је од ма кло у 
уво ђе њу по ли тич ке ко рект но сти у бо го
слу же њу. Отац, Син и Све ти дух би ће 
за ме ње ни Ство ри те љем, Спа си те љем 
и По све ти те љем, али је пи та ње да ли 
ће та кво ре ше ње оста ти за трај но јер је 
у но вим тер ми ни ма пре жи ве ло пре ви
ше од му шког ро да, и пу но за до во ље
ње по ли тич ке ко рект но сти ни је по стиг
ну то. 

Раз у ме се, ове пре прав ке на Бо гу 
не про ла зе без ика квог от по ра, 
али тра ди ци о на ли сти ко ји им се 

про ти ве ла ко гу бе под жи го шу ћом оп ту
жбом да су по ли тич ки не ко рект ни. 
Но ва то ри се, уо ста лом сла жу с њи ма 
да је Бог и му шко и жен ско, али је, ка жу, 
про блем у то ме што је тра ди ци ја по ку
ша ла да опи ше нео пи си во на ги њу ћи ка 
му шком ро ду, па је у том сми слу ну жно 
да се ствар по пра ви. Раз у ме се, до да ју 
но ва то ри, вер ни ци не мо ра ју да се при
др жа ва ју пре по ру че них про ме на, јер, 
ма да је по жељ но, ни је оба ве зно би ти 
по ли тич ки ко рек тан.

По след њи по пи си ста нов ни штва у 
за пад ним зе мља ма по ка за ли су да су 
не ке од њих пре ста ле да би ва ју као 
хри шћан ске зе мље, јер се ма ње од 
по ло ви не гра ђа на из ја сни ло хри шћа ни
ма. Зах те ви да се уки не Бо жић, јер се 
њи ме вре ђа ју не хри шћа ни, по ста ли су 
ле ги тим ни.

Ни ко опре зан не би смео да се кла ди 
на шта ци ља ју про ме не у за пад ним 
цр ква ма. На спа са ва ње хри шћан ства 
или на оно су прот но.

Ако се Бог Отац под врг не 
род ној ре де фи ни ци ји то ће 
не из бе жно на мет ну ти и 
про бле ма ти зо ва ње са др
жа ја са мог Евен ђе ља, у 
ко ме Христ го во ри о сво ме 
Оцу, а не о „не че му” што га 
ја по сла ло ме ђу љу де
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САј АМ ТУ РИ ЗМА У БЕОГРАДУ

Пред ста вље на ту ри стич ка
по ну да оп шти не Пе ћин ци

Под сло га ном „Кад је 
од мор ни је те шко”, ово го ди
шњи 44. Ме ђу на род ни са јам 
ту ри зма за вр шен је у не де
љу, 26. фе бру а ра. Са јам је 
све ча но отво рио пред сед ник 
Ре пу бли ке Ср би је Алек сан
дар Ву чић, а ме ђу 350 из ла
га ча из 33 др жа ве, ту ри стич
ке по тен ци ја ле пе ћи нач ке 
оп шти не пред ста ви ла је и 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
оп шти не Пе ћин ци. 

Ка ко је ре кла ди рек тор ка 
Љу би ца Бо шко вић већ не ко
ли ко го ди на ТО Пе ћин ци 
из ла же на штан ду При вред
не ко мо ре Ср би је у ха ли 1, 
што је сва ка ко до бра при ли
ка, ка ко је ре кла, да се пе ћи
нач ка ту ри стич ка по ну да 
пред ста ви ту ри стич ким аген
ци ја ма и ту ро пе ра те ри ма.

– Штанд у ха ли 1 је сјај на 
при ли ка да се кроз оства ре
не кон так те ра ди на ства ра
њу усло ва да се на ши ту ри
стич ки про из во ди увр сте у 
по ну ду ту ри стич ких аген ци ја 
и ту ро пе ра те ра. И ове го ди
не, на ста ви ли смо са про мо
ци јом на ше ту ри стич ке ру те, 
ко ја је све за ни мљи ви ја 
ту ри сти ма, али и апли ка ци је 
„Змај од Ку пи ни ка“, ин те ре
сант не ди ги тал не атрак ци је. 
По себ ну па жњу нај ви ше је 
при ву као ба нер „Змај од 
Ку пи ни ка“, ко ји је спрем но 
че као сва ког по се ти о ца да 
се сли ка са њим, што је ујед
но би ла и при ли ка да се 
по се ти о ци упо зна ју са нај ве
ћим кул тур ноисто риј ским 
би се ром на ше оп шти не  
сред њо ве ков ном твр ђа вом 

Ку пи ник, по след њом пре сто
ни цом срп ске сред њо ве ков
не др жа ве  ре кла је Бо шко
вић.

Она до да је да су по се ти о
ци 44. Сај ма ту ри зма, на 
штан ду Ту ри стич ке ор га ни
за ци је оп шти не Пе ћин ци 
би ли у при ли ци да се упо
зна ју и са про из во ди ма 
до ма ћих де сти ле ри ја и 
ви на ри ја   „Срп ска трој ка“ 
из Ога ра и „Ма ли по друм 
Ста мен ко вић” и „Ви на ри ја 
Пет ко вић – Ла тин“ из Пе ћи
на ца, као и са спе ци ја ли те
том Удру же ња же на „Сун чев 
цвет“ из До њег То вар ни ка и 
„По пин чан ке”, ко је су спе ци
јал но за ову при ли ку при
пре ми ле ме де ња ке за сва
ког по се ти о ца.

С. Ђ.
Пећинчани на Сајму туризма

ЛЕ ТЕ њЕ БА ЛО НИ МА НА КР чЕ ДИН СКОј АДИ

Атрак ци ја на Сај му ту ри зма

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
оп шти не Ин ђи ја (ТОО Ин ђи ја) 
има ла је ве о ма ори ги на лан 
на ступ на ово го ди шњем, 44. 
Ме ђу на род ном сај му ту ри зма 
у Бе о гра ду. При ли ком зва нич
ног отва ра ња, штанд срем ске 
ло кал не са мо у пра ве при ву као 
је ве ли ку па жњу де ле га ци је 
пред во ђе не пред сед ни ком 
Ср би је Алек сан дром Ву чи
ћем, као и број них ме ди ја. 

Ак це нат ово го ди шњег 
на сту па, ТОО Ин ђи ја је про
мо ци ја но вог и је дин стве ног 
ту ри стич ког про из во да у 
Ср би ји „Срп ска Ка па до ки ја“ 
ле те ње ба ло ни ма на то пао 
ва здух на Кр че дин ској ади, 
па је та ко и цео штанд уре
ђен у сти лу ба ло на и по ме ну
те еко де сти на ци је. „Срп ска 
Ка па до ки ја“ би ла је и те ма 
раз го во ра ди рек то ра ТОО 

Ин ђи ја Ми ла на Бо го је ви ћа са 
ми ни стром ту ри зма и омла
ди не Ху се и ном Ме ми ћем и 
ам ба са до ром Тур ске у Ср би
ји Ха ми јем Аско јем ко ји су, 
та ко ђе, об и шли штанд Ин ђи
је. Том при ли ком, ми ни стар 
је из ра зио за до вољ ство због 
уво ђе ња но вог, ве о ма атрак
тив ног ту ри стич ког про из во
да у ту ри стич ку по ну ду Ср би
је, а ам ба са дор због уче шћа 

тур ске ком па ни је као парт не
ра у ре а ли за ци ји про јек та. 
Они су ра ни је упо зна ти са 
про јек том и од са мог по чет ка 
вољ ни су да пру же пу ну 
по др шку у да љем то ку ре а
ли за ци је.

Осим „Срп ске Ка па до ки је“, 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
оп шти не Ин ђи ја пред ста ви ла 
је по се ти о ци ма сај ма и му зеј 
на отво ре ном „Келт ско се ло“ 

Штанд ТОО Ин ђи ја
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и на ја ви ли но ву се зо ну ко ја 
по чи ње пр вог ви кен да у мар
ту.

– Ове го ди не, ра ни је по чи
ње се зо на у „Кел стком се лу“ 
са но вим са др жа ји ма. Ме ђу 
њи ма је и аван ту ра парк за 
де цу. Та ко ђе, гра де се че ти ри 
но ва ма ња келт ска објек та и 
уво ди мо ин тер ак тив не са др
жа је у ми ни му зеј ис та кла је 
Ма ја Бо шњак из Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја.

За „Келт ско се ло“ вла да и 
да ље ве ли ко ин те ре со ва ње 
ту ри стич ких аген ци ја и већ су 

на ја вље не мно го број не по се
те де це пред школ ског и школ
ског уз ра ста, а ка ко ка же 
Бо шњак, на да ју да ће ове 
го ди не над ма ши ти број по се
та ко је су ре а ли зва не про шле 
се зо не.

На штан ду ТОО Ин ђи ја 
на ја вљен је и Ту ри стич ки 
са мит Вој во ди не у Ин ђи ји, 
про мо ви сан је вин ски ту ри зам 
ко ји је у екс пан зи ји као и оста
ли зна чај ни сег мен ти ту ри
стич ке и уго сти тељ ске по ну де 
те оп шти не.

М. Ђ.

Александар Ву чић на штан ду ТОО Ин ђи ја
(фо то: ТОО Ин ђи ја)

ИРИГ

Уре ђе ње
ка нал ске мре же

У ири шкој оп шти ни су у то ку 
ра до ви на уре ђе њу ка нал ске 
мре же ко ји су пр во за вр ше ни  
у Не ра ди ну, а слич ни ра до ви 
ће би ти ре а ли зо ва ни и у Ири
гу. По ло ви ну сред ста ва је 
обез бе ди ла ло кал на са мо у
пра ва из свог бу џе та, док дру
гу по ло ви ну тро шко ва сно си 
ЈВП „Во де Вој во ди не“.

Из во ђач ра до ва је ВПД 
„Га ло ви ца” д.о.о. из Зе му на  
ко ја се  ста ра о функ ци о ни са
њу вод них обје ка та и си сте ма 
и пра ће ње ста ња вод них обје
ка та и на под руч ју срем ских 
оп шти на Ста ра Па зо ва, Ин ђи
ја и Пе ћин ци у це ло сти, као  и 
де ло ва у рум ској и ири шкој 
оп шти ни.  С. Џ.

На Но во сад ском сај му, 20 
фе бру а ра, Цр ве ни крст Вој
во ди не уру чио је кљу че ве за 
22 ау то мо би ла ор га ни за ци ја
ма Цр ве ног кр ста из оп шти на 
на те ри то ри ји АП Вој во ди не, 
ме ђу ко ји ма и Цр ве ном кр сту 
Пе ћин ци. Ка ко је ре кла Гор
да на Ко ње вић, се кре тар 
пе ћи нач ког ЦК, с об зи ром на 
то да је пе ћи нач ка оп шти на 
до ста раз у ђе на, да се нај у да
ље ни је ме сто од Пе ћи на ца 
на ла зи на 30 ки ло ме та ра, 
ова до на ци ја ће сва ка ко 
олак ша ти рад за по сле ни ма, 
али и во лон те ри ма.

– Од са да ће мо би ти 
мо бил ни ји и лак ше ће мо сти
за ти до сва ког на шег ко ри
сни ка, бр же ће мо ре а ли зо ва
ти ху ма ни тар не ак тив но сти, 
а све је за и ста у ин те ре су 
упра во љу ди ко ји ма је по моћ 
Цр ве ног кр ста нео п ход на. 
Та ко ђе, зна чи ће нам до ста и 
за пре воз во лон те ра ка да 
има мо ак ци је до бро вољ ног 
да ва ња кр ви, та ко да ће мо 

са да би ти у при ли ци да ор га
ни зу је мо ак ци је и у дру гим 
ме сти ма, не са мо у Пе ћин ци
ма и Ши ма нов ци ма  ре кла је 
Гор да на Ко ње вић и до да ла 
да се ове го ди не пла ни ра ју и 
здрав стве нопре вен тив не 
три би не о бор би про тив тр го
ви не љу ди ма, ко је ће ова 
ор га ни за ци ја ре а ли зо ва ти 
за јед но са ли цен ци ра ним 
пре да ва чи ма по шко ла ма и 
вр ти ћи ма на те ри то ри ји 
оп шти не Пе ћин ци.

Цр ве ни крст Вој во ди не 
обез бе дио је до на ци ју од 
Цр ве ног кр ста Гор ње Ау стри
је за на бав ку 17 по лов них 
ау то мо би ла, а 5.000 еу ра је 
да то Цр ве ном кр сту Срем ска 
Ми тро ви ца, као под сти цај, да 
град опре де ли до дат на сред
ства за ку по ви ну но вог во зи
ла. По кра јин ска вла да да ла 
је по др шку за ку по ви ну 3 
по лов на ау то мо би ла и 
Оп шти на Ста ра Па зо ва је 
до ни ра ла два по лов на ау то
мо би ла.

ЦР ВЕ НИ КР СТ ПЕ ћИН ЦИ

Лак ше и бр же до 
сва ког ко ри сни ка

Донација за Црвени крст из Пећинаца
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ЗА јЕД НИч КА АК ЦИ јА ОЗЕ ЛЕ њА ВА њА ДДОР ОСИ ГУ РА њА И ГРА ДА СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА

Ми тро ви ца бо га ти ја за 44 сад ни це
Срем ска Ми тро ви ца је 

че твр ти град ко ји ће би ти 
зе ле ни ји за хва љу ју ћи при ку
пље ним сред стви ма у ак ци ји 
ДДОР оси гу ра ња „За шу му у 
твом кра ју“. Сад ња 44 ста бла 
у але ји Спо мен  пар ка ор га
ни зо ва на је у са рад њи са 
Гра дом Срем ска Ми тро ви ца 
и јед но ста бло су сим бо лич
но за са ди ли пред сед ник 
Скуп шти не гра да Срем ска 
Ми тро ви ца Вла ди мир Па вло
вић и ди рек тор Фи ли ја ле 
ДДОРа Срем ска Ми тро ви ца 
Бра ни слав Ју ри шић, у сре ду 
22. фе бру а ра. 

 – Дра го ми је да Срем ска 
Ми тро ви ца има, у ком па ни ји 
као што је ДДОР, са го вор ни
ке и са бор це ка да је за шти та 
жи вот не сре ди не у пи та њу. 
По звао бих сва фи зич ка и 
прав на ли ца да се при дру же 
овој ак ци ји, ко ја тра је не ко
ли ко го ди на. За са ди ће мо 
укуп но 80.000 сад ни ца за 
80.000 гра ђа на Срем ске 
Ми тро ви це. По но сан сам на 
то да са по ди за њем ве тро за
штит них по ја се ва на ста вља
мо и то ком ове го ди не. По чи
ње мо са об на вља њем по сто
је ћих пар ко ва, фор ми ра њем 
но вих пар ко ва, та ко да, усу
ди ћу се да ка жем, Срем ска 
Ми тро ви ца ће би ти је дан од  
нај зе ле ни јих гра до ва у Ср би
ји, ка зао је Вла ди мир Па вло
вић.

Пре Срем ске Ми тро ви це, у 
де цем бру 2022. го ди не, у 
Но вом Са ду је за са ђе но 50 

ста ба ла у пар ку по ред Же ле
знич ке ста ни це, у Зре ња ни ну 
78 ста ба ла и у Сме де ре ву 21 
ста бло, за хва љу ју ћи ис тој 
ак ци ји, а са ди ће се и у дру
гим гра до ви ма Ср би је, ка жу 
ДДОРу.

– Из у зет но сам по но сан 
оства ре ним ре зул та ти ма 
овог про јек та и што има мо 
при ли ку да за јед нич ки ра ди
мо на по ди за њу све сти о 
бит ним те ма ма ко је се ти чу 
еко ло ги је. ДДОР ће у на ред
ним го ди на ма овом ак ци јом 
обез бе ди ти и по са ди ти на 
сто ти не ста ба ла, јер она 
чи не део на шег тро го ди шњег 
пла на ко ји по др жа ва на ша 
ма тич на „Уни пол гру па“. Ре а
ли за ци ја ове ак ци је пред ста

вља сим бо ли чан вид за хвал
но сти су гра ђа ни ма и кли јен
ти ма ко ји нам већ де це ни ја
ма по кла ња ју сво је по ве ре

ње, по ру чио је Бра ни слав 
Ју ри шић.

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Вла ди мир Па вло вић Бра ни слав ју ри шић

Ак ци ја озе ле ња ва ња

РЕ КОН СТРУК ЦИ јА ТРО ТО А РА У СРЕМ СКОј МИ ТРО ВИ ЦИ

Ра до ви у Ста ром шо ру
То ком про шле сед ми це су от по че ти ра до ви 

на ре кон струк ци ји тро то а ра у ули ци Ста ри 
шор у бли зи ни Оп ште бол ни це и За во да за 
јав но здра вље. У пе так, 24. фе бру а ра ра до ве 
је об и шао пред сед ник Скуп шти не гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, Вла ди мир Па вло вић.

– У Ста ром шо ру се ре кон стру и ше тро то ар 
у ду жи ни од јед ног ки ло ме тра и ши ри не два 
ме тра. По сао ће би ти ура ђен са обе стра не 
ули це. Рок за за вр ше так је око два ме се ца. 
На овом ме сту је фре квен тан пе шач ки са о
бра ћај, због бли зи не бол ни це и ло ка ла ко ји 
се ту на ла зе. Уви дом у ста ње на те ре ну, али 
и због при ту жби гра ђа на, од лу че но је да се 
пе шач ка ста за ре кон стру и ше та мо где је нај
по треб ни је, а по том ће се ра до ви ре а ли зо ва
ти и у оста лим де ло ви ма гра да, на кри тич ним 
де ло ви ма, из ја вио је Па вло вић.

Вред ност ра до ва је око 15,5 ми ли о на ди на
ра, без ПДВа.

А. Д.
Оби ла зак ра до ва



71. MART 2023.  M NOVINE

ГРАД СКА КУ ћА

Три на ест кан ди да та ис пра ће но у вој ску
У Град ској ку ћи, упри ли че но је све ча но 

пот пи си ва ње уго во ра за 13 кан ди да та, 
од ко јих су две де вој ке, ко ји су се опре
де ли ли за  до бро вољ но слу же ње вој ног 
ро ка са оруж јем. На кон од слу же ња вој
ног ро ка кан ди да ти мо гу да кон ку ри шу и 
за сну ју рад ни од нос у Вој сци Ср би је у 
свој ству про фе си о нал ног вој ни ка.

Пе тар Са мар џић, за ме ник гра до на
чел ни це, по здра вио је кан ди да те и 
за хва лио им се на ода зи ва њу по зи ву 
Вој ске Ср би је. Са мар џић је из ра зио 

ве ли ко за до вољ ство што се све ви ше 
мла дих љу ди од лу чу је за до бро вољ но 
слу же ње вој ног ро ка, по себ но што ме ђу 
мла дим кан ди да ти ма има и при пад ни ца 
не жни јег по ла. По ње го вим ре чи ма, би ти 
вој ник је у на шем на ро ду од у век пред
ста вља ло по себ но зна ме ње и по себ ну 
част и по нос. Би ти вој ник зна чи бри ну ти 
о без бед но сти свог на ро да у раз ли чи тим 
окол ни сти ма и си ту а ци ја ма, и ре дов ним 
и ван ред ним, би ти вој ник зна чи чу ва ти 
сво ју тра ди ци ју, али и бри ну ти и раз ми

шља ти о сво јој бу дућ но сти.
Са мар џић је че сти тао кан ди да ти ма на 

па три о ти зму, спрем но сти, хра бро сти, 
од луч но сти и од ва жно сти да слу же сво
јој зе мљи и свом на ро ду, из ја вив ши да 
ће им Град Срем ска Ми тро ви ца увек 
би ти на рас по ла га њу, да ће по др жа ва ти 
на по ре Вој ске Ср би је и у скла ду са сво
јим мо гућ но сти ма до при но си ти уна пре
ђе њу усло ва жи во та и ра да срп ске вој
ске. Ка ко је ре као на чел ник Цен тра 
ми ни стар ства од бра не за ло кал ну са мо
у пра ву Срем ска Ми тро ви ца Ма јор Ми ро
слав Бла го је вић, од ла ском на до бро
вољ но слу же ње вој ног ро ка, ови мом ци 
и де вој ке на ста вља ју ве ков ну тра ди ци ју 
сво јих оче ва, де до ва и пра де до ва. Они 
на ста вља ју ве ков ну тра ди ци ју срп ског 
на ро да ко ји су жи ве ли и жи ве у на шој 
ле пој зе мљи, да ра до од ла зе у вој ску и 
да се ка сни је ода зи ва ју на по зив да бра
не сво ју отаџ би ну.

Бла го је вић је по звао све ко ји су за ин
те ре со ва ни да се при ја ве за упу ћи ва ње 
на до бро вољ но слу же ње вој ног ро ка у 
јун ском упут ном ро ку. То мо гу учи ни ти 
до ла ском у не ку од кан це ла ри ја МО на 
те ри то ри ји Срем ског управ ног окру га,  
пре ко пор та ла „еУ пра ва“ и у екс по зи ту
ра ма Ј.П. „По шта Ср би је“.

Са потписивања уговора у Градској кући

КАН ЦЕ ЛА РИ јА ЗА МЛА ДЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Бес плат на при пре ма
за ма лу ма ту ру
По чи њу при ја ве, ко је тра ју до 3. мар та

Ка ко би олак ша ли упис у сред ње шко
ле свим ма лим ма ту ран ти ма, Кан це ла
ри ја за мла де у Срем ској Ми тро ви ци 
ор га ни зо ва ће при прем ну на ста ву из срп
ског је зи ка и књи жев но сти и ма те ма ти ке. 
Тим по во дом је одр жа на кон фе рен ци ја 
за ме ди је, 27. фе бру а ра, ка да је зва нич
но и са оп ште но да по чи њу при ја ве, ко је 
тра ју до 3. мар та. 

– Кан це ла ри ја за мла де уз по др шку 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца ор га ни зу је 
бес плат ну при прем ну на ста ву за ма ле 
ма ту ран те за по ла га ње пред ме та срп ски 
је зик и књи жев ност и ма те ма ти ка. Циљ 
про гра ма је да се ма ту ран ти што бо ље 
при пре ме за по ла га ње ис пи та за упис у 
сред њу шко лу, али же ли мо и да рас те ре
ти мо ову ва жну став ку у бу џе ту ро ди те
ља. Та ко ђе бих на гла си ла да има ју јед
на ке мо гућ но сти да се сви до бро при пре
ме. Мо гу да се при ја ве пу тем ин тер не та, 
од но сно упит ни ка Кан це ла ри је за мла де 
или мо гу до ћи лич но у њи хо ве про сто ри
је, ре кла је ко ор ди на тор ка Кан це ла ри је 
за мла де Би ља на Ма тић.

Иа ко у шко ла ма по сто је ча со ви пред
ви ђе ни за ве жба ње за да та ка пред ма лу 
ма ту ру, вр ло че сто то ђа ци ма ни је 
до вољ но, па се они и њи хо ви ро ди те љи 

че сто од лу чу ју да пла ћа ју до дат не, од но
сно, при ват не ча со ве. Пре да ва ња ко је 
ор га ни зу је Кан це ла ри ја за мла де су пот
пу но бес плат на.

– Же лео бих да по хва лим ову сјај ну 
ини ци ја ти ву. Ча со ви при пре ме за ма лу 
ма ту ру су не што што по ха ђа ви ше од 50 
од сто на ших ма лих ма ту ра на та. Ми то 
ро ди те љи ма мо ра мо олак ша ти и обез бе
ди ти сви ма јед на ке шан се за упис же ље
не сред ње шко ле. Кан це ла ри ја за мла де 

је у ви ше на вра та по ка за ла ко ли ко је 
ва жан во лон те ри зам, на ро чи то ка да је за 
вре ме епи де ми је ко ро нави ру са ов де 
по сто јао колцен тар и ка да су по ма га ли 
на шим нај ста ри јим су гра ђа ни ма. Овог 
пу та они по но во из ла зе у су срет сво јим 
гра ђа ни ма и ак тив но ће уче ство ва ти у 
про гра му при прем не на ста ве, ка зао је 
Вла ди мир Па вло вић, пред сед ник Скуп
шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца.

А. Дра жић

Вла ди мир Па вло вић и Би ља на Ма тић
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ХРТ КОВ ЦИ

Ас фал ти ра на Ули ца Ми ло ша Цр њан ског
У окви ру ра до ва на одр

жа ва њу пут не ин фра струк
ту ре, у рум ској оп шти ни 

за вр ше ни су ра до ви и на 
ас фал ти ра њу Ули це Ми ло
ша Цр њан ског у Хрт ков ци
ма.  Реч је о по ста вља њу 

пот пу но но вог ко ло во за у 
ду жи ни од 1.309 ме та ра, 
ко ји су фи нан си ра ни сред
стви ма из оп штин ског бу џе
та. 

– Ини ци ја ти ва за ре кон
струк ци ју ули це по те кла је 

од са мих ме шта на се ла, а 
ми се тру ди мо да иза ђе мо 
у су срет гра ђа ни ма и ура
ди мо оно што је за њих 
при о ри тет, ис та кла је Алек
сан дра Ћи рић, пред сед ни
ца Оп шти не при ли ком оби

ла ска ра до ва на ас фал ти
ра њу ове ули це.

Она је у раз го во ру са 
Хрт ков ча ни ма на ја ви ла и 
но ве ра до ве на уре ђе њу 
До ма кул ту ре „Све ти Са ва“, 
с об зи ром на то да су не ки 
већ ре а ли зо ва ни у прет
ход ном пе ри о ду. 

– Са ла је већ сад при лич
но ле по уре ђе на, окре че на, 
по до ви су сре ђе ни, као и  
елек тро ин ста ла ци је. Са да 
ће мо фи нан си ра ти уво ђе
ње цен трал ног гре ја ња ко је 
је сва ка ко бит на став ка, јер 
је то ве ли ки обје кат.  У се лу 
по сто ји и успе шно де лу је  
ве ли ко кул тур но умет нич ко 
дру штво, па ће мо им обез
бе ди ти до бре усло ве и за 
ве жба ње у зим ском пе ри о
ду. Ту су сва ка ко и ра до ви  
на да љем уре ђе њу шко ле , 
ре кла је Алек сан дра 
Ћи рић.

С. Џа ку ла
Ас фал ти ра ње у Хрт ков ци ма

РЕ ГИ О НАЛ НА РАЗ ВОј НА АГЕН ЦИ јА СРЕМ У РУ МИ

По се та ми ни стра Еди на Ђер ле ка
Един Ђер лек, ми ни стар 

за ду жен за рав но мер ни 
ре ги о нал ни раз вој, по се тио 
је 21. фе бру а ра Ре ги о нал ну 
раз вој ну аген ци ју Срем у 
Ру ми, у окви ру пла ни ра них 
су сре та са пред став ни ци ма 
ре ги о нал них аген ци ја 
ши ром Ср би је, где је раз го
ва рао са ди рек то ром РРАС 
Ми ла ном Ми ри ћем. Ди рек
тор Ми рић је упо знао ми ни
стра Ђер ле ка са про јек ти
ма ове аген ци је ис ти чу ћи 
да је она но си лац уна пре
ђе ња ин фра струк тур ног, 
као и си сте ма за на вод ња
ва ње, пре чи шћа ва ња 
от пад них во да и ре ги о нал
ног во до вод ног си сте ма. 

– Про је кат EDUCLIC је 
је дан од успе шних про је ка
та, из ве де них уз по др шку 
не мач ких парт не ра, а ко ји 
се од но си на упра вља ње 
де по ни јом у Срем ској 
Ми тро ви ци и пред ста вља 
оглед ни при мер за оста так 
Ср би је. 

Аген ци ја пре вас ход но 
де лу је у до ме ну ин фра
струк ту ре, за шти те жи вот не 
сре ди не, ру рал ног раз во ја, 
енер гет ске ефи ка сно сти и 
об но вљи вих из во ра енер

ги је, као и раз во ја кон цеп та 
одр жи вог раз во ја ре ги о на 
Срем, ис та као је Ми лан 
Ми рић.

Ми ни стар Един Ђер лек је 
ука зао да је нео п ход но 
по ди ћи свест о ва жно сти и 
по тре би план ског ула га ња, 
до да ју ћи да су раз го ва ри са 
свим ак те ри ма ре ги о нал ног 
раз во ја пр ви ко рак у са гле
да ва њу по тре ба гра ђа на и 

ло кал них са мо у пра ва. Он 
је оце нио да је про је кат 
Ре ги о нал ног цен тра за одр
жи ви раз вој Сре ма, ко ји 
об у хва та ино ва ци о ни стар
тап цен тар у Ста рој Па зо ви, 
раз вој ни, еду ка тив ни цен
тар за енер гет ску ефи ка
сност и об но вљи ве из во ре 
енер ги је у Срем ској Ми тро
ви ци, при мер до бре прак се 
и под ву као ва жност ње го ве 

ре а ли за ци је, те да би био 
до бар при мер и за оста ле 
ре ги о не у на шој зе мљи. 

Ми ни стар Ђер лек је 
по хва лио де ло ва ње РРАС у 
Ру ми  и за кљу чио да она 
као зна чај на ин сти ту ци ја 
им пле мен та ци је про је ка та 
чи ни да ре ги он Сре ма 
по ста не пре по зна тљив у 
еко ном ском раз во ју.  С. Џ.

Фо то: Ми лош Пе рић

Раз го во ри у РРАС Ру ма
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Да ху ма ност ипак пре вла да упра во 
ка да то те шке си ту а ци је из и ску ју, по ка зу
је и  при мер но вач не по мо ћи ко ју су гра
ђа ни, до на то ри и ор га ни за ци ја „Бу ди 
ху ман“ са ку пи ли за по моћ Ла за ру Чо ли ћу 
из Ма лих Ра ди на ца. 

– Ме ни је за тран сплан та ци ју бу бре га 
у Бе ло ру си ји би ло по треб но 80.000 евра. 
За 70 да на, уз ве ли ку по моћ и по др шку 
ху ма них љу ди, ја сам ус пео да при ку пим 
та сред ства, тач ни је, ми слим да ће се та 
су ма до сти ћи ка да стиг ну упла те мо бил
них опе ра те ра, што би тре ба ло да бу де 
уско ро, ре као је за на ше но ви не Ла зар 
Чо лић.

Јед на од по след њих ху ма ни тар них 
ак ци ја за по моћ Ла за ру  је био и ве ли ки 
ху ма ни тар ни кон цер, ко ји је по ло ви ном 
фе бру а ра одр жан у Хо те лу „Кри стал“ у 
Пе ћин ци ма уз уче шће број них пе ва ча. 
По про це ду ри, чим се сред ства упла те 
бол ни ци у Мин ску, Ла зар ће се на ћи на 
ли сти че ка ња  за тран сплан та ци ју бу бре
га. Тран спла та ци јаа ће се из вр ши ти у 
ис тој бол ни ци у ко јој че ка и Ру мља нин 
Мом чи ло Ву ко тић за ко га су се сред ства 
при ку пља ла про шле го ди не.

Ла за ру Чо ли ћу су 2000. го ди не, ка да је 
имао са мо 14 го ди на, от ка за ла оба 
бу бре га, што је под ра зу ме ва ло оба ве зан 
од ла зак на ду го трај не ди ја ли зе. Го ди ну 
да на ка сни је, ње го ва мај ка је би ла до нор 
и Ла за ру је пре са ђен бу брег у Бе о гра ду, 
а опе ра ци ју  је из вео тим ле ка ра из 
Не мач ке.  На жа лост, 2012. го ди не, тран
сплан ти ра ни бу брег пре ста је са функ ци
јом, та ко да је Ла зар по но во при ну ђен да 

сва ки дру ги дан иде на ди ја ли зу, ко ја 
тра је че ти ри са та.

Од те 2012. го ди не па до са да ни је се 
ука за ла мо гућ ност да Ла зар до би је 
бу брег од до но ра у Ср би ји, иа ко је био 
на ли сти оних ко ји че ка ју ор ган од не ко га 
ко је до жи вео мо жда ну смрт, а има 
до нор ску кар ти цу или ње го ва по ро ди ца 
од лу чи да до ни ра не ки ор ган пре ми ну ле 
осо бе.

Упра во за то је је ди но ре ше ње и би ло 
да се тран сплан та ци ја оба ви у ино стран
ству, у Бе ло ру си ји, за шта је по терб но 
80.000 евра, што је Ла зар и ус пео уз 
по моћ број них ху ма них љу ди. С. Џ.

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ јА

При ку пље на сред ства
за помоћ Ла за ру чо ли ћу

Ла зар чо лић

СТШ „МИ ЛЕН КО БРА ЗАК УчА“ 

Пре да ва ње
о бо ле сти ма
за ви сно сти

Ин тер ак тив но пре да ва ње на те му 
„Бо ле сти за ви сно сти“ одр жа но је за уче
ни ке пр вих раз ре да СТШ „Ми лен ко Бр зак 
Уча“ у Ру ми 20. фе бру а ра.

Ово ин тер ак тив но пре да ва ња су ре а
ли зо ва ли Ан дре ја Јо ва но вић, ко ор ди на
тор те ра пиј ске за јед ни це „Зе мља жи вих“ 
из Но вог Са да, као и шти ће ни ци  за јед
ни це Де јан /24 го ди не/ и три го ди не ста
ри ји Дра ган. 

Уче ни ци ма је пред ста вљен рад те ра
пиј ске за јед ни це „Зе мља жи вих“ у ко јој 
је Јо ва но вић ко ор ди на тор пу них 17 
го ди на, док су шти ће ни ци Дра ган и 
Де јан го во ри ли о сво јим жи вот ним при
ча ма и про бле ми ма за ви сни ка од коц ке.

Уче ни ци Тех нич ке шко ле су са за ни
ма њем пра ти ли ово пре да ва ње, а на 
ову те му су има ли и број на пи та ња. 
Пре да ва ње  је, као и не ко ли ко прет ход
них, ор га ни зо вао Тим за ме ђу пред мет
не ком пе тен ци је СТШ „Ми лен ко Бр зак 
Уча“.

ССШ „БРАН КО РА ДИ чЕ ВИћ“

Прак са нас по ве зу је
 

Кон фе рен ци ја по во дом отва ра ња 
про јек та  „Прак са нас по ве зу је“ из про
гра ма Ера смус+ одр жа на је 23. фе бру
а ра у ССШ „Бран ко Ра ди че вић“ у Ру ми, 
а кон фе рен ци ју су одр жа ли чла но ви 
Про јект ног ти ма, на став ни ци ко ји су у 
про те клим про јек ти ма би ли на мо бил
но сти као и уче ни ца ко ја је го во ри ла о 
сво јим ис ку стви ма ве за ним за уче шће у 
јед ном од про је ка та. Пр ва ак тив ност је 
при прем на  и од но си се на из бор 
на став ни ка и уче ни ка ко ји ће ићи на 
мо бил ност ко ја ће се одр жа ти у Пор ту
га лу. 

План је да се по ша љу  два  на став ни
ка  као и се дам  уче ни ка фри зер ског 
сме ра, два уче ни ка еко ном ског сме ра и 
два уче ни ка прав ног сме ра, ко ји ће 
бо ра ви ти две не де ље на струч ној прак
си.  Та ко ђе, одо бре но је да три  на став
ни ка по ха ђа курс у ЕУ ко јим ће се по ди
ћи зна ње о ра ду у уче нич ким за дру га ма 
као и ка ко по бољ ша ти ви дљи вост и 
пре по зна тљи вост  шко ле. Овај курс ће 
би ти ор га ни зо ван у Ру му ни ји.

С. Џ.

ОШ „ИВО ЛО ЛА РИ БАР“ РУ МА

Ре кон струк ци ја шко ле
Про шле го ди не су из дво је на зна чај на 

сред ства у ви си ни од 40 ми ли о на ди на
ра за по бољ ша ње усло ва ра да у рум
ским шко ла ма. Је ди на шко ла ко ја ни је 
би ла об у хва ће на овим ра до ви ма је би ла 
град ска  ОШ „Иво Ло ла Ри бар“ с об зи ром 

на то да су ра до ви ко је тре ба пред у зе ти 
знат но обим ни ји  и зах те ва ју ве ћа сред
ства од оних ко ји су оба вље ни у дру гим 
шко ла ма.

Ло кал на са мо у пра ва, ме ђу тим, пла ни
ра да ове го ди не за поч не од ре ђе не ра до

ве у „Ло ли ној“ шко ли. 
Тре ба ло би ура ди ти 

пред ра чун свих ра до
ва од за ме не сто ла ри је, 
уре ђе ња фа са де, уну тра
шњо сти објек та, а од про
це не вред но сти ће за ви
си ти по  ко јим фа за ма ће 
се ре а ли зо ва ти по ме ну ти 
ра до ви. Ра до ви ће сва ка
ко за по че ти у овој го ди ни, 
али тре ба ло би има ти у 
ви ду и да је зга ра да шко
ле под за шти том др жа ве 
као не по крет но кул тур но 
до бро. ОШ „Иво Ло ла Ри
бар“ има и сво ја под руч
на оде ље ња у Кра љев
ци ма и До брин ци ма.

С. Џ.
ОШ „Иво Ло ла Ри бар“ у Ру ми
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ГРА БОВ ЦИ

Уре ђе ње До ма кул ту ре
У Гра бов ци ма су ра до ви на 

уре ђе њу До ма кул ту ре у цен
тру се ла при ве де ни кра ју, што 
је и је дан од ци ље ва ко је је по
ста ви ла ло кал на са мо у пра ва, 
а то је да се по сто је ћи до мо ви 
кул ту ре, не ки до ста за пу ште
ни, у свим се ли ма вра те сво јој 
на ме ни, као ме ста за оку пља
ња и дру штве ни жи вот у се лу.

У Гра бов ци ма је за вр ше на 
по прав ка кро ва, за ме ње на је 
сто ла ри ја, ре но ви ра ни са ни
тар ни чво ро ви. Ура ђе ни су 
и мо лер ско  фар бар ски ра
до ви, а по сле ве ли ке са ле у 
при зе мљу згра де сре ђе не су 
и про сто ри је на спра ту где је 
по ста вље на но ва ра све та и 
спу штен пла фон. Ре но ви ра на 
је и пот пу но опре мље на и ку
хи ња ко ја се на ла зи по ред ве
ли ке са ле.

При ли ком оби ла ска Гра бо
ва ца, пред сед ни ца Алек сан
дра Ћи рић је ука за ла да је за 
го ди ну да на го то во ком плет но 
ре но ви ран Дом кул ту ре ко ји је 
је ди но ме сто оку пља ња Гра
бов ча на. 

– За то смо уло жи ли мак си
мал на сред ства да се Дом кул
ту ре опре ми  ка ко би ме шта ни 
се ла  мо гли да се оку пља ју и  
да ор га ни зу ју дру штве ни жи
вот, да се ло још ви ше за жи ви. 
У на ред ном пе ри о ду је оста
ло да се мон ти ра ју рас хлад ни 
кли ма, да се ас фал ти ра пла то 
ис пред ам бу лан те, али и  очи

сте ка на ли у  се лу, ре кла је 
пред сед ни ца Ћи рић.

У ова ко ре но ви ра ном До му 
кул ту ре са да има усло ва за 
оку пља ње чла но ва спорт ских 
удру же ња, удру же ња же на, 
као и не ке спорт ске ак тив но
сти, као што је сто ни те нис.

Жив ко Цвет ко вић, пред сед
ник Са ве та ме сне за јед ницњ, 
ука зао је на од лич ну са рад њу 
са оп штин ским ру ко вод ством. 

– Са да има мо уре ђе но ме
сто за про сла ве, ми не ма мо у 
се лу ни је дан ре сто ран, ни је

дан дру ги про стор у ко ме гра
ђа ни мо гу ор га ни зо ва ти про
сла ве ро ђен да на, кр ште ња, 
свад бе и слич но. Гле да ли смо 
да Дом кул ту ре бу де при ме
рен 21. век, ка же Цвет ко вић.

Он до да је да су Гра бов ци 
ка та стар ски нај ве ће се ло са 
око 3.750 хек та ра, а да су, за
хва љу ју ћи ло кал ној са мо у пра
ви, уре ђе ни и атар ски пу те ви, 
те да је не дав но окон ча на и 
из град ња ка пе ле на се о ском 
гро бљу.

Уна пре ђе на је и спорт ска 

ин фра стрк ту ра, про ши ре не су 
три би не, из гра ђе на над сре
шни ца, огра ђе но фуд бал ско 
игра ли ште.... 

– Из дво је но је и пет ми ли о
на ди на ра за се о ску шко лу, а 
план нам је да са чвр стог го
ри ва пре ђе мо на цен трал но 
гре ја ње на гас, ис ти че  Жив
ко Цвет ко вић и до да је да по
бољ ша ње усло ва жи во та на 
се лу ће сва ка ко до при не ти да 
мла ди љу ди оста ну у Гра бов
ци ма.

С. Џа ку ла

Обилазак радова у Грабовцима

Пре да ва ње о мо шти ма све тих и ико на ма на ро чи тог 
по што ва ња у Сре му одр жао је Епи скоп срем ски Ва си ли
је 25. фе бру а ра пред ве ли ким бро јем оку пље них Ру мља
на  у Кул тур ном цен тру „Бра на Црн че вић“. Пре да ва ње је 
отво рио Сре тен Ла за ре вић, ар хи је реј ски на ме сник и 
па рох рум ски, док је Епи скоп Ва си ли је из ра зио же љу да 
се и убу ду ће че шће ор га ни зу ју ова кви раз го во ри и пре
да ва ња. Овом пре да ва њу  је при су ство вао и рек то ра 
Кар ло вач ке бо го сло ви је про то је реј ста вро фор Јо ван 
Ми ла но вић.

С. Џ.
фо то: Д. Ца кић

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА УР ВИ РУ МА

За пред сед ни ка по но во
иза бран Ми ли ја Ве ре си ја

Удру же ње рат них вој них 
ин ва ли да рум ске оп шти не одр
жа ло је 24. фе бру а ра сво ју 
ре дов ну из бор ну скуп шти ну у 
чи јем ра ду су уче ство ва ла 63 
чла на овог Удру же ња. Пред сед
ник УР ВИ Ру ма Ми ли ја Ве ре си
ја је под нео из ве штај о ра ду за 
про те клу го ди ну, као и план 
ра да ко је су уче сни ци из бор не 
скуп шти не и усво ји ли. За пред
сед ни ка је по но во иза бран 
Ми ли ја Ве ре си ја, док је за 
се кре та ра иза бран Не над Гру
би шић. Јед на од ак тив но сти 
УР ВИ Ру ма је и сла ње сво јих 
чла но ва на опо ра вак у ба ње. 

– За хва љу ју ћи сред стви ма 
ко је смо на кон кур су до би ли од 
рум ске Оп шти не, ове го ди не 
ће мо по сла ти осам чла но ва на 
сед мо днев ни бес плат ни опо ра
вак у врд нич ки „Тер мал“, ка же 

Ми ли ја Ве ре си ја.
Би ће ор га ни зо ван и куп у 

пе ца њу, ко ји је про шле го ди не 
пр ви пут одр жан у Па влов ци ма 
на је зе ру Ку дош, а је дан од 
основ них ци ље ва ће би ти и 
са рад ња осо ба са ин ва ли ди те
том и по ро ди ца па лих бо ра ца 
са ши ром дру штве ном за јед ни
цом.

Из бор ној скуп шти ни је при су
ство вао пу ков ник Ми ле Ка ра но
вић, др жав ни се кре тар и шеф 
Сек то ра за бо рач коин ва лид ску 
за шти ту у Ми ни стар ству за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци
јал на пи та ња, Ми лен ко Ду бра
вац, пред став ник Са ве за РВИ и 
ППБ Вој во ди не, пред став ни ци 
срод них ор га ни за ци ја из Гра ди
шке, као  и Сте ван Ко ва че вић, 
пред сед ник СО Ру ма.

С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР
Пре да ва ње Епи ско па
срем ског Ва си ли ја

Предавање у Културном центру
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О УНА ПРЕ ЂЕ њУ ТУ РИ ЗМА У ВОј ВО ДИ НИ

Про је кат „Фру шкинг“ у Сви ла ри

У Кул тур ној ста ни ци „Сви ла ра“  одр жа
на је 22. фе бру а ра пре зен та ци ја ино ва
тив них ре ше ња за уна пре ђе ње цир ку
лар ног кул тур ног ту ри зма у Ири гу, Ба чу и 
Срем ским Кар лов ци ма, ко ју је у Ср би ји 
ор га ни зо ва ла Стал на кон фе рен ци ја гра
до ва и оп шти на /СКГО/.  Ра ди се  о 
ши рем европ ском про јек ту  „Be.Cul TO
UR: Ви ше од кул тур ног ту ри зма“, ко ји се 
исто вре ме но од ви ја у шест европ ских 
зе ма ља кроз оквир ни про грам  ЕУ за 
ис тра жи ва ња и ино ва ци је Хо ри зонт 
(20212027). 

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра, ре зул та
ти про јек та би тре ба ло да да ју пр ве 
са вре ме не при ме ре осми шље не стра те
ги је раз во ја кул тур ног ту ри зма и од го во
ре на по тре бе ту ри ста, као и ло кал ног 
ста нов ни штва, са одр жи вим си стем ским 
ула га њем у пре зен та ци ју исто риј ског и 
кул тур ног на сле ђа, уз основ ни циљ  да 
се кул тур ни и при род ни ре сур си са чу ва ју 
за бу ду ће ге не ра ци је. На пре зен та ци ји су 
го во ри ли по кра јин ски се кре тар за при
вре ду и ту ри зам др Не над Ива ни ше вић и 
по моћ ни ца ре пу блич ке ми ни стар ке за 
кул ту ру Да ни је ла Ва ну ше вић. 

Глав ни део про гра ма би ло је пред ста
вља ње про је ка та три пр во пла си ра на 
ти ма из Ср би је: „Фру шкинг 8x4x4“, „Bač 
By To uch“ и „Cul tu ral Over load – Irig Road“. 

Ови ти мо ви су по сле пла сма на на на ци
о нал ном ни воу уче ство ва ли на так ми че
њу у Бри се лу, по сле ко јег је за по чео 
че тво ро ме сеч ни про грам ак це ла ра ци је 
(Be.Cul TO UR Ac ce le ra tion Pro gram me, 
IC HEC Brus sels) у окви ру ко јег су са мен
то ри ма из Бри сел ске по слов не шко ле 
ра ди ли на уса вр ша ва њу про јект них 
пред ло га. 

На пре зен та ци ји је уче ство вао и Ава
кум Квас из Ири га, ау тор про јек та „Фру
шкинг 8x4x4“ , ко ји осим на град ног фон
да обез бе ђе ног сред стви ма из ЕУ, оче ку
је и нај ва ље ну по др шку ири шке оп шти не 
и По кра ји не. 

– Циљ „Фру шкин га“  је за др жа ва ње 
ту ри ста на Фру шкој го ри, ко ји би за хва
љу ју ћи про јек ту уме сто два и по да на 
оста ја ли ду пло ви ше. Ре зул тат би био 
дво стру ко ве ћи при ход од ту ри зма, отва
ра ње но вих рад них ме ста и уоп ште, 
мо тив за пред у зет ни ке да се окре ну цир
ку лар ној еко но ми ји и кул тур ном ту ри зму, 
ис ти че Ава кум Квас.

Ре зул та ти и са ма ино ва тив на ре ше ња 
ко ја је овај про је кат из не дрио, а о ко јем 
смо и ми у „М но ви на ма“ пи са ли,  је су 
ва жан ко рак у про мо ци ји кул тур ног и 
при род ног на сле ђа у АП Вој во ди ни. 

 – Они  пред ста вља ју зна ча јан по тен
ци јал за да љи ло кал ни раз вој, по себ но у 

про це си ма об но ве кул тур ноисто риј ског 
на сле ђа и под сти ца њу раз во ја Ба ча, 
Срем ских Кар ло ва ца, Ири га и Фру шке 
го ре у це ли ни, за кљу чу је Ава кум Квас. 

Ка ко је ре као по кра јин ски се кр тар за 
ту ри зам, Срем ски Кар лов ци и Фру шка 
го ра су цен три ду хов но сти.

– За то смо у но вој Стра те ги ји раз во ја 
ту ри зма АП Вој во ди не апо стро фи ра ли 
упра во кул тур ни и вер ски ту ри зам као 
но ви вид ту ри зма ко ји би тре ба ло раз ви
ја ти, ре као је по кра јин ски се кре тар 
Не над Ива ни ше вић.

Он је ис та као да ће се на кон за вр шет
ка Фру шко гор ског ко ри до ра, са ма Фру
шка го ра из дво ји ти као по се бан би сер 
ту ри стич ке по ну де АП Вој во ди не, што 
сва ка ко из и ску је кре и ра ње но вих са др
жа ја уз очу ва ње исто риј ских, кул тур них, 
ту ри стич ких, али и при род них по тен ци ја
ла.

Ове го ди не је и знат но уве ћан из нос 
сред ста ва по јав ном кон кур су на ме ње
ном ту ри стич ким по сле ни ци ма: са про
шло го ди шњих 180 ми ли о на ди на ра на 
око 320 ми ли о на у овој го ди ни. Кон курс 
је не дав но за вр шен и умно го ме ће по мо
ћи сек то ру ту ри зма и уго сти тељ ства да 
се аде кват но при пре ми за пред сто је ћу 
ту ри стич ку се зо ну.

С. Џа ку ла

Ава кум КвасСа пре зен та ци је

ПО КРА јИН СКА ВЛА ДА

Сред ства за до ку мен та ци ју
за из град њу спорт ске ха ле у Ири гу

На сед ни ци По кра јин ске вла де, ко ја је 
одр жа на 22. фе бру а ра, до не то  је и 
ре ше ње да се Оп шти ни Ириг усме ри 6,6 
ми ли о на ди на ра  за из ра ду про јект но
тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу 
спорт ске ха ле у Ири гу.

На и ме, Ириг на сво јој те ри то ри ји не ма 
спорт ску ха лу, па де ца из те оп шти не на 
спорт ске тре нин ге пу ту ју у дру ге гра до
ве. Из град ња спорт ске ха ле до при не ће 

раз во ју спо р та  и фи зич ке ак тив но сти у 
Ири гу, а де ца, мла ди, спор ти сти и ре кре
а тив ци до би ће ме сто за тре нинг и про
стор у ком ће се од ви ја ти раз ли чи ти 
спорт ски до га ђа ји. 

– Из ра да про јект нотех нич ке до ку
мен та ци је је кљу чан ко рак у про це су 
из град ње спорт ске ха ле, па оче ку је мо 
да ће се овим сред стви ма убр за ти и 
олак ша ти сам про цес из град ње. Код нас 

већ ду же вре ме по сто ји по тре ба за јед
ном мо дер ном спорт ском ха лом ко ја ће 
омо гу ћи ти раз ли чи те вр сте спорт ских 
ак тив но сти и так ми че ња, као и ре кре а
ци ју за све гра ђа не. Овај про је кат ће 
до при не ти и раз во ју спорт ског ту ри зма у 
Ири гу и окол ним ме сти ма, сма тра Ти хо
мир Сто ја ко вић, пред сед ник ири шке 
Оп шти не.

С. Џ.
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КУПИНОВО

Ку пи ник за слу жу је ме сто
у на ци о нал ној исто ри ји

Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си
ни ша Ђо кић об и шао је 22. фе бру а
ра сред њо ве ков ну твр ђа ву Ку пи ник у 
Ку пи но ву, за јед но са ди рек то ром За
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
Срем ска Ми тро ви ца Љу би шом Шу
ла јом и ар хе о ло гом Пе ри цом Одо ба
ши ћем. Он је том при ли ком ис та као 
да ло кал на са мо у пра ва пре по зна је 
зна чај Ку пи ни ка, не са мо за исто ри ју 
пе ћи нач ке оп шти не, већ за на ци о нал
ну исто ри ју Ср би је.

– Оп шти на је от ку пи ла зе мљи шта 
на ко јем се твр ђа ва на ла зи и за нас 
је ја ко зна чај но што су се у ис тра жи
ва ње, очу ва ње и про мо ци ју Ку пи ни ка 
укљу чи ле све ре ле вант не ин сти ту ци
је. На дам се да ће мо сви за јед но ус
пе ти да Ку пи ни ку обез бе ди мо ме сто 
у на ци о нал ној исто ри ји ко је за слу жу је 
као по след ња пре сто ни ца сред њо ве
ков не срп ске др жа ве – ре као је Ђо
кић.

Љу би ша Шу ла ја ка же да твр ђа ва, 
на жа лост, још увек ни је до вољ но ис
тра же на и да се нај пре мо ра ју из вр
ши ти си сте мат ска ис тра жи ва ња ко ја 
ће да ти ви ше по да та ка о Ку пи ни ку.

– Ја ко је до бро што су се у овај 
про је кат укљу чи ли и Ми ни стар ство 
кул ту ре, По кра јин ски се кре та ри јат за 

кул ту ру, Ма ти ца срп ска, На род ни му
зеј Ср би је и наш За вод као те ри то ри
јал но над ле жна уста но ва, јер то по ка
зу је да су све ин сти ту ци је схва ти ле 
ко ли ки је зна чај за срп ску на ци о нал ну 
исто ри ју овог ме ста, на ко јем је 70 го
ди на на кон па да Сме де ре ва још увек 
би ла срп ска кру на. За што смо ми тај 
део на ше исто ри је, ко ји је тра јао 70 
го ди на, ко ли ко је, на при мер, тра ја
ла Ју го сла ви ја, др жа ли у ма гли, то је 
пи та ње за не ке дру ге на уч не ску по
ве. Ми слим да је крај ње вре ме да се 
овај пе ри од од 70 го ди на срп ске исто
ри је от кри је и да јав ност ви ше зна о 
том пе ри о ду, јер Бран ко ви ћи су би ли 
јед на вр ло да ро ви та, али не срећ на 
ди на сти ја. Зна се да су би ли ве ли ки 
кти то ри, да су ов де по ди гли ма на
стир Кру ше дол и об но ви ли по сто је ће 
ма на сти ре. За то ка жем из у зет но да
ро ви та, али не срећ на ди на сти ја са 
ко јом се за вр ши ла и срп ска сред њо
ве ков на др жа ва, али ов де у Ку пи ни ку 
– ис та као је Шу ла ја.

Исто риј ски из во ри ука зу ју на по сто
ја ње ове твр ђа ве већ кра јем 14. ве ка, 
а срп ски де спо ти га до би ја ју по чет ком 
15. ве ка и Ку пи ник од та да по ста је 
ба сти он хри шћан ства на гра ни ци на 
Са ви и тврд бе дем про тив Осман ли ја, 

при ча нам Пе ри ца Одо ба шић.
– Ме ђу тим, на кон ра за ра ња 1521. 

го ди не, он па да у за бо рав и то не у 
мо чва ру из ко је је из ни као. Од та да 
се о ње му ма ло зна. То је не где и на
ша на ци о нал на сра мо та да по след ње 
пре сто ни це сред њо ве ков не срп ске 
др жа ве не ма у уџ бе ни ци ма и исто риј
ским чи тан ка ма. До пре де се так го ди
на, ов де је би ло прак тич но не мо гу ће 
до ћи, јер је Ку пи ник био за ра стао као 
твр ђа ве у џун гла ма Ама зо на или да
ле ког ис то ка. Али, ра дом ло кал не 
са мо у пра ве, удру же ња гра ђа на са 
те ри то ри је оп шти не Пе ћин ци, мла
дих ис тра жи ва ча Ср би је и број них 
ен ту зи ја ста за љу бље них у при ро ду 
овог кра ја и кул тур не зна ме ни то сти, 
ми смо и на во лон тер ским кам по ви
ма, а пар го ди на и на си сте мат ским 
ар хе о ло шким ис тра жи ва њи ма, овај 
ло ка ли тет учи ни ли ви дљи вим и до
ступ ним и на уч ној и ши рој јав но сти. 
Ку пи ник је тек за гре бан. Тек смо по
че ли да га от кри ва мо и ис тра жу је мо и 
ми слим да ће у до глед но вре ме на ћи 
сво је ме сто у исто риј ским чи тан ка ма. 
До не дав но је био не пра вед но за не
ма рен, али ево, ма лим ко ра ци ма га 
вра ћа мо на ме сто ко је за слу жу је – из
ја вио је Одо ба шић.

Оп шти на је от ку пи ла зе мљи шта на ко јем се твр ђа ва на ла зи и за нас је ја ко зна чај но 
што су се у ис тра жи ва ње, очу ва ње и про мо ци ју Ку пи ни ка укљу чи ле све ре ле вант не 
ин сти ту ци је. На дам се да ће мо сви за јед но ус пе ти да Ку пи ни ку обез бе ди мо ме сто у 
на ци о нал ној исто ри ји ко је за слу жу је као по след ња пре сто ни ца сред њо ве ков не срп
ске др жа ве – ре као је Синиша Ђо кић
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КУЛ ТУР НОУМЕТ НИч КО ДРУ ШТВО „СО КО“ ИН ЂИ јА 

Обе ле же на кр сна сла ва
У го ди ни ка да се обе ле жа

ва се дам и по де це ни ја ама
те ри зма у Ин ђи ји, Кул тур но
умет ни ко дру штво „Со ко“, 
по пр ви пут, обе ле жи ло је 
кр сну сла ву дру штва Све
тог Си ме о на Ми ро то чи вог. 
У при су ству ово го ди шњег 
ку ма сла ве пред сед ни ка 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди ми
ра Га ка као и ве ли ког бро ја 
чла но ва и при ја те ља КУДа 
„Со ко“, у не де љу, 26. фе
бру а ра у са ли Ва тро га сног 
до ма се чен је слав ски ко лач 
а пред став ни ци дру штва за
хва ли ли су се по је дин ци ма 
ко ји го ди на ма уна зад по ма
жу рад дру штва.

Не ма ња Гр бић, пред сед
ник КУДа „Со ко“, ис та као је 
да је на по след њој сед ни ци 
Управ ног од бо ра до не та од
лу ка да Све ти Си ме он Ми
ро то чи ви бу де за штит ник 
дру штва и да се ње гов дан 
у вер ском ка лен да ру обе ле
жа ва као кр сна сла ва дру
штва.

– Јед на од но ви на ко је 
смо уве ли је да КУД „Со ко“ 
по сле 75 го ди на по сто ја
ња сла ви кр сну сла ву дру
штва. Ве о ма смо по но сни 
на то, што нам је у пр вој 
го ди ни обе ле жа ва ња кум 
сла ве пред сед ник оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак, ко ји 
по след њих не ко ли ко го ди
на пру жа све срд ну по др шку 
на шем дру штву. С об зи ром 
на то да се ове го ди не обе
ле жа ва 75 го ди на ама те ри
зма у оп шти ни Ин ђи ја, чи ји 
је на след ник КУД „Со ко“, 
има мо до ста пла но ва ко је 
ће мо ре а ли зо ва ти. Не ки од 
њих су шко ли ца фол кло ра 

за де цу уз ра ста че ти ри и 
пет го ди на, за тим и ве ли ке 
лет ње тур не је за све гру пе, 
као и да ор га ни за ци ја пр вог 
фол клор ног кам па за сва 
дру штва из на ше зе мље и 
ре ги о на. За крај го ди не пла
ни ра мо и све ча ну ака де ми ју 
у Спорт ском цен тру Ин ђи ја, 
као за вр шну ма ни фе ста ци ју 
у го ди ни ју би ле ја ис та као је 
Гр бић и 

Пред сед ник Оп шти не 
Вла ди мир Гак за хва лио се 
упра ви и чла но ви ма КУДа 
„Со ко“ на ука за ној ча сти и 
до дао да све што ра де кроз 
при вред ну ак тив ност на те
ри то ри ји те срем ске оп шти

не, ути че на то да ло кал на 
са мо у пра ва мо же све ви ше 
фи на нан сиј ски да по ма же 
спорт, кул ту ру, обра зо ва ње 
и дру ге обла сти.

– Све што кул тур ноумет
нич ко дру штво но си са со
бом пе сму, игру, тра ди ци ју 
и оби ча је, то је оно што чи ни 
наш на род. Не сме мо за бо
ра ви ти, ни ти ика да ума њи ти 
зна чај кул тур ноумет нич ких 
дру шта ва за оп ста нак на шег 
на ро да и чу ва ње на ци о нал
ног иден ти те та ис та као је 
Гак.

КУД „Со ко“ у Ин ђи ји осно
ван је дав не 1948. го ди не. 
Тре нут но бро ји око 200 чла

но ва ко ји су по де ље ни у ан
сам бле: три де чи ја ан сам
бла, при прем ни, из во ђач ки 
ан самбл, Из вор на гру па 
„Кор дун“ и деч ји фол клор ни 
ан самбл у Јар ков ци ма. КУД 
„Со ко“ је нај ста ри ји и нај
број ни ји у оп шти ни Ин ђи ја. 
Гру пе во де мла ди и ам би
ци о зни љу ди ко ји су струч
ни за овај по сао, ко ји во ле 
фол клор и са рад њу са мла
ди ма. Не гу ју се игре,пе сме 
и оби ча ји из це ле Ср би је, а 
КУД „Со ко“ је но си лац број
них на гра да са раз ли чи тих 
смо три и фе сти ва ла ши ром 
зе мље и ино стран ства.

М. Ђ.

Обе ле же на сла ва КУД „Со ко“

Због про бле ма у очи та ва њу во до
ме ра у објек ти ма ко лек тив ног ста но
ва ња, на ни воу оп шти не Ин ђи ја уско
ро ће би ти до не та од лу ка ко ја тре ба 
да уре ди ту област. Ка ко је ис та као 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак, ве ли ки про блем пред ста вља 
очи та ва ње утро ше не во де у згра да ма 
ко је су гра ђе не ше зде се тих и се дам
де се тих го ди на про шлог ве ка, јер су 
во до ме ри не при сту пач ни тј. сме ште
ни су по ку па ти ли ма.

На пра ви ли смо мо дел од лу ке уз 

лич ну кон сул та ци ју са управ ни ци ма 
згра да али и љу ди ма ко ји жи ве у 
та квим објек ти ма, све ка ко би смо 
на шли нај бо ље ре ше ње. У згра да ма 
у ко ји ма се во до ме ри на ла зе у ку па ти
ли ма, во да ће се очи та ва ти по чла ну 
до ма ћин ства. У но ви јим згра да ма, где 
су во до ме ри сме ште ни у ула зи ма, за 
очи та ва ње ће би ти за ду же ни управ
ни ци згра да ко ји ће очи та ва ти утро
ше ну во ду и до ста вља ти ста ње на 
ме сеч ном ни воу над ле жној слу жби 
Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Во до

вод и ка на ли за ци ја“ ис та као је Гак. 
Пред сед ник Оп шти не је до дао да 

уко ли ко управ ни ци не бу ду до ста вља
ли ста ње во до ме ра нај ка сни је два 
ме се ца, и у тим објек ти ма утро ше на 
во да би ће на пла ћи ва на по чла ну 
до ма ћин ства. 

– Ми слим да су ови мо де ли очи та
ва ња нај пра вед ни ји ко ји мо гу да се 
ре а ли зу ју у овом тре нут ку, а то је био 
пред лог и са мих ста на ра ре као је 
Гак.

М. Ђ. 

ОП ШТИ НА ИН ЂИ јА

Но во очи та ва ње во до ме ра
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ДО М ЗДРА ВљА 

Оп шти на Ста ра Па зо ва
до ни ра ла пет но вих во зи ла

Во зни парк До ма здра
вља „Др Јо ван Јо ва но вић 
Змај” уна пре ђен је и бо га ти
ји за два но ва са ни те та и 
три пут нич ка во зи ла, ко је је 
ди рек тор ки ове уста но ве, 
др Све тла ни Ду дић уру чио 
пр ви чо век Оп шти не Ста ра 
Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић. 
Реч је о во зи ли ма ко ја ће се 
ко ри сти ти за по тре бе хит не 
слу жбе, слу жбе кућ ног 
ле че ња , па тро на жне слу
жбе и дру гих.

У по след ње две го ди не 
за јед но са овом до на ци јом, 
До му здра вља по кло ње но 
је 11 во зи ла, а из бу џе та 
оп шти не је за ту на ме ну 
из дво је но бли зу 40 ми ли о
на ди на ра. Но ви ја и бо ље 
опре мље на во зи ла зна че и 
бр жи из ла зак на те рен, што 
он да под ра зу ме ва и бр жу и 
ефи ка сни ју ин тер вен ци ју 
здра стве них рад ни ка, баш 
на ли цу ме ста.

Иа ко ло кал на са мо у пра

ва ни је осни вач здрав стве
не уста но ве, пре по зна је 
по тре бу ула га ња у здрав
ство, ко је пред ста вља је дан 
од при о ри те та оп шти не 

Ста ра Па зо ва. Пр ви чо век 
оп шти не је овом при ли ком 
на ја вио и про је кат ре кон
струк ци је До ма здра вља у 
Но вој Па зо ви, као и цен

трал ног До ма здра вља у 
Ста рој Па зо ви али и обе ћао 
на ста вак са рад ње у бу дућ
но сти. 

Д. Г.

До на ци ја за Дом здравља

Са седнице Скупштине општине

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Усво је ни пла но ви уста но ва
и ме сних за јед ни ца

У че твр так, 23.фе бру а ра одр жа на је 
пр ва сед ни ца Скуп шти не оп шти не 
Ста ра Па зо ва у овој го ди ни. По усва ја
њу за пи сни ка са прет ход не 26. сед ни
це, из де цем бра про шле го ди не, усво
јен је пред ло же ни днев ни ред са 33 
та ча ка за 27. сед ни цу Скуп шти не 
Оп шти не. Ло кал ни од бор ни ци раз мо
три ли су и ве ћи ном гла со ва усво ји ли 
про грам ра да и фи нан сиј ски план за 
2023. го ди ну На род не би бли о те ке 

„До си теј Об ра до вић“, Цен тра за кул ту
ру Ста ра Па зо ва, Цен тра за со ци јал ни 
рад Оп шти не Ста ра Па зо ва, Цр ве ног 
кр ста Ста ра Па зо ва, Ту ри стич ке ор га
ни за ци је Оп шти не Ста ра Па зо ва, 
До ма здра вља „Др Јо ван Јо ва но вић – 
Змај“, ПУ „По ле та рац“ и ПУ „Ра дост“. 
Пред Скуп шти ном су се на шли фи нан
сиј ски пла но ви свих 10 ме сних за јед
ни ца ста ро па зо вач ке оп шти не за 2023. 
го ди ну као и ви ше пра вил ни ка ко ји ма 

се уре ђу је уну тра шња ор га ни за ци ја 
Оп штин ске упра ве.Од бор нич ка пи та
ња од но си ла су се на до но ше ње пла
на о по ста вља њу обје ка та за де по но
ва ње и се па ра ци ју реч них агре га та, 
при пре му пла на о ква ли те ту ва зду ха у 
оп шти ни Ста ра Па зо ва, као и на 
ас фал ти ра ње пу та из ме ђу Вој ке и 
Kрњешеваца. За се да њу ло кал ног 
Пар ла мен та при су ство ва ло је 43 
од бор ни ка и од бор ни ца. Д. Г.
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Но ви ЕКГ апа ра ти
Ин ђиј ски Дом здра вља „Др Ми ло

рад Ми ка Па вло вић“ до био је  
не дав но два но ва, са вре ме на ЕКГ 
апа ра та као до на ци ју ком па ни је 
„Енер го зе ле на“. Не дав но су сти гла 
још че ти ри иден тич на апа ра та као 
и де фи бри ла тор за по тре бе слу
жбе Хит не ме ди цин ске по мо ћи. 
Ме ди цин ском осо бљу на рас по ла
га њу су и два но ва на мен ска фри
жи де ра за чу ва ње осе тљи вих 
ма те ри ја ла. Ка ко је ис та као ди рек
тор др Дра ган Ђор ђе вић, на ве де не 
до на ци је уна пре ди ће услу ге па ци
јен ти ма и олак ша ти рад за по сле
них. 

– У на ред ном пе ри о ду, по тру ди
ће мо се да на ба ви мо још но ве 
опре ме и апа ра та ка ко би ква ли тет 
услу га у До му здра вља по ди гли на 
још ви ши ни во ис та као је ди рек
тор До ма здра вља.

Др Ђор ђе вић је до дао и да уско
ро са ра дом по чи ње ма мо граф, 
ко ји је до не дав но био у ква ру.

– Ду го смо че ка ли ре зер вни део 
и по прав ка је из и ски ва ла ве ћа 
ма те ри јал на сред ства. Са да је 
ма мо граф по пра вљен и на кон што 
стиг не из ве штај из Ин сти ту та у 
Вин чи, ма мо граф ће по че ти са 
ра дом. Ми слим да ће то би ти за 
не де љу или две, ка зао је др Ђор
ђе вић. 

М. Ђ.

СТАРА ПАЗОВА

Ве ли ки од зив
пен зи о не ра за 
одлазак у бање
 

Ве ли ки број пен зи о не ра из Ста ре 
Па зо ве је за ин те ре со ван за бес пла
тан од ла зак  у ба ње, јер  опо ра вак 
до при но си њи хо вом крх ком здра
вљу, а та ко ђе им мно го зна чи и 
по год ност ре ха би ли та ци је без пла
ћа ња. Не ки су је већ ко ри сти ли, а 
не ки се сад при ја вљу ју по пр ви пут.

Мо гућ ност да се при ја ве има ју 
сви ко ри сни ци  пен зи је ко је не пре
ла зи 37.809 ди на ра,  та ко ђе и они 
ко ји осим до ма ће при ма ју и ино
стра ну пен зи ју, али до на ве де ног 
из но са и они ко ји ово пра во ни су 
ко ри сти ли у по след ње три го ди не. 
При ја ве се при ма ју у ме сним удру
же њи ма, а у Ста рој Па зо ви ће до 2. 
мар та ра ди ти сва ко днев но осим 
не де ље од 9 до 13 ча со ва. По тре
бан је чек од по след ње пен зи је, 
лич на кар та и ме ди цин ска до ку мен
та ци ја.Св е по треб не  ин фор ма ци ју 
се мо гу до би ти и у оп штин ском 
удру же њу пен зи о не ра.

З. K.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Посета де ле га ци је
Оп шти не Осма ци

Де ле га ци ја Оп шти не Осма ци из 
Ре пу бли ке Срп ске у пе так, 24.фе бру
а ра  по се ти ла је  оп шти ну Ста ра 
Па зо ва и ти ме за по че ла са рад њу са 
јед ном од нај ра зви је ни јих ло кал них 
са мо у пра ва у Ср би ји. Основ ни раз
лог по се те је што мно го љу ди по ре
клом из Осма ка да нас жи ви и ра ди 
на те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо
ва, на гла сио је на чел ник оп шти не 
Осма ци Ра дан Са рић. 

Оп шти на Ста ра Па зо ва кон ти ну и
ра но про ши ру је мре жу сво јих при ја

те ља са ко ји ма са ра ђу је на свим 
по љи ма од кул ту ре, спо та до при вре
де, те по се ту пред став ни ка из Ре пу
бли ке Срп ске ви ди као до бар по че так 
успе шне са рад ње са оп шти ном 
Осма ци, ис та као је пр ви чо век 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди
но вић. 

Са све га 6000 ста нов ни ка  оп шти на 
Осма ци је нај ма ња  и нај мла ђа 
оп шти на у Ре пу бли ци Срп ској и на ла
зи се из ме ђу Звор ни ка и Ту зле. 

Д. Г.

ЦР ВЕ НИ КРСТ СТА РА ПА ЗО ВА 

Обу ка за пе да го ге и пси хо ло ге

Цр ве ни крст из Ста ре Па зо ве је 
ор га ни зо вао у че твр так, 23.фе бру а ра  
обу ку за са рад нич ке ти мо ве из основ
них и сред њих шко ла на те ро то ри ји 
оп шти не Ста ра Па зо ва на те му „Емо
ци о нал на пи сме ност” у окви ру про јек
та „Ода бе ри му дро – од ме ри па мет но 
2023”. Циљ овог про јек та је да се на 
пра ви на чин при бли жи ри зик упо тре бе 
ди ги тал них тех но ло ги ја и да се уче ни
ци ма по ну ди на чин ка ко да ре гу ли шу 

сво је емо ци је,  као и ка ко да ко ри сте 
са др жа је на ин тер не ту.

Гор да на Јо ван че вић, пси хо лог Цен
тра за со ци јал ни рад Оп шти не Ста ра 
Па зо ва,  и Зо ри ца Kешељ,  ди рек тор
ка Тех нич ке шко ле у Ста рој Па зо ви су 
у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста при пре
ми ле дво дел ну обу ку за три де сет 
пе да го га и пси хо ло га сред њих и 
основ них шко ла ста ро па зо вач ке 
оп шти не.  З. K.
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ЗА РА ЖЕ НА ЖЕ НА ИЗ МА чВЕ СЕ ОПО РА ВљА, ЛОВ ЦИ МА УПО ЗО РЕ њЕ КА КО ДА 
ХВА ТА јУ ЛИ СИ ЦЕ

За ра за ре ги стро ва на у око ли ни Ири га
Пр ви за бе ле жен слу чај обо ле ва ња 

чо ве ка од мул ти ло ку лар ног ехи но ко ка, 
па ра зи та ко ји пре но се ли си це, за бе ле
жен је не дав но код јед не 67. го ди шње 
же не са под руч ја гра да Срем ска Ми тро
ви ца. Проф. др Ду шан Ла ло ше вић, 
про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, ка же да је жа ри ште ове 
бо ле сти у Сре му, од но сно у око ли ни 
Ири га и апе лу је на лов це и удру же ња 
да бу ду опре зни у кон так ту са тим 
жи во ти ња ма. С дру ге стра не, лов ци 
твр де да су са мо чу ли да се бо лест 
по ја ви ла али и не до би ли не ке ме ре 
или упу ства, твр ди Пе тар Бој чић пред
сед ник ЛУ „Срн даћ“‘ у Ири гу. 

Но во сад ски струч ња ци от кри ва ју да 
бо лест ни је не по зна та, али је до са да 
ни је би ло код нас, за то се те же пре по
зна је. Нај че шће на па да је тру, а ин ку ба
ци ја мо же да тра је го ди на ма. Же на код 
ко је је от кри ве на ова бо лест, опо ра вља 
се код ку ће и ка ко ка же наш до бро оба
ве ште ни из вор, до ла зе че сто са но во
сад ског ин сти ту та ка ко би јој узе ли 
узо р ке за ана ли зе.

– Она је опе ри са на на Кли ни ци за 
аб до ми нал ну и ен до кри ну хи рур ги ју 
Кли нич ког Цен тра Вој во ди не, где јој је 
то од стра ње но са је тре и ка ко знам 
опо ра вља се. Њен син је ло вац и прет
по ста вља се да је та ко па ра зит до шао 
у њи хо ву ку ћу а за тим за вр шио у ње ном 
те лу. Са да се и њен син ме ди цин ски 
пра ти, да се на вре ме от кри је ако је и 
он за ра жен ко јим слу ча јем при ча наш 

са го вор ник из ме ста из ко јег је обо ле ла 
же на, до да ју ћи да па ци јент ки њу че сто 
ви ђа, те да де лу је ис пи је но и да је ја ко 
мр ша ва.

Ли сич ја ехи но ко ка на чо ве ку ра сте на 
је три и то као ма лиг ни ту мор, за то је 
па ци јент под сум њом да има ту мор. 
Ка ко об ја шња ва проф. др Ла ло ше вић, 
мул ти ло ку лар на ехи но ко ка, је ма ла 
пан тљи ча ра, ко ја нај че шће на па да 
је тру, али та ко ђе мо же да ме та ста зи ра 
и на дру ге ор га не. 

– Лов ци тре ба да бу ду опре зни ка да 
су у кон так ту са тим жи во ти ња ма, на 
исти на чин као и ка да је реч о бе сни лу. 
Ли си це ка да се од стре ле, не тре ба их 
хва та ти го лим ру ка ма, већ у ру ка ви ца
ма, за тим за па ко ва ти про пи сно и од не
ти у ла бо ра то ри ју на ана ли зу  об ја
шња ва  проф. др Ла ло ше вић, до да ју ћи 
да се бо лест не пре но си са чо ве ка на 
чо ве ка.

Ле ка ри по ред ло ва ца упо зо ра ва ју и 
по вр та ре, ко ји мо гу да се за ра зе из 
зе мљи шта ко је је би ло кон та ми ни ра но 
ли си чи јим из ме том.  С. Костић

Хај ка на ли си цу за вр ше на је про те
клог ви кен да и ка ко твр де лов ци њих 
ни ко зва нич но ни је оба ве стио о овој 
бо ле сти.

 Код нас ни је за бе ле жен ни је дан 
слу чај те за ра зне бо ле сти. Ни ка кве 
ме ре, упу ства ни смо до би ли за лов на 
ли си цу од ве те ри нар ских ин спек ци ја  
ка же Бој чић.

Не ма зва нич ног 
оба ве ште ња

ПО МОћ ПО РО ДИ ЦА МА чИ јИ 
СУ ДО МО ВИ ЗА ХВА ћЕ НИ 
ПО ЖА РОМ У БЕ О чИ НУ

Отво рен на мен ски 
ра чун за упла те

Оп шти на Бе о чин отво ри ла је 
на мен ски ра чун за по моћ гра ђа ни
ма ко ји су угро же ни по жа ром, ко ји 
је из био у че твр так, 19. ја ну а ра у 
на се љу Ко ло ни је, услед че га је 
без до ма оста ло де вет по ро ди ца 
ме ђу ко ји ма има ста ри јих љу ди и 
де це. Бр зом ре ак ци јом ва тро га
сних је ди ни ца по жар је ло ка ли зо
ван и уга шен а људ ски жи во ти су 
са чу ва ни. У же љи да по мог не сво
јим су гра ђа ни ма, Оп шти на је пре
у зе ла фи нан си ра ње нај не оп ход
ни јих ра до ва у овом тре нут ку, а то 
је ре кон струк ци ја и из град ња кро
во ва за свих де вет ста но ва ко ји су 
оште ће ни. За оста ле по сло ве 
ре кон струк ци је из го ре лих ста но ва 
у по жа ру, Оп шти на је отво ри ла 
на мен ски ра чун и по зи ва све љу де 
до бре во ље и ком па ни је ко је же ле 
да се укљу че и да ју до при нос, да 
се при кљу че.

Сво је до на ци је мо же те упла ти ти 
на ра чун број 84074415184384 са 
по зи вом на број одо бре ња по 
мо де лу 97* 50210. Свр ха упла те: 
по моћ за са ни ра ње по сле ди ца 
по жа ра у Бе о чи ну 2023. го ди не – 
на се ље Ко ло ни је, ши фра пла ћа
ња: 153 – за го то вин ске упла те; 
253 – за без го то вин ске упла те.

ОП ШТИ НА БЕ О чИН

52 но ве сад ни це ке сте на

У то ку про шле сед ми це у Бе о чин је 
сти гло 52 сад ни це ке сте на, ко је су 
по клон врд нич ког ра сад ни ца На ци о
нал ног пар ка „Фру шка го ра“. Рад ни ци 
ЈКП „Бе о чин“ су ор га ни зо ва ли ак ци ју 
озе ле ња ва ња, за хва љу ју ћи ко јој ће 
по тез уз Са бир ну ули цу у око ли ни бе о
чин ског Спорт ског цен тра, до би ти 
ве ли ки др во ред ке сте на. Пред сед ни ца 
оп шти не, Би ља на Јан ко вић, при су
ство ва ла је ак ци ји и ис та кла да је то 
пр ва у ни зу ак тив но сти ко је Оп шти на 
пла ни ра да спро ве де у ци љу по шу
мља ва ња, озе ле ња ва ња и уре ђе ња 
јав них по вр ши на у овог го ди ни.

– Уз до бру са рад њу са На ци о нал ним 

пар ком „Фру шка го ра“ и по др шку 
на шег јав ног ко му нал ног пред у зе ћа, 
ак ци је озе ле ња ва ња и уре ђе ња јав них 
по вр ши на ће би ти уче ста ли је у 2023. 
го ди ни. Же ле ли смо да за поч не мо 
сад њу у на се ље ним сре ди на ма где ће 
но ва ста бла, пар ко ви и др во ре ди дуж 
ули ца гра ђа ни ма нај ви ше зна чи ти. 
Сва ка ко, озе ле ња ва ње ће би ти на ста
вље но и у оним ме сним за јед ни ца ма 
ко је по ка жу ин те ре со ва ње за до дат но 
уре ђе ње јав них по вр ши на али и на 
ло ка ли те ти ма по чи шће них де по ни ја, 
ре кла је пред сед ни ца Јан ко вић то ком 
оби ла ска те ре на.

Фо то: И. А.

Ак ци ја озе ле ња ва ња у Бе о чи ну
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ГА ЛЕ РИ јА „ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИћ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Про мо ци ја збир ке пе са ма
„Су шти“ Жељ ке Аврић

Про мо ци ја збир ке со не та 
Жељ ке Аврић, „Су шти“ упри
ли че на је у Га ле ри ји „Ла зар 
Во за ре вић“ 23. фе бру а ра. 
Пе сни ки ња нас је по но во 
во ди ла кроз сво је сти хо ве, 
ко је је на пи са ла са ду бо ком 
по све ће но шћу љу ди ма око ње 
и жи вот ним до га ђа ји ма. Про
мо ци ју је ор га ни зо ва ла Уста
но ва за не го ва ње кул ту ре 
„Срем“.

– Ова збир ка има нео бич ну 
исто ри ју. На мол бу мо је дво ји
це жи вот них и књи жев них при
ја те ља, на пи са ла сам со не те 
са на сло ви ма ко је су они да ли. 
То су „Со нет де ча ку“ и „Сет ни 
со нет“. На пи са ла сам их у 
ав гу сту 2020. го ди не и та да 
сам схва ти ла да мо гу да се 
по ет ски из ра зим и о дру гим 
љу ди ма, ко ји су оста ви ли и 
још увек оста вља ју траг у мом 
жи во ту. Та ко је на стао 41 
со нет са бран у збир ку „Су

шти“, о њи хо вим жи во ти ма, 
ли ку, де лу или суд би ни. Не ке 
пе сме су по све ће не и љу ди ма 
ко је не по зна јем, као што је 
„мај ка хра брост“, од но сно 
Ол га Бо шко вић из се ла Му ши

ћи код Ко сје ри ћа. Она је ви ше 
од по ла ве ка но си ла свог си на 
на ле ђи ма, јер је па ра ли зо ван, 
што је ме не ве о ма по тре сло и 
на пи са ла сам со нет о хра бро
сти, из ја ви ла је Жељ ка Аврић.

Дру ги део збир ке об у хва та 
со не те по све ће не пој мо ви ма 
из сва ко днев ног жи во та, као 
што су се ћа ње, љу бав, смрт, 
бол, лаж, ка ја ње.

– Има мо при ли ку да ужи ва
мо у про мо ци ји збир ке пе са ма 
„Су шти“, на ше су гра ђан ке, 
Жељ ке Аврић. Она је до бит
ни ца број них на гра да и при
зна ња, ка ко до ма ћих, та ко и 
ме ђу на род них. Ве ли ко нам је 
за до вољ ство, да бу де мо ор га
ни за то ри јед не ова ко ле пе 
про мо ци је, из ја ви ла је в. д. 
ди рек то ра Уста но ве за не го ва
ње кул ту ре „Срем“, Ми ро сла
ва Или јић.

У про гра му су уче ство ва ли 
и Зо ри ца Ми шче вић, Ма ри ја 
Ву ру на, Алек сан дар Кр ста јић, 
као и хор „Аро ди си“, под ди ри
гент ском па ли цом Иси до ре 
Ску ра то вић.

А. Дра жић
Фо то: Ж. Пе трас

Жељ ка Аврић

Про мо ци ја збир ке со не та „Су шти“

По во дом обе ле жа ва ња Да на 
ру жи ча стих ма ји ца, ко ји је по све
ћен бор би про тив вр шњач ког 
на си ља, уче ни ци Основ не шко ле 
„Сло бо дан Ба јић Па ја“ из Срем ске 
Ми тро ви це да ли су свој до при нос 
овој из у зет но зна чај ној те ми. Чла
но ви Уче нич ког пар ла мен та при
ре ди ли су пре зен та ци ју и ор га ни
зо ва ли пре да ва ње о вр шњач ком 
на си љу за уче ни ке ни жих раз ре да. 
Овом ак тив но шћу, уз ру жи ча сту 
бо ју оде ће, уче ни ци „Ба ји ће ве“ 
шко ле по сла ли су сна жну по ру ку  

про тив на си ља.
По ре чи ма ди рек тор ке ОШ „Сло

бо дан Ба јић Па ја“ Ма ри је Хан, 
вр шњач ко на си ље је те ма о ко јој 
се мо ра сва ко днев но го во ри ти, 
ка ко до овог де струк тив ног об ли ка 
по на ша ња не би до ла зи ло. Уче ни
ци су ор га ни за ци јом и спро во ђе
њем обе ле жа ва ња овог ве о ма 
зна чај ног Да на јед ни дру ги ма да ли 
па жњу, по ка за ли шта зна чи дру
гар ство и ко ли ко је ва жно да по др
жа ва ју јед ни дру ге ши ре ћи љу бав 
и то ле ран ци ју.

ОШ „СЛО БО ДАН БА јИћ ПА јА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дан ру жи ча стих ма ји ца
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РЕ ГИ О НАЛ НА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА СРЕМ СКОГ УПРАВ НОГ ОКРУ ГА

Сед ни ца на те му
ста ња у сто чар ству

Циљ сед ни це је био да се ини ци ја ти ва ма и пред ло зи ма из при вре де до при не се пре
ва зи ла же њу про бле ма у сто чар ству и за у ста ви да љи не га ти ван би ланс у про из вод
њи ме са и мле ка као основ них жи вот них на мир ни ца

Сед ни ца Пар ла мен та при вред ни ка 
Ре ги о нал не при вред не ко мо ре Срем
ског управ ног окру га у про ши ре ном 
са ста ву, одр жа на је у че твр так 23. 
фе бру а ра у Град ској ку ћи. Те ма овог 
са стан ка би ла је ста ње у сто чар ству. 
С об зи ром на на го ми ла не, ви ше де це
ниј ске про бле ме, за ко је у ко мо ри сма
тра ју да су иза зва ни не а де кват ном 
при ме ном стра те ги је раз во ја и ути ца
јем свет ских еко ном ских по ре ме ћа ја, 
јед на од те за овог су сре та би ла је за у
ста вља ње га ше ња сто чар ства. 

Циљ сед ни це је био да се ини ци ја
ти ва ма и пред ло зи ма из при вре де 
до при не се пре ва зи ла же њу про бле ма 
у сто чар ству и за у ста ви да љи не га ти
ван би ланс у про из вод њи ме са и мле
ка као основ них жи вот них на мир ни ца.

– На ши по љо при вред ни ци се углав
ном опре де љу ју за уз гој ви со ко вред
них сто чар ских гр ла и про из во де што 
ве ћу ко ли чи ну ме са, мле ка и ја ја, 
ме ђу тим, це на је тр жи шна ка те го ри ја 
на ко ју не мо же мо да ути че мо. До шло 
је до ра та у Укра ји ни и кри зе, на жа
лост, це не хра не су по ве ћа не у све ту, 
а про из во ди то не мо гу да пра те. На 
ни воу по кра ји не смо опре де љи ва ли 
зна чај на сред ства за по моћ по љо при
вред ни ци ма, кроз кон кур се за опре ма
ње сто чар ских фар ми. Уви де ли смо и 
по ред тих из два ја ња, са да је по треб но 
да по мог не мо фар ме ри ма да на ба ве 
сто ку. Та ко да ће мо ове го ди не, пр ви 

пут, уве сти кон кур се за на бав ку при
плод них на зи ми ца и ју ни ца, а по вра
ћај сред ста ва би ће од 50 до 70 од сто, 
ка ко би објек те ко ји су са да опре мље
ни и углав ном пра зни, на пу ни ли. То је 
став и ми ни стар ства, из ја вио је Ми ло
рад Ма лић по моћ ник по кра јин ског 
се кре та ра за по љо при вре ду, во до при
вре ду и шу мар ство. 

Ра до слав Па нић, по љо при вред ник 
из Но ћа ја, при су ство вао је овој сед ни
ци, као и дру ге ње го ве ко ле ге про из
во ђа чи. Ка же да се ба ви про из вод њом 
жи та ри ца, ко је се ко ри сте за тов сви
ња и ју на ди. Го ди шњи ка па ци тет 
ње го вог га здин ства је од 20 до 30 
би ко ва и око 400 сви ња. 

– До шао сам да бих до био од го во ре 
на пи та ња ста би ли за ци је сто чар ске 
про из вод ње и кон крет ни јих да ту ма за 
до би ја ње суб вен ци ја. Ин те ре су је ме и 
при ме на но вог ин фор ма ци о ног си сте
ма „еА грар“, као и но ве ме то де суб
вен ци о ни са ња сто чар ске про из вод
ње, ре као је Па нић.

У раз го во ри ма с фар ме ри ма че сто 
го во ри мо о рен та бил но сти про из вод
ње. Ве ли ки не до ста так је то што они 
кре ну у тов са јед ном це ном то вље ни
ка, а за вр ши се са не ком ни жом 
це ном. По сле ко ви да и укра јин ске кри
зе, ни су нам тре ба ли ова кви про бле
ми, на на ше, већ уз др ма но сто чар
ство. Има мо при ли ку да са по љо при
вред ни ци ма по зи ци о ни ра мо про бле

ме, али и да чу је мо ре ал не пред ло ге 
за пре ста нак да љег про па да ња и да 
се то чак поч не кре та ти уз ла зном пу та
њом. При мар ни про из во ђа чи, пре ра
ђи ва чи и про дав ци мо ра ју да схва те 
да ов де не ма не ког ко мо же да про фи
ти ра, већ смо сви на истом за дат ку и 
на ис тој стра ни, да про из вод њу основ
них жи вот них на мир ни ца одр жи мо. 
Ви де ли смо сви ко ли ко је то ва жно у 
кри зним мо мен ти ма, без об зи ра да ли 
је то бо лест или по ли тич коеко ном ска 
си ту а ци ја, јед но став но, мо ра мо да 
за шти ти мо про из вод њу. Аграр ни 
бу џет је уве ћан, а пред ви део је да 
под сти че про из вод њу, не да је фи нан
си ра, али је до бар сиг нал из Ми ни
стар ства по љо при вре де да ће све да 
се учи ни, што је мо гу ће, да се уве ћа 
број гр ла му зних кра ва и то вље ни ка, 
да има мо соп стве ну про из вод њу, 
ре као је из ме ђу оста лог Не над Бу ди
мо вић се кре тар Удру же ња за сто чар
ство и пре ра ду сто чар ских про из во да 
ПКС.

Одр жа ној сед ни ци су при су ство ва ли 
пред став ни ци Ми ни стар ства по љо
при вре де, шу мар ства и во до при вре
де, По кра јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду, Упра ве за ве те ри ну, 
Ве те ри нар ске ин спек ци је, По љо при
вред не струч не слу жбе, ло кал не 
са мо у пра ве и по љо при вред ни ци.

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Де таљ са сед ни це
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То ком про те кле не де ље, одр жа на су 
зим ска са ве то ва ња за по љо при вред не 
про из во ђа че са те ри то ри је пе ћи нач ке 
оп шти не у Пе ћин ци ма, До њем То вар ни
ку и Ку пи но ву, ко је је ор га ни зо ва ло пе ћи
нач ко Удру же ње по љо при вред них про
из во ђа ча у са рад њи са Аген ци јом за 
раз вој Оп шти не Пе ћин ци и По љо при
вред ном струч ном слу жбом из Срем ске 
Ми тро ви це, чи ји су струч ни са рад ни ци 
Де јан Сте па но вић, Мир ја на То ја гић 
Ми ло ва но вић, Јо ван Бо јић и Ми лан 
Ми ли ћа би ли на рас по ла га њу по љо при
вред ни ци ма за сва пи та ња ве за на за 
те ме са ве то ва ња  при хра не и за шти те 
стр них усе ва, про лећ не се тве и ње не 
ис пла ти во сти и упо тре ба и пре ла зак на 
елек трон ско во ђе ње по љо при вред них 
га здин ста ва, та ко зва ни „еА грар“.

Пре да ва че и по љо при вред ни ке 
по здра вио је за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не Зо ран Вој кић, ко ји се и пре да
ва чи ма и ор га ни за то ри ма за хва лио што 
сва ке го ди не ор га ни зу ју еду ка ци је ко је су 
вр ло зна чај не за на ше по љо при вред ни ке 
и због то га их Оп шти на Пе ћин ци по др жа
ва.

Ка ко је ре кла Ма ри ја на Па нић Ви да
ков, пред сед ни ца Удру же ња по љо при
вред них про из во ђа ча оп шти не Пе ћин ци, 
за до вољ на је од зи вом по љо при вред ни
ка у Пе ћин ци ма, До њем То вар ни ку и 
Ку пи но ву, а ве ли ку за ин те ре со ва ност 
по љо при вред ни ци су, ка же, по ка за ли 
упра во за еА грар, јер ће суб вен ци је 
мо ћи да се оства ру ју са мо пре ко ове 
апли ка ци је.

– Ва жно је да до 1. апри ла сви по љо
при вред ни про из во ђа чи, ко ји има ју ре ги
стро ва на га здин ства, тре ба да ак ти ви ра
ју апли ка ци ју „еА грар“. Тре ба да у по шти 
или тре зо ру узму па ра ме тре за свој еИД 
број што пред ста вља пр ви ко рак за при
ступ плат фор ми „еА грар“, а све што им 
је по треб но за то је лич на кар та и имејл 
адре са. Апли ка ци ју „еА грар“ пре у зи ма ју 
на сво јим те ле фо ни ма, а уко ли ко ни су 

си гур ни ка ко тре ба да пре у зму апли ка ци
ју и да се ре ги стру ју, на ши по љо при вред
ни ци мо гу до ћи до про сто ри ја на шег 
удру же ња и ми ће мо им по мо ћи  ре кла 
је Па нић Ви да ков.

О из да ва њу елек трон ског иден ти фи ка
ци о ног бро ја ко ји је пред у слов да би се 
не ко мо гао при ја ви ти на апли ка ци ју 
„еА грар“ на са ве то ва њи ма је го во рио 
са ве то да вац ПСС из Срем ске Ми тро ви
це Де јан Сте па но вић, ко ји је том при ли ко 
ре као да је еА грар ва жан са ви ше аспе
ка та. 

– Све рад ње ко је су до са да на ши 
по љо при вред ни ци има ли око при ја вљи
ва ња га здин ства, про ме на се тве не 
струк ту ре, при ја ву на суб вен ци је и дру го, 
од са да ће мо ћи да од ра де од ку ће уз 
по моћ те ле фо на или ра чу на ра. Да кле, 
јед но став ни је и бес плат но, а и ште ди 
вре ме, јер се све оба ви у не ко ли ко ко ра
ка за ко ја не мо ра да се одва ја дан и гу би 
дра го це но вре ме за по љо при вред ни ке  
из ја вио је Сте па но вић, и ре као да је при
јат но из не на ђен од зи вом и ин те ре со ва
њем по љо при вред ни ка са те ри то ри је 
пе ћи нач ке оп шти не.

За хва љу ју ћи до број са рад њи пе ћи нач
ке ло кал не са мо у пра ве и Раз вој ног фон
да Вој во ди не, на са ве то ва њу је пред ста
вље но и 15 кре дит них ли ни ја Раз вој ног 
фон да Вој во ди не, од че га су осам за 
ре ги стро ва на по љо при вред на га здин
ства, а се дам за прав на ли ца и пред у зет
ни ке.

По ре чи ма Де ја на Сла ву је ви ћа, од пре 
не ку го ди ну РФВ у по ну ди има и ду го роч
ни кре дит за фи нан си ра ње кли мат ски 
одр жи вих ин ве сти ци ја ко ји за циљ има 
да обез бе ди фи нан сиј ска сред ства за 
про јек те сма ње ња еми си је угљен ди ок
си да, као и сма ње ње гло бал ног за гре ва
ња.

– За ни мљи во код овог кон кур са је што 
по ред ре ги стро ва них по љо при вред них 
га здин ста ва и прав них ли ца, мо гу да 
апли ци ра ју и је ди ни це ло кал не са мо у
пра ве, или јав на пред у зе ћа  ре као је 
Сла ву је вић.

По љо при вред ни ци са те ри то ри је 
пе ћи нач ке оп шти не би ли су у при ли ци да 
то ком са ве то ва ња чу ју не што ви ше и о 
но вим ЗП хи бри ди ма, уз го ју ше ћер не 
ре пе, али и о оси гу ра њу усе ва.

ОПШТИНА ПЕћИНЦИ

„еА грар“ при ву као нај ве ћу 
па жњу по љо при вред ни ка
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КАР НЕ ВАЛ У ВЕ НЕ ЦИ јИ

Ули це кон фе та ма по су те

Тог ју тра у Лу ци Пун та Са бо ни 
не ма сун ца. За ти че мо гу сту 
ма глу. Ону ма глу ко ја све са кри

ва и то ком во жње бро дом, оста јем 
ус кра ће на за по глед Ве не ци је у да љи
ни. Осе ћам да јој се при бли жа вам, 
али је не мо гу ви де ти. Ве не ци ја, за 
ме не град ле по те, љу ба ви, све тло сти. 
Кра љи ца Ме ди те ра на. Ста ра де ка
дент на да ма ко ја го ди на ма по но сно 
сто ји у том де лу све та и је сте је дан 
пра ви би сер Евро пе. Мно го пу та сам 
се сре та ла са Ве не ци јом и за ти ца ла 
је сун цем оба сја ну, са уским ули ца ма 
и ши ро ким тр го ви ма. Без број ка на ла, 
мо сто ва, гон до ла, исто риј ских зна ме
ни то сти, цр кви, рад њи, ка феа, љу ди 

са раз ли чи тих стра на све та, по ред 
оста лог, опи су је Ве не ци ју. Мно го пу та 
до сад сам ту осе ти ла есен ци ју ра до
сти жи во та. И увек јој се ра до вра ћам. 
Раз лог мо је по се те Ве не ци ји овог 
пу та је чу ве ни кар не вал. И ка ко сти го
смо у Ве не ци ју, ни је ви ше гу ста ма гла, 
али је и да ље тму ран дан за ко ји ћу 
уско ро схва ти ти, да је из у зе тан ам би
јент за су срет са ве ли чан тве ним ве не
ци јан ским ма ска ма. Од мах по до ла
ску, ма ску ку пу јем и ја се и из са та у 
сат осе ћам све бо ље и ла год ни је у 
бар де ли мич но скри ве ном иден ти те
ту.

Кар не вал у Ве не ци ји је ма ни фе ста
ци ја ко ја се ор га ни зу је јед ном го ди

шње. По че так и крај кар не ва ла су 
ди рект но ве за ни за цр кве ни ка лен дар 
ка то лич ке цр кве. Од но сно, за ви се од 
да на на ко ји ће па сти ка то лич ки Ус крс. 
Кар не вал се за вр ша ва сва ке го ди не 
на ка то лич ки пра зник Мар те ди Гра со, 
40 да на пре Ус кр са, кад по чи ње ве ли
ки ус кр шњи пост и ова кве за ба ве 
ви ше ни су до зво ље не.

Ка ко је кар не вал у Риу Де Жа не и ру 
нај зна чај ни ји кар не вал на све ту, та ко 
је кар не вал у Ве не ци ји нај зна чај ни ји у 
Евро пи.

Пре ма пре да њу, по че так кар не ва ла 
у Ве не ци ји да ти ра из XII ве ка и ве зу је 
се за по бе ду Ве не ци јан ске Ре пу бли ке 
над па три јар ши јом Акви ле ја. Ус хи ће

Оно шта при ме ћу јем то ком бо рав ка у Ве не ци ји у до ба Кар не ва ла, а и 
сад ми из ма мљу је осмех, је су кон фе те на тро то а ри ма. че сто мо же те 
ви де ти ро ди те ље ка ко ба ца ју кон фе те по ус хи ће ној де ци, за љу бље не 
ко ји се по си па ју, на сме ја на дру штва ко ја ужи ва ју у ис тој ства ри, а кон фе
те оста ју на тро то а ри ма као до ка зи ра до сти. Ра дост жи во та не ма це ну, 
као ни иш че ки ва ње про ле ћа и ле пих ства ри. У до ба Кар не ва ла, це ла 
Ве не ци ја је у том зна ку
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По сто ји одав но уста но вље на по де
ла ве не ци јан ских ма ски. На рав но да 
је вре ме до не ло мно ге ино ва ци је али 
се древ на по де ла и да нас мо же де тек
то ва ти.

Ба у та – нај че шћа ве не ци јан ска 
ма ска: Ба у та је нај по пу лар ни ја, а 
ве ро ват но и нај прак тич ни ја ве не ци
јан ска ма ска. Она пре кри ва гор њи 
де ло ли ца – очи и че ло, оста вља ју ћи 
део ис под но са сло бод ним. Но си о ци 
ове ма ске су мо гли без про бле ма да 
го во ре, је ду и пи ју, др же ћи и да ље 
свој иден ти тет у пот пу ној тај но сти. 
Ба у та ма ске су углав ном но си ли 
му шкар ци, у ком би на ци ји са спе ци
фич ним тро ру бим ше ши ри ма у цр ној 
бо ји. Ако се да нас про ше та те Ве не ци
јом, уо чи ће те огро ман из бор жен ских 
и му шких ма ски овог мо де ла, ко ји је 
не ка да био оба ве зан део дрес ко да на 

од ре ђе ним по ли тич ким ску по ви ма. 
Ко лум би на – ти пич на жен ска 

ма ска: Ко лум би на под се ћа на ба у ту, с 
тим што је би ла на ме ње на ис кљу чи во 
же на ма. Би ла је укра ша ва на кри ста
ли ма, ко жом, пе ром и ра зним бо ја ма 
и дру гим де та љи ма ко ји су је чи ни ле 
вр ло ле пим и ау тен тич ним до дат ком у 
из гле ду сва ке же не.  

Ме ди ко де ла пе сте – ма ска са 
кљу ном: Ме ди ко де ла пе сте ма ску 
ће те пре по зна ти по из ду же ном бе лом 
кљу ну  због ко га се ова ма ска не мо же 
свр ста ти ме ђу нај е ле гант ни је, али 
чи ње ни ца је да се ши ро ко упо тре
бља ва ла у ве не ци јан ским кру го ви ма. 
Из во ри твр де да је ова ква ма ска пр во
бит но слу жи ла као пре вен ци ја од 
за ра за  и бо ле сти , ма да је вре ме ном 
по ста ла уо би ча јен део по став ке ма ски 
на кар не ва ли ма. 

Мо ре та – жен ска овал на ма ска: 
Мо ре та има ова лан об лик ко ји је обич
но пра ћен бар шу ном и ве лом. Ка рак
те ри стич на је по то ме што ни је има ла 
отвор за усне, већ са мо за очи, па 
же не ко је су је но си ле ни су го во ри ле. 
Ову ма ска је би ла на ме ње на ис кљу
чи во за же не, па је те шко на ћи му шке 
при мер ке овог мо де ла. 

Лар ва – кла сич на бе ла ма ска: 
Лар ва је ма ска вр ло кла сич ног об ли ка 
и из гле да – обич но је овал на, чи сто 
бе ле бо је без по себ них до да та ка ко ји 
би је ис та кли. Са мим тим је би ла јед
на од нај но ше ни јих ма ски у Ве не ци ји, 
а ка ко ни је има ла мно го укра са и 
де та ља на се би, би ла је и вр ло при
сту пач на. Ова ква ма ска пре кри ва 
це ло ли це и чу ва иден ти тет осо бе 
ко ја га но си, а обич но се ком би но ва ла 
са ше ши ром и пла штом.

Древна подела венецијанских маски

ни ве сти ма о по бе ди, гра ђа ни су се 
оку пи ли на Тр гу Све тог Мар ка и от по
че ли са сла вљем. Прет по ста вља се 
да је кар не вал по чео у овом пе ри о ду, 
ма да је озва ни чен тек у пе ри од ре не
сан се. У XVII и XVI II ве ку Ве не ци јан
ски кар не вал по ста је на да ле ко по зна
та ма ни фе ста ци ја. Го ди не, 1797. 
ау стриј ски цар за бра њу је ор га ни зо ва
ње ове ма ни фе ста ци је као и но ше ње 
ма ски. Ова ма ни фе ста ци ја је об но
вље на 1979. го ди не на ини ци ја ти ву 
ита ли јан ске вла де.

Ово го ди шња те ма кар не ва ла у 
Ве не ци ји је „Одво ји те вре ме за древ
не зна ко ве”, где ће се сим бо ли во де, 
ва тре, ва зду ха и зе мље пре тво ри ти 
из сво јих пр во бит них зна че ња, кроз 
кре а тив ност у је дин стве ни и не са вр
ше ни знак ко ји је из раз чо ве ка. Те ма 
ово го ди шњег кар не ва ла је ин спи ри
са на зна ко ви ма са зве жђа. Мо же се 
ре ћи да та те ма об ра ђу је исто ри ју нас 
са мих и сла ви чо ве ко во по сто ја ње, 
по ве зу ју ћи га са енер ги јом из ко смо
са. С об зи ром на то да Кар не вал у 
Ве не ци ји по сто ји ви ше од 800 го ди на, 
и да не гу је тра ди ци ју и исто ри ју гра да 
и љу ди ова те ма се чи ни као са вр шен 
из бор. Кар не вал ове го ди не сна жно 
же ли да по зо ве по се ти о це и уче сни ке 
да уче ству ју у сло бод ном из ра жа ва
њу сво је кре а тив но сти.

Умет нич ка па ли ца при па ла је ове 
го ди не Ма си му Ке ке ту, умет нич ком 
ди рек то ру и сет ди зај не ру По зо ри шта 
„Ла Фе ни це“ у Ве не ци ји. Он је осми
слио дво не дељ не ак тив но сти и пред
ста ве ка ко на отво ре ном, та ко и на 
за тво ре ном про сто ру, по ста вља ју ћи 
се би за циљ да одр жи умет нич ки ни во 
кар не ва ла, у че му ње го ви пред ход ни
ци већ ду го успе ва ју.

У мо јој ма ски ра ној шет њи Ве не ци
јом уско ро сре ћем фа сцина нтне 
ма ске у уским ули ца ма у тмур ном 
да ну. Тај не до ста так сун ца сва ка ко 
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пра ви ми стич ну ат мос фе ру кад сре
ће те ве не ци јан це пре кри ве них ли ца у 
бра ву ло зним ко сти ми ма са мно
штвом де та ља. Има те ути сак као да 
сте про ме ни ли епо ху или да је цео 
град по стао по зо ри ште. Про сто се 
на ђе те у екс пло зи ји кре а ци ја и иде ја. 
Имам ути сак да до ми ни ра ју ко сти ми 
и ма ске из нај ра ско шни јег пе ри о да 
ве не ци јан ске исто ри је. Све то за јед
но на тре ну так за и ста од у зи ма дах. 
Кре ћу се уским ули ца ма, сли ка ју се 
на мо сто ви ма са ту ри сти ма, се де по 
ре сто ра ни ма. Ве не ци јан ци из ла зе на 
ули це по ро дич но или по је ди нач но, 
чак и са ма ски ра ним кућ ним љу бим
ци ма. Че сто мо же те сре сти груп не 
ма ске, тј. це ле фа ми ли је Ве не ци ја на
ца од нај ста ри јих до нај мла ђих чла
но ва по ро ди це. Из во ри ка жу да они у 
сво јим лич ним фун ду си ма има ју 
са чу ва не ко сти ме, ко ји се пре но се са 
ге не ра ци је на ге не ра ци ју. Они су све
сни да су цен тар атрак ци је Евро пе, у 
ово до ба го ди не и мно го мо ти ви са ни 
узи ма ју сво је уче шче у том схо њу, 
али исто та ко мо же се ре ћи да је 
њи ма из ла зак на ули цу у рас ко шним 
и екс тра ва гант ним ко сти ми ма јед на 
вр ста ча сти, диг ни те та, на ци о нал ног 
до сто јан ства. Мо гу сло бод но ре ћи да 
сам за ди вље на овим улич ним пер
фор ма сом. Сва ка ко да је са ста нак 
тих кре а тив них љу ди на Тр гу Све тог 

Мар ка, где се на ђе те у епи цен тру 
ин вен тив не рас ко ши, кре а тив но сти и 
иде ја. По не се вас све то, и на тре ну
так по же ли те не мо гу ће, по же ли те да 
Кар не вал тра је за у век  и све ви ше 
на ла зи те ужи так у се би под ма ском. 
То би сва ка ко био сја јан на чин да пот
пу но осло бо ди те се бе, сво ју кре а тив
ност и енер ги ју.

Оно шта при ме ћу јем то ком бо рав ка 
у Ве не ци ји у до ба Кар не ва ла, а и сад 
ми из ма мљу је осмех, је су кон фе те на 
тро то а ри ма. Че сто мо же те ви де ти 
ро ди те ље ка ко ба ца ју кон фе те по 
ус хи ће ној де ци, за љу бље не ко ји се 
по си па ју, на сме ја на дру штва ко ја ужи
ва ју у ис тој ства ри, а кон фе те оста ју 
на тро то а ри ма као до ка зи ра до сти. 
Ра дост жи во та не ма це ну, као ни 
иш че ки ва ње про ле ћа и ле пих ства ри. 
У до ба Кар не ва ла, це ла Ве не ци ја је у 
том зна ку. На пу штам те ули це ра до
шћу по су те, ски дам мо ју ма ску и раз
ми шљам о на шим ули ца ма И на шим 
ма ска ма. На ше ули це су ули це без 
кон фе та, што и ни је на ро чит про пуст 
јер жи вот ни је увек кар не вал. И за то 
же лим да ски не мо сво је ма ске, И ужи
ва мо све сни сво јих по себ но сти и да 
се деч је на ив но ра ду је мо жи во ту.

је ле на јан ко вић

У мо јој ма ски ра ној шет њи Ве не ци јом уско ро сре ћем фа сцин антне 
ма ске у уским ули ца ма у тмур ном да ну. Тај не до ста так сун ца сва ка ко 
пра ви ми стич ну ат мос фе ру кад сре ће те ве не ци јан це пре кри ве них 
ли ца у бра ву ло зним ко сти ми ма са мно штвом де та ља
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НЕ СВА КИ ДА ШњА љУ БАВ НА ПРИ чА јЕ ЛЕ НЕ И НЕ МА њЕ јЕ ЛИ ћА

Брак пре ко ин тер не та
Спо ји ла их је ин тер нет гру па, ко ја по ве зу је мла де ра ди хри шћан ског бра ка
Нео бич на при ча јед ног 

мла дог брач ног па ра. Два де
сет че тво ро го ди шња Је ле на 
Ма лић и два де се то смо го ди
шњи Не ма ња Је лић, иа ко су 
жи ве ли на са мо пе де се так 
ки ло ме та ра јед но од дру гог, 
она у Ши ду, а он у Срем ској 
Ми тро ви ци, спо ји ла их је 
ин тер нет гру па, ко ја по ве зу је 
мла де ра ди хри шћан ског 
бра ка. Од пр вог су сре та до 
за јед нич ког жи во та про шло 
је са мо две сед ми це. Је ле ну 
је да се при кљу чи гру пи на го
во рио отац, а Не ма њу друг.

– Та та је ли стао дру штве ну 
мре жу „Тик Ток“ и про на шао је 
ре кла му за упо зна ва ње 
љу ди, ра ди скла па ња бра ка. 
Пред ло жио је да ме при ја ви, 
а ја сам му ре кла да ни ужи во 
ни сам до са да мо гла да пре
по знам чо ве ка свог жи во та, а 
ка ко ли бих тек пу тем ин тер
не та. Ме ђу тим, отац је био 
то ли ко упо ран, да сам ја ипак 
ушла да по гле дам ту ин тер
нет стра ни цу. Ли ста ла сам и 
на глас му чи та ла име на и 
пре зи ме на мо ма ка, као и то 
ода кле су, та ко смо до шли до 
Не ма ње Је ли ћа из Срем ске 
Ми тро ви це и та та је из го во
рио: „Не тра жи да ље, то је 
то!“ Не мо гу да по рек нем, 
осе ти ла сам не ку ви бра ци ју у 
том тре нут ку, об ја сни ла нам 
је Је ле на.

Не ма њу је у гру пу при ја вио 

друг, иа ко се он то ме про ти
вио, ме ђу тим, ка же да нас му 
је на то ме ве о ма за хва лан.

– Ка да је друг ме ни спо ме
нуо да по сто ји та стра ни ца, 
од но сно гру па „Те о дул брак“, 
био сам оштар про тив ник и 
ка да ме је он при ја вио, без 
мог зна ња, бло ки рао сам 
об ја ве са те гру пе на пе ри од 
од 30 да на. Ме ђу тим, за ин те
ре со вао сам се тек ка сни је. 
Про шло је пет ме се ци, ме ни 
се Је ле на та да ја ви ла, ка же 
Не ма ња Је лић.

За јед нич ким ко ра ци ма 
по шли су на кон са мо пет на
ест да на од пр вог су сре та. 

Је ле на је би ла хра бри ја, па 
је Не ма њу пр ва кон так ти ра
ла, а до пи си ва ње је пре ра
сло у да нас кру ни сан брак. 

– Наш пр ви са ста нак је 
тра јао пет и по са ти, а мо жда 
би и ду же, да се уго сти тељ
ски обје кат у ко ме смо би ли, 
ни је за тва рао због за вр шет ка 
рад ног вре ме на. Пре по зна ли 
смо се и већ при ли ком сле
де ћег су сре та смо од лу чи ли 
да ће мо жи ве ти за јед но, 
по твр ђу је Је ле на.

Два су сре та, би ла су 
до вољ на да овај мла ди брач
ни пар убр зо по сво јој од лу
ци, већ су тра дан, про на ђе 

стан у ко ме са да жи ве, а 
ка жу, коц ки це су се по кло пи
ле.

– Мој при ја тељ је на пу штао 
стан у ко ме је до та да жи вео, 
Је ле на и ја смо по зва ли ста
но дав ца и до го во ри ли се да 
се усе ли мо. Ме не је она 
„ку пи ла“ ре че ни цом да не 
во ли кал ку ла ци је у од но си
ма, а та кав сам и ја, об ја
шња ва нам Не ма ња.

И са мо вен ча ње овог па ра 
био је не сва ки да шње, у ду ху 
тра ди ци је. Вен ча ли су се у 
ок то бру 2022. го ди не у на род
ним но шња ма. 

А. Дра жић

Не ма њу и је ле ну спо ји ла ин тер нет гру па

УДРУ ЖЕ њЕ ЛЕ ПИХ УМЕТ НО СТИ „АРО ДИ СИ“

Дру го из во ђе ње мју зи кла „Ех, та љу бав“
Удру же ње ле пих умет но сти „Аро ди

си“ је 21. фе бру а ра у пу ном По зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ из ве ло мју зикл 
„Ех, та љу бав“. Због ве ли ког ин те ре
со ва ња пу бли ке на кон пр вог из во ђе
ња про шлог ме се ца, же не и де вој ке из 
овог са ста ва по но во су по ча сти ле сво
је су гра ђа не сво јим на сту пом. Ау тор ка 
и сце на рист ки ња Иси до ра Ску ра то вић 
пред во ди тим та лен то ва них и вред них 
да ма, ко је су сво јим гла со ви ма и глу
мом до ча ра ле филм ску му зи ку, „евер
грин“ пе сме... Свет ски по зна те ну ме ре, 
из ве ле су об у че не у ко сти ми ма из пр ве 
по ло ви не про шлог ве ка, пре те жно два
де се тих го ди на, а да се бо ље сна ђу у 
сво јим уло га ма, по мо гао им је глу мац 
Вла ди мир Ба ла шћак. Овај ре пер то ар 
„Аро ди си“ из во ди и ина че на сво јим на
сту пи ма, али је кроз мју зикл обо га ћен са 
исти ни тим или из ми шље ним при ча ма 
ли ко ва, ко је у ње му уче ству ју.

А. Дра жић
Мју зикл „Ех, та љу бав“
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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? (35)

„Упо зо ра ва ју се ро ди те љи
да па зе и под у ча ва ју дје цу,
да на трач ни це не ме ћу ка ме ње
и да на во зо ве ка ме ње не ба ца ју“

При пре ма: Дејан Мостар лић

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

У Об ја ви број 72 од 13. фе бру
а ра 1910. го ди не сто ји текст 
сле де ћег са др жа ја:

„Упо зо ру ју се ро ди те љи и цје ло
куп но оп штин ство, да па зе и под у
ча ва ју дје цу, да на трач ни це не ме
ћу ка ме ње, да огра ђе не про ла зе не 
ди ра ју, да раз не зна ко ве на пру зи не 
окре ћу, и да се на во зо ве ка ме ње не 
ба ца ју. Ро ди те љи, као и дру ге осо бе 
ко ји ма при па да скрб над ма ло доб
ном дје цом а ко ја ће ова кав пре кр
шај учи ни ти, бит ће вр ло стро го ка
жње ни.“

Об ја ва број 1020 од 14. ја ну а ра 
1910. го ди не од но си се на по пу ња
ва ње сло бод них ме ста у си ро ти шту 
над вој во де Јо си па са про пи са ним 
усло ви ма, ко је де ца си ро чи ћи или 
по лу си ро чи ћи ко ји не ма ју јед ног ро
ди те ља, ни дру гих ро ђа ка, мо ра ју да 
ис пу не. Пред ност има ју де ца па лих 
при пад ни ка до мо бра на, од но сно де
ча ци и де вој чи це уз ра ста од шест до 
де сет или два на ест го ди на, уко ли ко 
су те ле сно и ду шев но здра ви и уко
ли ко су пре ле жа ли бо ги ње или су 
успе шно вак ци ни са ни.

„У си ро ти шту бла го по кој ног го
спо ди на над вој во де Јо си па има се 
по пу ни ти у му шком си ро ти шту два 
ме ста а у жен ском си ро ти шту јед но 
ме сто и то без об зи ра над ле жно сти 
дје те та. Као зах те ви при ми ћа у оба 
си ро ти шта има се до ка за ти:  

 Да је де те за при ја ву ко је га се је 
мо ли ло фак тич но за ко ни ти по то мак 
у све зу Кра љев ског угар ског до мо
бран ства спа дав ше га или опа да ју
ће га оца. Код по лу си ро ча ди тј. ко ји 

су без оца или без ма те ре бе зу нуч
ство у жи во ту на ла зе ће га се ро ди
те ља. Да је си ро че 6 го ди на сво га 
жи во та већ на вр ши ло и да му шко 
си ро че 10 го ди на, а жен ско си ро че 
12 го ди на још ни је пре ко ра чи ло. Да 
је те ле сно и ду шев но здра во, да је 

пре тр пи ло бо ги ње или да је про ти 
ис тие с успје хом це пље но. “

Оглас број 51 од 30. ја ну а ра 1910. 
го ди не је оба ве ште ње ми тро вач ким 
тр гов ци ма и за на тли ја ма да ни су у 
оба ве зи да Др жав ном уре ду (кан це
ла ри ји) за ба жда ре ње ша љу сва ку 

При зна ни ца ко јом је пла ће на „про гла сна при стој ба“, од но сно на кна да
за об ја вљен оглас у Про гла сној књи зи за 1910. го ди ну у из но су од 2 кру не
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но во ку пље ну по су ду са ме ром, већ 
је до вољ но да то пи сме ним пу тем 
овом уре ду при ја ве. Из овог огла
са се мо же за кљу чи ти да су мер не 
је ди ни це у тр го вач ком и за нат ском 
про ме ту стро го кон тро ли са не. 

„Ста вља се свим тр гов ци ма и 
обрт ни ци ма до зна ња да ако ко ји од 
њих но ву мје ру про ви ђе ну за би ље
гом пр вог ба жда ре ња ку пи, да не 
мо ра исту Др жав ном ба ждар ском 
уре ду ра ди по вре ме ног ба жда ре ња 
сла ти, не го је до вољ но да то са мо 
пи сме но при ја ве.“

Оглас број 87 од 22. фе бру а ра 
1910. го ди не ре гу ли ше пи та ње ан
га жо ва ња слу га и слу шки ња ко је не 
сме ју би ти при мље не у слу жбу без 
од го ва ра ју ћег до ку мен та, од но сно 
књи ге.

„По зи ва ју се сви го спо да ри и слу
жбо дав ци ко ји при ма ју слу жин чад 
у слу жбу, да не сми ју при ми ти слу
жин че та, осо би то слу шки ња ку ва
ри ца и.т.д без да има ду слу жин ску 
књи гу.“

У Огла су број 46 од 30. ја ну а ра 
1910. го ди не сто ји:

“Ови ме се да је оп ћин ству на 
зна ње, да су по во дом до ла ска вој
нич тва ова мо по треб не сли е де ће 
про сто ри је у овом по гла вар ству и 
то: осам (8) ста но ва са три (3) со
бе и нуз гред ним по сто ри ја ма, (15) 
пет на ест ста но ва по (2) со бе и нуз
гред ним про сто ри ја ма, (16) ше сна
ест ста но ва по (1) со бу и нуз гред
ним про сто ри ја ма, (4) че ти ри ра ди
о ни це за шу сте ре и шнај де ре. За 
9 ко ња јед на шта ла. Је дан стан за 
ча снич ку шко лу са (4) че ти ри ве ли
ке со бе и нуз гред ним про сто ри ја ма. 
По зи ва се оп ћин ство, да сва ки, ко ји 
има де за из најм ље ње та ко ве про
сто ри је, не ка се чим при је на ја ви 
код овог по гла вар ства и то го спо ди
ну Ста ни ми ру Ла зи ћу гр. се на то ра 
уз јед ну на зна ку ци је не за до тич не 
про сто ри је тер озна чив ври је ме, ка
да би се мо гле у на јам узе ти. Гра до
на чел ник Ва си лић “

Оглас број 62 од 11. фе бру а ра од 
1910. го ди не је сво је вр сни кон курс 
за по ља ра у 1910. го ди ни. Утвр ђен 
је па у шал по ља ра и ње го ва оба ве
за да на док на ди сва ку ште ту ко ја се 
у по љу учи ни а кри вац се не про
на ђе.

„Ови ме се да је на зна ње, да су 
код ово град ског по гла вар ства за 
чу ва ње по ља по треб ни по ља ри за 
го ди ну 1910. Па у шал је за чу ва ње 
по ља уста но вљен са 2400 кру на. 
Сва ку ште ту ко ја се по чи ни, а кри
вац се не про на ђе ду жни су исти 
на кна ди ти. Оста ли увје ти ће се уго
вор но уста но ви ти. Тко же ли би ти 
чу ва ром пољ ским, не ка се при ја ви 
код овог по гла вар ства, али нај ка
сни је до 28. фе бру а ра 1910. Град
ски на чел ник Ва си лић.“

ЛЕ ПО ТЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Ве ли ка цр ква

Да нас је ле по ти ца на цен тру гра
да, а мно го су зно ја пра во слав ни 
Ми тров ча ни мо ра ли да по тро ше 

у 18. ве ку да би је из гра ди ли. Са бор ни 
храм Све тог Ди ми три ја, ко ји зо ве мо 
Ве ли ка цр ква, но сио је и дру го име, 
јер ау стро у гар ске вла сти ни су до зво
ли ле да се храм на зо ве по све ти те љу, 
град ском за штит ни ку. Град ња Са бор
не цр кве је за вр ше на 1794. го ди не и 
пр во бит но је би ла по све ће на ар хи ђа
ко ну и пр во му че ни ку Све том Сте фа
ну, а ка сни је је цео трг на зван по хра
му, те се и да ље та ко зо ве. Два су 
мо гу ћа раз ло га за то, пр ви да су вла
сти до зво ли ле град њу но вог хра ма 
под усло вом да се Ма ла цр ква сру ши, 
ко ја се та ко ђе зва ла по Све том Сте
фа ну, те би но ви храм био са мо за ме
на. Дру ги раз лог се мо же тра жи ти у 
сред њо ве ков ној тра ди ци ји Ср ба, јер 
су вла да ри из ло зе Не ма њи ћа но си ли 
то име, али и уми ри ва њу угар ских 
вла сти чи ја је кру на по све ће на Све
том Сте фа ну. 

Не ду го по сле из град ње хра ма, при
сту пи ло се тра же њу сред ста ва да се 
по диг не но ви ико но стас, те су скло
пље ни уго во ри нај пре са та да гла со
ви тим ду бо ре сцем Мар ком Ву ја то ви
ћем, ко ји је ра дио на те ри то ри ји Кар
ло вач ке ми тро по ли је. Он је за вр шио 
ре зба ри ју 1810. или 1811. го ди не, а 
ико но стаст је из ра ђен  у ма ни ру 
ба рок нокла си ци стич ке тра ди ци је. 
Не ду го на кон то га, 1815. го ди не, Срп
ска пра во слав на цр кве на оп шти на 
ан га жу је по но во јед ног од нај гла со ви
ти јих умет ни ка то га до ба, се вер но до 
Са ве и Ду на ва Ар се ни ја Те о до ро ви ћа, 
за та да не за ми сли вих 12.000 фо рин
ти. Тре ба ло је да до ђе са сво јим уче
ни ци ма да осли ка ико но стаст. Ико не 
ко је је осли као, за јед но са са мим ико
но ста сом од ра жа ва ју тен ден ци је са 
кра ја 18. и по чет ка 19. ве ка, ба рок но
кла си ци стич ке кон цеп ци је, а Те о до ро
вић ни је од сту пао од сво јих ра ни јих и 
ка сни јих ра до ва по ко ји ма је био пре
по зна тљив, као што је Ал ма шка цр ква 
у Но вом Са ду.

Храм је за др жао свој из глед све до 
ве ли ке ре кон струк ци је, ко ја је на сту
пи ла 1891. го ди не услед по жа ра ко ји 
се де сио. Та да је до шло до ве ли ких 

из ме на и је дан од нај за слу жни јих 
љу ди за об но ву са мо га хра ма био је и 
та да шњи па рох Сте фан Ан ђе лић, 
ро ђе ни брат па три јар ха Гер ма на 
Ан ђе ли ћа, бра ћа ко ја су по зна та по 
то ме што су би ли ве ли ки при ло жни ци 
за из град њу Кар ло вач ке гим на зи је. 
Па рох Ан ђе лић је чак и лич но при ло
жио јед ну ве ли ку сво ту за об но ву хра
ма. Та да по зи ва ју чу ве ног ар хи тек ту 
из За гре ба Хер ма на Бо леа, ко ји за јед
но са сво јим са рад ни ци ма ра ди на 
об на вља њу ен те ри је ра Са бор не 
цр кве и да ју јој да на шњи пре по зна
тљив ен те ри јер. Они су се тру ди ли да 
тра ди ци ју 19. ве ка са о бра зе нео ви
зан тиј ској тра ди ци ји, та ко да би храм 
као пра во слав на цр ква био пре по зна
тљив. Ура ђен је ве ли ки број из ме на и 
угра ђе ни су не ки еле мен ти ко ји при
па да ју на чи ну ра да Бо ле о ве Шко ле за 
умјет ност и обрт из За гре ба. То су 
рас ко шни по ли је ле ји, огра да од ко ва
ног гво жђа, за ме њен је под, ура ђе ни 
но ви сто ло ви и цр кве ни мо би ли јар. За 
по тре бе бо ље звуч но сти укло ње но је 
че тр на ест ма лих ико на са ико но ста са, 
за ко је ни је по зна то где се да нас чу ва
ју. Ура ђе ни су и пре ле пи ви тра жи, ко је 
су да ро ва ли зна ме ни те ми тро вач ке 
по ро ди це, а ра ди ли су их беч ки умет
ни ци и за на тли је. Све се ра ди ло ка ко 
би се до при не ло раз во ју пра во слав не 
ду хов но сти.

У на шем Са бор ном хра му се одр
жао култ и тра ди ци ја ра но хри шћан
ских му че ни ка. Храм по све ћен град
ском па тро ну Све том Ди ми три ју на 
свом ико но ста су има ве о ма рет ку, 
мо жда и је дин стве ну ико ну му че нич ке 
смр ти Све тог Ири не ја, пр вог епи ско па 
Сир ми ју ма, ко ји је по стра дао за ве ру 
304. го ди не. На и ме, на Ар те ми ди ном 
мо сту, ко ји озна чен та ко што је пред
ста вље на скулп ту ра бо ги ње Ар те ми
де, при ка зу је се тре ну так ка да џе ла ти 
од се ца ју гла ву Све том Ири не ју. Ова 
сце на је је дин стве на, по себ на и ка рак
те ри стич на за ову Са бор ну цр кву и 
овај ико но стас. Све на кнад не об но ве 
хра ма су би ле са мо очу ва ње ста ња са 
кра ја 19. ве ка, па је цр ква спо ме ник 
кул ту ре као не по крет но кул тур но 
до бро од ве ли ког зна ча ја. 

чи тан ка

У на шем Са бор ном хра му се одр жао култ и 
тра ди ци ја ра но хри шћан ских му че ни ка. Храм 
по све ћен град ском па тро ну Све том Ди ми три ју 
на свом ико но ста су има ве о ма рет ку, мо жда и 
је дин стве ну ико ну му че нич ке смр ти Све тог Ири
не ја, пр вог епи ско па Сир ми ју ма, ко ји је по стра
дао за ве ру 304. го ди не
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ОВАН: До но си те низ 
ва жних од лу ка и 
де лу је те од луч но у 
сво јим на ме ра ма 

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

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

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

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

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

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

фа зи спро во ђе ња, по себ но ка да 
се на ла зи те пред са рад ни ци ма 
ка да вас оспо ра ва ју. Пре пла
вље ни сте раз ли чи тим ми сли ма 
и емо ци ја ма та ко да па жљи во 
од ме ра ва те до бру при ли ку у 
ко јој мо же те да из ра зи те сво је 
же ље. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

те се да пра вил но до зи ра те свој 
ства ра лач ки им пулс са за јед нич
ким ин те ре си ма ка ко би сте на 
нај бо љи на чин ускла ди ли раз ли
ке ко је по сто је у ми шље њу или 
ис ку ству. Има те ути сак да вам 
парт нер ус кра ћу је од ре ђе не 
ин фор ма ци је из ва ма пот пу но 
не по зна тих раз ло га. 

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

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

ВО ДО ЛИ јА: Обра ти
те па жњу на но ве 
п р о  ф е  с и  о  н а л  н е 
мо гућ но сти, ка ко 

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

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

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

VREMEPLOV
1. март

1872. Је ло у сто ун је по стао 
пр ви свет ски на ци о нал ни парк. 
Је ло у сто ун је при род ни бо та
нич ки и зо о ло шки врт у САД, 
нај ве ћим де лом у др жа ви Ва јо
минг, по вр ши не 8.963 ки ло ме
та ра ква драт них, у ко јем је 
за бра њен сва ки лов и оште ће
ње при ро де. 

2. март
1824. Ро ђен је Бе др жих Сме та
на, че шки ком по зи тор, ди ри
гент и пи ја ни ста, нај зна чај ни ји 
пред став ник и за чет ник че шког 
му зич ког на ци о на ли зма. 
1983. „Филипс“ и „Сони“ пред
ста ви ли су тех но ло ги ју сни ма
ња на ком пакт диск. 

3. март
1853. Ро ђен је Вин сент Ван 
Гог, хо ланд ски и фран цу ски 
сли кар, је дан од нај о ри ги нал
ни јих и нај тем пе ра мент ни јих 
мо дер них европ ских сли ка ра. 
1956. Ма ро ко је из деј ство вао 
не за ви сност од Фран цу ске. 

4. март
1941. Ју го сло вен ски кнез 
на ме сник Па вле Ка ра ђор ђе
вић са стао се тај но у Дру гом 
свет ском ра ту у Бер хтес га де ну 
с во ђом Тре ћег рај ха Адол фом 
Хи тле ром, ко ји је за тра жио да 
Бе о град при сту пи Трој ном пак
ту, при че му би Не мач ка и Ита
ли ја га ран то ва ле “ин те гри тет и 
не за ви сност” Ју го сла ви је. 

5. март
1832. У Бе о гра ду по че ла да 
ра ди пр ва штам па ри ја у Ср би
ји, у ко јој је као пр ва књи га 
штам пан “Са бор исти не и на у
ке” Јо ва на Сте ји ћа. Штам па ри
ја ку пље на у Ру си ји и до пре
мље на у Бе о град у ма ју 1831.
1953. Умро со вјет ски дик та тор 
Јо сиф Ви са ри о но вич Џу га
шви ли Ста љин. Као ге не рал ни 
се кре тар Ко му ни стич ке пар ти
је од 1922. до смр ти био 
не при ко сно вен вла дар СССР 
и ли дер ко му ни стич ког све та. 

6. март
1475. Ро ђен је Ми ке лан ђе ло 
Бу о на ро ти, ита ли јан ски ва јар, 
сли кар, ар хи тек та и пе сник, 
је дан од нај ве ћих умет ни ка у 
исто ри ји умет но сти и нај пот пу
ни јих пред став ни ка ре не сан се 
у Евро пи. 
1949. Ра дио Бе о град је пр ви 
пут еми то вао ху мо ри стич ку 
еми си ју “Ве се ло ве че”, ко ја је 
по кон ти ну и те ту свет ски ре кор
дер  и са да се еми ту је сва ке 
не де ље уве че. 

7. март
1875. Ро ђен је Мо рис Ра вел, 
фран цу ски ком по зи тор, је дан 
од нај и стак ну ти јих пред став
ни ка фран цу ског им пре си о ни
зма. 
1876. Пр ви раз го вор те ле фо
ном оба ви ли су про на ла зач 
те ле фо на Алек сан дер Гре јем 
Бел и ње гов са рад ник Вот сон. 

HOROSKOP

Сре да, 1. март (16. фе бру ар) 
Све ти му че ни ци Пам фил, Пор
фи ри је и оста лих 10 му че ни ка

че твр так, 2. март
(17. фе бру ар) 

Све ти ве ли ко му че ник Те о дор 
Ти рон

Пе так, 3. март (18. фе бру ар) 
Св. Лав, Епи скоп рим ски; Св. 
Фла ви јан, Па три јарх ца ри град
ски
Су бо та, 4. март (19. фе бру ар) 
Св. ап.Ар хип. Фи ли мон и Ап фи
ја; Св. Те о дор Ко мо го вин ски – 
Те о до ро ва су бо та
Не де ља, 5. март (20. фе бру ар) 
Све ти Лав, Епи скоп ка тан ски

По не де љак, 6. март
(21. фе бру ар)

Пре по доб ни Ти мо теј; Све ти 
Ев ста ти је
Уто рак, 7. март (22. фе бру ар) 

Све ти му че ни ци у Ев ге ни ји

Crkveni
kalendar

Слат ке сар ме
Са стој ци: 100 г ко ко са, 1 л мле

ка, 120 г ше ће ра, 60 г оштрог бра
шна, 60 г гу сти на, 2 ка ши ке ка каа, 
100 г чо ко ла де за ку ва ње, 100 г 
мар га ри на, 200 мл слат ке па вла
ке.

При пре ма: Ве ли ки плех по спи
те рав но мер но ко ко сом. У 200 мл 
мле ка раз му ти те бра шно, гу стин и 
ка као, а оста так мле ка са ше ће
ром ста ви те на ва тру да про ври. 
Уку вај те прет ход ну сме су у про
вре ло мле ко (као пу динг), па ски
ни те са ва тре и од мах уба ци те 
чо ко ла ду и мар га рин. Вре лу сме су 
си пај те по пле ху по су том ко ко сом, 
што рав но мер ни је па оста ви те у 
фри жи дер да се стег не. Ка да се 
стег не, уму ти те слат ку па вла ку у 
шлаг и шпа ту лом на не си те пре ко 
це ле по вр ши не кре ме. Узми те 
та нак оштар нож и пре се ци те пр во 
на по ла по ду жој стра ни пле ха. 
По том се ци те тра ке по кра ћој 
стра ни пле ха на же ље ну ши ри ну и 
сва ку за ро лај те у рол ни цу. По сле 
то га по но во ста ви те у фри жи дер.

• Нас дво је се мно го леп
ше не ма мо, не го што се 
ви сви има те...
• Во лим је као да ми 
не ко бра ни ..
• Ми ко ји не тра жи мо 
пре ви ше, обич но до би
је мо ни шта.
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УДРУ ЖЕ њЕ ЖЕ НА „ЗЛАТ НО РУ НО СИР МИ јУ МА“ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ,
чУ ВАР КЕ КУЛ ТУР НЕ БА ШТИ НЕ

Вред не жен ске ру ке
пра ве сва шта

Да не ко ли ко вред них жен ских ру
ку мо же сва шта, до ка зу ју чла ни це 
Удру же ња „Злат но ру но Сир ми ју ма“ 
из Срем ске Ми тро ви це, чи је же не су 
по ста ле чу вар ке кул тур не ба шти не 
Ср би је, ко је из ра ђу ју тра ди ци о нал
не ру ко твор не. Оне су пре не ко ли ко 
го ди на про шле обу ку за ста ри и по
ма ло за бо ра вље ни за нат, пу сто ва
ње, од но сно ва ља ње ву не, од ко је 
пра ве лоп ти це, под ме та че, се да ли це, 
играч ке...и већ по бра ле ве ли ки број 
на гра да а њи хо ви раз ли чи ти пред ме
ти оти шли су ши ром све та.

По сле пр ве успе шне обу ке пу сто ва
ња, ко ја је би ла ор га ни зо ва на у Срем
ској Ми тро ви ци, пре че ти ри го
ди не осно ва но је Удру же ње 
же на „Злат но ру но Сир ми ју ма“. 
Уз ве ли ку по др шку ло кал не са
мо у пра ве, Удру же ње као члан 
Ет но  мре же Ср би је, ба ви се 
из ра дом ру ко тво ри на, за сно
ва них на кул тур ном на сле ђу 
Сре ма, као и це ле Ср би је, са 
ци љем очу ва ња тра ди ци је и 
кул ту ре.

– Тре нут но има мо се дам ак
тив них чла ни ца ко је се ис кљу
чи во ба ве пу сто ва њем ву не. 
На ши про из во ди су са ра зним 
мо ти ви ма, а из дво ји ла бих за 
нас по се бан, Со ло мо нов чвор, 
је дан од пр вих мо ти ва про на ђен 
на мо за и ку у Цар ској па ла ти 
Сир ми ју ма  ка же за „М но ви не“ 
Да ја на Са ви ће вић, пред сед ни
ца и ко ор ди на тор Удру же ња, 
до да ју ћи да се њи хве про из во

де от ку пљу ју од раз не ин сти ту ци је и 
ор га ни за ци је, те се ко ри сте као при
год ни про то ко лар ни по кло ни а мо гу 
се на ћи и у про сто ри ја ма Ту ри стич ке 

ор га ни за ци је у Срем ској Ми тро ви ци.
Јед на од уче сни ца удру же ња Ол ги

ца Са вић (58) ка же да је ову тех ни ку 
ја ко бр зо за во ле ла, јер кроз њу мо же 
да се ис ка же кре а тив ност.

– На овај на чин ис пу ња вам сло бод
но вре ме от ка ко сам у пен зи ји, а ле по 
се и за ра ди – ис ти че Са вић ка, ко ја је 
по ло ви ном де цем бра про шле го ди не 
до би ла на гра ду „Чу ва ри тра ди ци је“, 
где је сво је уме ће пред ста ви ло 40 мај
сто ра ста рих за на та из 17 гра до ва и 
оп шти на из Ср би је. Ол ги ци је при па ла 
на гра да за нај бо љу ми ни ја ту ру у ка те
го ри ји пу сто ва ње, где је пред ста ви ла 
мо тив је ле ка на пу сто ва ној ку гли.

Ње на су гра ђан ка, чла ни ца 
удру же ња а и Ол ги чи на уче ни
ца Ани ца Је лен ко вић (43), на 
ис тој из ло жби у ис тој ка те го ри
ји до би ла је на гра ду, где је кроз 
ову тех ни ку пред ста ви ла тра ди
ци о нал ну ку ћу у Сре му.

– До шла сам на иде ју да кроз 
мој рад, при ка жем про зор ку ће 
мо је пра ба ке. На жа лост, ту смо 
ку ћу пре не ко ли ко го ди на про
да ли, али ме за њу ве жу ле пе 
успо ме не. Тај про зор ми је био 
асо ци ја ци ја на не ке ле пе до га
ђа ји. Та ко да сам мој рад на
пра ви ла од ту ге  ка же кроз се ту 
Је лен ко вић ка, ко ја је по стру ци 
вас пи тач и не за по сле на, до да
ју ћи да јој са ву ном омо гу ћен 
рад са де цом кроз ра ди о ни це 
ко је има ју по основ ним шко ла
ма.

С. Ко стић

Пу сто ва ње пред ста вља нај ста ри ју 
тра ди ци о нал ну тех ни ку руч ног ва ља
ња ву не, ко ја под ра зу ме ва ви ше ча
сов но тр ља ње ву не то плом во дом и 
са пу ном. Удру же ње кроз ову ме то ду 
пра ви ву не не тор бе, под ме та че, 
на кит, играч ке и је ди но је у Ср би ји 
ко је пра ви ве ли ке пу стов не лоп те.

Ра зни пред ме ти

Олгица Савић и Аница јеленковић поред победничких радова Дајана Савићевић
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КА РА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“
Осам ме да ља
на школ ском
пр вен ству Вој во ди не

Про те клог ви кен да у Спорт ском 
цен тру у Ин ђи ји одр жа но је Школ
ско пр вен ство Вој во ди не у ка ра теу 
за основ не и сред ње шко ле у ка та
ма и бор ба ма. На так ми че њу је уче
ство ва ло пре ко 600 так ми ча ра из 150 
шко ла.  Основ не и сред ње шко ле из 
Срем ске Ми тро ви це пред ста вља ли 
су ка ра ти сти  „Сре ма“ под мен тор
ством тре не ра Иве Вин ко вић. На сту
пи ло је 18 так ми ча ра из Ка ра те клу ба 
„Срем“. Осво ји ли су осам ме да ља и 
то: јед но зла то, три сре бра и че ти ри 
брон зе. Зла то је осво ји ла Ми о на Му
рић у кон ку рен ци ји де вој чи ца пе тог и 
ше стог раз ре да. Сре бро су  осво ји ле: 
Ду ња Бе ре жни  де вој чи це (тре ћи и 
че твр ти раз ред), Ире на Гру ја нић  де
вој чи це (пе ти и ше сти раз ред), Ни ко
ли на Гру би ша  де вој чи це (тре ћи и 
че твр ти раз ред). Брон зу су осво ји ли: 
Са ра Стар че вић   де вој чи це (сед ми 
и осми раз ред), Ан ђе ла Пе ро вић  де
вој чи це (пе ти и ше сти раз ред), Еле
на Ми ло ше вић  де вој чи це (сед ми и 
осми раз ред) и Ду шан Са вић  де ча
ци (тре ћи и че твр ти раз ред).

Осва ја чи ме да ља су оства ри ли 
пла сман на Др жав но школ ско пр вен
ство, ко је се одр жа ва сре ди ном мар
та у Вр њач кој Ба њи.

ШКОЛ СКО ТАК МИ чЕ њЕ
У ПЛИ ВА њУ
Бо шку, Стра хи њи
и Ми ли ци ме да ље

На ре пу блич ком школ ском пр вен
ству Ср би је одр жа ном 21. фе бру а ра 
дру го ме сто у пли ва њу на 50 ме та ра 
леђ но осво јио је Бо шко Ђе кић из ми
тро вач ке ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“. 
Тре ћи у пли ва њу на 50 ме та ра дел
фин био је Стра хи ња Др ма но вић  из 
ОШ „Јо ван По по вић“. Оба пли ва ча 
су чла но ви ПВК „Срем“. Ми ли ца Ву
ко вић из ОШ „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“, чла ни ца ПК „Срем ска Ми тро
ви ца“ осво ји ла је тре ће ме сто у Ср
би ји.

СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ јЕ ЗА ОД БОј КА ШИ ЦЕ, 18. КО ЛО

Ми тро вач ке од бој ка ши це 
од лич ном игром
до под ви га у Обре нов цу

ДРУ ГА ЖЕН СКА ОД БОј КА ШКА ЛИ ГА СР БИ јЕ

Од бој ка ши це „Сре ма 2“
убе дљи ве про тив „Ки кин де“

ЖОК „Срем 2“ СМ : ЖОК „Ки кин да 0230“ 3:1
(20:25, 25:17, 25:18, 25:19) 95:74

ГЖОК „Срем 2“: Ми хај ло вић Ми на, 
Ба баљ, Су че вић, Пан те лић, Ми ло ше
вић, Ка приц, Ро љић, Сми ља нић, Ва си
лић, Ива нић, Стан ко вић (л), Лу кић (л). 
тре нер Ни ко ла Ка приц, пом. тре нер 
Ка та ри на Чу то вић

ЖОК „Ки кин да 0230“: Ста нић, Па
лин ко, Ба ста, Ђор ђе вић, Ча ра пић, Пе
рић, Ра до ва но вић, Сив чев, Сур ла, Ми
кил (л), Го ли ја нин(л), тре нер Го ли ја нин

Мла де од бој ка ши це, ко је у Дру гој 
ли ги Ср би је  гру па Се вер на сту па ју 
за „Срем 2“ са вла да ле су у су бо ту 25. 
фе бру а ра  у од лич ној утак ми ци еки пу 
ЖОК „Ки кин де 0230“. Тре нер Ни ко ла 
Ка приц је утак ми цу по чео са нај мла
ђим игра чи ца ма Ми ном Ми хај ло вић, 

Ка приц, Стан ко вић, Ба баљ, Пан те лић, 
Ро љић и тех ни чар ком Сми ља нић. Го
шће су ис ко ри сти ле ма ло не сна ла же
ње до ма ће еки пе и ус пе ле да на пра ве 
раз ли ку ко ју су одр жа ле до кра ја пр вог 
се та. По том је „Срем 2“ у пот пу но сти 
пре у зео игру. У на ред на три се та ни је 
би ло ди ле ма ко је бо љи тим. Од лич но 
је игра ла Ми на Ми ло ше вић, а на при је
му се ис та кла ли бе ро Стан ко вић. Ма
ри ја Ба баљ, Ми ло ше вић и Ми ћа ше вић 
су по ка за ле да се на њих мо же ве о ма 
озбиљ но ра чу на ти у бу дућ но сти.
Пот пу но за слу же на по бе да мла дих 
Сре ми ца. У сле де ћем 16.ку лу „ Срем 
2“ го сту је у Но вом Са ду еки пи „Штранд 
во ле ја“.

ЖОК ТЕНТ Обре но вац : ГЖОК „Срем“ СМ 2:3
(25:17, 22:25, 18:25, 27:25, 9:15)

ТЕНТ: Ман до вић, По по вић, Су шић, 
Цвет ко вић, Кур та гић, Ма ле ше вић, Ми
ја то вић, Ци кус Де анс На та ша, Ци кус 
Де анс На ђа, Ја ра ма зо вић, Мар ја но вић, 
Го ча нин, Ви да чић. Тре нер Кри сти ан Та
мо не

ГЖОК „Срем“: Ми хај ло вић Ана, Гра
бић, Га ће ша, Са рић, Дап че вић, Јо ва но
вић, Сте ва но вић, Егић, Ми лу но вић, Дра
шко вић, Ан тић, Жи ва но вић, Ми ло је вић. 
Тре нер Мир ја на Му су лин, по моћ ни тре
нер Ни ко ла Ка приц

Од бој ка ши це „Сре ма“ са вла да ле су 
у су бо ту 23. фе бру а ра еки пу ТЕНТа  у 
18. ко лу Су пер ли ге ре зул та том 3:2. Би ло 
је то фан та стич но из да ње од бој ка ши ца 
„Сре ма“. Уз ма ло сре ће, Ми тров чан ке су 
меч мо гле окон ча ти и сет ра ни је. Тре нер 
„Сре ма“ Мир ја на Му су лин  опре де ли ла 
се да овај пут при мач ки за да так по ве ри 
Ани Ми хај ло вић и Ми ли ци Ми лу но вић, 
а Ду њу Гра бић је по ме ри ла на ме сто 
ко рек то ра. По зи ци ју ли бе ра је по ве ри
ла Ти ја ни Ми ло је вић, ко ја се по сле по
врат ка из Ки не пот пу но укло пи ла у игру 
„Сре ма“. По ка за ће се да је то би ла до
бит на ком би на ци ја. Пр ви сет је за слу
же но при пао до ма ћим од бој ка ши ца ма, 
па су ла ко по ве ле, али он да се де сио 
пре о крет  „Срем“ је пот пу но пре у зео 
ини ци ја ти ву. Знат но си гур ни је би ле су 
го шће у на па ду, па су осво ји ле на ред на 

два се та. По го то во је до бра на при је му у 
тре ћем се ту би ла Ти ја на Ми ло је вић. До 
ве ли ке од бој ка шке дра ме је до шло у че
твр том се ту. Сре ми це су има ле три меч 
лоп те (24:21), али су игра чи це ТЕНТа 
Хе на Кур та гић и Ми на Ми ја то вић од лич
но бло ки ра ле  а по том и до брим сер ва
ма пре о кре ну ле ре зул тат и  од ве ле меч 
у пе ти сет.  Сре ми це су у од лу чу ју ћем 
се ту бр зо сте кле зна чај ну пред ност на 
сер ви се Ми лу но вић. „ТЕНТ“ је ус пео да 
их де ли мич но су стиг не  и од 2:7 сти же 
на све га два по е на за о стат ка  8:10 Та да 
је до вољ но си гур на би ла Ду ња Гра бић 
и на кра ју, уз два ве за на бло ка Јо ва не 
Ан тић, „Срем“ је од нео по бе ду и се би 
до нео сед ми три јумф и 20 бо до ва за 
тре нут но осмо ме сто у пр вен стве ној тр
ци. Ми тров чан ке су меч до би ле на бо љи 
сер вис и до бар при јем ли бе ра Ти ја не 
Ми ло је вић. Нај ви ше по е на у по бед нич
ком ти му упи са ла је Ана Ми хај ло вић 
 17, док су по 15 има ле Ми ли ца Ми лу
но вић и Јо ва на Ан тић. На дру гој стра ни 
је Ми на Ми ја то вић сти гла до 22, Хе на 
Кур та гић до 17 по е на, а Ана Ма ле шивћ 
13. Обре нов чан ке су пе те на та бе ли са 
ско ром 117. „Срем“ је пре ки нуо низ од 
че ти ри по ра за и са да је на осмом ме сту 
са 7 по бе да и 11 по ра за. У сле де ћем ко
лу у са ли „Ми тро вач ке гим на зи је“ го сту је 
еки па АС  а из Ба тај ни це.
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ЏУ ДО КЛУБ ЛСК
Три брон за не
ме да ље 

Џу до клуб „ЛСК” из Ла ћар ка уче ство
вао је 26. фе бру а ра на так ми че њу у Ср
бо бра ну, ко је је ор га ни зо вао Џу до клуб 
„Ту ри ја” из Ту ри је. На сту пи ло ви ше од 
700 так ми ча ра из Ср би је, Бо сне и Хер це
го ви не, Хр ват ске, Цр не Го ре, Ру му ни је, 
Ма ђар ске, Бу гар ске, Мол да ви је и Ру си је. 
Ла ћар ци су по ве ли под мла ђе ну еки пу ко
ју је чи ни ло се дам бо ра ца. Оства рен је 
до бар ре зул тат и успех у број ној и ква
ли тет ној кон ку рен ци ји. Осво је не су три 
брон зе и че ти ри пе та ме ста. Брон за на 
ме да ља при па ла је Та ма ри Кр стић код 
мла ђих пи о нир ки до 32 ки ло гра ма. Ди
ми три је Опа чић је осво јио тре ће ме сто 
код мја ђих пи о ни ра до 46 ки ло гра ма. 
Исти пла сман оства рио је Алек сан дар 
Вин чић код ста ри јих пи о ни ра до 66 ки
ло гра ма. Та тја на Ра ко вић би ла је пе та 
код по ле та ра ца до 34 ки ло гра ма, као и 
Жељ ка Пу ре ше вић код мла ђих пи о нир ки 
до 32 ки ло гра ма. Ана ста си ја Пу ре ше вић  
би ла је пе та код ста ри јих пи о нир ки до 44 
ки ло гра ма. а Ка та ри на Те о до сић пе то 
ме сто код мла ђих пи о нир ки у ка те го ри ји 
до 66 ки ло гра ма. Тре не ри клу ба Ми лан 
Јо ве тић и Ни ко ла Ан то нић за до вољ ни су 
оства ре ним ре зул та ти ма.

КУ ГЛА њЕ
Дру ги по раз ку гла ша 
„Сре ма“ у се зо ни

Ку гла ши „Сре ма“ до жи ве ли су про
шле не де ље дру ги по раз ове се зо не и 
то по но во од еки пе „До ли на“ из Па ди не. 
Еки па из Па ди не је по ка за ла ви сок ни во 
игре и за слу же но за у зи ма ју пр во ме сто 
у ли ги са мак си мал ним учин ком, без по
ра за.

Утак ми ца је оби ло ва ла до брим по те зи
ма и не из ве сним тре ну ци ма. Ми тро вач ки 
ку гла ши  су др жа ли при кљу чак до по ло ви
не тре ћег бло ка, ка да је пре су ди ла мла
дост го сту ју ће еки пе и бо ља кон ди ци о на 
при пре ма. „Срем ци“ ни су мо гли да па ри
ра ју рас по ло же ним го сти ма, јер су тек иза
шли из пе ри о да опо рав ка од здрав стве них 
про бле ма иза зва них ви ру сом гри па. То је, 
ка жу у клу бу, ути ца ло и на не што ло ши ји 
ре зул тат. Утак ми ца је ина че би ла ин те ре
сант на за гле да о це. Би ло је ле пих ку гла
шких по те за и по ка за ло се за што су ове 
две еки пе у вр ху Пр ве вој во ђан ске ли ге. Уз 
оче ки ван рас плет у Су пер ли ги, обе еки пе 
пла си ра ће се у ви ши ранг так ми че ња.

ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ чАР“ 

Са вла да не ли дер ке
АР КУС ли ге Ср би је

ПЛЕјОФ ПР ВЕ РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЖЕН СКЕ КО ШАР КА ШКЕ 
ЛИ ГЕ – СЕ ВЕР

Ве ли ка по бе да
Ми тров чан ки

У Пр вом ко лу А гру пе пле јо фа 
Пр ве ре ги о нал не ли ге, ко шар ка
ши це „Сре ма“ по бе ди ле су про
шлог ви кен да, 26. фе бру а ра у 
дер би утак ми ци го шће из Зе му на. 
Ве ли ка бор ба во ди ла се на пар
ке ту ха ле „Пин ки“. У не из ве сној 
утак ми ци са мно го пре о кре та, 
„Срем“ је ус пео да по бе ди ве о ма 
ква ли тет ну еки пу и на нај бо љи 
на чин за поч не плејоф фа зу так
ми че ња. До ма ће ко шар ка ши це 
оста ви ле су ср це на пар ке ту и за
слу же но сла ви ле. За ЖКК „Срем“ 
игра ле  су: Ма ри ја Ко стић 22 по
е на, Ми ли ца Ин ђић 19 по е на, 
Мир ја на Ми ло ва но вић 16 по е на, 
Ми ли ца Ђор ђић 13 по е на, Ан ђе
ла Ри ђо шић 3 по е на, Ми ла Ни ко
ли, Ни ко ли на Ба ла нац, Ми ли ца 
Три ван, Зо ра на Де до вић, Ни на 
Хер цег, Ми ли ца Је ри нић.Тре нер 
Не ма ња Ста мен ко вић. У еки пи 
из Зе му на нај е фи ка сни ја би ла је 
два де сет тро го ди шња игра чи ца 
Је ле на Ву ја син са 28 по е на. 

ЖКК „Срем“ СМ   ЖКК „Гирл Бо рац ба скет” Зе мун 73:72 
(12:15, 21:21, 24:13, 16:23).

ЖРК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја – ЖОРК „ја го ди на“ ја го ди на 
25:22 (13:10)

ЖРК „Же ле зни чар“: Жак, Ча врић 1 
(цр ве ни 37′), Обре но вић 5, Та бак 7, Авра
мо вић, То до ро вић, Ло врић 3, Цви ја но вић 
2, Ко ва чић, Жа ку ла, Си мић 2, Чин ку, Иг
ња то вић 2, Јо ва но вић 2, Ва сиљ ко вић (К), 
Те шић 1. Тре нер: Вла да Ши ми чић.

ЖОРК „ја го ди на“: Ра ди во је вић, Аџић 
(К) 7, Кој чић, Си ма то вић, Пе јо вић 1, Су
кур, Гу гач 1, Ра де вић 8, Хлогyик 1, Мар
ко вић 1, Бо ји чић 1, Ђу ра ши но вић, Бо
гу но вић, Сто ја но вић, Гој ко вић. Тре нер: 
Дра ган Мар ков.

У пе так, 24. фе бру а ра у Спорт ском цен
тру Ин ђи ја до ма ћи ЖРК „Же ле зни чар“ 
уго стио је еки пу „Ја го ди не“ у окви ру 16. 
ко ла АР КУС ли ге Ср би је. Утак ми ца је од
и гра на у Спорт ском цен тру Ин ђи ја пред 
око 500 гле да ла ца.

Пу бли ка је мо гла да ужи ва у од лич ној 
ру ко мет ној пред ста ви ко ју су при ре ди ле 
игра чи це „Же ле зни ча ра“ и „Ја го ди не“ у 
та ко зва ном дер би ју ко ла. 

Го сту ју ћа еки па си гур ни је отва ра меч и 
има вођ ство од два го ла раз ли ке све до 
18. ми ну та. Та да Ин ђин чан ке пред во ђе не 
сјај ном ка пи тен ком Јо ва ном Ва сиљ ко вић 
на го лу, па пре ко Уне Обре но вић до Ду ње 
Та бак пре о кре ћу ре зул тат у сво ју ко рист и 

на од мор од ла зе са три го ла пред но сти, 
13: 10.

Три бр за го ла у на став ку су и од ре ди ла 
ко нач не по бед ни це иа ко се го шће ни јед
ног тре нут ка ни су пре да ва ле. Њи хо ва по
те ра је углав ном сти за ла до ми нус два го
ла раз ли ке. На кра ју меч го лом, за кљу чу је 
Ду ња Та бак за ко нач них, 25: 22.

За игра чи цу утак ми це про гла ше на је Уна 
Обре но вић ко ја је че сти та ла еки пи „Ја го
ди не“ на фер игри.

– Сво јој еки пи, та ко ђе,  же лим да се за
хва лим на од лич ној игри. Ми слим да смо 
се ис ку пи ли за пр ви део так ми че ња и ових 
не ко ли ко утак ми ца на ко ји ма су би ли про
ма ше ни мно ги зи це ри. Од лич но смо по ста
ви ли од бра ну и она нам је да ла нео п ход но 
са мо по у зда ње. У на став ку се зо не на да мо 
се бо љим игра ма и, пре све га, да нам еки
па бу де здра ва ре кла је Обре но вић.

По сле 16. ко ла, ЖРК „Же ле зни чар“ Ин
ђи ја за у зи ма тре ћу по зи ци ју на та бе ли АР
КУС ли ге Ср би је са осво је них 16 бо до ва.

Ина че, у утак ми ци 15. ко ла АР КУС ли ге 
Ср би је ко ја је од и гра на че ти ри да на ра ни
је, у по не де љак, 20. фе бру а ра, ЖРК „Же
ле зни чар“ Ин ђи ја са вла дао је и „На и су“ у 
Ни шу, 29:30. М.Ђ.

Де таљ са сјај не жен ске ко шар ка шке 
Плејоф утак ми це у ха ли „Пин ки“
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ФК „ИН ЂИ јА ТО јО ТА јЕРС“

По бе да на стар ту
про лећ ног де ла пр вен ства

ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“ Ин ђи ја ФК „Ло зни ца“ Ло зни ца 1:0 (0:0)
ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“: Чу пић, Ку кољ, 

Де сан чић, Ср би ја нац, Ђу рић, Бо јо вић, 
Ра ђен, Сто ја но вић Мар ко,  Ја њић, Га ји
ло вић, Ра кић. Игра ли су још: Ђур ко вић, 
Ву ко вић, Ђу рич ко вић

ФК „Ло зни ца“: Ву ка ши но вић, Је вре мо
вић, Мар тин ке вич, Ми ћић, Ри стић, Ко
мар че вић, Да бић, Ја ко вље вић, Ви ћен ти
је вић, Ма рин ко вић, Сто ја но вић. Игра ли 
су још: Сан трач, Пе тро вић, Ива но вић, 
Дам ња но вић

Фуд ба ле ри „Ин ђи је То јо Та јерс“ у окви
ру 20. ко ла Мо царт бет Пр ве ли ге Ср би
је у су бо ту, 24. фе бру а ра на „То јо Та јерс 
аре ни“ уго сти ли су еки пу „Ло зни це“. Го
сти су пр ви при пре ти ли по сле кор не ра, 

али ско ро си гу ран по го дак спре чио је ка
пи тен до ма ћих Ми ју шко Бо јо вић. Ми ћић 
је про пу стио шан су за вођ ство у 22. ми
ну ту ме ча. Он је шу ти рао ис ко са са 1213 
ме та ра али за ма ло по ред го ла.  У 43. ми
ну ту до ма ћин је при пре тио пре ко Ђу ри
ћа, али ње гов шут је оти шао из над го ла 
гол ма на Ву ка ши но ви ћа. 

Од мах на по чет ку дру гог по лу вре ме
на, до ма ћи су кре ну ли жу стри је пре ма 
го лу Ло зни ча на. По сле ком би на ци је не
ко ли ко игра ча „Ин ђи је“, Ку кољ је имао 
шан су да постгне пр ви гол на утак ми
ци, али тај шут је био не пре ци зан. У 55. 
ми ну ту ме ча ви ђе на је још јед на шан са 
до ма ћих. Усле ди ла је ду га лоп та Ми ла

на Ја њи ћа ка Ђу ри ћу,  али она на кра ју 
за вр ша ва у кор не ру. У 66. ми ну ту по сле 
кор не ра што пер Ин ђин ча на Ра ђен шу ти
ра гла вом, али пра во у гол ма на Ло зни це. 
Де се так ми ну та пред крај, Га ји ло вић из
ла зи пред ше сна е сте рац Ло зни ча на, али 
де фан зив ц

и го сти су ус пе ли да от кло не опа сност. 
Два ми ну та ка сни је и „Ин ђи ја“ до ла зи до 
вођ ства од 1:0. По сле гу жве ис пред го ла 
гол ма на Ву ка ши но ви ћа, лоп та до ла зи до 
Сте фа на Ђу ри ћа ко ји је ус пео да је по
ша ље у мре жу. Ис по ста ви ло се да је то 
до кра ја је ди ни ви ђен гол на ме чу и ко
нач них 1:0 за ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“ за 
по че так про лећ ног де ла пр вен ства. М.Ђ.

ПР ВА MOZ ZART BET ЛИ ГА СР БИ јЕ, 20. КО ЛО

Вр шча ни у де се так ми ну та
са вла да ли „Рад нич ки”

OФК „Вр шац” Вр шац – ФК „Рад нич ки” Срем ска Ми тро ви ца 2:1 (2:0)
OФК „Вр шац”: Мар ко вић, Пе трић, Илић, 
Па влов (од 65. То до ро вић), Гра о ња (од 
78. Па је вић), Бра у но вић, Па ра ђи на, Ла
зев ски, Ан дрић (од 78. Гла ви нић), Ста ни
са вље вић (од 59. То мић), Мр шу ља
ФК „Рад нич ки”: Дра ги ће вић, Ми о дра го вић 
(од 63. Илић), Ивић, Пе тро вић, Ри сто вић 
(од 75. Ча ра пић), Иг ња то вић, Ђор ђе вић, 
Илић, Спа со је вић, Ву јић (од 7. Ми лин ко
вић), Гр бо вић
Су ди ја: Ни ко ла Пе тро вић. Жу ти кар то ни: 
Мр шу ља, Бра у но вић, Ста ни са вље вић, 
Пе трић, Ан дри ја нић, Гла ви нић („Вр шац”), 
Гр бо вић, Спа со је вић, Пе тро вић („Рад нич
ки”)
Фуд ба ле ри „Рад нич ког” го сто ва ли су у су
бо ту 25. фе бру а ра у Вр шцу и оста ли без 
пр вих бо до ва у на став ку пр во ли га шког 
ка ра ва на. Еки па „Вр шца”, ко ја се у пре ла
зном ру ку ква ли тет но по ја ча ла, ре ши ла 
је ову утак ми цу у пр вих 12 ми ну та ка да 
су по стиг ну та оба го ла до ма ћи на. Но
ви играч Ба на ћа на Не ма ња Ан дрић био 
је пре зи цан већ у че твр том ми ну ту ме ча 
шу тем са иви це ка зне ног про сто ра. Пре
леп по го дак по сле со ло про до ра за вр шио 

је на де сној стра ни го ла „Рад нич ког”, бли
зу ме ста где се спа ја ју преч ка и ста ти ва. 
Исти играч про сла вио се не ко ли ко ми ну
та ка сни је, у 12. ми ну ту ка да је по сле при
ти ска на гол ма на Дра ги ће ви ћа за хва ће ну 
лоп ту у ше сна е стер цу пла си рао у гол 
Ми тров ча на. „Рад нич ки” је у дру гом де лу 
игре за и грао офан зив ни је, што је уро ди
ло пло дом – по гот ком из је да на е стер ца у 
52. ми ну ту. Пре ци зан по сре ди ни го ла је 
био Крстa Ђор ђе вић, али го сту ју ћа еки па 
до кра ја ме ча ни је ус пе ла да по рав на или 
пре о кре не ре зул тат. Ми тров ча ни у на ред
ном ко лу го сту ју „Ма чви” у Шап цу.

Циљ је игра ње у плејофу
Не по сред но пред на ста вак пр вен ства, 

шеф струч ног шта ба „Рад нич ког” Де јан 
Ни ко лић су ми рао је при прем ни пе ри од. 
Тре нер је углав но за до во љан ре зул та
ти ма са при пре ма и чи ње ни цом да је 
еки па оста ла у ма њеви ше истом са ста
ву. Је дан од про бле ма на по чет ку пр вен
ства мо гле би би ти по сле ди це по вре да 
два, три бит на игра ча.  Шеф стру ке по
но вио је да циљ еки пе оста је оп ста нак 

у кон ку рен ци ји за плејоф у гор њем де
лу та бе ле. Ре до ве „Рад нич ког” у зим ској 
па у зи по ја ча ли су: по врат ник Вла ди мир 
Пе тро вић, Алек са Ву јић, Вла ди мир Ми
ли ца но вић, Ми ло ван Илић, Ни ко ла Сте
ва но вић, Ми лош Осто јић, Дар ко Иса
и ло вић, Џејмс Ча ков ски. Из еки пе су 
оти шли Пе рић, Опар ни ца, Ко ва че вић, 
Мар ја но вић, Ма рин ко вић, Плав шић, 
Јан ко вић (пре шао у струч ни штаб).

Но вај ли је у ре до ви ма ми тро вач ког фуд бал ског пр во ли га ша
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ФУД БАЛ СКИ ПО НО ВНИ ПО СР ТАј 

По на вља ње већ ви ђе ног

Ни је пр ви пут у ду гој исто ри ји да 
нам се ово до га ђа , би ће то га 
си гур но још . Да бу де мо објек

тив ни, ни је по раз и ис па да ње од 
„Ше ри фа“ нај ве ћи фи ја ско до сад, са мо 
што сва ки не пла ни ра ни по раз и ис па
да ње бу де се ћа ње на све оне ра ни је 
европ ске по ср та је и да је нам пра во да 
пред ви ди мо слич на по на вља ња у 
бу дућ но сти.

За „Пар ти зан“ ова се зо на је мо гла да 
се на зо ве до не кле успе шном са мо у 
де лу ко ји се ти че европ ског на сту па. 
По ма ло из не на ђу ју ће, ре као бих, пре
ско че но је груп но так ми че ње и по бе
ђен бун де сли гаш „Келн“ и ти ме до че
ка но про ле ће у Евро пи. Клуп ски бу џет 
је по не што ин ка си рао. Ме ђу тим, ако 
се не ко по бе ди на стра ни и код ку ће 
са мо бу де по треб но по твр ди ти про лаз 
да ље и та ко се ви ну ти ме ђу 16 нај бо
љих европ ске Ли ге кон фе рен ци је, а то 
се не учи ни крај ња оце на не мо же да 

бу де по хвал на. Не мо же на ро чи то, ако 
европ ском де лу до да мо и ис па да ње у 
ше сна е сти ни до ма ћег ку па и из гу бље
ну ти ту лу већ на по ла пр вен ства.

Из ву чен је „Ше риф“, ко ји је из ме нио 
цео тим без так ми чар ских ме че ва ове 
по лу се зо не и тим ко ји европ ски на ступ 
због по ли тич ких зби ва ња ни је мо гао 
да од и гра на соп стве ном ста ди о ну 
не го на ту ђем у се би и обла сти из ко је 
до ла зи ни ма ло на кло ње ном глав ном 
гра ду Ки ши ње ву и то још без пу бли ке.

Кад се све то узме у об зир, окол но
сти за „Пар ти зан“ би ле су по вољ не и 
уз по бе ду у го сти ма у пр вој утак ми ци с 
раз ло гом се оче ки ва ла ове ра пла сма
на да ље не до ма ћем те ре ну.

На ша ста ра осо би на је да од го то вог 
на пра ви мо ве ре си ју, да ура ди мо 
не што што иза зи ва не ве ри цу. По ми
слим да то са мо ми мо же мо, а при ме
ри из про шло сти пот кре пљу ју ми уве
ре ње.

 Не мо ра се ићи ни да ле ко, 2015. 
го ди на у де цем бру до шао је не мач ки 
„Ауг збург“. Би ло је до вољ но чак и да се 
код ку ће из гу би са го лом раз ли ке да би 
се про шла гру па Ли ге Евро пе и пре зи
ме ло у Евро пи јер је „Пар ти зан“ ра ни је 
по бе дио у Не мач кој 31. Да спо ме нем 
да се „Ауг збург“ бо рио за оп ста нак у 
Не мач кој и ка сни је ис пао из ли ге. И то 
је про коц ка но и на кон вођ ства од 10 
из гу бље но је 13. Про коц ка на је при ли
ка да се на про ле ће у Бе о гра ду до че ка 
слав ни „Ли вер пул“, ко ји је уме сто у 
Бе о гра ду го сто вао у Ауг збур гу. Се зо ну 
ра ни је „Лу до го рец“ је др жан у ша ци, 
он да глуп цр ве ни кар тон и све је сру
ше но.

Се зо на 2011/12, дво меч са „Ген комׅ“ у 
ква ли фи ка ци ја ма за Ли гу шам пи о на. У 
го сти ма по во љан ре зул тат 12, са 10 
на ЈНА био би из бо рен про лаз да ље. 
Бо је  „Ген ка“ у то вре ме бра ни ли су 
Ти бо Кур тоа и Ке вин де Брујн. У ра ној 

Из ву чен је „Ше риф“, ко ји је из ме нио цео тим без так ми чар ских ме че ва ове по лу се
зо не и тим ко ји европ ски на ступ због по ли тич ких зби ва ња ни је мо гао да од и гра на 
соп стве ном ста ди о ну не го на ту ђем у се би и обла сти из ко је до ла зи ни ма ло на кло
ње ном глав ном гра ду Ки ши ње ву и то још без пу бли ке. Кад се све то узме у об зир, 
окол но сти за „Пар ти зан“ би ле су по вољ не и уз по бе ду у го сти ма у пр вој утак ми ци с 
раз ло гом се оче ки ва ла ове ра пла сма на да ље не до ма ћем те ре ну
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фа зи Не ма ња То мић про би ја Кур тоу и 
ба ца „Генк“ у нок да ун. „Пар ти зан“ је 
кон тро ли сао утак ми цу и он да не спрет
на игра ру ком у свом ше сна е стер цу, 
гол за „Генк“ и усле ди ла је ели ми на ци
ја. Игра ру ком не где по пут ове са 
„Ше ри фом“.

Не по сред но по сле „Ген ка“ усле ди
ла је ели ми на ци ја од ма ло по зна
тог „Ша мро ка“ из Ир ске не баш 

по зна те по до бром клуп ском фуд ба лу. 
По но во пе нал уз то још и фра пан тан 
гол го сти ју из да љи не.

Не знам ко ме је још про тив нич ки гол
ман дао гол у не ком евро так ми че њу и 
то још у ре гу лар ном то ку, а не у су диј
ској на док на ди ка да гол ман мо же да 
кре не у про тив нич ки ше сна е сте рац. 
„Пар ти за ну“ је пре су дио „Ли вор нов“ 
гол ман Аме ли ја, по сти гав ши гол гла
вом.

Пре „Ли вор на“, ма ло по зна ти изра
ел ски тим „Ма ка би Пе тах Ти ква“ на нео 
је блам жу за сва вре ме на. „Пар ти зан“ 
је у Изра е лу по бе дио 20 али ис по ста
ви ло се  да је и то био не до во љан 
ка пи тал за пла сман у на ред но ко ло. 
Код ку ће је до шло при зе мље ње са 25, 
до зво ље но је не по зна том клу бу сме
шног на зи ва да до жи ви еу фо ри ју. На ша 
коб је да су мно ги на на ма де би то ва ли 
у сво јој спек та ку лар но сти, мно ги ће 
нас се се ћа ти као „сеф те“ успе ха у 
Евро пи.

Ко ји ме сец пре „Пе тах Ти кве“, „Пар
ти зан“ је мно го дру га чи је ста јао. Са 
ста ту сом еки пе ко ја је у се зо на ма ра ни
је игра ла груп ну фа зу Ли ге шам пи о на, 
а се зо ну по сле на шла се ме ђу 16 нај
бо љих у Ку пу УЕ ФА до че као је као 
не сум њи ви фа во рит, од лу чу ју ћи меч за 

по нов ни ула зак у Ли гу шам пи о на  са 
„Арт ме ди јом“ из Бра ти сла ве. Уло га 
фа во ри та до не кле је оправ да на пот пу
ном над мо ћи на те ре ну но ни ство рен 
пре гршт број шан си ни је кру ни сан 
по гот ком. Ма ло кад ви ђе на ка но на да 
по про тив нич ком го лу ни је до ве ла до 
то ли ко же ље не ре а ли за ци је. Ма ши ло 
се не мо гу ће, би ло је не ствар но ка ко 
лоп та ни је мо гла да на ђе пут ка мре жи. 
То су утак ми це ко је оста вља ју ду же 
тра у ме и ду бо ки жал. Улог је био пре
ве ли ки, ква ли фи ка ци ја у Ли гу шам пи о
на про тив сла би јег ти ма, ко ји је на 
кра ју имао нео пи си ву сре ћу. Не сре ћа 
је хте ла да фа тал ни бу ду пе на ли и 
по нов но игра ње у Ли ги шам пи о на те 
је се ни оста ло је не до сти жно.

Ово су при ме ри по ср ну ћа и сви ли че 
је дан на дру ги. Као да је ра ни је ус по
ста вље на ма три ца, ко ја не мо же да се 
про ме ни и ко ја пре ти да трај но пра ти и 
до ве де до слич них по ср та ња у бу дућ
но сти. Сва европ ска ис па да ња из истог 
ка лу па и про ис ти чу, про ма шај ко ло сал
них при ли ка, сме шно при мље ни го ло
ви, по чет нич ка игра ња ру ком у свом 
ка зне ном про сто ру.

Ни сам по ми њао упе ча тљи ве „пе тар
де“ про тив „Ра пи да“, „Сла ви је“, „Кро а
ци је“ ни „Фља мун та ри“ из осма де се тих 
го ди на, до вољ но се то ме по дру гу ју из 
ри вал ског та бо ра..... 

Ка да се не што не пре ста но по на вља 
по ста је пра ви ло. Он да је већ ви ђе но 
по на вља ње истог. Ни сам пу ки кри ти
чар као мно ги, же лим да по хва лим кад 
има ма кар не што што за слу жу је хва лу. 
Осим две по бе де над „Кел ном“ ове 
се зо не ско ро да не ма све тлих та ча ка.

 Да не зву чим пе си ми стич ки, већ 

ви дим исте до га ђа је у на ред ним се зо
на ма. Или нам је су ђе но, или не где 
за пи са но или смо са мо крат ко ви ди и 
не спо соб ни да пред у пре ди мо не слав
не ис хо де.

Ми ће мо на ви ја ти и да ље, иш че ки ва
ти по ја ву та ле на та из омла дин ског 
по го на, но ви при мат у до ма ћем пр вен
ству и ре при зу ве ли чан стве них европ
ских епи зо да ко ји их је мо рам да ка жем 
и за тре ну так на пу стим тре нут ну ма ло
ду шност и би ло са мо што ба ца ју сен ку 
ове дру ге не слав не епи зо де.

Ипак не у спе си мо гу па мет но да се 
ис ко ри сте, као опо ме на, отре жње ње, 
пре и спи ти ва ње и та ко окре та ње но вог 
ли ста.

Сум њи чав сам да ће до то га до ћи 
јер да је ра ни је до шло не би се 
„per pe tum mo bi le“ ства ри по на

вља ле.
Да се по на да мо да ће овај пут би ти 

дру га чи је. Мо гло би се ре ћи да ов де од 
на де нај ви ше жи ви мо.

Озби љан смо клуб ко ји мо ра да 
спре чи да ље пе хо ве. Не слав ни при ме
ри из про шло сти мо ра ли су већ да 
за ин те ре су ју љу де у клу бу чи ји је за да
так да де лу ју и не до зво ле по на вља ње 
там них фраг ме на та исто ри је.

Ве руј мо иа ко пу но ме ста за ве ру 
не ма, га ји мо љу бав пре ма клу бу и 
по мо зи мо му да се вра ти на ста зу успе
ха и до жи ви све тле мо мен те у Евро пи.

До жи вља ва ли смо и „цр нобе ла“ 
чу да, ни су нам са мо па до ви свој стве
ни, да ле ко од то га. Има мо чи ме да се 
по ди чи мо.

Иде мо да ље, поч ни мо да ути ре мо 
пут по бе да и успе ха и бу ди мо стр пљи
ви. 

ШАХ

Са ра Ми јић
по тре ћи пут
пр ва ки ња Вој во ди не

Мла да ста ро па зов чан ка Са ра Ми јић 
по ста ла је пр ва ки ња Вој во ди не у ша ху 
за де вој чи це до 12 го ди на (ка дет ски 
уз раст). Пр вен ство је одр жа но про те
клог ви кен да у Но вом Са ду, а Са ра је 
овом по бе дом по ста ла тро стру ка пр ва
ки ња Вој во ди не, јер је прет ход не 2021, 
и 2022. го ди не на овом так ми че њу та ко
ђе за у зи ма ла пр ва ме ста.

З. K.

СТРЕљАШТВО
Алек сан дри Ха вран зла то
на Пр вен ству Ср би је у Сме де ре ву

Ју ни ор ска ре пре зен та тив ка пу шком 
Алек сан дра Ха вран из СД „Је дин
ство“ Ста ра Па зо ва би ла је нај бо ља у 
ква ли фи ка ци ја ма на Пр вен ству, ка да 
је упу ца ла по но во пре ко 630 кру го ва, 
што је свет ски се ни ор ски ре зул тат. 
Алек сан дра Ха вран је прет ход ног 
ви кен да у фи на лу Kупа Ср би је у 
Но вом Са ду осво ји ла зла то у ју ни ор
ској и сре бро у се ни ор ској кон ку рен
ци ји ва зду шном пу шком. Меч за зла то 
у Сме де ре ву је био ре при за ду е ла за 

нај сјај ни је од лич је у Kупу Ср би је, али 
у се ни ор ској кон ку рен ци ји. Сна ге су у 
бор би за пр во ме сто од ме ри ле Ха вра
но ва и Еми ли ја По ња вић из Тр сте ни
ка. У Но вом Са ду је По ња ви ће ва 
би ла успе шни ја, а у Сме де ре ву се 
Ха вра но ва ре ван ши ра ла и  по сле 
из јед на че не бор бе три јум фо ва ла  – 
16:14 у по е ни ма. Екип но је тим из 
Ста ре Па зо ве (Ха вран, Ха кач, Ада мо
вић) по но во осво јио пр во ме сто.

З. K.
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MRTAV
UGAO

Црвениђаволи
ко нач но игра ју фуд бал

Про шле не де ље смо до би ли па ро
ве осми не фи на ла у фуд бал ској 
Ли ги Евро пе и Ли ги кон фе рен ци

је. Так ми че ње у Ли ги шам пи о на иде 
не што спо ри је, с об зи ром на то да је 
мак си мал но раз ву че но не би ли се узе
ле па ре на ТВ пра ви ма.

Нај ве ће из не на ђе ње пр вих ме че ва 
но ка ут фа зе Ли ге шам пи о на је сте 
по ср ну ће сва че ти ри ен гле ска клу ба. 
Раз вој до га ђа ја ко јем се ма ло ко на дао 
до би ће свој епи лог у на ред ним не де
ља ма.

То тен хем је у од врат ној утак ми ци 
ус пео да из гу би ми ни мал ним ре зул та
том од Ми ла на у го сти ма. Не ма се ту 
бог зна шта ре ћи о еки пи из Лон до на 
ко ја це ле се зо не игра ан ти фуд бал, али 
и по ред то га су у Пре ми јер ли ги у бор
би за ме сто ко је во ди у Ли гу шам пи о
на. Да им ни је Кеј на, не би ви де ли 
Евро пе. Чо век их ву че на ле ђи ма већ 
го ди на ма уна зад. А тро фе ја ни на 
ви ди ку. Ште та за та кву игра чи ну. 
На рав но, он ће би ти глав ни адут 
То тен хе ма у ре ван шу.

Чел зи је из гу био од Дорт мун да и 
са да се по ста вља пи та ње ко ли ко ће 
још га зда клу ба има ти раз у ме ва ње за 
Гре је ма По те ра. Му че ник не зна ви ше 
ни шта да ка же пред но ви на ри ма, јер 
ни ње му ни је ја сно ка ко да иза ђе на 
крај са си ту а ци јом. У клуб је до шла 
го ми ла но вих игра ча ко ји је два да се 
по зна ју, а на ње му је да од њих на пра
ви еки пу. Те жак по сао, с то га и они под
оч ња ци до ко ле на ен гле ског стра те га 
ко ји је био хит са еки пом Брај то на пре 
ове по ги би је у Чел зи ју.

Нај ве ћи бро до лом до жи вео је Ли вер
пул на свом те ре ну. Ре ал Ма дрид их је 
пре га зио са 5:2 и за пе ча тио се зо ну 
редса ко ји ви ше не ма ју че му да се 
на да ју. А ми сли ли су да би Ли га шам
пи о на мо гла да им из ву че се зо ну. Са да 
је ја сно да Клоп не ма кон тро лу над 
еки пом, по себ но у де фан зив ном ре ду 
где ду ва про ма ја од по чет ка се зо не. 
Вре ме је да се не ким игра чи ма по же ли 
сре тан пут, са мо што би вр ло ла ко у 
па ке ту са њи ма мо гао би ти и не мач ки 
тре нер.

Је ди ни ен гле ски тим ко ји ни је из гу
био је Ман че стер Си ти. Че та Пе па 
Гвар ди о ле је ре ми зи ра ла са Лај пци гом 
у го сти ма. Ре зул тат ко ји сва ка ко не 
пла ши Ен гле зе пред ре ванш, али с 
об зи ром на то да је Си ти у про мен љи

вој фор ми у по след ње вре ме, мо ра ју 
иза ћи на те рен са мак си мал ним по што
ва њем пре ма про тив ни ку. А то је већ 
по сао за Гвар ди о лу ко ји, исти на, ове 
се зо не ву че не ке крај ње чуд не тре нер
ске по те зе. 

Још јед но из не на ђе ње, ако се та ко 
мо же на зва ти, је по раз Па ри за од 
Ба јер на код ку ће. Ми ни ма лац ко ји 
Ба вар ци но се у ре ванш је и ви ше не го 
што су оче ки ва ли. На рав но, по след ње 

што се би сме те да до зво ли те је от пи
си ва ње еки пе као што је Па риз. Фран
цу зи ће мо ра ти да на пад ну и ви ја ју 
ре зул тат, што га ран ту је сја јан меч у 
на ја ви. Оно на че му мо ра ју да по ра де 
је сте на чин ка ко да се из бо ре са ви со
ким пре син гом про тив ни ка, јер су у 
ве ћем де лу ме ча про тив Ба јер на би ли 
у под ре ђе ном по ло жа ју. Џа ба ми ли о ни 
уту че ни у на пад. Мо ра не ко из не ти ту 
лоп ту.

Ме си је, ина че, још јед ном по ка зао 

сво ју скло ност да на пу шта брод ко ји 
то не. Већ је на ја вио да ће, уко ли ко 
ње гов тим ис пад не из так ми че ња, оти
ћи из Па ри за на кра ју се зо не. Мо жда 
се при дру жи Ро нал ду ко ји пу ни мре же 
ама те ри ма у Са у диј ској Ара би ји.

Ипак, ти ту ла блок ба сте ра у европ
ским так ми че њи ма при па ла је јед ном 
ду е лу Ли ге Евро пе. Ју нај тед и Бар са су 
од и гра ли сја јан дво меч. Го ле а де, пре о
кре ти и на кра ју сла вље Ен гле за по сле 
ре ван ша у Ман че сте ру. Рет ко кад се 
ви ђа да је дан ду ел Ли ге Евро пе за се ни 
окр ша је у Ли ги шам пи о на, а то се упра
во де си ло.

Ман че стер Ју нај тед игра мо жда и 
нај бо љи фуд бал у Евро пи овог тре нут
ка. За слу га при па да Мар ку су Раш фор
ду ко ји те ро ри ше про тив нич ке од бра
не. Деч ко је по лу део не где по сле Свет
ског пр вен ства и не за у ста вља се.

Дру ги „кри вац“ за рап со ди ју црвених
ђавола, ко ји су се укљу чи ли у бор бу за 
ти ту лу у Пре ми јер  ли ги, је сте хо ланд
ски струч њак Ерик Тен Хаг. Чо век ко ји 
је од Ајак са на пра вио јед ну од нај а
трак тив ни јих еки па у Евро пи про те клих 
го ди на, са да у Ман че сте ру ра ди исту 
ствар. А не та ко дав но био је на иви ци 
ам би са по сле ка та стро фал ног по чет ка 
се зо не. По себ но је од јек нуо онај по раз 
од ма лог Брент фор да од 4:0 ка да су 
мно ги би ли спрем ни да му ви де ле ђа. 
Ово што се са да де ша ва са Ју нај те дом 
је кла си чан при мер ка ко стр пље ње 
упра ве са по је ди ним ме на џе ри ма мо же 
да до не се до бре ре зул та те.

Што се Ли ге кон фе рен ци је ти че, 
нај ви ше па жње је сва ка ко при
ву као ду ел на шег Пар ти за на и 

мол дав ског Ше ри фа. Цр но – бе ли су се 
не слав но про ве ли у овом дво ме чу. 
Про коц ка ли су пред ност из пр вог ме ча 
и у ре ван шу из гу би ли пред сво јим 
на ви ја чи ма и ис па ли из так ми че ња.

О фуд ба лу не тре ба мно го тро ши ти 
ре чи. Уо ста лом, шта ре ћи о еки пи ко ја 
је не дав но по пи ла че ти ри ко ма да од 
не ке та мо Мла до сти из Но вог Са да. И 
то на свом те ре ну.

Ве ћу па жњу су при ву кла де ша ва ња 
око ста ди о на јер се ди гла ку ка и мо ти
ка на упра ву клу ба. Ови се, пак, ни су 
мно го по тре сли. На рав но, би ће зад њи 
ко ји ће при хва ти ти кри ви цу и оти ћи. По 
пра ви лу, пр ви од ла зи тре нер. И та ко у 
круг. Док пот пу но не уни ште је дан од 
на ша два нај ве ћа клу ба. Ту га. 

„Кри вац“ за рап со ди ју 
црвенихђавола, ко ји су се 
укљу чи ли у бор бу за ти ту
лу у Пре ми јер  ли ги, је сте 
хо ланд ски струч њак Ерик 
Тен Хаг. чо век ко ји је од 

Ајак са на пра вио јед ну од 
нај а трак тив ни јих еки па у 

Евро пи про те клих го ди на, 
са да у Ман че сте ру ра ди 

исту ствар. А не та ко дав
но био је на иви ци ам би са 

по сле ка та стро фал ног 
по чет ка се зо не. По себ но је 

од јек нуо онај по раз од 
ма лог Брент фор да од 4:0 

ка да су мно ги би ли спрем
ни да му ви де ле ђа. Ово 
што се са да де ша ва са 
ју нај те дом је кла си чан 
при мер ка ко стр пље ње 

упра ве са по је ди ним 
ме на џе ри ма мо же да до не

се до бре ре зул та те
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До бро вољ но слу же ње вој ног ро ка са оруж јем
и курс за ре зер вне офи ци ре Вој ске Ср би је

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цен тар Ми ни стар ства од бра не
Срем ска Ми тро ви ца

ЖОК „јЕ ДИН СТВО“ 

Хра бра по бе да
у Kупу иза зи ва ча 2023

Од бој ка ши це „Је дин ства“ из Ста ре 
Па зо ве са вла да ле су у сре ду, 22. 
фе бру а ра у пр вој утак ми ци по лу фи
на ла ЦЕВ Kупа иза зи ва ча еки пу 
„Лу го жа“ из Ру му ни је са 3:2 (25:21, 
21:25, 17:25, 25:16 и 15:8). Гле да о ци 
на пу ним три би на ма ха ле „Парк” у 
Ста рој Па зо ви при су ство ва ли су 
вр хун ској од бој ка шкој пред ста ви пу ној 
пре о кре та. Пр ви сет го шће из Ру му ни
је су до би ле и на ре зул та ту 6:9, тре
нер до ма ћих Ца ко вић узи ма тај ма ут. 
На кон ко га „Је дин ство“ пре ла зи у 
офа ни зи ву, су сти же их и при во ди сет 

кра ју 25:21 за по чет них 1:0. У дру гом 
упра во обр ну та си ту а ци ја. Од бој ка
ши це „Лу го жа“ слич но као „Је дин ство“ 
у пр вом се ту пре о кре ћу си ту а ци ју при 
сре ди ни се та и са 25:21 из јед на чу ју на 
1:1. На кри ли ма успе ха од бој ка ши це 
„Лу го жа“ на ста вља ју и у тре ћем се ту. 
На ра дост сто ти њак на ви ја ча из Ру му
ни је при сти глих у Ста ру Па зо ву, њи хо
вом ти му го то во им све иде од ру ке, а 
„Је дин ству“ баш ни шта, и „Лу гож“ убе
дљи во до би ја 25:17. На кон то га, 
„Је дин ство“ се бу ди. Јо ва на Зе ле но
вић уво ди нео п ход ну ста бил ност, 

Бран ка Ти ца вра ћа осмех на ли це и 
по е ни ма ра дост сво јој еки пи. У че твр
том се ту уло ге су се обр ну ле и са да 
„Је дин ство“ убе дљи во до би ја 25:16 и 
из јед на че ње 2:2 за тај брејк. У од лу чу
ју ћем пе том се ту „Је дин ство“ на ста
вља са до бром игром,  на кон по чет не 
ре зул тат ске клац ка ли це се од ле пљу
је и над моћ но га при во ди кра ју са 
15:8.

Ре ванш се игра у дво ра ни Јо ан 
Kунст Гер ма не ску у Лу го жу у сре ду, 1. 
мар та 2023.го ди не. 

Д. Г.
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ДР ЖАВ НА ПР ВА КИ њА У БА ЦА њУ КУ ГЛЕ МИР јА НА ДА СО ВИћ

Ми ни ни атлет ски сно ви се по ла ко 
оства ру ју – на ре ду је Евро па
На не дав но одр жа ном се ни ор ском 

дво ран ском атлет ском пре вен ству, 
ко је је оку пи ло нај бо ље так ми ча ре 

„кра љи це спор то ва“ у Ср би ји, Мир ја на 
Да со вић је по твр ди ла др жав ну ти ту лу у 
ба ца њу ку гле, оства рив ши нор му за на
ред но Европ ско пр вен ство мла ђих се ни о
ра и се ни ор ки ко је се по ло ви ном ју ла ове 
го ди не одр жа ва у фин ском гра ду Еспоу. 
Хи тац од 14.54 ме та ра, ко ји је оства ри ла 
у нај ја чој кон ку рен ци ји по стао је њен но
ви лич ни ре корд, али и под стрек да кроз 
још ин тен зив ни ји рад са тре не ром Сло бо
да ном Ма ца но ви ћем по сте пе но по бољ ша 
ре зул тат и до ђе до „ма гич них“ да љи на 
ко је бе ле же нај бо ље европ ске и свет ске 
ба ца чи це. Ми на Да со вић као нај бо ља у 
Ср би ји у сво јој ди сци пи ни је де фи ни тив но 
без прем ца у Атлет ском клу бу „Сир ми ум“ 
и на пу ту је да на сле ди нај у спе шни ју ми
тро вач ку атле ти чар ку Дра га ну То ма ше
вић.

– Пре за до вољ на сам по след њим ре зул
та ти ма, јер су они у скла ду са пла но ви ма 
ко је имам са тре не ром да ову зим ску се
зо ну за вр ши мо са да љи ном од 14.50 ме
та ра, на ро чи то због то га што у зим ским 
усло ви ма не ма мо иде ла не усло ве за тре
нинг. Оста је да на ста ви мо са до брим ра
дом и оче ку јем да би овог ле та мо гла да 
по стиг нем да љи ну пре ко 15 ме та ра, што 
би био од ли чан ре зул тат. Нор ма за Европ
ско превнство чи ни ме из у зет но срећ ном. 
Још сам под ути ца јем ја ких емо ци ја ко је 
не мо гу пот пу но да де фи ни шем, али осе
ћам да имам не ку „ва жност“, да сам спор
ти ста од ко га се оче ку ју ве ли ки ре зул та ти 
и зна чај ни ко ра ци у ка ри је ри, ка же срем
ско ми тро вач ка др жав на шам пи он ка ко ја 
се на да да би кроз ко ју го ди ну, као део ре
пре зен та ци је мо гла на ве ли ка европ ска и 
свет ска так ми че ња где се су да нас Ива на 
Ву ле та, Си нан че вић, Ко ла ши нац и оста
ли нај бо љи срп ски атле ти ча ри. Ба цач ке 
нор ме за вр хун ска се ни ор ска так ми че ња 
кре ћу се од при бли жно 18 ме та ра и ви ше. 
По др шку у ви ду ко ри сних са ве та и пре но
ше ња дра го це них ис ку ста ва има у клуп
ској ко ле ги ни ци  пе то стру кој олим пиј ки, 
Дра га ни То ма ше вић.

Ми на је од ма лих но гу пред о дре ђе на 
за спорт. Још у вр ти ћу и основ ној шко
ли про ба ла је ка же, мно ге спор то ве  од 
гим на сти ке, пли ва ња и ка ра теа до ра
зних ве шти на атле ти ке. До „кра љи це 
спор то ва“ до шла је на  ини ци ја ти ву оца 
Дра га на. Ина че су Мир ја ни на оба  ро ди
те ља и стриц у сво је вре ме би ли ак тив
ни спор ти сти. Ро ђе на се стра та ко ђе се 
ба ви ла атле ти ком. Ана Да со вић – ње на 
се стра од стри ца, би ла је успе шна ба ца
чи ца ди ска. Мир ја ни на спорт ска при ча по
че ла је тре нин зи ма тр ча ња код тре не ра 
Бо ја на Ко мле ни ћа, али ка ко то код де це 
у спор ту че сто би ва, ов де се ни је уста ли
ла ни ти је се бе пре по зна ла као тр ка чи цу, 
па се на са вет тре не ра по све ти ла ба ца
њу вор тек са. Че тр на е сто го ди шња Мир
ја на већ та да по ста је пр вак Вој во ди не и 
убр зо са тре не ром Дра ги шом Ђор ђи ћем 
пре ла зи на ба ца ње ко пља, где је на сту

па ла у ју ни ор ској кон ку рен ци ји. Усле дио 
је пре ла зак у „Сир ми ум“ и рад са тре не
ром Алек сан дром Спа ји ћем и са да шњим 
тре не ром Сло бо да ном Ма ца но ви ћем ко ји 
је, ка ко са ма ка же, ус пео да је „на го во ри“ 
да се окре не ба ца њу ку гле  спор ту ко ји 
је јед но вре ме успе шно упра жња ва ла на 
школ ским так ми че њи ма. Би ло је то ав гу
ста 2018. го ди не. Овај из бор по ка зао се 
као до бит на ком би на ци ја јер ће се Ми на 
уско ро оса мо ста ли ти у срп ском вр ху ба
ца чи ца ку гле. Већ у на сту па ју ћој се зо ни 
по ста ла је др жав ни пр вак а исте зи ме у 
дво ра ни је „ба ци ла“, за по чет ни ке од лич
них 12.50 ме та ра. На жа лост, за де си ли су 
је озбиљ ни пе хо ви – ин фек тив на мо но ну
кле о за и ка ран тин због епи де ми је ко ви да. 
Ви ше ме сеч на па у за те шко јој је па ла, али 
је упор но шћу и ра дом по но во кре ну ла ка 
вр ху. На ред ног ле та, по бе ди ла је на се
ни ор ском пр вен ству др жа ве хи цем од 
12.82 ме тра. У Вој во ди ни је за дру ге ба
ца чи це ку гле та лен то ва на Ми тров чан ка 
већ би ла не до сти жна. Ства ри су се пот
пу но сло жи ле про шле го ди не, на ро чи то 
по сле Ме ди те ран ских ига ра у сеп тем бру 
где је „ба ци ла“ 13.64 ме та ра. То пр во ве
ли ко ме ђу на род но так ми че ње одр жа но у 
ита ли јан ском гра ду Пе ска ри за Ми ну је 

би ло ве ли ки под стрек. Да је та да у Ита ли
ји по но ви ла свој лич ни ре корд до шла би 
до ме да ље, али је од та да де фи ни тив но 
по не ла дрес ре пре зен та ци је и по ста ла 
так ми чар на ко га се под за ста вом Ср би
је ите ка ко ра чу на. Оства ри ла је нор му и 
за ово го ди шње ме ди те ран ско так ми че ње, 
али на ци о нал ни са вез ни је во дио атлет
ску еки пу Ср би је. 

Спорт ски раз вој Мир ја не Да со вић ишао 
је „здра вим“ и по сте пе ним то ком, упо ре до 
са ње ним фи зич ким и пси хич ким са зре
ва њем. И са ма при зна је да је на пу ту до 
да на шњег ста ту са са рад њом са тре не ром 
Ма ца но ви ћем мно го ра ди ла на уну тра
шњој мен тал ној ста бил но сти и кон цен
тра ци ји. За то је тре нер осо ба у ко ју има 
мак си мал но по ве ре ње. Са ма при зна је да 
је ње ну енер ги ју тре ба ло укр о ти ти и усме
ри ти на пра ви на чин. Да би сва ко так ми
че ње по ста ло огле да ло до брих тре нин га 
мо рао се ели ми ни са ти страх од при ти ска 
и кон ку рен ци је. До вр хун ског спорт ског 
ре зул та та те шко се до ла зи без мно гих од
ри ца ња.

– Искре но, по сто ји од ри ца ње, али се у 
мом слу ча ју тре нин зи ни кад не пре ска чу. 
Тре нут но тре ни рам шест пу та не дељ но 
уз је дан дан од мо ра, та ко да рет ко кад 

Мир ја на Да со вић у ка рак те ри стич ном ба цач ком ста ву – при пре ма за хи тац 
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„ми ру јем“. Код ме не у по ро ди ци ни је би
ло оне ро ди тељ ске ка зне – „не мо жеш на 
тре нинг“, већ обр ну то „мо раш и на тре
нинг, али и да учиш“. У основ ној шко ли то 
је ишло не што лак ше, да би од ла ском у 
сред њу ме ди цин ску шко лу, ка ко ми то ка
же мо, кре нуо „пун гас“ – од ла сци у шко лу, 
уче ње, тре нин зи, не кад и два пу та днев
но. На рав но, про фе со ри су ми  из ла зи ли 
у су срет а увек се на ла зи ло до вољ но сло
бод ног вре ме на за из ла зак са дру штвом. 
За и ста не мам за чим да жа лим, ка же на
ша са го вор ни ца,  да на шњи сту дент Ви со
ке стру ков не шко ле у Срем ској Ми тро ви
ци. 

Спорт јој је, ка же, у ра зним жи вот ним 
при ли ка ма већ до нео мно го.

– На сва ком так ми че њу има по зи тив не 
тре ме, али ја пр вен стве но гле дам се бе  и 
раз ми шљам о свом ре зул та ту. Спорт је 
фан та стич на ствар. По мо гао ми је у мно
гим си ту а ци ја ма и ја на ње га не мо гу да 
гле дам као на оба ве зу или на ви ку. Јед но

став но  као што је нор мал но да сва ко ју
тро до руч ку је мо, та ко је за ме не тре нинг 
уо би ча је ни стил жи во та и не мо гу без ње
га. Увек сам у спор ту на ла зи ла уто чо ште 
и бег од би ло ка квих про бле ма, та ко да 
на атле ти ку, ста ди он и љу де на ста ди о ну 
гле дам као на сво ју дру гу по ро ди цу. За то 
сви ма и пре по ру чу јем да се ба ве спор том, 
пр вен стве но  због се бе и тог до брог осе
ћа ја. Ако се уз то пре по зна та ле нат и до ђе 
не ки до бар ре зул тат, тим бо ље, ка же Мир
ја на Да со вић. 

Ба ве ћи се спор том по сре ћи ло јој се да 
упо зна мно ге гра до ве и ре ги о не Ср би је. 
При ча ју ћи о то ме, у јед ном тре нут ку на
ша ли ла се на ра чун се бе и спор ти ста у 
овој ди сци пли ни. Њих оправ да но „би је“ 
глас да „во ле да по је ду“, па они  ка ко ре
че Ми на, сва ку при ли ку то ком пу то ва ња и 
бо рав ка на так ми че њи ма ис ко ри сте не би 
ли про ба ли и упо зна ли раз ли чи те ку ли
нар ске „мај сто ри је“ и но ви те те.

Д . Мо стар лић

Тре нер Сло бо дан Ма ца но вић ра ди са 
Ми ном по след ње че ти ри го ди не. При хва
тио ју је као ба ца чи цу ко пља и од пр вих 
да на тре нин га у њој је ви део успе шну 
ба ца чи цу ку гле, иа ко она ни је би ле пре
ви ше оду ше вље на том иде јом. Пре ма ре
чи ма тре не ра Сло бо да на, пр вих го ди ну 
да на упо ре до је ба ца ла и ко пље и ку глу, 
све док је др жав на ти ту ла са ку глом ни је 
„осо ко ли ла“ да оста не у овој ди сци пли ни. 
Усле ди ли су нај бо љи др жав ни ре зул та ти, 
а њи хо ва кру на је сте не дав ни  пла сман 
на Евросп ко пр вен ство у Фин ској.

– Искре но се на дам и убе ђен сам, да 
ће Ми на до ле та ба ца ти пре ко 15 ме та ра. 
Већ на овом др жав ном пр вен ству би ло је 
про сто ра  јер хи тац ко ји је ба ци ла ни је 
био тех нич ки нај бо љи, али га је до бро ба
ци ла и ми слим да ре ал но вре ди око 14.80 
ме та ра, што нам да је на ду за ве ће да љи
не. Та да љи на од пре ко 15 ме та ра до ве ла 
би нас у европ ско фи на ле, али је бор ба 
за ме да љу, објек тив но гле да ју ћи још да
ле ко, јер су ов де ме ђу нај бо љим ба ца чи
ца ма у Евро пи по треб не да љи не од око 

17 ме та ра, ка же тре нер Ма ца но вић ко ји, 
уко ли ко се пла ни ра ни ре зул та ти оства ре 
на ме ра ва да у на ред не две, три го ди не 
по ра ди на уна пре ђе њу Мир ја ни не ба цач
ке тех ни ке, ко ја би у том слу ча ју са „леђ
не“ пре шла на „ро та ци о ну“. Она омо гу ћа
ва ве ће да љи не а са мим тим и на ступ на 
нај ја чим так ми че њи ма. Тре нер је уве рен 
да су ови пла но ви  ре ал но оства ри ви, 
на рав но уз мно го ра да, стр пље ња, али 
и нео п ход не фи на нисјке и дру ге по мо ћи 
у сми слу бо љих усло ва за тре нинг, аде
кват не су пле мен та ци је, ис хра не и на чи на 
опо рав ка, с об зи ром на то да је, ка ко сам 
ка же, Мир ја на Да со вић тре нут но је ди на 
се ни ор ска атле ти чар ка из Срем ске Ми
тро ви це са европ ском нор мом. Ујед но, 
мла ђи се ни ор ски уз раст је „нај о се тљи ви
ји“ и ва жи за  пре лом ну тач ку у ка ри је ри 
мно гих спор ти ста. Ми ни и ње ном тре не ру 
сва ка ко би до бро до шла ши ра по др шка 
ка ко  би оста ли на са да шњем шам пи он
ском пу ту и по пут мно гих спорт ских прет
ход ни ка, на нај бо љи на чин пре зен то ва ли 
име свог гра да у Евро пи и све ту.

Тре нер ко ји је пре по знао
Ми ни ну нај у спе шни ју ди сци пли ну

Тре нер Сло бо дан Ма ца но вић и Ми на Да со вић на по бед нич ком
по сто љу по след њег дво ран ског атлет ског Пр вен ства Ср би је

ОК „ИН ЂИ јА“
По бе да у Но вом Са ду

Од бој ка ши це „Ин ђи је“ оства ри ле су 
зна чај ну по бе ду у су бо ту, 25. фе бру а ра 
са вла дав ши у Но вом Са ду еки пу ЖОК 
„Но ви Сад“ ре зул та том 0:3. Ре зул тат се 
кре тао у се то ви ма 18:25, 18:25,18:25. 

У утак ми ци 18. ко ла Су пер ли ге Ср би
је, тре нер ОК „Ин ђи ја“ Ни ко ла Јер ко вић 
дао је шан су мла ђим игра чи ца ма ко је су 
оправ да ле ње го во по ве ре ње. Ина че, на
кон 18 од и гра них ко ла еки па ОК „Ин ђи ја“ 
за у зи ма де ве ту по зи ци ју на та бе ли Су пер
ли ге Ср би је са осво је них 19 бо до ва. М.Ђ.

АК „СИР МИ УМ“
Ања и Фи лип „злат ни“ 
на Пр вен ству Ср би је

Про те клог ви кен да у атлет ској дво ра ни 
у Бе о гра ду одр жа но је Пр вен ство Ср би је у 
дво ра ни за мла ђе ју ни о ре и ју ни ор ке (У18). 
Атле ти ча ри „Сир ми у ма“ оки ти ли су се но
вим ме да ља ма. Овог пу та ис та кли су се 
„ба ца чи“.

Фи лип Чар но пи ски, уче ник тре не ра Да ни
ла Кр ти ни ћа, осво јио је пр вог так ми чар ског 
да на зла то у ба ца њу ку гле хи цем од 16.66 
ме та ра, што је ујед но и ње гов но ви лич ни 
ре корд. На ред ног да на, Ања Чан ча ре вић у 
ис тој ди сци пли ни код де во ја ка по бе ди ла је 
хи цем од 13.66 ме та ра.

По ред њих на сту па ли су још Стра хи ња 
Чи кић, ко ји је за у зео че твр то ме сто на 400 
ме та ра, пи о нир Сте фан Ђо нић, ко ји је био 
та ко ђе че твр ти на 60 ме та ра са пре по на ма 
и Илић Ђор ђе ко ји је био ше сти у ба ца њу 
ку гле.

– Овим так ми че њем, ко нач но је окон ча на 
ова дво ран ска се зо на. Му чи ли смо се у не
рав но прав ној бор би са клу бо ви ма из Бе о
гра да и Но вог Са да ко ји у дво ра на ма тре ни
ра ју це ле зи ме, док се ми бо ри мо са ни ским 
тем пе ра ту ра ма и па да ви на ма, услед че га  
ови ре зул та ти има ју са мо још ве ћи зна чај, 
ис та као је тре нер Сло бо дан Ма ца но вић. 


