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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520
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ПРЕДСТАВНИЦИ ШВЕД СкЕ ИН ТЕР НА ЦИ о НАл НЕ кАН ЦЕ лА РИ јЕ зА РАз Вој 
У СРЕМ Ској МИ ТРо ВИ ЦИ

Град на Сави ме ђу ли де ри ма
у упра вља њу от па дом

ПредставнициГрадаСремскаМитро
вицаималисутучастдаугосте гене
ралну директорицу Шведске интерна
ционалнеканцеларијезаразвој–SIDA
Корин Јамптин и помоћникаминистра
заштитеживотнесрединеДушанаЧар
кића.СремскуМитровицусуАмбасада
Шведске иМинистарство заштите жи
вотнесрединепрепозналикаоједанод
најперспективнијих градова у области
заштитеживотнесредине,апосебноу
областиуправљањаотпадом.
Ова посета је првенствено имала

за циљ да покаже резултате пројекта
„ОДВА–ЈА–МО“,којису,какосуго
стиизШведскерекли,импозантни.Та
кође,циљпосетејебиодасеСремска
Митровицапредстави као једанмоде
ранградсасјајномперспективом,који
крозбројнеактивностилокалнесамоу
правеспроведенекрозЈКП„Комунали
је“интензивнорадинаочувањуживот
несредине.
Осимплавих канти запримарну се

парацијуотпада,којесувећподељене
митровачким домаћинствима, захва

љујућипројекту„ОДВА–ЈА–МО“на
улицамауцентруградасадамогудасе
видеипрвиконтејнеризаодвајањеот
падаплави(папир,пластикаиметал)
ижути (стакло), док се ускороочекује
постављањеистихнапреко100лока
цијауграду.
Након кратког обиласка града и по

сете Туристичком инфоцентру, деле
гација је посетила Регионалну депо
нију „СремМачва“, где језваничнои
почеласарадомлинијазасепарацију
отпада.

Сремска Митровица један од најперспективнијих градова у области заштите животне средине

обилазак Регионалне депоније „Срем – Мачва“

ШТАМ ПА НА јЕ кЊИ ГА о СРЕМ СкоМ Го Во РУ

Та ко ди ва не Срем ци
Реч ник са око две и по хи ља де не

гдо шњих срем ач ких ре чи би ће про
мо ви са на у пе та ка, 10. мар та од 19 са
ти у срем ско ми тро вач ком По зо ри шту
Књигу, помало забора

вљених речи у сремском
говору, под насловом „Тако
диване Сремци“, издала је
институција од национал
ног значаја Културнопро
светна заједница Србије,
подпокровитељствомГрада
СремскаМитровицаиброј
них донатора. Књигу је за
штапму приредио новинар
и публициста Миомир Фи
липовићФића.Уредникове
књиге је лингвиста проф.
др Анђелка Лазић, а слово
о књизи су написали проф.
дрНенадЛемајићиновинар
СтеванПузић, који су били
и у екипи сакупљача речи.
Скородвеипохиљадеречи
сакупила је екипа чланова
УдружењаЗавичајизСрем
ске Митровице; проф. др
МирољубБатаМилић,про
фесорСаваГрујичић,дипл.

правник Душко Шарошко
вић, дипл. агроном Никола
Брко, дипл. инжењерНико
ла Травица, дипл. правник
Васа Јовешковић, дипл.
економистаНиколаУтвићи
новинарЗлаткоЗрилић.
На промоцији књиге „Та

ко диване Сремци“, поред
приређивача, уредника и
писацасловаокњизигово
риће у име издавача драм
скиписациредитељЖиво
радЖикаАјдачић,проф.др
Дарко Танасковић и проф.
дрУрошДојчиновић.
Очекује се да знамени

ти сремски песник Радивој
Прокопљевић Прока гово
ри једнуодсвојихпознатих
песамаоСрему,данаступе
сремачки тамбураши и да
програмводиЉиљанаЈан
ковић.

М. Ф.
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Квар је на дру гој адре си
Име но ва ње Мла де на Шар че ви ћа 

за ди рек то ра Слу жбе ног гла
сни ка про пра ће но је у не ким 

ме ди ји ма слут њом да др жа ва пре ко 
бив шег ми ни стра мо жда при пре ма 
при ва ти за ци ју овог др жав ног из да ва
ча, чи ме би се из да ва ње уџ бе ни ка 
пот пу но из ме сти ло у при ват ни сек тор. 
Бив ши енер гич ни ми ни стар про све те, 
за ко га и да ље ни је ја сно за што је 
пре стао да бу де ми ни стар, осим ако 
се из у зме „при о ри тет” ме ђу пар тиј ске 
рас по де ле фо те ља у Вла ди, из ја вио 
је да му је је дан од при о ти те та да 
За вод за из да ва ње уџ бе ни ка  при по ји 
Слу жбе ном гла сни ку. Иа ко је Шар че
вић по ја снио свр ху ове ин те гра ци је – 
не ма, ка же, ра ци о нал ног у ба вље њу 
два ју др жав них пред у зе ћа истим 
по слом – сум њи че ње ни је опо зва но. 
На вод но, ова ин те гра ци ја мо же да 
зна чи да ће се, уме сто две ју, спро ве
сти јед на при ва ти за ци ја. И, оде у про
паст др жав но из да ва ње уџ бе ни ка. 

Ако се при се ти мо да је пред сед ник 
Ср би је Алек сан дар Ву чић по чет ком 
2021, ка да је „пу кла бру ка” са уџ бе ни
ком из би о ло ги је за осми раз ред, 
из ја вио да „нај зна чај ни ји уџ бе ни ци 
мо ра ју да бу ду део срп ског из да ва
штва и по сао од нај ви шег јав ног ин те
ре са”, он да се мо же раз у ме ти да је 
Шар че ви ћа ви део на ме сту Је ле не 
Три ван, ка да јој ис тек не дру ги ман дат 
у Слу жбе ном гла сни ку, и да га је 
оста вио за по сао ко ји ни је ис под 
ми ни стар ског. Шар че ви ћу је још та да 
био пред ви ђен за да так да сре ди ста
ње у др жав ном из да ва њу уџ бе ни ка.

По ме ну та Ву чи ће ва из ја ва и име
но ва ње Шар че ви ћа по ру чу ју да је 
др жа ва, за по че так, иза бра ла кон со
ли да ци ју јав ног из да ва шта на отво ре
ном тр жи шту из да ва ња уџ бе ни ка, на 
ко ме не мач ки, сло ве нач ки и хр ват ски 
из да ва чи чи не пре ко две тре ћи не 
из да ва штва уџ бе ни ка у Ср би ји. Ово 
„за по че так” мо гло би да оста не и за 
ду же, јер се не ви ди, бар јав но, при
пре ма ње за ко на ко ји ће ис кљу чи ти 
ин ци ден те слич не оном са уџ бе ни
ком би о ло ги је за осми раз ред, у ко ме 
се кроз лек ци ју „Пол, род, род на рав

но прав ност, род ни иден ти тет“ про мо
ви ше хо мо сек су ал ност и уво ди по јам 
ин тер сек су ал но сти.

На и ме, јав ност је у Ср би ји скло на 
да сва ку ан ти ден ти тет ску сми ца ли цу 
у уџ бе ни ци ма об ја сни иде о ло шком 
уло гом стра них из да ва ча уџ бе ни ка у 
Ср би ји, уло гом ко ја об у хва та и гу ше
ње до ма ћих из да ва ча уџ бе ни ка пу тем 
ин сти ту ци је сло бод ног тр жи шта. 
Ме ђу тим, стра ни из да ва чи уџ бе ни ка 
у Ср би ји, иа ко еви дент но не е тич ки 
„под ма зу ју” тр жи ште, ни су од го вор ни 
за си стем пи са ња и одо бра ва ња 

уџ бе ни ка за де цу у Ср би ји. Ни су они 
на пи са ли и одо бри ли ин ци дент ну 
лек ци ју из би о ло ги је, већ су је на пи
са ли срп ски ау то ри, ре цен зи ра ли 
срп ски би о ло зи, одо бри ло над ле жно 
те ло срп ског обра зов ног си сте ма.

Ср би ја има Стра те ги ју обра зо ва ња 
до 2030. го ди не, по де ше ну да усме ра
ва обра зо ва ње на ци је ко ја је на 
„европ ском пу ту”. Евро па већ не ко 
вре ме ни је на „европ ском пу ту”, али 
Ср би ја и ње на стра те ги ја обра зо ва ња 
је су на „европ ском пу ту” у на ди да ће 
се и Евро па на ње га вра ти ти. То је, 
ме ђу тим, не ка дру га те ма. Нас за ни
ма скло ност срп ске стра те ги је обра
зо ва ња ква ро ви ма иден ти тет ске при
ро де ко је др жа ва, као кућ ни мај стор, 

от кла ња кад се ста на ри по бу не. Ква
ро ва је све ви ше, и по ста је очи глед но 
да ни су слу чај ни, да су омо гу ће ни 
упра во због од су ства иден ти тет ског 
ду ха стра те ги је обра зо ва ња, због 
ње не при мар не по де ше но сти за 
„европ ски пут”. На на уч ном ску пу 
„На ци ја и обра зо ва ње”, одр жа ном у 
Ма ти ци срп ској  2021. из не се на је и 
сум ња у по сто ја ње тзв. ду бо ке др жа
ве у Ср би ји ко ја у под си сте му, у про
све ти, под ри ва иден ти тет ску са мо
свест. Сум ња ни је јав но удо сто је на од 
про свет не вла сти, ни ко је ни је опо вр
гао као не у ме сну, али да не што ни је у 
ре ду ре ги стро ва ло је и др жав но ру ко
вод ство, о че му све до чи и за кон о 
за шти ти ћи ри ли це усво јен 2021. Ако 
је све у ре ду у зе мљи ћи ри ли це, ка ко 
то да се ука же по тре ба за за ко ном о 
ње ној за шти ти, от куд то да не ко за ку
ка кроз „ме ђу срп ску” де кла ра ци ју о 
за шти ти ћи ри ли це, кроз де кла ра ци ју 
о гра ни ца ма срп ског је зи ка?

Стра те ги ја обра зо ва ња у Ср би ји, 
ли ше на иден ти тет ског ду ха, 
не ће ни мо ћи да кроз са др жа је 

на ци о нал них и иден ти тет ских пред
ме та за шти ти де цу и мла де од за пад
њач ке ре ла ти ви за ци је иден ти тет ског 
пам ће ња, од под сти ца ња осно ва ца 
да тра же у се би раз ло ге за про ме ну 
по ла, од сма њи ва ња пра ва ро ди те
ља у вас пи та њу сво је де це. У та квом 
воћ ња ку не ра ђа мно го дру гог во ћа 
осим оног за по не ти на „европ ском 
пу ту”.

Чак и да се штам па ње уџ бе ни ка 
пот пу но по др жа ви, ан ти и ден ти тет ски 
европ ски ра до ви опет ће сти за ти до 
срп ске де це. Не на ци о нал ну стра те ги
ју обра зо ва ња не се ки ра ју а још ма ње 
оме та ју де кла ра ци је о гра ни ца ма 
срп ског је зи ка и за шти ти ћи ри ли це. 
Срп ске уџ бе ни ке на ко ји ма про фи ти
ра ју не ма ча ки, сло ве нач ки и хра ват
ски из да ва чи пи шу срп ски про фе со ри 
а одо бра ва ју над ле жне ин сти ту ци је 
срп ског обра зов ног си сте ма.  Ствар  
се не ће по пра ви ти ни ако спрет ни 
ди рек тор Слу жбе ног гла сни ка про ме
ни од но се на тр жи шту уџ бе ни ка. Квар 
је на дру гој адре си.

Стра ни из да ва чи уџ бе ни
ка у Ср би ји, иа ко еви дент
но не е тич ки „под ма зу ју” 
тр жи ште, ни су од го вор ни 
за си стем пи са ња и одо
бра ва ња уџ бе ни ка за де цу 
у Ср би ји. Ни су они на пи са
ли и одо бри ли ин ци дент ну 
лек ци ју из би о ло ги је, већ 
су је на пи са ли срп ски ау то
ри, ре цен зи ра ли срп ски 
би о ло зи, одо бри ло над ле
жно те ло срп ског обра зов
ног си сте ма
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ОТВОРЕНО МЕЂУНАРОДНО ЛУЧКО ПРИСТАНИШТЕ ЗА ПУТНИЧКЕ БРОДОВЕ 

Митровица незаобилазна 
тачка на рути крузера

Ово је један пример добре праксе како институције на различитим нивоима могу 
добро да сарађују и у брзом временском року заврше овакву инвестицију, рекао је 
Вук Перовић

Међународно пристаниште за путничке 
бродове и крузере је у Сремској Митрови-
ци свечано отворено шестог марта. Цере-
монији отварања присуствовао је 
министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Горан Весић, директор 
Агенције за управљање лукама, Вук 
Перовић, градоначелница Сремске Мит-
ровице Светлана Миловановић, предста-
вници локалне самоуправе и грађани. 

– Само пре неколико деценија реком 
Савом су пловили пароброди, а сада ће 
Савом пловити крузери. Само име Паро-
бродске улице сведочи о томе. За Сремс-

ку Митровицу је важна 2008. година, када 
је градоначелник био Бранислав Недимо-
вић и када се родила идеја о отварању 
путничког пристаништа. Прву фазу обно-
ве града смо завршили, отворили нове 
фабрике, изградили најсавременије 
школе, вртиће, путеве и надвожњаке, 
запослили људе, а стопа незапослености 
је на завидном нивоу, само 3,6 одсто. 
Постојеће компаниіе проширују своје 
капацитете, свакодневно добијамо писма 
о намерама потенцијалних инвеститора. 
Зато отварамо нову индустријску зону 
Север 3, што іе изванредна шанса да 

запослимо још 1500 људи. Зато іе нама 
важан шести март 2023. године, јер отва-
рамо међународно путничко приста-
ниште, што ће битно утицати на привреду 
нашег града. Посебну захвалност дугује-
мо Влади Републике Србије, Министар-
ству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре као и Агенцији за упра-
вљање лукама. Сремска Митровица је 
занимљива и по томе што се у овде граде 
највећи речни туристички крузери у бро-
доградилишту „Вахали“, на десној обали 
Саве. Истакла бих да сем у Београду 
оваквог пристаништа нема у Србији. 

Светлана Миловановић Горан Весић Вук Перовић
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Да љи ра до ви на уре ђе њу
згра де „Рај ко вац“

У Ири гу су у то ку да љи 
ра до ви на ре кон струк ци ји 
згра де „Рај ко вац“ у ко јој се 
на ла зе и про сто ри је МЗ Ириг, 
али и ве ли ка са ла у ко јој се 
одр жа ва ју и скуп штин ске сед
ни це. Са да шњи ра до ви се 
од но се упра во на ком плет но 
ре но ви ра ње те са ле ко ја ће 
се ко ри сти ти за ор га ни зо ва
ње и дру гих са ста на ка и ску
по ва. 

Пла ни ра но је кре че ње 
зи до ва, спу шта ње пла фо на, 

но ва ра све та као и ре па ра ци
ја по сто је ћих се ди шта. По ред 
ве ли ке са ле, би ће ком плет но 
уре ђе но још шест про сто ри ја 
и ход ник, укљу чу ју ћи и про
сто ри је Вој ног од се ка и Кан
це ла ри је за мла де.

Под се ти мо, пр ви ра до ви 
ко ји су озна чи ли и по че так 
ком плет не ре кон струк ци је 
овог објек та за по че ли су 
2020.  го ди не ка да је пот пу но 
за ме њен до тра ја ли кров и 
олу ци, а по том је сле де ће 

го ди не ура ђе на фа са да, чи ме 
је овај обје кат у са мом цен тру 
Ири га до био но ви из глед.

Усле ди ло је и уре ђе ње про
сто ри ја МЗ Ириг, ход ни ка и 
са ни тар ног чво ра за шта је 
ло кал на са мо у пра ва та да  
обез бе ди ла 750.000 ди на ра. 
То ми слав  Ста ној чев, пред
сед ник Са ве та МЗ Ириг, ис ти
че да ће се окон ча њем ових 
нај но ви јих ра до ва у функ ци ју 
ста ви ти око 80 од сто објек та.

С. Џ.

Једно је од најмодернијих, 
испуњава све еропске стан-
дарде и пружа услуге на најви-
шем нивоу. То ће допринети 
значајном развоју речног тури-
зма, изјавила је градоначелни-
ца Светлана Миловановић.

На свечаном отварању при-
сутнима су се обратили дирек-
тор Агенције за управљање 
лукама Вук Перовић, министар 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Горан Весић.

– Србија се понашала про-
теклих деценија као да нема 
две међународне реке и једну 
међудржавну реку, као да 
немамо благо на којем би нам 
многе земље позавиделе. 
Зато ми данас отварамо осмо 
Међународно пристаниште, 
уместо да их имамо 18 или 20. 
Поред пристаништа у Срем-
ској Митровици имамо и Бео-
град, радимо и у Шапцу, тако 
да ће бити могућности да се 
направи бродска линија 
између Шапца, Сремске Мит-
ровице и Београда. Влада 
Србије уложила је око 400.000 
евра у овај објекат, а то говори 
о томе да смо променили 
наше приоритете, више ћемо 
пажње обраћати на наше 
реке. Повезивање је важно јер 
не само што значи да су људи 
ближи једни другима, већ и 
нова радна места и више 
зараде. Сваки туриста који 
дође овде оставиће минимум 
сто или двеста евра, па на 
број туриста, видећете колико 
је то важно за ресторане, 
људе који продају сувенире и 
све друге делатности које су 
везане за туризам, истакао је 
министар Весић.

Агенција за управљање 
лукама је Сремску Митровицу 
прогласила за једно од девет 
лучких подручја у Републици 
Србији.

– Сремска Митровица има 
потенцијал да постане незао-
билазна тачка на рути крузера 
кроз Србију, пре свега због 
археолошких и историјских 
вредности. Отварањем овог 
пристаништа остварићемо 
потенцијал Саве не само за 
крузинг, већ и за линијски, 
међуградски и међународни 
саобраћај. Ово је један при-
мер добре праксе како инсти-
туције на различитим нивоима 
могу добро да сарађују и у 
брзом временском року завр-
ше овакву инвестицију, рекао 
је Вук Перовић.

Међународно путничко 
пристаниште налази се на 
месту где је у прошлости 
испловљавао пароброд. Пут-
нички саобраћај је овим делом 
Саве у 19. веку, од Мале Мит-
ровице до Сремске Раче пре-
возио робу и путнике. А. Д.

Фото: Б. Т.

Оби ла зак ра до ва у ве ли кој са ли

ЈП „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ

Реализовани сви
поверени послови

Јав но пред у зе ће „Ко му на
лац“ из Ири га, у ми ну лој го ди
ни је ре дов но из вр ша ва ло 
ак тив но сти пред ви ђе не про
гра мом по сло ва ња и по ве ре
не му де лат но сти, уз мак си
мал но ан га жо ва ње опре ме и 
за по сле них, ка же ди рек тор ка 
овог пред у зе ћа Дра га на 
Ки јач ки. При о ри те ти су би ли 
по сло ви на од но ше њу от па
да, одр жа ва њу зе ле них по вр
ши на и чи сто ће на јав ним 
по вр ши на ма. 

Ка ко је обим по сло ва у 
до ме ну од но ше ња от па да у 
од но су на прет ход ни пе ри од 
по ве ћан, уве де но је оба ве зно 
де жур ство су бо том, а у лет
њим ме се ци ма и не де љом. 
По ве ћан је и про це нат на пла
те по тра жи ва ња и он се од 
ју ла до но вем бра про шле 

го ди не  кре тао у ра по ну од 88 
па чак и до 100 про це на та, 
ко ли ко је за бе ле же но у сеп
тем бру. Нај бо љи ре зу лат је 
оства рен у ка те го ри ји  по тра
жи ва ња пре ко 12 ме се ци, 
та ко да је при ме ном ме ра 
на пла ће но 1,2 ми ли о на  
ди на ра  ста рог ду га. 

Пред у зе ће је у про шлој 
го ди ни уло жи ло на по ре да 
сма њи ду го ва ње пре ма до ба
вља чи ма и оно је сма ње но за 
10,7 ми ли о на ди на ра. Из вр
ше на је и про да ја основ них 
сред ста ва ко ја ни су би ле у 
упо тре би и по том осно ву су 
оства ре ни при хо ди од по ла 
ми ли о на ди на ра. У пла ну 
ра да за ову го ди ну из вр ше не 
су од ре ђе не из ме не за шта је 
пред у зе ће до би ло са гла сност 
свог осни ва ча, СО Ириг.

На и ме,  до шло је до ускла
ђи ва ња из но са пла ни ра них 
при хо да по осно ву по ве ре них 
де лат но сти од стра не осни ва
ча. У скла ду са за кљу че ним 
уго во ри ма из вр ше не су 
ко рек ци је став ки рас хо да у 
де лу на бав ке до ба ра, услу га, 
ра до ва и опре ме  ко је ни су 
би ле пред ви ђе не про гра мом 
по сло ва ња. 

–  Ту је нај бит ни ја ка те го ри
ја рас хо да на бав ка услу ге 
зо о хи ги је не за ко јом по сто ји 
по тре ба а ни је пред ви ђе на 
ра ни јим пла ном. Ка ко ми не 
по се ду је мо ка па ци те те за 
вр ше ње ове де лат но сти, ука
зу је се по тре ба за ан га жо ва
њем по ди зво ђа ча у скла ду са 
за кон ским про пи си ма, ре кла 
је вд ди рек тор ка Дра га на 
Ки јач ки. С. Џ.
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Но ви кон курс за ку ће на се лу
У уто рак, 28. фе бру а ра је у про сто ри ја

ма Аген ци је за ру рал ни раз вој одр жа на 
кон фе рен ци ја за ме ди је, по во дом но вог 
кру га кон кур са за ку по ви ну ку ћа са окућ
ни цом на се лу, ко ји је у то ку.

– Аген ци ја за ру рал ни раз вој и Град 
Срем ска Ми тро ви ца тре ћу го ди ну за ре
дом свим ли ци ма са те ри то ри је гра да, 
ко ји ис пу ња ва ју усло ве кон кур са, пру жа 
сву тех нич ку и ад ми ни стра тив ну по моћ 
за апли ци ра ње. Усло ви су слич ни као и 
ра ни јих го ди на, а је ди на про ме на је да се 
кон курс не огра ни ча ва са мо на мла де 
по љо при вред ни ке, већ је тај круг ли ца 
ко ја мо гу да кон ку ри шу ши ри. По зва ла 
бих кан ди да те да до ђу да се ин фор ми
шу, ка ко би што ве ћи број љу ди до шао 
до свог кро ва над гла вом. Про шлих го ди
на је обез бе ђе но 15, а за тим 20 ку ћа. Ми 
се увек бо ри мо и тру ди мо да сви ма бу де
мо на рас по ла га њу, јер има мо са зна ња 
ка да је не ка ку ћа на се лу рас по ло жи ва. 
По сто ји ба за ку ћа ко је смо про це њи ва ли 
и укла па ју се у усло ве, ко је не по крет ност 
мо ра да по се ду је. Кан ди да ти мо ра ју 
би ти пу но лет ни др жа вља ни на ше зе мље, 
не ста ри ји од 45 го ди на, да ни су осу ђи
ва ни, да не ма ју ду га пре ма др жа ви у 
сми слу не из ми ре них оба ве за, из ја ви ла 
је в. д. ди рек то ри ца Аген ци је за ру рал ни 
раз вој, Ду ши ца Па вло вић.

Јед на од ва жних ства ри ко је ће би ти 
про ве ра ва ње, је су имо вин ско  прав ни 
од но си на пред мет ној не по крет но сти, а 

та кођ, и да ли су оба ве зе кан ди да та пре
ма др жа ви уред но из ми ре не.

– Це ло куп на до ку мен та ци ја за не по
крет ност за ко ју ко ри сни ци же ле да кон
ку ри шу код Ми ни стар ства за бри гу о 
се лу, мо ра би ти пот пу но ис прав на. То 
зна чи да у ка та стру не сме да по сто ји 
ни јед на за бе ле жба на да том пред ме ту, 
од но сно, на пар це ли на ко јој се на ла зи 
ку ћа, ка ко би њи хов зах тев за до де лу 
сред ста ва био по зи тив но ре шен. Уко ли
ко по сто ји не ки суд ски спор око да те 
не по крет но сти, ни је мо гу ће оства ри ти 
би ло шта над том не по крет но сти, код 
Ми ни стар ства, а то су би ли нај че шћи 
до са да шњи раз ло зи од би ја ња по тен ци

јал них ко ри сни ка. Оно што Ми ни стар
ство по слу жбе ној ду жно сти про ве ра ва 
су и по сто ја ње не из ми ре них по ре ских 
оба ве за, на ве ла је из ме ђу оста лог Да ни
је ла Сто јиљ ко вић Са вић, члан Ко ми си је 
за про це ну вред но сти не по крет но сти.

Та ко ђе, бу ду ћи вла сни ци не сме ју има
ти у свом вла сни штву не по крет ност, али 
мо гу има ти по љо при вред но зе мљи ште, 
са мо је још је дан од усло ва о ко ји ма се 
мо гу кан ди да ти рас пи та ти у Аген ци ји за 
ру рал ни раз вој или на сај ту Ми ни стар
ства за бри гу о се лу. Кон курс тра је до 30. 
но вем бра, од но сно до утро шка сред ста
ва. А. Д.

Фо то: Б. Т.

Ду ши ца Па вло вић и Да ни је ла Сто јиљ ко вић Са вић

ПО ДЕ ЛА САД НИ ЦА „И ШЉИ ВА И ЈА БУ КА“ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

По две сад ни це
за сва ко до ма ћин ство

Град Срем ска Ми тро ви ца у са рад њи са град ским и се
о ским ме сним за јед ни ца ма је ор га ни зо вао бес плат ну по
де лу сад ни ца шљи ве и ја бу ке, свим до ма ћин стви ма са 
те ри то ри је гра да. Обез бе ђе но је укуп но 36.000 сад ни ца, 
а над ле жни ка жу да ни су за бо ра ви ли ста нов ни ке у стам
бе ним згра да ма и већ на је сен се оче ку је сад ња и око 
та квих обје ка та. По де ла је за по че та у су бо ту, 5. мар та.

– Ово је од лич но, за хва љу јем се сви ма ко ји су нам то 
омо гу ћи ли. Пра ви ћу од пло до ва со ко ве и ком по те, ре
кла је при ли ком пре у зи ма ња сад ни ца Ла зар ка Ву ко лић 
из на се ља Ма ла Бо сна.

Са њом се сло жио и Ми ло рад Га чић, ко ји сма тра да 
ће на овај на чин дво ри шта би ти леп ша, жи вот на сре
ди на здра ви ја, а ка ко ка же, би ће и ви ше хла до ви не за 
од мор. 

– Гра ђа ни ма се сви де ло шта пред у зи ма мо за озе ле
ња ва ње гра да, па су и они же ле ли да да ју свој до при
нос. Ме сне за јед ни це су се са ме ја ви ле и пи та ле ка ко 
мо гу до при не ти овој ак ци ји и до го во ри ли смо се да то 
бу де кроз по де лу сад ни ца шљи ве и ја бу ке, јер је то нај
за сту пље ни је во ће у на шој зе мљи, ре као је пред сед ник 
ми тро вач ке Скуп шти не Вла ди мир Па вло вић, ко ји је у 
су бо ту ују тру об и шао се о ске и ме сне за јед ни це ка ко би 
се уве рио у ди на ми ку по де ле и ре ак ци је гра ђа на.

Уз ове сад ни це је уру че но и упут ство за сад њу и одр
жа ва ње мла дих ста ба ла ка ко би гра ђа ни што успе шни је 
ре а ли зо ва ли тај по сао. А. Д.

Фо то: Б. Т. По де ла сад ни ца 
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Свет ски дан ци вил не за шти те
По во дом обе ле жа ва ња 

Свет ског да на ци вил не за шти
те, 1. мар та је одр жа на све ча
на сед ни ца Град ског шта ба за 
ван ред не си ту а ци је у Град ској 
ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци, а 
исто вре ме но на град ском тр гу 
је гра ђа ни ма при ка зан део 
опре ме Оде ље ња за ван ред
не си ту а ци је. Њи ма су се при
дру жи ли и во лон те ри Цр ве ног 
кр ста, са ко ји ма су гра ђа ни 
има ли при ли ку да раз го ва ра ју 
и ин фор ми шу се о то ме ка ко 
би тре ба ло да се по сту па у 
кри зним си ту а ци ја ма.

– Град Срем ска Ми тро ви ца 
је у прет ход ном пе ри о ду ре а
ли зо вао број не ак тив но сти на 
ус по ста вља њу си сте ма ци вил
не за шти те и до но ше ња ини
ци јал них ака та, као што је 
Од лу ка о функ ци о ни са њу 
ци вил не за шти те. Усво је на је 
и Од лу ка о обра зо ва њу је ди
ни ца ци вил не за шти те оп ште 
на ме не и спе ци ја ли зо ва не 
је ди ни це ци вил не за шти те за 
уз бу њи ва ње. Том од лу ком је 
ан га жо ва но 188 при пад ни ка 
је ди ни це ци вил не за шти те 
оп ште на ме не, ко ји су рас по
ре ђе ни у три во да и се дам 
оде ље ња. Број при пад ни ка 
спе ци ја ли зо ва них је ди ни ца је 
117. Та ко ђе, од ре ђен је и 21 
су бјект од по себ ног зна ча ја за 
за шти ту и спа са ва ње, а они су 
нео п ход ни у ван ред ним си ту а
ци ја ма, из ја ви ла је Са ра 
Ку зма но вић, ре фе рент по сло
ва од бра не у ван ред ним си ту
а ци ја ма

Оде ље ње за ван ред не си ту
а ци је је део Сек то ра за ван
ред не си ту а ци је, ко ји је под 
ин ге рен ци јом Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва. Они су 
ан га жо ва ни на по сло ви ма из 
до ме на за шти те гра ђа на, ко ји 
мо гу да угро зе ка ко њих та ко и 
ма те ри јал на до бра, од но сно 
објек те и жи вот ну сре ди ну.

– Те жи ште ра да Оде ље ња 
за ван ред не си ту а ци је је 
за шти та од по жа ра, за то што 
су они нај че шћи. На те ри то ри
ји Сре ма го ди шње бу де из ме
ђу 1.500 и 2.000 раз ли чи тих 
ин тер вен ци ја. Ни шта ма ње 
ни су зна чај ни и оста ли до га ђа
ји, као што су по пла ве. Код 
нас зе мљо тре са не ма, али то 

не зна чи да ми ни смо спрем ни 
и за то, ка зао је Не бој ша Ни ко
лић, на чел ник Оде ље ња за 
ван ред не си ту а ци је у Срем
ској Ми тро ви ци.

Срем ска Ми тро ви ца је јед на 

од рет ких гра до ва ко ји је са мо
стал но из ра дио про це ну угро
же но сти од еле мен тар них 
не по го да и план спа са ва ња. 

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Са ра Ку зма но вић Не бој ша Ни ко лић

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ РУ МА

Одо бре на сред ства за про јек те
у кул ту ри и рад удру же ња

Чла но ви Оп штин ског ве ћа Ру ма, на сво јој 
82. сед ни ци су до не ли и две од лу ке ко је се 
ти чу фи нан си ра ња про је ка та у обла сти кул
ту ре и за ак тив но сти удру же ња, за ко је 
на ме не је ит дво је но 23.870.000 ди на ра.

Ка да је реч о од лу ци о до де ли сред ста ва 
из бу џе та за про гра ме и про јек те из обла сти 
кул ту ре ко ји су од зна ча ја за оп шти ну Ру ма 
за те ку ћу го ди ну, из дво је но ско ро 11,8 ми ли
о на ди на ра.

За сред ства у обла сти кул ту ре под не та су 
34 зах те ва, а пре ма утвр ђе ним кри те ри ју ми
ма, одо бре но је 27 про је ка та. На овој сед ни
ци је до не та и од лу ка о до де ли сред ста ва из 
бу џе та за ре дов не ак тив но сти и про гра ме 
удру же ња са те ри то ри је рум ске оп шти не. 
Сред ства је до би ло 61 удру же ње, а за 
њи хов рад и про грам ске ак тив но сти до де
ље но је не што ви ше од 12 ми ли о на ди на ра.

С. Џ.
Сед ни ца Оп штин ског ве ћа Ру ма
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22. „ДА НИ ВИ НА“ У РИ ВИ ЦИ

У част бо жан ске ка пљи це
При вред ноту ри стич ка ма ни фе ста ци ја 

„Да ни ви на“ одр жа на је по 22. пут у Ри ви
ци, а да сад већ има зна чај но уте ме ље ње 
ка ко ме ђу ви на ри ма и ме шта ни ма, та ко  и 
у по др шци ви ших ин стан ци вла сти, по ка
зу је и број уче сни ка на овој ма ни фе ста ци
ји, као и број ни го сти ко ји су до шли.

Пред сед ник За ви чај ног дру штва „Фру
шко гор је“ из Ри ви це Го ран Ерор

ка же да су се и ове го ди не, као и до 
са да, по тру ди ли да за јед нич ким сна га ма 
са ло кал ном са мо у пра вом, а уз по моћ 
По кра јин ске  вла де и Ми ни стар ства 
по љо при вре де на пра ве јед ну од нај по се
ће ни јих вин ских ма ни фе ста ци ја у Ср би ји. 
То по твр ђу је и по да так да је за оце њи ва

ње струч ној ко ми си ји при сти гло чак 252 
узор ка ви на.

 – То го во ри о озбиљ но сти ове ма ни фе
ста ци је, ње них ор га ни за то ра, са дру ге 
стра не, и о по тен ци ја лу ко је има ви но гра
дар ство у Ср би ји. Ме ни је по себ на част 
што су са на ма и пред став ни ци по кра јин
ских и ре пу блич ких ин сти ту ци ја.  То је и 
сиг нал да ће се и на ша Оп шти на и ма ле 
ру рал не сре ди не као што је на ше се ло 
Ри ви ца, у на ред ном пе ри о ду раз ви ја ти, 
ис та као је Ерор и до дао да се на овај 
на чин ша ље јед на до бра сли ка Ри ви це и 
ма ни фе ста ци је „Да ни ви на“ у свет.

Пред сед ник ири шке Оп шти не, ко ја је 
би ла и је дан од ор га ни за то ра и по кро ви

те ља ри вич ких „Да на ви на“, Ти хо мир Сто
ја ко вић из ра зио је за до вољ ство што је 
ова ма ни фе ста ци ја свак го ди не све по се
ће ни ја. 

–  Ова ма ни фе ста ци ја је при ли ка за 
на шу про мо ци ју, про мо ци ју на ших ту ри
стич ких и при вред них по тен ци ја ла, по себ
но ка да су  ви но гра дар ство и про из вод ња 
ви на у пи та њу. Ми ће мо и у на ред ном 
пе ри о ду на ста ви ти да пра ти мо и по др жа
ва мо ову ма ни фе ста ци ју, ука зао је Сто ја
ко вић.

Ти хо мир Сто ја ко вић је ове го ди не про
гла шен и за по ча сног гра ђа ни на Ри ви це. 
Ме ђу број ним зва ни ца ма би ла је и Ива на 
По по вић, др жав на се кре тар ка у Ми ни

Да ни ви на у Ри ви ци

Нај бо љи ви на ри



98. MART 2023.  M NOVINE

стар ству по љо при вре де, во до при вре де и 
шу мар ства.

Она је из ра зи ла за до вољ ство ве ли ким 
бро јем уче сни ка и ор га ни за ци јом ма ни
фе ста ци је. 

– Има ла сам при ли ке да про чи там јед
ну из у зет ну из ја ву ко ја ка же да, док су 
на ша се ла усну ла зим ским сном, док се 
на ши се ља ци при пре ма ју за про лећ не 
ра до ве, упра во је ова ква ма ни фе ста ци ја 
иде ал на да про мо ви ше бла го на ше 
зе мље и да афир ми ше мо ви но гра дар
ство на ше Ср би је. За и ста, по след њих 
го ди на ви ди мо по мак ка да је ова гра на у 
пи та њу и ме ни је за и ста дра го што ће мо 
има ти при ли ку да де гу сти ра мо те ве ли
чан стве не ка пљи це ко је су про из ве ли 
на ши по љо при вред ни ци, ре кла је Ива на 
По по вић.

Ри вич ке 22. „Да не ви на“ зва нич но је 
отво рио Не над Ива ни ше вић, по кра јин ски 
се кре тар за при вре ду и ту ри зам, ина че 
чест гост на овој ма ни фе ста ци ји. 

– Кључ на реч свих ових го ди на и ве че
рас је „за јед но“. И ло кал на са мо у пра ва и 
По кра јин ска вла да и Вла да ре пу бли ке 
Ср би је и гра ђа ни Ри ви це  се тру де да ова 
ма ни фе ста ци ја оп ста не и за хва лан сам 
ор га ни за то ри ма на огром ном тру ду ко ји 
ула жу 22 го ди не да би ма ни фе ста ци ја 
оп ста ла. Са на ше стра не ће би ти увек 
по др жа на, ре као је Не над Ива ни ше вић.

Он је на ја вио и да ће на ред них да на 
би ти рас пи сан кон курс за под сти цај ма ни
фе ста ци ја ма, јер су ма ни фе ста ци је  
не што што до во ди  огро ман  број ту ри ста 
на те ри то ри ју Вој во ди не . 

– Не де ли мо ма ни фе ста ци је на ве ли ке 
и ма ле, ко ли ко је зна ча јан „Ег зит“  за 
Но ви Сад, то ли ко су ва жни „Да ни ви на“ за 
Ри ви цу и по др жа ва ће мо их и да ље, обе
ћао је по кра јин ски се кре тар Ива ни ше вић.

„Да не ви на“ ор га ни зу ју МЗ Ри ви ца, 
За ви чај но дру штво „Фру шко гор је“, Оп шти
на Ириг и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ириг, а 
под по кро ви тељ ством По кра јин ског 

се кре та ри ја та за при вре ду и ту ри зам, 
По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при
вре ду, во до при вре ду и шу мар ство и 
Оп шти не Ириг.

Зва нич но је ма ни фе ста ци ја отво ре на 3. 
мар та, ка да су до де ље не и на гра де нај
бо љим ви на ри ма, док је на ред на два 
да на би ла са јам ског ти па, што зна чи да 
су број ни по се ти о ци има ли при ли ку да 
де гу сти ра ју ви на и су хо ме сна те про из во
де, ко је у мо гли и да ку пе по сва ка ко, 
не што при сту пач ни јим це на ма не го у про
дав ни ца ма.

Ово го ди шње зва нич но отва ра ње је 
има ло и јед но при јат но из не на ђе ње за 
ви на ре и њи хо ве го сте. Ме ђу го сти ма је 
био и наш по зна ти пе вач на род не му зи ке 
и сев да лин ки Не дељ ко Бил кић. Он је 
от пе вао и не ко ли ко сво јих пе са ма и по ка
зао да пра вим пе ва чи ма ни 82 го ди не, 
ко ли ко их је упра во тог да на на пу нио, 
ни су ни ка кав про блем.

С. Џа ку ла

Де се то чла на струч на ко ми си ја је 
пред со бом има ла те жак за да так: да 
оце ни ко ја су ви на нај бо ља од при сти
глих 252 узор ка. За ап со лут ног по бед
ни ка 22. „Да на ви на“ у Ри ви ци про гла
шен је Не ма ња Та на ско вић, Ви на ри ја 
„Та на ско вић“ из Кру ше дол Се ла. Не ма
ња је био пр ви и у ка те го ри ји про из во
ђа ча бе лог ви на. Би ло је још уче сни ка 
са истим бро јем по е на у дру гим ка те
го ри ја ма, а то је 19,50, али је Не ма ња 
Та на ско вић про гла шен за ап со лут ног 
по бед ни ка, јер је нај мла ђи. 

У ка те го ри ји цр ве но ви но нај бо ље је 
има ла Ви на ри ја „Кон тић“ из Ин ђи је, 
нај бо ље ро зе ви но је про из вео Јан ко 
Ма јор ски из Ста ре Па зо ве, а нај бо ље 
воћ но ви но до шло је из Ви на ри је „Рав
ни ца“ из Ин ђи је.

Тре ба ис та ћи да је Ви на ри ја „Та на
ско вић“ не са мо ре до ван уче сник ове 
ма ни фе ста ци је, већ су увек до бит ни ци 
пе ха ра и при зна ња. Не ма ња Та на ско
вић ка же да су пр ву на гра ду ове го ди
не осво ји ли за бе ло ви но „гра шац“. 

– Увек се тру ди мо да до бро об ра ди
мо ви но гра де и на пра ви мо до бро 
ви но.

Имам око 2,5 хек та ра ви но гра да и  
пла ни ра мо још ма ло про ши ре ње. И 
на ред не го ди не ће мо би ти ов де, а про
из во ди мо по ред бе лог, и ро зе и цр ве но 
ви но. Про шла го ди на је би ла су шна, а  
је сен је би ла про мен љи ва, би ло до ста 
је па да ви на, али смо се из бо ри ли и 
ус пе ли све да обе ре мо и на пар ви мо 
до бро ви но, ка же мла ди по бед ник 
Не ма ња Та на ско вић.

НА ГРА ЂЕ НИ НА ДА НИ МА ВИ НА
Нај бо љи Не ма ња Та на ско вић

Нај бо љи Не ма ња Та на ско вић

По ча сни гра ђа нин Ри ви це Ти хо мир Сто ја ко вић
Не над Ива ни ше вић отва ра
Да не ви на (фо то: Ј. Ни ко лић)
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РРА СРЕМ РУ МА

Про јек ат ве за н за ин ва лид не 
осо бе у вре ме кри за

За вр шна кон фе рен ци ја про јек та „ВЕБ 
при сту пач ност и дру ге ини ци ја ти ве за 
осо бе са ин ва ли ди те том у ЕУ у до ба пан
де ми је и дру гих кри за“ одр жа на је 28. 
фе бру а ра у Ру ми. Но си лац овог про јек та 
је Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја Срем, 
чи је је се ди ште у Ру ми. Про је кат је по чео 
је 1. мар та 2021. го ди не, а зва нич но је 
окон чан овом кон фе рен ци јом, с об зи ром 
да је тра јао две го ди не.

Парт не ри РРАС у овом про јек ту су 
би ли Цр ве ни крст и Цен тар за осна жи ва
ње Ро ма Срем ска Ми тро ви ца, као и 
парт не ри из Хр ват ске, Бу гар ске, Че шке и 
Бо сне и Хер це го ви не. Про је кат је ре а ли
зо ван уз фи нан сиј ску по др шку ЕУ про
гра ма Евро па за гра ђа не у ви си ни од 
136.000 евра. Фо кус за вр шне кон фе рен
ци је је био на ре зул та ти ма про јек та чи ји 
је основ ни циљ био да оку пи дру ге 
зе мље парт не ре ЕУ да се раз го ва ра о 
те шко ћа ма са ко ји ма се су о ча ва ју осо бе 
са ин ва ли ди те том у пан де ми ји ко ви да, 
али и дру гих кри за као што су по пла ве, 
зе мљо тре си, или са да рат у Укра ји ни и 
зе мљо тре си у Тур ској и Си ри ји.

Бо ја на Ланц из  РРА Срем ка же да је 
ово би ла при ли ка за раз ме ну ис ку ста ва, 
по себ но ве за но за ди ги тал ну при сту пач
ност осо ба ма са ин ва ли ди те том, ка да је 
по чео про је кат то је био КО ВИД, а са да 
су се де си ле и но ве кри зе ко је по себ но 
по га ђа ју ин ва лид не осо бе. 

– Ра ди ли смо на уна пре ђе њу по ли ти ка 
и ини ци ја ти ве  за по бољ ша ње при сту
пач но сти и до ку мен то ва ња те при сту пач
но сти, ка ко би смо има ли осно ву за одр
жи вост  у не ким на ред ним фа за ма, ка же 
Бо ја на Ланц.

Су ми ра ни су   ре зул та ти про јек та, а на 
за вр шној кон фе рен ци ји се го во ри ло о 
то ме ко ли ко се за и ста до са да, у од но су 
на вре ме ка да је за по чет про је кат,  уна

пре ди ла ди ги тал на  при сту пач ност за 
осо бе са ин ва ли ди те том, па он да и дру ги 
об ли ци при сту пач но сти. 

– На са мом  ни воу ЕУ по сто ји на пре
дак, а и на ши за кључ ци су та кви, да на 
то ме још тре ба ра ди ти, да се са ма те ма 
при сту пач но сти тре ба ши ри ти да ље и 
би ти  ви дљи ва за све у дру штву, не са мо 
за осо бе са ин ва ли ди те том. Са рад ња са 
парт не ри ма је би ла од лич на, то су све 
ду го го ди шња парт нер ства  ко ја су се 
на ста ви ла  из не ких прет ход них про је ка
та, по го то во у окви ру овог по зи ва ко ји ми 
спро во ди мо по след њих де сет го ди на 
Евро па за гра ђа не, кон ста то ва ла је Бо ја
на Ланц.

Ар мин Ха џић, из вр шни ди рек тор  Дру
штва за за по шља ва ње сле пих и сла бо
ви дих ли ца из Са ра је ва, ре као је да је 
овај про је кат нам је ве о ма ва жан.

– Мо ја ком па ни ја је нај ве ћа у БиХ и 
за по шља ва 46 осо ба са ин ва ли ди те том. 
При сту пач ност и ге не рал но тех но ло ги је 
за нас су  ја ко бит не, јер ми за по шља ва
мо осо бе са нај те жим вр ста ма ин ва лид
но сти та ко да нам је  овај аспект у по гле
ду ге не рал ног жи во та ја ко ва жан, од 
обра зо ва ња, со ци јал не за шти те, ко ну зи
ми ра ња здрав ства, ре као је Ар мин 
Ха џић,. 

Он до да је да је овај про је кат и при мер 
ка ко тре ба нор мал но да функ ци о ни ше 
парт нер ство из Ср би је, Бих, Хр ват ске, 
Бу гар ске  и Че шке, а по ред раз ме не при
ме ра до бре прак се то ком про јек та су 
сти ца на и пра ва при ја тељ ства.

Ма рин Ву чић из Цен тра за од гој и 
обра зо ва ње „То ми слав Шпо љар“ из 
Ва ра жди на ис ти че да њи хо ва шко ла 
ра ди по по себ ном про гра му и је ди на је 
шко ла у Хр ват ској ко ја та ко функ ци о ни
ше,  са ви ше од 90 го ди на ис ку ства. 

– Не ра ди се са мо о про јек ту ко ји је 

фор мал но на ма вр ло ин те ре сан тан кроз 
сво је те ме, ра ди се о спа ја њу љу ди, и то 
је мо жда нај леп ши део ове при че, јер уз 
све ло ше ве сти ко је су око нас, ми сви 
за јед но ов де смо јед на пре кра сна вест. 
Ово ни је ствар ЕУ, ко је или ко ни је члан, 
ово је до каз  да и оне зе мље ко је ни су у 
овом тре нут ку чла ни це јед на ко до бро 
ра де овај по сао,  ако не и бо ље. Про бле
ми су ап со лут но исти и са мо је пи та ње 
ко ли ко бр зо се од лу ке им пле мен ти ра ју, 
ре као је парт нер у про јек ту Ма рин Ву чић.

Ви о ле та Ви да чек Ха инш, про фе сор ка 
Све у чи ли шта у  За гре бу, Фа кул те та ор га
ни за ци је и ин фор ма ти ке у Вар жди ну, 
ука за ла је на зна чај при ла го ђа ва ња 
на ста ве сту ден ти ма са ин ва ли ди те том.

– То не мо же мо за по че ти са 19 го ди на 
ка да они до ђу на наш фа кул тет, по треб
на нам је  це ла вер ти ка ла обра зо ва ња, 
да кле, по др шка од  пред школ ских, 
основ но школ ских и сред њо школ ских 
ин сти ту ци ја, па ка сни је и ин сти ту ци ја 
ко је се ба ве ка ри јер ним раз во јем. И 
по но сни смо и за до вољ ни што смо укљу
че ни у овај про је кат, јер смо ја ко пу но 
на у чи ли од су ди о ни ка ко ји ула зе у ка те
го ри ју удру же ња ци вил ног дру штва, 
де ли мо њи хо ва ис ку ства, по себ но смо 
усме ре ни  на овај део ди ги тал них тех но
ло ги ја, ука за ла је Ви о ле та Ви да чек 
Ха инш.

Про је кат се осла њао на два основ на 
сту ба: пр во, ка ко за јед ни ца мо же да 
ис ко ри сти ти во лон ти ра ње и ини ци ја ти ве 
со ли дар но сти

да ис пу ни по тре бе осо ба са ин ва ли ди
те том и дру го, ини ци ја ти ве веб при сту
пач но сти и стан дар де да ди ги тал не 
са др жа је учи ни при сту пач ни јим ин ва
лид ним осо ба ма, а ре а ли зо ван је кроз 
шест ме ђу на род них до га ђа ја.

С. Џа ку ла

Ма рин Ву чићБо ја на Ланц и Ар мин Ха џић
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БУ ЂА НОВ ЦИ

Уре ђе ње До ма кул ту ре
У рум ској оп шти ни су у то ку 

зна чај ни ра до ви, чи ји је циљ 
об на вља ње згра да до мо ва 
кул ту ре у се ли ма, ко ји су са да 
у до ста ло шем ста њу, а не ка
да су би ла ме ста где се од ви
јао зна ча јан део дру штве ног 
жи во та у тим се ли ма. Та ко 
се на ста ви ло и са ра до ви ма 
на ре но ви ра њу До ма кул ту
ре у Бу ђа нов ци ма, ко ји је  ра
ни је био  је дан од нај ве ћих и 
нај леп ших до мо ва кул ту ре у 
Сре му. 

По сле фа са де и кро ва, из
дво је на су сред ства за уре ђе
ње две про сто ри је на спра ту 
објек та ко је су би ле у ја ко 
ло шем ста њу. Ра до ви су об у
хва ти ли гле то ва ње, кре че ње, 
по ста вља ње но вих ин ста ла
ци ја и ра све те, по ста вља ње 
ке ра ми ке, ла ми на та, као и за
ме ну сто ла ри је. Ура ђе но је и 
гле то ва ње и кре че ње зи до ва 
у ход ни ку а ком плет но су ре
но ви ра ни и мо кри чво ро ви.

При ли ком оби ла ска До ма 
кул ту ре пред сед ни ца Алек
сан дра Ћи рић је ис та кла да 
се ло кал на са мо у пра ва тру ди 
да у сва ком се лу ура ди оно 
што су ме шта ни на ве ли као 
сво је при о ри те те: ам бу лан те, 
кан це ла ри је ме сних за јед ни
ца, до мо ви кул ту ре, школ ски 
објек ти... 

– У Бу ђа нов ци ма је уре ђе
на шко ла, као и цен тар се
ла, али је Дом кул ту ре био у 
де ва сти ра ном ста њу. Ре но
ви ра не про сто ри је ће има ти 
ви ше стру ку на ме ну и би ће 

до ступ не свим ме шта ни ма се
ла. Јед на од про сто ри ја на ме
ње на је за ску по ве и про сла ве 
за око 40 љу ди, а ко ри сти ће је 
и ве те ра ни фуд бал ског клу ба, 
ло вач ко удру же ње и слич на 
удру же ња гра ђа на. Ре но ви
ра на са ла за са стан ке би ће 
до ступ на ме шта ни ма за одр
жа ва ње са ста на ка, три би на, 
ску по ва удру же ња  пен зи о
не ра, одр жа ва ње раз ли чи тих 
про мо ци ја и слич но,  ре кла је 
Алек сан дра Ћи рић.

Зо ран Ју го вић, пред сед ник 
Са ве та МЗ Бу ђа нов ци, ис ти

че да ће са да ме шта ни има ти 
уре ђен про стор за оку пља ња 
и дру же ња. 

– Спо ља је згра да ре но ви
ра на и ле по из гле да, али је 
уну тра шњост би ла у ве о ма 
ло шем ста њу. Са да има мо 
уре ђен про стор за оку пља ња, 
за дру же ња, да се по кре не се
о ски дру штве ни жи вот,  ка же 
Ју го вић.

По се та Бу ђа нов ци ма је би
ла при ли ка и за раз го вор са 
ме шта ни ма о то ме шта би 
да ље би ло по треб но ура ди
ти у њи хо вом се лу. Та ко је 

на ја вље но уре ђе ње ау то бу
ских ста ја ли шта, по ста вља
ње но вог де чи јег мо би ли ја ра, 
клу па, про ши ре ње зе ле них 
по вр ши на... Тре ба ло би уре
ди ти и пут до сточ не ја ме, као 
и про ши ри ти мре жу атар ских 
пу те ва.

И  у Бу ђа нов ци ма, као и 
дру гим се ли ма рум ске оп шти
не, про блем је и ди вља де по
ни ја, због не са ве сних гра ђа на 
ко ји ба ца ју от пад на ме сти ма 
ко ја ни су за то пред ви ђе на, па 
је на ја вље но и по ста вља ње 
ви део над зо ра. С. Џа ку ла

По се та Бу ђа нов ци ма

У Ру ми су отво ре на још два но ва игра
ли шта за де цу опре мље на по свим стан
дар ди ма ко ји под ра зу ме ва ју и еду ка ци ју, 
али и без бед ност де це.

Реч је о игра ли шту у Пла нин ској ули ци 
на ко јем је по ста вље на гу ме на ела стич
на под ло га, ста зе су бе то ни ра не и по ста

вље ни ивич ња ци, али и мо би ли јар. 
По ста вље не су пе ња ли це пи ра ми дал

ног об ли ка са сај ла ма, њи ха ли це, вр те
шке,  раз вој не еду ка тив не игре – па ње
ви,  скок у даљ и шко ли ца.

Дру го де чи је игра ли ште се на ла зи код 
НИС пум пе ко је је пот пу но ре но ви ра но и 

опре мље но слич ним мо би ли ја ром. Под
се ти мо, по чет ком го ди не су већ отво ре на 
два де чи ја игра ли шта у Ку до шу: у Ули ци 
Јо ва на Су бо ти ћа и Ти ца но вој ули ци, на 
по вр ши на ма ко је су ра ни је би ле при лич
но за пу ште не.

С. Џ.

РУ МА

Још два но ва деч ја игра ли шта
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СА ОП ШТЕ ЊЕ ОП ШТИН СКОГ ОД БО РА СНС ПЕ ЋИН ЦИ

По зи ва ње ДССа на уби ство
пред сед ни ка и ха ос у др жа ви је из да ја

„Ви со ки функ ци о нер Но вог ДССа, и 
бли зак са рад ник пред сед ни ка те стран
ке Ми ло ша Јо ва но ви ћа, ју че је по звао на 
уби ство пред сед ни ка Ре пу бли ке Алек
сан дра Ву чи ћа и ти ме на ста вио по ли ти ку 
свог ше фа, ко ји у име ла жног па три о ти
зма кон стант но по зи ва на ства ра ње ха
о са у др жа ви.

Ла жне па три о те са стра ним па со ши
ма вр ло до бро зна ју да док Ср би ју во ди 
Алек сан дар Ву чић др жа ва и на род ће 

би ти је дин стве ни и не по бе ди ви, а по што 
ни ка да ни су мо гли, и ни ка да не ће мо ћи 
да га по бе де на из бо ри ма, нај ра ди је би 
га уби ли и та ко сво јим стра ним на ло го
дав ци ма по мо гли да са тру Ср би ју.

Али, бе срам но и оси о но по зи ва ње на 
уби ство пред сед ни ка др жа ве ни је део 
по ли тич ке бор бе у де мо крат ској др жа ви, 
већ опа сно кри вич но де ло и без оч на из
да ја соп стве ног на ро да.

Сто га, зах те ва мо од над ле жних ор га

на да ова кве ис па де стра них пла ће ни ка 
про це су и ра ју у скла ду са за ко ном и да 
по ка жу да Ср би ја ни је ни чи ја пр ћи ја, већ 
озбиљ на др жа ва ко ја не до зво ља ва да 
се над њом си ли сва ка шу ша.

Пре да ја ни је оп ци ја!
Жи вео пред сед ник Алек сан дар Ву чић!
Жи ве ла Ср би ја!“

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

Дру га сед ни ца Пред сед ни штва Ениг
мат ског са ве за Ср би је, чи је се ди ште је 
већ тре ћу го ди ну у пе ћи нач кој оп шти ни, 
одр жа на је на „За го нет ну су бо ту“ 25. 
фе бру а ра у пе ћи нач ком Кул тур ном цен
тру у окви ру ко јег ра ди ениг мат ска сек
ци ја. Ди рек тор пе ћи нач ког КЦ Јо ван 
Де вр ња при сут не је по здра вио ис пред 
цен трал не уста но ве кул ту ре и Оп шти не 
Пе ћин ци и за же лео им при ја тан бо ра вак 
у Пе ћин ци ма. На сед ни ци је усво јен 
пред лог ди рек то ра КЦ Јо ва на Де вр ње 
да се по во дом Да на ениг ма та убу ду ће, у 
са рад њи са Ту ри стич ком ор га ни за ци јом 
оп шти не Пе ћин ци, одр жа ва дво днев ни 
скуп ка ко би се ениг ма те бо ље упо зна ле 
са кра јем у ко ме се одр жа ва сед ни ца.

Сед ни ци су при су тво ва ле ениг ма те  
чла но ви Пред сед ни штва Ениг мат ског 
са ве за Ср би је: пред сед ник Вла ди мир 
Ша рић (ЕК „Срем“ Пе ћин ци), пот пред
сед ник Ра до мир Ма тић (ЕК „Бор“  Бор), 
се кре тар Ве ро љуб Ба бић (ЕК „Ва ље во“ 
 Ко це ље ва), чла но ви: Ва ња То ма шев и 
Слав ко Бо ван (ЕК „Ки кин да“  Ки кин да), 
Ми ро слав Ла за ре вић и Дра ган Ло ја ни ца 
(ЕК „Но ва за го нет ка“  Бе о град) и го сти: 
Алек сан дар Јан ко вић (Кра гу је вац), Во ја 
До дев ски (Ва ље во), Ми лу тин Теп шић 
(Кља ји ће во) и Ђор ђе Ко стић (Удру же ње 
„Ло ка ли тет“, Но ви Сад).

На дру гој Сед ни ци до не та је, из ме ђу 

оста лог, и од лу ка да се 4. Отво ре но 
до пи сно пр вен ство Ср би је у са ста вља њу 
за го не та ка кроз 4 ко ла одр жи у пе ри о ду 
март  јул, а до ма ћин и ор га ни за тор ће 
би ти ЕК „Срем“. Ко ор ди на тор је Вла ди
мир Ша рић. Та ко ђе, до го во ре но је да се 
22. Су сре ти ениг ма та Ср би је одр же од 1. 
до 3. сеп тем бра у Но вом Са ду у са рад
њи са удру же њем „Ло ка ли тет“ и Ђор ђем 
Ко сти ћем. Усво је ни су из ве штај о ра ду и 
фи нан сиј ски из ве штај уз од ре ђе не до пу
не, на ста ви ће се са из да ва њем „Гла сни
ка“ ЕСС и по мо ћи ће се из да ва ње две 
мо но гра фи је, а од ре ђе но је и да се го ди
шња Скуп шти на одр жи у Но вом Са ду за 
вре ме 22. СЕСа.

По ред зва нич ног де ла, ениг ма те су 
об и шле Срп ски му зеј хле ба у Пе ћин ци
ма, и том при ли ком се упо зна ле са 
по став ком, као и сли ка ром Сло бо да ном 
Је ре ми ћем Је ре ми јом и ку сто сом Би ља
ном Је ре мић.

Пред сед ни штво ЕСС се за хва ли ло 
Јо ва ну Де вр њи ко ме ће се на при го дан 
на чин на Скуп шти ни ЕСС то ис ка за ти, 
ка да ће се уру чи ти и при зна ња за слу
жним ениг ма ти ма и за хвал ни це по је ди
ним ор га ни за ци ја ма. О Да ну ениг ма та 
(21. фе бру ар) и „За го нет ној су бо ти“ го во
рио је Ми ро слав Ла за ре вић, а ми ну том 
ћу та ња ода та је по шта пре ми ну лим ениг
ма ти ма.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Одржана друга 
седница енигмата

Са седнице у Културном центру

ШИМАНОВЦИ

Турнир у 
стреличарству

Стре ли чар ско удру же ње „Ин стинк ти
вац“ из Ши ма но ва ца је пр ви ро ђен дан 
про сла ви ло ор га ни зо ва њем пр вог при ја
тељ ског 3Д тур ни ра у стре ли чар ству. 
Ка ко нам је об ја снио пред сед ник Удру
же ња Мар ко Иг ња то вић, 3Д је ди сци пли
на си му ла ци је ло ва лу ком и стре лом, у 
ко јој се као ме те ко ри сте ма ке те жи во ти
ња у при род ној ве ли чи ни и у што при
род ни јем окру же њу.

На тур ни ру, ко ји је одр жан 26. фе бру а
ра је на сту пи ло 40 стре ли ча ра из шест 
стре ли чар ских удру же ња, а Иг ња то вић 
ка же да је из у зет но за до во љан и од зи
вом так ми ча ра и при ка за ном ве шти ном 
ру ко ва ња лу ком и стре лом.

– С об зи ром на то да је ово пр во так
ми че ње ко је је на ше удру же ње ор га ни
зо ва ло, ви ше смо не го за до вољ ни од зи
вом, а по себ но ми је дра го што су и 
так ми ча ри би ли за до вољ ни ор га ни за ци
јом тур ни ра. При ли ком ор га ни зо ва ња 
так ми че ња смо има ли по др шку Спорт
ског са ве за „Раз вој спор то ва“ и Оп шти не 
Пе ћин ци, што нам је у мно го ме олак ша
ло по сао, а ве ли ку по др шку нам је пру
жи ло и Стре ли чар ско удру же ње „Ви те
зо виС“ из Ва ље ва ко је нам је усту пи ло 
ме те“ – ре као је Иг ња то вић.

Тур нир је одр жан на фуд бал ском ста
ди о ну у Пр хо ву, а на ста зи ду гој 1,2 
ки ло ме тра, ко ја се пру жа ла око фуд бал
ског те ре на и кроз те рен за ло вач ку 
ши ца ру, би ло је рас по ре ђе но 15 ме та. 
На кра ју, ка ко и при ли чи ро ђен дан ском 
сла вљу, по слу же на је тор та, а нај у спе
шни ји ма су уру че не ме да ље, пла ке те и 
за хвал ни це.
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ДЕЧ

Едукативна радионица
Удру же ње „Со циоеко ло гич но“ из Де ча 

за јед но са цр кве ном оп шти ном Деч, 
ре дов но ор га ни зу је Пра во слав не ра ди о
ни це у ме сној цр кви. По во дом ме се ца у 
ко јем је ро ђе на игу ма ни ја Ме ла ни ја, ко ја 
је ро дом из Де ча, 25. фе бру а ра ор га ни зо
ва на је еду ка тив на ра ди о ни ца са де цом 
на те му пр ве срп ске игу ма ни је Ме ла ни је.

Ка ко је ре кла Ру жи ца Мр каљ из удру
же ња, гост на ра ди о ни ци је био ве ро у чи
тељ Сло бо дан Гру јић из Вој ке, по то мак 
игу ма ни је, ко ји је де ци при бли жио жи вот
ну при чу јед не од њи хо вих су гра ђан ки, 
чи ји је жи вот ни пут био ве о ма тр но вит и 
стра дал нич ки.

Ро ђе на као јед но од сед мо ро де це 
па ро ха Је вре ма и ње го ве же не Ми ли це у 
Де чу, Ме ла ни ја се уда ла за све ште ни ка и 
прав ни ка Ни ко лу Кри во ку ћи на у Де чу. 
На кон смр ти де те та, Ме ла ни ја се по све
ћу је па стир ском ра ду, а на кон Пр вог свет
ског ра та, и смр ти су пру га, она од ла зи у 
ма на стир Хо по во где би ва по ста вље на 
за игу ма ни ју. На кон то га, осни ва се још 
је дан жен ски ма на стир на Фру шкој го ри  

Ку ве ждин, ко ји је пре дан на упра ву Ме ла
ни ји.

Игу ма ни ја је Ме ла ни ја по зна та по свом 
до бро твор ном ра ду, од ко га ни је од у ста
ла то ком чи та вог свог жи во та. Дру ги свет

ски рат ни је по ште део ни ма на стир Ку ве
ждин, ко ји је по кра ден, спа љен и сру шен, 
а Ме ла ни ја за вр ша ва у ло го ру „Ца праг“. 
Умр ла је 1942. го ди не у Ма на сти ру Све
тог Ва ве де ња у Бе о гра ду.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Невена Наић директорка 
Народне библиотеке

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Пе ћин ци, одр жа ној 3. мар та, од бор ни ци 
су из гла са ли од лу ку о име но ва њу ди рек
то ра На род не би бли о те ке у Пе ћин ци ма. 
На че ло ове уста но ве име но ва на је 
до са да шња ди рек тор ка Не ве на На ић, 
ко јој је ово тре ћи ман дат, а по ње ним 
ре чи ма ово је ве ли ка част, али и оба ве
за.

– За хва љу ју ћи сред стви ма ло кал не 
са мо у пра ве, Ми ни стар ства кул ту ре и 
По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но ин фор ми са ње и од но се са вер
ским за јед ни ца ма сва ке го ди не по ве ћа
ва мо наш књи жни фонд за око 1500 
но вих, ак ту ел них и тра же них из да ња 
бе ле три сти ке и из да ња за де цу, та ко да 

тре нут но наш књи жни фонд са огран ци
ма бро ји 51.661 на слов. Та ко ђе, оно на 
че му смо ра ди ли про те клих го ди на, а на 
че му ће мо ра ди ти још ви ше је сте из да
вач ка де лат ност. До са да смо из да ва ли 
је дан до два на сло ва го ди шње ко ји су 
те мат ски по ве за ни са на шом оп шти ном, 
а у пла ну нам је да про ши ри мо на шу 
за ви чај ну збир ку и на тај на чин про мо ви
ше мо на ше мла де пи сце, на ко је смо 
по себ но по но сни  ре кла нам је На ић, и 
до да ла да се по ред књи жног фон да, 
по ве ћа ва и број чла но ва, као и да 
На род на би бли о те ка у Пе ћин ци ма са 
огран ци ма тре нут но бро ји 1095 љу би те
ља пи са не ре чи.

У са рад њи са пред школ ском уста но

вом, до да је Не ве на На ић, сва ке го ди не 
ор га ни зу ју по се ту пред шко ла ца, то ком 
ко је им уру че и бес плат ну члан ску кар ту, 
а циљ ова квих по се та је, ка ко је ре кла, 
да де ца стек ну ути сак о би бли о те ци као 
о ме сту у ком су увек до бро до шла и у 
ком ће се осе ћа ти при јат но, као и да од 
нај ра ни јег уз ра ста раз ви ју на ви ку до ла
же ња у чи та о ни цу и тра же ња од го во ра у 
књи га ма. 

Скуп шти на је до не ла и од лу ку о име
но ва њу се кре та ра Скуп шти не оп шти не 
Пе ћин ци Та ма ре Та сић, ма стер прав ни
ка, на пе ри од до ис те ка ман да та овог 
са зи ва скуп шти не, ко ја је до са да вр ши
ла функ ци ју за ме ни ка се кре та ра СО 
Пе ћин ци.

Седница СО Пећинци
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Очи шће на ди вља де по ни ја
у бли зи ни ин ду стриј ске зо не

Сход но уче ста лим при мед
ба ма гра ђа на на де по ни је 
ко је на ста ју у под руч ју ин ду
стриј ске зо не у Бе о чи ну и у 
ње ној не по сред ној око ли ни, 
Оп шти на Бе о чин је у са рад
њи са ЈКП „Бе о чин“ по кре ну
ла ак ци ју укла ња ња от па да и 
чи шће ња јав них по вр ши на и 
у овом де лу гра да. У про те
клим да ни ма, рад ни ци јав ног 
ко му нал ног пред у зе ћа укло
ни ли су ви ше од 100 куб них 
ме та ра от па да и на го ми ла ног 
сме ћа са ди вље де по ни је ко
ја је не са ве сним од ла га њем 
от па да на ста ла у при ро ди, на 
по те зу ри та у бли зи ни ин ду
стриј ске зо не.

Тим по во дом, пред сед ни
ца Оп шти не Бе о чин Би ља на 
Јан ко вић је са са рад ни ци ма 
об и шла те рен и раз го ва ра
ла са ди рек то ром ЈКП „Бе
о чин“ Ср ђа ном Сте па но вим 
о да љим ак тив но сти ма ко је 
ће би ти пред у зе те са ци љем 
укла ња ња ди вљих де по ни ја 
на јав ним по вр ши на ма.

– Ка да го во ри мо о при ја
ва ма гра ђа на за ло ка ци је на 
ко ји ма на ста ју ди вље де по
ни је у Бе о чи ну, нај ви ше при
мед би је у про те клом пе ри о
ду сти гло упра во за под руч је 

ин ду стриј ске зо не. Ло кал на 
са мо у пра ва у са рад њи са 
ЈКП „Бе о чин“ на ста вља са 
чи шће њем али по се бан апел 
упу ћу је мо гра ђа ни ма и вла
сни ци ма при ват них пар це ла 
да не од ла жу от пад на за то 
не пред ви ђе на ме ста, те да 
сход но мо гућ но сти ма на ста
вља ју да при ја вљу ју ко му
нал не про бле ме ко је при ме те 
у на шој око ли ни, ис та кла је 
пред сед ни ца Јан ко вић.

У про те клих ме сец да на, 

Оп шти на Бе о чин је кроз ак
ци ју „За леп шу и чи сти ју оп
шти ну Бе о чин“ ре а ли зо ва ла 
чи шће ње и укла ња ње пет 
де по ни ја од ко јих је јед на у 
Су се ку, три у Бе о чин гра ду 
и јед на у на се љу Ра ко вац. 
Овом ак ци јом је об у хва ће на 
и сад ња др во ре да од 52 ке
сте на у цен тру Бе о чи на ко је 
Оп шти на Бе о чин обез бе ди
ла пу тем до на ци је пред у зе
ћа На ци о нал ни парк „Фру шка 
го ра“.

Ак ци је чи шће ња јав них по
вр ши на би ће на ста вље не и у 
на ред ном пе ри о ду на те ри то
ри ји це ле оп шти не. Из ло кал
не са мо у пра ве се за хва љу ју 
свим свим су гра ђа ни ма ко
ји су узе ли ак тив но уче шће 
и на ста вља ју да при ја вљу ју 
ло ка ци је на ко је је по треб но 
обра ти ти па жњу, јер се са мо 
уз уче шће и по др шку за јед ни
це, мо гу оси гу ра ти и аде кват
на ре ше ња.

фо то: Исмет Аде мов ски

Обилазак радова на депонији

Оби ла зак Ме сне за јед ни це Бе о чин
Пред сед ни ца Оп шти не Бе о чин Би ља на 

Јан ко вић по се ти ла је кан це ла ри ју Ме сне 
за јед ни це у Бе о чин гра ду и том при ли ком 
са ста ла се са пред сед ни ком Са ве та 
Ме сне за јед ни це Бе о чин Ср ђа ном Сте па
но вим. На са стан ку су раз ма тра не те ме и 
пи та ња ко ја су од зна ча ја за уна пре ђе ње 
ко му нал них де лат но сти, одр жа ва ње 
чи сто ће, пут ну ин фра струк ту ру и уре ђе ње 
јав них по вр ши на у Бе о чи ну.

Та ко ђе, до го во ре на је и са рад ња у 
до ме ну опре ма ња про сто ра ме сне кан це
ла ри је у Све то сав ској ули ци у Бе о чи ну 
ка ко би се у што кра ћем ро ку овај про стор 
ста вио у бо љу функ ци ју, рад но вре ме и 

мо гућ ност за при јем свих гра ђа на.
– Са же љом да оства ри мо ефи ка сни ју 

ко му ни ка ци ју са су гра ђа ни ма у Бе о чи ну, 
циљ нам је да сви ма омо гу ћи мо ме сто где 
ће мо ћи де таљ ни је да се ин фор ми шу о 
над ле жно сти ма као и о те ку ћим и пла ни
ра ним ак тив но сти ма ко је Оп шти на спро
во ди. Из у зет но је ва жно да гра ђа ни ма 
пред ста ви мо све про це ду ре и мо гућ но сти 
ка ко мо гу да при ја ве про бле ме и упу те 
су ге сти је за по бољ ша ње ра да ло кал не 
са мо у пра ве и јав них пред у зе ћа. Ве ру јем 
да ме сне за јед ни це у овом до ме ну мо гу 
има ти и зна чај ну уло гу да као по сред ни ци 
пру же при ли ку гра ђа ни ма да се укљу че у 

про цес до но ше ња од лу ка на 
ло кал ном ни воу, ис та кла је пред
сед ни ца Јан ко вић.

Оби ла зак ме сних за јед ни ца у 
про те клом пе ри о ду био је фо кус у 
ра ду пред сед ни це Оп шти не Бе о
чин а на кон оби ла ска Ра ков ца, 
Бе о чин Се ла, Бра зи ли је, Че ре ви
ћа, Ба но што ра, Су се ка, Гра бо ва, 
Сви ло ша, Лу га и Бе о чи на, у 2023. 
го ди ни по чи ње ре а ли за ци ја пла
но ва за ре ша ва ње при о ри тет них 
пи та ња у окви ру ло кал них под руч
ја на те ри то ри ји це ле оп шти не 
Бе о чин. фо то: И. А.

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ  
ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ О ЧИН

Уру че на до на ци ја
У су срет обе ле жа ва њу Да на же на 

пред сед ни ца Оп шти не Би ља на Јан
ко вић је по се ти ла Оп штин ско удру
же ње пен зи о не ра Бе о чин, ко је и ове 
го ди не за сво је чла но ве ор га ни зу је 
тра ди ци о нал ну про сла ву 8. мар та у 
бе о чин ском До му пен зи о не ра. Са 
же љом да се по мог не у ор га ни за ци ји 
овог до га ђа ја и омо гу ћи ле пе про сла
ве за нај ста ри је су гра ђа не и убу ду ће, 
Оп шти на Бе о чин је удру же њу пен зи
о не ра уру чи ла до на ци ју у ви ду сер
ви сног ин вен та ра у вред но сти од 
30.000 ди на ра.

До на ци ју је уру чи ла пред сед ни ца 
Оп шти не Бе о чин Би ља на Јан ко вић, 
ко ја је том при ли ком раз го ва ра ла са 
пред сед ни цом Оп штин ског удру же
ња пен зи о не ра Ве ром Ле тош, пред
сед ни ком ме сне ор га ни за ци је пен зи
о не ра Мир ком Оско ма но ви ћем и дру
гим при сут ним чла но ви ма овог удру
же ња.

Пред сед ни ца је том при ли ком нај
ста ри јим су гра ђа ни ма по же ле ла да у 
до бром рас по ло же њу и здра вљу 
про сла ве и ово го ди шњи 8. март.
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Помоћ за куповину куће на селу
Ми ни стар ство за бри гу о се лу рас пи

са ло је јав ни кон курс за до де лу бес по
врат них сред ста ва за ку по ви ну се о ске 
ку ће са окућ ни цом. Не ки од усло ва ко је 
под но си о ци при ја ве на кон курс мо ра ју 
да ис пу ња ва ју су да су пу но лет ни др жа
вља ни Ср би је, да не ма ју на вр ше них 45 
го ди на жи во та, да ни су осу ђи ва ни, да 
ни су вла сни ци или су вла сни ци не крет
ни на и да ни су у по ступ ку одо бра ва ња 
кре ди та за ку по ви ну и адап та ци ју 
не крет ни на. Се о ска ку ћа са окућ ни цом 
тре ба да ис пу ња ва основ не усло ве за 
жи вот и ста но ва ње, да се на ла зи у се лу 

у ко јем по сто ји бар је дан од обје ка та 
јав не слу жбе (ам бу лан та, по шта, шко ла 
и слич но), да је из гра ђе на у скла ду са 
про пи си ма и да ни је пред мет суд ског 
спо ра. Мак си мал ни из нос за ку по ви ну 
ку ће је 1,2 ми ли о на ди на ра, док је рок 
за под но ше ње при ја ва 1. но вем бар 
2023 го ди не.

Аген ци ја за ру рал ни раз вој оп шти не 
Ин ђи ја и ове го ди не пру жа све нео п ход
не ин фор ма ци је за ин те ре со ва ним мла
дим брач ним па ро ви ма и по моћ при 
ис пу ња ва њу и при ку пља њу нео п ход не 
до ку мен та ци је, ис та кла је Ива на Пе јо

вић Ше врт, ди рек то ри ца АР РИ.
– Има мо од лич на ис ку ства из прет

ход них го ди на. Пет на ест брач них па ро
ва са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја до 
са да је ре ши ло стам бе но пи та ње за хва
љу ју ћи Ми ни стар ству за бри гу о се лу. 
Сва ке го ди не је ве ли ко ин те ре со ва ње и 
Аген ци ја за ру рал ни раз вој у сва ком 
мо мен ту је до ступ на сви ма ко ји ма је 
по моћ нео п ход на, ка ко за овај, та ко и за 
све дру ге кон кур се ко је рас пи су ју Ре пу
бли ка и По кра ји на ис та кла је Пе јо вић 
Ше врт.

М. Ђ.

ИНЂИЈСКИ „ВОДОВОД“

Гради се 
соларна 
електрана

Јав но ко му нал но пред у
зе ће „Во до вод и ка на ли за
ци ја“ Ин ђи ја сма њи ће 
по тро шњу елек трич не 
енер ги је у про це су про из
вод ње во де на глав ном 
из во ри шту за 55 од сто 
на кон из град ње со лар не 
елек тра не. Та ко ђе, ка ко су 
ис та кли над ле жни, сту ди ја 
из во дљи во сти по ка за ла је 
да ће сма ње ње по тро шње 
стру је у управ ној згра ди 
„Во до во да“ би ти око 40 
про це на та. Ка ко је ис та као 
ди рек тор Дра го љуб Три фу
но вић, кре ће се са ис хо до
ва њем нео п ход них гра ђе
вин ских до зво ла и апли ци
ра њем за сред ства за 
„зе ле ну енер ги ју“ на кон
кур си ма ви ших ин стан ци, 
па се оче ку је да ће ве о ма 
бр зо би ти обез бе ђе ни усло
ви за из град њу со лар не 
елек тра не. 

– По чет ком про шле го ди
не, ура ди ли смо сту ди ју 
из во дљи во сти и оправ да
но сти ко ја је да ла зна чај но 
еко ном ско оправ да ње. 
Са да има мо тро шко ве од 
60 ми ли о на за по тро шњу 
елек трич не енер ги је без 
ко је наш си стем не мо же да 
функ ци о ни ше. Оче ку је мо 
да у мак си мал но крат ком 
ро ку за вр ши мо ис хо до ва
ње до зво ла и да кре не мо 
са апли ка ци ја ма пре ма 
гран то ви ма ко ји по др жа ва ју 
и суб вен ци о ни шу про из
вод њу „зе ле не енер ги је“ 
ис та као је ди рек тор ЈКП 
„Во до вод и ка на ли за ци ја“ 
Ин ђи ја.

М. Ђ.

ИЗ ГРАД ЊА СПОРТ СКЕ ХА ЛЕ У БЕ ШКИ

При кра ју пр ва ета па ра до ва

Ра до ви у окви ру пр ве ета пе из град ње спорт
ске ха ле у Бе шки су у за вр шној фа зи. Пр ва ета
па се од но си на из град њу те ме ља и те мељ не 
пло че као и по ста вља ње ин ста ла ци ја ко је се 
на ла зе ис под зе мље. Сви ти ра до ви при во де 
се кра ју и би ће у пот пу но сти окон ча ни за не
ко ли ко да на, по твр дио је Дра ган Ибро чић, на
чел ник Оде ље ња за при вре ду и ин ве сти ци је 
оп шти не Ин ђи ја.

– У на ред ном пе ри о ду оче ку ју нас ра до ви у 
окви ру дру ге ета пе, ко ја се од но си на из град
њу са мог објек та спорт ске ха ле у Бе шки, док је 
тре ћа ета па по ста вља ње уну тра шњих ин ста

ла ци ја и опре ма ње објек та ис та као је Ибро
чић.

Ка ко је ра ни је ис та као пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди ир Гак, на ха лу у Бе шки че ка ло 
се ви ше де це ни ја. 

– У пи та њу је из град ња мул ти функ ци о нал
ног објек та ко ји ће би ти од ве ли ког зна ча ја за 
све ста нов ни ке Бе шке, по го то во за спор ти сте, 
ре кре а тив це, ђа ке, али и чла но ве кул тур но
умет нич ких дру шта ва ис та као је Гак и по твр
дио да ће до кра ја ове го ди не обје кат би ти 
„под кро вом“ а сре ди ном 2024. го ди не би ће 
ста вљен у функ ци ју. М. Ђ.

Те ме љи за ха лу у Бе шки

Oпш тина Ин ђи ја у то ку про шле го ди не до би
ла је 60 ми ли о на ди на ра од Вла де Ср би је за 
ре а ли за ци ју про јек та „Ин ђи ја smart city“ 
(„Ин ђи ја па ме тан град“). Реч је о про јек ту ко ји 
под ра зу ме ва ко ри шће ње нај но ви јих тех но ло
шких ре ше ња ка ко би се ути ца ло на бо љи 
ква ли тет жи во та ста нов ни ка, сма ње ње за га
ђе ња, са о бра ћај них гу жви и укуп них тро шко
ва, и до при не ло ве ћој ефи ка сно сти раз ли чи
тих услу га. 

На по след њем са стан ку Си сте ма 48 одр жа
ном у пе так, 3. мар та, Дра ган Ибро чић, на чел
ник Оде ље ња за при вре ду и ин ве сти ци је, 
ис та као је да уско ро кре ће ре а ли за ци ја.

– По до би ја њу сред ста ва од ви ших ни воа 
вла сти, нај пре је рас пи са на јав на на бав ка и 
иза бран нај по вољ ни ји из во ђач. У то ку су при
прем ни ра до ви уз ко је је, па ра лел но, ура ђе на 
про јект нотех нич ка до ку мен та ци ја. Из да та је 

до зво ла и уско ро при сту па мо ре а ли за ци ји 
про јек та ко ја, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва 
по ста вља ње ви део  над зо ра на кључ ним 
ло ка ци ја ма у Ин ђи ји. Сам си стем ће ме ри ти 
са о бра ћај не пре кр ша је, про ла ске кроз цр ве но 
све тло и не по што ва ње са о бра ћај них про пи са. 
Та ко ђе, у ули ца ма Ца ра Ду ша на и Кра ља 
Пе тра I би ће по ста вљен ра дар за ме ре ње 
бр зи не кре та ња во зи ла об ја шња ва Ибро чић и 

Ка ко је ис так ну то, у са мом цен тру Ин ђи је, 
би ће по ста вље не и ка ме ре на пор тал ним сту
бо ви ма ка ко би ула зи и из ла зи из гра да би ли 
по кри ве ни ви део  над зо ром.

– Ин ђи ја ће на кон им пле мен та ци је овог про
јек та би ти мно го без бед ни ји град и би ће уве
ден бо љи ред у без бед ност са о бра ћа ја – ис ти
че на чел ник Оде ље ња за при вре ду и ин ве сти
ци је оп шти не Ин ђи ја.

М.Ђ.

По чи ње про јека т „Ин ђи ја smart city“
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Но ви фор мат ра чу на за гас
Од 1. Ја ну а ра, ма ло про дај на це на га са 

за до ма ћин ства у Ср би ји по ра сла је за 
око 11 од сто. Уз по ску пље ње при род ног 
га са, по тро ша чи ма се од ок то бра про
шле го ди не овај енер гент об ра чу на ва 
дру га чи је не го до та да, од но сно, уме сто 
у куб ним ме три ма, об ра чу на ва у ки ло ват 
ча со ви ма, чи ме се мо же пра ви ти по ре
ђе ње са оста лим енер ге на ти ма.  

– Од 1. ја ну а ра ва жи но ва це на ко ја у 
од но су на прет ход ну це ну уве ћа на за 11 
по сто. Она је са да 3,90 ди на ра по ки ло
ват ча су. Да ли ће се она да ље ме ња ти и 
ка да ће се ме ња ти то сва ка ко за ви си од 

Аген ци је за енер ге ти ку. Чи ни се све да се 
за шти те пре све га ма ли по тро ша чи и 
до ма ћин ства у сми слу да се њи ма омо
гу ћи да мо гу по ре ла тив но по вољ ним 
це на ма да се снаб де ва ју, а ве за но за 
стан дард гра ђа на ис та као је Ми лан 
Га вран, ди рек тор Гас Фе ро монта Ста ра 
Па зо ва.

У ци љу уна пре ђе ња услу ге, ста ро па
зо вач ки  ди стри бу тер  „Гас фе ро монт“ 
увео је и но ви обра зац за ра чун, што је 
код не ких гра ђа на иза зва ло не до у ми це:

– У ра чу ну се гра ђа ни ма на пла ћу је 
енер гент та ко што се утро ше ни ки ло ват 

ча со ви по мно же са це ном, а за тим се 
ура чу на ју на кна да по ме сту ис по ру ке и 
на кна да за уна пре ђе ње енер гет ске ефи
ка сно сти, што је про пи са но за ко ном  
об ја снио је ди рек тор Га вран.

У „Гас фе ро мон ту“ на гла ша ва ју да 
од го ва ра ју на сва пи та ња гра ђа на пу тем 
Де жур не слу жбе, ко ја при ма по зи ве 24 
ча са и ре ша ва не по зна ни це ве за не за 
гас. Но ви на у ста ро па зо вач кој оп шти ни 
су и па мет ни чи та чи, од но сно ме ра чи са 
да љин ским очи та ва њем ко ји се по ста
вља ју на ме сти ма где се ја вља про блем 
са очи та ва њем га со ме ра. Д. Г.

СТАРА ПАЗОВА

Де јан Мај сто ро вић
спор ти ста го ди не

Де јан Мај сто ро вић, ре пре зен та ти вац у 
ба ске ту 3x3, но си лац олим пиј ске ме да ље 
и нај бо љи ба ске таш на Свет ском пр вен
ству, про гла шен је за нај бо љег спор ти сту 
са те ри то ри је оп шти не Ста ра Па зо ва за 
2022. го ди ну. За сво је ба ске та шко уме ће 
на те ре ну „ба но вач ки ма е стро“ је у пре
пу ној по зо ри шној Са ли у Ста рој Па зо ви  
осим нај сјај ни јим при зна њем на гра ђен и 
гро мо гла сним апла у зом при сут них љу би
те ља  спор та. Од бој ка ши це „Је дин ства“, 
фи на лист ки ње на ци о нал ног Kупа и по лу
фи на лист ки ње Kупа иза зи ва ча, пред во
ђе не пр вим тре не ром Јо вом Ца ко ви ћем  
су нај бо љи спорт ски ко лек тив у оп шти ни 
Ста ра Па зо ва. Мла да еки па, ко ја пи ше 
но ву исто ри ју ста ро па зо вач ке од бој ке 
оправ да но је по не ла епи тет нај бо ље у 
про те клој го ди ни. 

На ово го ди шњем про гла ше њу нај бо
љих у обла сти спор та, про гла ше но је и 
пет нај бо љих спорт ских еки па (ШK „Мла
дост“, ОK Је дин ство, ЖОK „Омла ди нац“, 
ЖРK Мла дост и ЖОK „Је дин ство“) и исто 
то ли ко по је ди на ца (ди зач те го ва Си ни ша 
Та на ско вић, бо ди бил дер Ни ко ла Зла то

вић, ка ра ти ста Ђор ђе Те ша но вић, стрел
ки ња Алек сан дра Ха вран и ба ске таш 
Де јан Мај сто ро вић).

Спе ци јал но при зна ње за оства ре не 
ре зул та те су до би ли ре пре зен та тив ци у 
Ба ске ту 3x3 из Ба но ва ца Ни ко ла 
Kовачевић и Ми лош Ан тић, кик бок сер из 
Ста ре Па зо ве Сте ван Kовачевић, Да ни ца 
Kрунић и Алек сан дра Зи мо ња из 
Kајакаш ког клу ба „Ста ри Ба нов ци“, фуд
ба лер ка Ми ли ца Дра га нић ка пи тен Жен
ског ФK „Пра ве да ме“, Ру ко мет ни клуб 
„Но ва Па зо ва 1957“ за ула зак у ви ши ранг 
так ми че ња, Те квон до клуб „Им пе ри ум“, 
ФK „По ду на вац Бе ле гиш“ за ула зак у 
Срп ску ли гу и ЖKK „Ста ра Па зо ва“.

За нај бо љег тре не ра је про гла шен 
Мар ко Ни ко лић, тре нер жен ског од бој ка
шког клу ба „Омла ди нац“ из Но вих Ба но
ва ца, нај бо љи спорт ски рад ник је Жив ко 
Сму ђа из KK „Ја дран“, нај бо љи про фе
сор фи зич ког вас пи та ња је Ива на Мар ко
вић из Гим на зи је „Бран ко Ра ди че вић“, а 
нај бо љи спор ти сти са ин ва ли ди те том су 
чла но ви еки пе у стре ља штву Удру же ња 
па ра пле ги ча ра „Фру шка го ра – Срем“.

За на бо љег су ди ју је иза бран Го ран 
Сте ве лић, ин тер на ци о нал ни сну кер су ди
ја из Но ве Па зо ве, ме ђу на род ни те ни ски 
су ди ја Ми ли ца Са вић из Ста ре Па зо ве и 
ко шар ка шки су ди ја Ми лош Ха џић из Ста
ре Па зо ве. За ома со вље ње спор та на гра
ду је до био ЖОK „Мла дост“ из Но ве 
Па зо ве са ар ми јом мла дих од бој ка ши ца.

Нај бо љи пи о нир је рвач Алек са Ћу ћуз 
из Но ве Па зо ве, нај бо љи ка дет је ша хист
ки ња Са ра Ми јић, ви ше стру ка пр ва ки ња 
Вој во ди не а нај бо љи ју ни ор кок бок сер 
Ни ко ла Ми кић. На гра ду за нај бо ље у 
школ ском спор ту до би ла је од бој ка шка 
еки па Гим на зи је у Ста рој Па зо ви ко је су 
од бра ни ле ти ту лу пр ва ка све та у Бра зи
лу.

Ова пре сти жна ма ни фе ста ци ја се одр
жа ва сва ке го ди не у пред ход них ви ше од 
по ла ве ка, из у зев се зо на ка да су так ми
че ња пре ки да на и утак ми це от ка зи ва не 
због епи де ми је ко ро на ви ру са. Ор га ни за
то ри  ма ни фе ста ци је су Оп шти на Ста ра 
Па зо ва и Ра дио – те ле ви зи ја „Ста ра 
Па зо ва“. 

Д. Г.

Нај бо љи спортисти старопазовачке општине



178. MART 2023.  M NOVINE

СТАРА ПАЗОВА

Председник Радиновић 
уручио борцима легитимације

У ста ро па зо вач кој По зо ри шној са ли  у 
сре ду, 1. мар та  упри ли че на је све ча на 
до де ла ле ги ти ма ци је рат ним вој ним 
ин ва ли ди ма, бор ци ма и по ро ди ца ма 
бо ра ца ко је из да је Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Ре пу бли ке Ср би је. Пра во на 
ле ги ти ма ци ју оства ру је сва ки бо рац, рат
ни вој ни ин ва лид, мир но доп ски вој ни 
ин ва лид, ци вил ни ин ва лид ра та, ро ди
тељ, су пру жник и де те па лог бор ца, вој
ни ка умр лог или по ги ну лог у Вој сци, 
ци вил не жр тве ра та, умр лог вој ног ин ва
ли да и умр лог ци вил ног ин ва ли да а про
из и ла зе из За ко на о пра ви ма бо ра ца, 
вој них ин ва ли да, ци вил них ин ва ли да 
ра та и чла но ва њи хо вих по ро ди ца. 

Ле ги ти ма ци је пред ста вља ју јав ну 
ис пра ву за при зна то свој ство бор ца, рат

ног вој ног ин ва ли да или ко ри сни ка пра ва 
па лог бор ца, уз ко је ће се оства ри ва ти 
раз ли чи те по год но сти. Ове ис пра ве, бор
ци ма је уру чио пред сед ник Оп шти не 
Ста ра Па зо ва, Ђор ђе Ра ди но вић и том 
при ли ком им ре као, да ће их Оп шти на 
Ста ра Па зо ва увек по др жа ти.

– Ми ће мо за вас би ти ту убу ду ће, а 
ве ру јем да смо и до са да чи ни ли оно ко
ли ко ко ли ко смо мо гли. Тру ди ће мо се да 
та ко бу де и у на ред ном пе ри о ду. На рав
но, би ће мно го мо гућ но сти, јер смо јед на 
од раз ви је них оп шти на у Ср би ји. Же ли
мо да сви бу де те еви ден ти ра ни и да зна
мо ко су ти на ши бор ци, из ја вио је пред
сед ник Оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић.  

При сут ни ма су се обра ти ли и пу ков ник 
Ве се лин Шљи ван ча нин као и ге не рал – 
ма јор Ми ло рад Сту пар.

– Ово је дру ги ко рак ка ко би у дру штву 
бор ци би ли пре по зна ти. Пре то га смо 
има ли до но ше ње За ко на о бор ци ма. Све 
ово је ва жно, јер та ко зна мо ко смо и 
ко ли ко нас има, на гла сио је Сту пар. 

Офи цир у пен зи ји Ве се лин Шљи ван ча
нин је че сти то пред сед ни ку Ра ди но ви ћу 
на то ме што во ди ра чу на о бор ци ма.

– На ску по ви ма код вас је увек до ста 
љу ди бо ра ца а Ви се бри не те о њи ма и 
тру ди те да им по мог не те, ко ли ко мо же те 
у овим си ту а ци ја ма, а ми и да ље же ли мо 
да у ми ру и сло бо ди раз ви ја мо сво ју 
Ср би ју, из ја вио је Шљи ван ча нин.

По под не тим зах те ви ма Ми ни стар ство 
је на те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва 
одо бри ло не што ви ше од 100 бо рач ких 
ле ги ти ма ци ја.

З. К.

Са уручења легитимација

ИРИГ

По де ла па ке та по мо ћи
У ири шкој оп шти ни се при во ди 

кра ју по де ла па ке та, ко ји са др же 
пре храм бе не про из во де и сред ства 
за хи ги је ну и то као вид по мо ћи со
ци јал но нај у гро же ни јим гра ђа ни ма. 

– На ме ра нам  је би ла  да по мог
не мо сва ком со ци јал но угро же ном 
ли цу у на шој оп шти ни и пру жи мо 
им основ не по треп шти не ко је су им 
нео п ход не.

Све сни смо да мно ги су гра ђа ни 
про ла зе кроз те шка вре ме на, по себ
но по сле пан де ми је, па смо од лу чи
ли да као ло кал на са мо у пра ва пре
у зме мо од го вор ност и по мог не мо 
они ма ко ји ма је по моћ нај по треб ни
ја, ис та као је Ти хо мир Сто ја ко вић, 
пред сед ник ири шке оп шти не.

Он је по себ но упу тио за хвал ност 
за по моћ у ре а ли за ци ји ове ак ци је 
свим љу ди ма до бре во ље ко ји су се 

ода зва ли њи хо вом по зи ву и пру жи
ли им по др шку, као и По кра јин ској 
вла ди. 

Ми ра Ра ду ло вић, ди рек тор ка 
Цен тра за со ци јал ни рад у Ири гу, 
ко ји је де лио па ке те, ка же да је реч 
о 580 ко ри сни ка.

 – Па ке те до би ја ју сви ко ри сни
ци со ци јал не по мо ћи ко ји у овом 
мо мен ту има ју пра во на њу, као и 
дру ги со ци јал но угро же ни ста нов
ни ци ири шке оп шти не. Сли чан је 
број гра ђа на био и ка да смо де ли ли 
енер гет ске ва у че ре, ка же ди рек тор
ка Ра ду ло вић.

Пр ви чо век ири шке Оп шти не Ти
хо мир Сто ја ко вић је на ја вио да ће 
ло кал на са мо у пра ва на ста ви ти да 
пру жа по моћ и по др шку Ири жа ни
ма, по себ но оним со ци јал но нај у
гро же ни јим. С. Џ.

По де ла ху ма ни тар них па ке та
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ДРУ ШТВО УЧИ ТЕ ЉА РУ МА

Ра ди о ни ца „Ти неј џер ски ста во ви“
Ра ди о ни цу „Ти неј џер ски 

ста во ви  Му шки днев ник“ ор
га ни зо ва ло је Дру штво учи те
ља Ру ме као сво ју пр ву ак тив
ност у овој школ ској го ди ни, а 
одр жа на је у чи та о ни ци Град
ске би бли о те ке „Ата на си је 
Стој ко вић“ у Ру ми. У ра ду учи
о ни це, ко ју је во дио учи тељ 
Ду шан Пеј чић из Бе о гра да, 
уче ство ва ло је 50 уче ни ка од 
пе тог до осмог раз ре да град
ских основ них шко ла, као и 
шко ле из Бу ђа но ва ца.

Ра ди о ни ца „Ти неј џер ски 
ста во ви“ је на ста ла као ре
зул тат ду го го ди шњег ис ку ства 
ра да са де цом у основ ној шко
ли и као по сле ди ца су сре та 
са ве ли ким бро јем де це ти неј
џер ског уз ра ста на кам по ви ма 
„Мој су пер рас пуст“, а са два 
мо ти ва. 

– У да на шње вре ме, де ца 
ти неј џер ског уз ра ста све ма
ње чи та ју књи ге услед ве ли ког 
ути ца ја ко ји на њих има ју дру
штве не мре же и са вре ме не 
тех но ло ги је и мањ ком ква ли
тет ног шти ва ко је успе шно ко
му ни ци ра са де цом. Са дру ге 
стра не, она су све ви ше оту
ђе на од здра ве ко му ни ка ци је 
ме ђу со бом и оне мо гу ће на да 
из но се ста во ве о уни вер зал
ним емо ци ја ма сва ког де те та 
спе ци фич ним за овај осе тљи
ви уз раст, го во ри о сво јим мо
ти ви ма учи тељ Пеј чић.

Ра ди о ни ца је та ко ор га ни зо
ва на да јој је у фо ку су сва ко

днев ни жи вот ти неј џе ра: то су 
њи хо ви од но си са дру го ви ма, 
су прот ним по лом, ро ди те љи
ма и на став ни ци ма. 

– То ком раз го во ра, пред 
њих из но сим не ке те ме на ко
је је по треб но да се из ја сне 
јед но став ним ге стом пал цем, 
ко ји им је вр ло до бор по знат 
као „li ke“ или „di sli ke“, a он да 
да их мо ти ви шем да,  ако же
ле и обра зло же, свој став. За
да та те ма се ка сни је илу стру
је чи та њем од лом ка из књи ге 
„Му шки днев ник“, ка же о ра ди
о ни ци Ду шан Пеј чић.

Ста во ви ко ји се пред њих 
из но се су сле де ћи: да су де

вој чи це су хра бри је од де ча ка, 
нај го ра ствар у жи во ту ко ја мо
же да ти се де си је да се из
бла ми раш у дру штву, де ча ци 
сми шља ју ка ко да при ђу де
вој чи ца ма ко је им се до па да ју, 
де ча ци су у ста њу да на пра
ве не ку „глу пост“ са мо да би 
скре ну ли па жњу де вој чи ца ма 
и слич но. 

Учи тељ Пеј чић ка же да је 
искре ност и отво ре ност де
це уто ли ко ве ћа што је ма ње 
од ра слих у про сто ри ји. Књи га 
„Му шки днев ник“ је из бо ром 
де це чи та ла ца про гла ше на за 
нај бо љи ро ман за ти неј џе ре 
2015. го ди не и за њу је ау тор 

Ду шан Пеј чић до био на гра ду 
„До си те је во пе ро“. Дру штво 
учи те ља Ру ме по сто ји од 
2009. го ди не и бро ји око 150 
чла но ва  учи те ља и на став
ни ка. 

– Ово нам је пр ва ак тив ност 
ко ју ор га ни зу је мо у то ку ове 
школ ске го ди не и по све ће на је 
де ци ко ја су уче ство ва ла у Чи
та лач ком ма ра то ну у то ку про
те клих го ди на, ка же Ма ри ја 
Га ле чић, пред сед ни ца ДУРа.

Дру штво учи те ља Ру ме 
ба ви се струч ним уса вр ша
ва њем, обу ка ма, ор га ни зо ва
њем се ми на ра али и ху ма ни
тар них ак ци ја. С. Џа ку ла

Ра ди о ни ца „Ти неј џер ски ста во ви“

СЛО ВАЧ КО ПО ЗО РИ ШТЕ ВХВ

„Kовачи“ отво ри ли
Ви ти не да не у Ве ли кој Пла ни

Пред ста ва „Kовачи“ Сло вач ког 
по зо ри шта ВХВ у ре жи ји Алек сан
де ра Ба ка из Ста ре Па зо ве по след
њег фе бру ар ског да на  отво ри ла је 
тре ћи фе сти вал „Ви ти ни да ни“ у 
Ве ли кој Пла ни у ор га ни за ци ји 
До ма кул ту ре Ма су ка.  Фе сти вал 
тра је до 7. мар та и так ми чар ског је 
ка рак те ра. Без об зи ра на то  што 
се игра на сло вач ком је зи ку, ова 
ко ме ди ја је на и шла на до бар при
јем пу бли ке. Го сто ва ње ста ро па зо
вач ког по зо ри шта у Ве ли кој Пла ни 
је ре зул тат пот пи си ва ња уго во ра о 
са рад њи  и раз ме ни про гра ма на 
пла ну кул ту ре са 11 гра до ва у 
Ср би ји, а већ кра јем ме се ца по зо
ри ште „Ма су ка“ из овог ме ста 
до ла зи на „Па зо вач ке по зо ри шне 
да не“ са пред ста вом „Мре шће ње 
ша ра на“.

З. K.



198. MART 2023.  M NOVINE

НА УЧ НИ СКУП У СРП „ЗА СА ВИ ЦА“ 

От кри ве на но ва ра са ма гар ца

Спе ци јал ни ре зер ват при
ро де „За са ви ца“, На уч ни ин
сти тут за ве те ри нар ство „Но
ви Сад“ и Цен тар за очу ва ње 
ау тох то них ра са су ор га ни зо
ва ли се ми нар о ге нет ској и 
мор фо ме триј ској ти пи за ци ји 
ба нат ског ма гар ца, у су бо ту, 
4. мар та. Го во ри ло се, из ме
ђу оста лог, и о се лек ци о ним 
прин ци пи ма му зних ма га ри ца, 
осни ва ње фар ме ба нат ског 
ма гар ца и пра ће њу по ка за те
ља здра вља и до бро би ти у 
ре зер ва ту. Ре зул та ти дво го ди
шњег про јек та су по ка за ли да 
се на За са ви ци на ла зи је дан 
ве ли ки број је дин ки ба нат ског 
ма гар ца, ко ји се раз ли ку је од 
бал кан ског ма гар ца, ко ји је до 
са да је ди ни био ре ги стро ван у 
на шој зе мљи.

– На ма је по себ но за до
вољ ство што смо са Ми ни
стар ством по љо при вре де 
на пра ви ли овај про је кат, ко ји 

уна пре ђу је чи тав на уч ни по
глед на по пу ла ци ју ма га ра ца 
у це лој Ср би ји. На ма је ва жно 
да ба нат ског ма гар ца, ко га 
про мо ви ше мо овим на уч ним 
ску пом и ра до ви ма, ре ги стру
је мо као но ву ра су, а он да да 
је раз ви ја мо ов де и ши ри мо. 
То је ва жно из еко ном ских 
раз ло га. Ба нат ски ма га рац је 
два пу та ве ћи од бал кан ског 
ма гар ца и да је ви ше мле ка. 
По пу ла ри за ци ја ко ри шће ња 
ма га ре ћег мле ка у ис хра ни и 
ле че њу љу ди је зна чај на, јер 
ће мо са истим бро јем ма га
ра ца до би ја ти ве ћу ко ли чи ну 
мле ка. Про дук ци ју мле ка ће
мо по ди ћи, а на кон но вог ис
тра жи ва ња ути ца ја ма га ре ћег 
мле ка на љу де, да до ђе мо до 
то га, као Ар ген ти на ре ци мо, 
да они ко ји ни су то ле рант ни 
на мле ко, а то је два до три 
по сто ста нов ни ка, мо гу да ко
ри сте ма га ре ће мле ко и њи ма 

то со ци јал но оси гу ра ње пла
ћа. Же ли мо да то раз ви је мо 
у бу дућ но сти и да то бу де и 
пре по ру ка ле ка ра, из ја вио је 
управ ник ре зер ва та Сло бо дан 
Си мић.

Стру ка ка же да је ово пр во 
ис тра жи ва ње о ма гар ци ма у 
зе мљи, али ова ко ши ро ког 
оби ма.

– Ма га рац се до са да тре
ти рао као бал кан ски, а на кон 
ис тра жи ва ња спро ве де них у 
„За са ви ци“ смо до шли до из
ван ред них по да та ка, где је од 
200 је дин ки ви ше од по ло ви не 
уства ри ба нат ски ма га рац. То 
је за на у ку и стру ку у Ср би ји 
ве ли ка но ви на. Пре ма зва
нич ним по да ци ма, у Ср би ји се 
уз га ја из ме ђу 850 и 900 ма га
ра ца, а ова ква ис тра жи ва ња, 
сем у „За са ви ци“, ни су ниг де 
ра ђе на. Ми и не зна мо ко ји је 
то тип ма гар ца. У „За са ви ци“ 
са да мо же мо ре ћи да до ми

нан тан је ба нат ски. Ра ђе на 
су и оп се жна ис тра жи ва ња, 
од но сно, ис пи ти ва ња здра
вља ма га ра ца, а до би је ни су 
вред ни по да ци, као и за мле
ко. От кри ли смо да се ра ди 
о про из во ду ко ји мо же има ти 
ви ше стру ке на ме не, не за ис
хра ну, већ за тре ти ра ње не
ких об ли ка бо ле сти. Уоп ште 
је мле ко ма га ри ца по жељ но 
ко ри сти ти, на ро чи то ту спа
да ју љу ди са сла би јим иму но
ло шким си сте мом, на рав но, 
у огра ни че ним ко ли чи на ма, 
ис та као је др Са ва Ла зић, ди
рек тор На уч ног ин сти ту та за 
ве те ри нар ство Но ви Сад.

На ред ни ко рак би ће ре ги
стра ци ја ра се, ка жу у Ми ни
стар ству по љо при вре де, во
до при вре де и шу мар ства.

– На овом се ми на ру су 
пред ста вље ни ре зул та ти про
јек та, при че му се уста но ви
ло да смо до би ли но ву ра су, 
ба нат ског ма гар ца, с об зи ром 
да смо у до са да шњој еви ден
ци ји има ли бал кан ског ма
гар ца. Да би се ова ра са ре
ги стро ва ла, но си о ци про јек та 
сту па ју у кон такт са глав ном 
од га ји вач ком ор га ни за ци јом 
и за јед но под но се зах тев за 
при зна ва ње но ве ра се, на 
осно ву пра вил ни ка у окви ру 
За ко на о сто чар ству. Узи ма 
се у раз ма тра ње и до но си се 
од лу ка. По сто ји про це ду ра, 
из ра ђу је сту ди ја са ре зул та
ти ма ис тра жи ва ња, од но сно о 
раз ли ка ма из ме ђу но ве ра сте 
и по сто је ће, об ја снио је Ср ђан 
Сто ја но вић из Мин си стар ства 
по љо при вре де.  А. Д.

На уч ни скуп о ма гар ци ма

Ба нат ски ма га рац до ми нан тан у „За са ви ци“
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У ВИ ШЕМ СУ ДУ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ НА СТА ВЉЕ НО СУ ЂЕ ЊЕ ВЕ НЕ СУ
ЛЕ КА РЕ ВИ ЋУ

Ми сли ла сам ако схва ти шта је ура дио, 
да ћу и ја про ћи као Љу бо мир

У Ви шем су ду у Срем ској Ми тро ви
ци, 2. мар та одр жа но је глав но ро чи ште 
Ве не су Ле ка ре ви ћу (38) из Срем ске 
Ми тро ви це, ко ји је окри вљен због кри
вич ног де ла уби ство. Пре ма оп ту жни ци 
ВЈТ, Ле ка ре вић се те ре ти да је Љу бо ми
ра Тр ни ћа (43) из Срем ске Ми тро ви це 
пре ту као до смр ти а он да ње го во те ло 
умо тао у те пих и ста вио у ге пек пут нич
ког ау то мо би ла голф, где је и про на ђен 
у ми тро вач ком на се љу Ка ме њар.

Иа ко се ни је ода зи ва ла на суд ске по
зи ве, уз по моћ по ли ци је Ни ко ли на се 
по ја ви ла у суд ни ци, где је пред суд ским 
ве ћем го во ри ла о од но су ње ним са Ве
не сом, као и шта се све де ша ва ло тог 
коб ног да на али и по сле зло чи на ка да 
су би ли у бек ству.

– Ми смо осам го ди на би ли у ван
брач ној за јед ни ци, али по сле зло чи на 
ви ше ни смо. Тог коб ног да на, би ли смо 
у ста ну мо је мај ке. Она је та да би ла у 
Фин ској па ми је оста ви ла стан да па
зим, а Ве нес и ја смо жи ве ли у ку ћи на 
дру гој адре си – ре кла је Ни ко ли на.

За тим се при се ти ла да је Ве нес ују
тро оти шао да оби ђе ку ћу, а да се вра
тио по под не, ка ко је ре кла, пи јан.

– Ле гао је да спа ва, али га је убр зо 
по звао ком ши ја и он је оти шао, вра тио 
се уве че око 21 сат са две не по зна те 
му шке осо бе. Сва тро ји ца су би ли пи ја
ни, га ла ми ли су ка да су при ча ли. Од мах 
сам ушла у кон фликт са Ве не сом, јер 
смо се до го во ри ли да ни ко не до ла зи у 
стан, а на ро чи то не по зна ти  ка за ла је 
Ни ко ли на.

Он је до да ла да је Ле ка ре вић од ње 

тра жио да оде да ку пи ви но ко је је она 
и до не ла из про дав ни це, сма тра ју ћи да 
ће се раз и ћи ка да га по пи ју.

– Ни сам их ни слу ша ла, јер сам би ла 
у дру гој со би, учи ла. У ви ше на вра та по
ку ша ла сам да им об ја сним да је вре ме 
да се ра зи ђу, је дан од њих дво ји це је то 
схва тио и по звао Љу бо ми ра да кре ну. 
Ве нес је иза шао за њи ма, али се убр
зо вра тио са Љу бо ми ром и на ста ви ли 
су да пи ју. У јед ном мо мен ту, чу ле су се 
сто ли це ка ко шкри пе по пар ке ту, 

ка да сам ушла у со бу угле да ла сам 
Тр ни ћа. Ле жао је на пар ке ту кр ва вог ли
ца, кр кљао је. Ре кла сам Ве не су да по
зо ве хит ну по моћ, а он ми је ка зао да се 
вра тим у со бу и да ће он све то сре ди ти. 
Ве о ма бр зо сам се вра ти ла у про сто ри
ју, Љу бо мир ни је ви ше кр кљао, а Ве нес 
је за кљу чио да не ма по тре бе да се зо
ве хит на јер ви ше ни је жив. Та да сам 
се ус па ни чи ла  при ча ла је све до ки ња 
зло чи на.

Ка ко је на ве ла, Ве нес је био агре си

ван ка да по пи је и знао је да се по ту че.
– Упла ши ла сам се, ми сли ла сам, ако 

схва ти шта је ура дио да ћу и ја про ћи 
као Љу бо мир. Ми смо има ли про бле
ме, знао је да ме уда ри, пре тио ми је 
но жем, за то сам по слу ша ла све шта ми 
је го во рио  прав да ла се Ни ко ли на.

Она је та да ис при ча ла ка ко су оти шли 
до ку ће у ко јој су жи ве ли, узе ли не ке 
ства ри а за тим се вра ти ли у стан ње не 
мај ке, где се и де си ло уби ство. Ве нес 
је у те пих умо тао Љу бо ми ро во те ло, а 
за тим у нај лон, те јој  ре као да отво ри 
вра та од ста на и да иде ис пред ње га, 
ка ко би отво ри ла вра та од ге пе ка ау то
мо би ла, где је бе жи вот но те ло и про на
ђе но.Тек  ка да ау то мо бил ни је хтео да 
упа ли, ре ши ли су да по бег ну, са кри ли 
су се код ње го вог очу ха у на се ље Ма ла 
Бо сна а он да су оти шли у Ла ћа рак где 
су ухап ше ни.

 Тих да на, пи ла  сам бен се ди не да 
се сми рим, тек ка да смо обо је схва ти ли 
шта се де си ло, по зва ла сам мо ју мај ку 
да ми на ђе адво ка та ка за ла је Ни ко ли
на.

На пи та ње су ди је да ли је Ве нес био 
за ви сник опи ја та, ал ко хо ла, Ни ко ли на 
је по твр ди ла да је био за ви сник ал ко
хо ла.

– И то у по след ње две го ди не, ка да 
му се мај ка раз бо ле ла од кан це ра, а 
умр ла је шест ме се ци пре тог зло чи на 
 ка за ла је Ни ко ли на и твр ди ла да Љу
бо ми ра ни је по зна ва ла од ра ни је, као и 
да га ни је ви ђа ла у Ве не со вом дру штву, 
јер ка ко је ис та кла, зна ла је све ње го ве 
при ја те ље. С. Костић

У овом зло чи ну, би ла је осум њи че на 
и Ни ко ли на да је из вр ши ла кри вич но 
де ло те шко уби ство у са и звр ши ла штву. 
ВЈТ об у ста ви ло је ис тра гу, ка ко су 
на ве ли, јер не ма до вољ но до ка за за 
оп ту же ње.

Оп ту же на
па све док

СУ ЂЕ ЊЕ ХРА НИ ТЕ ЉУ ИЗ ШИ ДА У ВИ ШЕМ СУ ДУ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Шти ће ни ца по тра жи ла прав ду на су ду
Су ђе ње М.М.(63) из Ши да, про тив 

ко јег је Ви ше јав но ту жи ла штво по ди
глу оп ту жни цу због кри вич ног де ла 
об љу ба зло у по тре бом по ло жа ја, при
во ди се кра ју а на ред но ро чи ште чи је 
су ђе ње је за тво ре но за јав ност за ка за
но је за крај мар та. М.М. ко ји се ви ше 
од де це ни је ба вио хра ни тељ ством, 
пре ма оп ту жни ци, осум њи чен је да је 
шест го ди на уз не ми ра вао шти ће ни цу, 
ко ја је, ка ко је ре кла рад ни ци ма Цен тра 
за со ци јал ни рад, смо гла хра бро сти да 
га при ја ви овој уста но ви тек ка да је 
на пу ни ла 18 го ди на.

До га ђај, ко ји је по ло ви ном ја ну а ра 
2019. го ди не, по тре сао не са мо гра ђа
не Ши да и ове оп шти не, већ и ре ги он, 
да је хра ни тељ об љу био шти ће ни цу 
ко ја је би ла код ње га од ње не сед ме 
го ди не жи во та, по сле че ти ри го ди не од 
от кри ва ња, до би ће суд ски епи лог.

Та да уче ни ца тре ће го ди не Сред ње 
тех нич ке шко ле у Ши ду, 18го ди шња 
шти ће ни ца, са че ка ла је да до би је сво је 

гра ђан ско пра во, ка ко би пре ки ну ла 
сек су ал но уз не ми ра ва ње хра ни те ља 
од ко јег је, ка ко је на ве ла, оче ки ва ла да 
ће јој би ти као пра ви отац, ко ји је ни ка
да не ће по вре ди ти.

Чим се по жа ли ла рад ни ци Цен тра за 
со ци јал ни рад, она је од мах оба ве сти
ла по ли ци ју, ко јој је та да ис при ча ла, да 
је све пр во по че ло до ди ри ва њем по 
ње ној ко си и гла ви, да би се ка сни је 
све ло на до ди ри ва ње ње них гру ди, 
ге ни та ли ја, тра же ћи да и она то ра ди 
хра ни те љу.

– Де вој ка је има ла сву па жњу у овој 
по ро ди ци, ни у че му ни је мањ ка ла. 
Хра ни те ље је зва ла ‘’та том’’ и ‘’ма мом’’, 
би ла је од ли чан ђак, по ха ђа ла ча со ве 
кла ви ра, ле по об у че на, чи ста, јед но
став но де те за при мер  ре кли су за 
наш лист из Цен тра за со ци јал ни рад, 
на кон са зна ња, али су би ли и у шо ку 
јер су хра ни те ља сма тра ли јед ним 
озбиљ ним по ро дич ним чо ве ком, ко ји 
има дво је од ра сле де це.

Осум њи че ни хра ни тељ на кон са слу
ша ња у ту жи ла штву, при знао је и пот
пи сао спо ра зум кри ви це и ње му је та да 
ту жи лац за ово кри вич но де ло од ре дио 
го ди ну да на кућ ног при тво ра. Али, због 
ре а го ва ња јав но сти, ко ја је у стар ту 
осу ди ла ову ка зну, сма тра ју ћи је да 
ни је аде кват на, ње му је Основ ни суд у 
Ши ду од био спо ра зум о при зна њу кри
ви це и та да је ВЈТ у Срем ској Ми тро ви
ци по кре ну ло ис тра гу.

С. К.

Де вој ка, ко ја да нас има 22 го ди не, 
има ла је ја ко те шко де тињ ство у Ер де
ви ку, ка да је као ма ла де вој чи ца до би
ла но ву по ро ди цу. Мај ка, као те шки 
пси хич ки бо ле сник ни је мо гла да се 
ста ра о њој, на кон што јој је отац из вр
шио са мо у би ство. 

Те жак жи вот
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Не бе жи мо од од го вор но сти,
али не при ста је мо на ову ка зну

У не де љу, 5. мар та ис пред 
Кул тур но  обра зов ног цен тра 
у Ши ду, оку пи ли су се гра ђа ни 
са же љом да пру же по др шку 
осмо ри ци мла ди ћа из Ши да, 
ко ји су 2. мар та у Ви шем су ду 
у Но вом Са ду про гла ше ни 
кри вим за ту чу и осу ђе ни 
укуп но на 50 го ди на и осам 
ме се ци за тво ра. Мир ни про
тест су ор га ни зо ва ли ро ди те
љи осу ђе них мла ди ћа, ко ји су 
има ли же љу да из ра зе сво је 
не за до вољ ство због ка ко су 
ре кли, енорм но ви со ке ка зне 
ко ју су њи хо ва де ца до би ла. 
По ру чи ли су да ни ко од њих 
не бе жи од од го вор но сти, али 
да не при ста ју на ову ка зну. 
Ску пу се обра ти ла Јо ва на 
Ве кић, уче сни ца про те ста.

– Оно што у овом мо мен ту, 
про ла зи сва ки од ро ди те ља 
ове де це, те шко се ре чи ма 
мо же опи са ти. Ти љу ди су 2. 
мар та у 12:15 пре ста ли да 
пла чу. На плач су би ли спрем
ни а оста ли су не ми без су за, 
за тр па ни ду бо ко ис под осе ћа
ња ко ја су их пре пла ви ла. 
Они су све сни си ту а ци је у 
ко јој су се на шли, ите ка ко 
све сни. При хва ти ли су санк
ци је, ћу та ли су, гу ши ли се у 
свом бо лу, 24 ме се ца ишли у 
по се те, слу ша ли сва ко су ђе
ње и на да ли се са мо прав ди. 
Оно што их је са че ка ло је за и
ста пре ви ше.  Пет на ест, два
на ест, де сет го ди на. Мно го је. 
За оно што су учи ни ли, мно ги 
у овој на шој зе мљи ни су би ли 
ни при ве де ни у СУП. Ни ко, 

али баш ни ко од њих не бе жи 
од од го вор но сти, на про тив. 
Али ни смо у ста њу да при хва
ти мо да три мла да жи во та 
про ве ду то ли ке го ди не иза 
ре ше та ка. Као ро ди те љи, 
бра ћа, се стре, при ја те љи, 
же ли мо да из ово га иза ђу 
бо љи љу ди, вред ни ји и ко ри
сни ји за се бе и ово дру штво. 
И за то се искре но на да мо да 
ће ово не ко пре по зна ти, да ће 
санк ци је би ти сра змер но де лу 
ко је су учи ни ли у њи хо вим 
го ди на ма – из ја ви ла је Јо ва на 
Ве кић и за хва ли ла се сви ма 

при сут ни ма што су до шли и 
из ра зи ла жа ље ње што су 
уме сто на њи хо ву про сла ва 
ди пло ма, до шли на скуп не за
до вољ ства.

Ску пу се обра ти ла и Јо ва на 
Мо ми ро вић из Ши да, ко ја је 
ис та кла да скуп ни је по ли тич
ке при ро де, не го је основ ни 
мир ног про те ста скре та ње 
па жње јав но сти и на дру гу 
стра ну, ро ди те ље и род би не 
мла ди ћа из Ши да, ко ји до 
са да ни су има ли при ли ку да 
се огла се.

– На ши дру га ри ни су уби це, 

ни ти же ли мо да овај град 
до брих љу ди и до ма ћи на 
бу де обе ле жен на овај на чин. 
Сви на ши дру га ри су мла ђи 
пу но лет ни ци, нео су ђи ва на 
ли ца, сту ден ти, за по сле ни... 
Гре шке се у жи во ту мо ра ју 
пла ти ти, али је це на њи хо ве 
гре шке пре ви со ка и ми на то 
не при ста је мо  ре кла је Јо ва
на.

На мир ном про те сту су при
су ство ва ли ро ди те љи, род би
на и при ја те љи осу ђе не де це, 
али ни су би ли у ста њу да 
го во ре за ме ди је. 

ОД РЕ ЂЕН ПРИ ТВОР ЖЕ НИ КО ЈА ЈЕ ИЗ БО ЛА ЕМО ТИВ НОГ ПАРТ НЕ РА У ШИ ДУ

Че сте сва ђе и га ла ма
Ја дран ка К. (36), ко ја је ухап ше на у 

по не де љак, 28. фе бру а ра уве че због 
по сто ја ња осно ва не сум ње да је из вр
ши ла кри вич но де ло уби ство у по ку
ша ју, са слу ша на је у ВЈТ у Срем ској 
Ми тро ви ци и њој је од ре ђен при твор у 
тра ја њу до 30 да на. Ка ко не зва нич но 
са зна је мо осум њи че на се пред ту жи о
цем прав да ла да ни је хте ла да усмр
ти емо тив ног парт не ра Бо шка Н. (44) 
из Ши да са ко јим је не ко ли ко го ди на у 
не де фи ни са ном од но су.

Не срећ ни му шка рац, ко ји је за до
био убод не ра не у гру ди и сто мак пр
во је био пре ве зен у Оп шту бол ни цу 
у Срем ској Ми тро ви ци, а он да пре
ба чен у Кли нич ки цен тар Вој во ди не у 

Но ви Сад, где је опе ри сан. 
У ули ци Ђу ре Јак ши ћа у Ши ду, где 

се и де сио овај не ми ли до га ђај, ком
ши је су не ра до же ле ле да при ча ју о 
овом па ру, ко ји је не ко ли ко го ди на за
јед но.

– До вољ но је да са мо ви ди ти ка ко је 
ис пред ку ће и све чо ве ку бу де ја сно, 
сме ћа на све стра не  при ча је дан од 
ком ши ја из ове ули це А.Р, до да ју ћи да 
се Ја дран ка у Шид до се ли ла док је 
Бо шко из овог по гра нич ног срем ског 
ме ста.

Пре ма при чи ком ши ја и по зна ни ка, 
код њих се че сто чу ла га ла ма и сва ђа, 
а ком ши је рет ко ка да су по здра вља
ли.

– Обо је во ле да по пи ју, та ко је си
гур но би ло и тај дан. Пи ја не гла ве не 
мо гу ни шта до бро да на пра ве. Тек ка
да смо чу ли си ре не хит не по мо ћи и 
по ли ци је, схва ти ли смо да се не што 
де си ло, али ја сам по ми слио да је до
шло до ту че, а не да је Ја дран ка из бо
ла Бо шка, го во ри је дан Ши ђа нин ко ји 
не же ли да му име спо ми ње мо.

О Ја дран ки ме шта ни сла бо зна ју, 
ско ро ни шта, на ње ном феј сбук про
фи лу пи ше да је у бра ку са Бо шком од 
28. фе бра у а ра 2021, што по сто је ин
ди ци је да се овај кр ва ви об ра чун до
го дио упра во на го ди шњи цу бра ка. Од 
чла но ва по ро ди ца, на ве ла је да има 
два си на, као и да је ро дом из Вр шца. 
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КА КО ЈЕ ГРАД СКА АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX И ПО ЧЕТ КОМ 
XX ВЕ КА УРЕ ЂИ ВА ЛА СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ МИ ТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (36)

Ка ко је до бро твор на фон да ци ја 
би ра ла де вој ке ко је ће до би ти
ми раз за уда 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 102 од 27. фе бру а ра 
1910. го ди не по зи ва ју се гра ђа ни 
да из вр ше уни шта ва ње гу се ни ца на 

воћ ка ма у сво јим дво ри шти ма. Уко ли ко 
ову на ред бу не спро ве ду би ће ка жње ни 
по за ко ну или ће их ка зни ти Град ско по
гла вар ство и тај по сао из вр ши ти о њи хо
вом тро шку.

„По што је са да нај згод ни је вре ме за та
ма ње ње гу се ни ца то се од ре ђу је да сви 
пу но лет ни гра ђа ни ко ји у свом дво ри шту 
и ба шти има ду во ћа ка, да исте воћ ке још 
те ком ове не де ље од гу сје ни ца очи сти ти 
мо ра ју. Иза иду ће не де ље, то јест по чем 
од 7. мар та 1910. иза ћи ће иза слан ство 
овог По гла вар ства ре дом од ку ће до ку
ће и од ба ште до ба ште и ако про на ђе да 
ко ји го спо дар воћ ке од гу се ни ца очи стио 
ни је, би ти ће по по сто је ћим за ко ни ма и 
про пи си ма нај стро жи је ка жњен а осим то
га да ти ће се воћ ке по овом По гла вар ству 
а на тро шак овог не мар ни ка од гу се ни ца 
очи сти ти.“

Об ја ва број 104 од 27. фе бру а ра 1910. 
го ди не пред ста вља сво је вр сни кон курс 
јед не од при ват них до бро твор них фон да
ци ја ко ја из сво јих ка мат них при хо да обез
бе ђу је ми раз де вој ка ма ко је се спре ма ју 
за уда ју. Кон курс под ра зу ме ва из бор че ти
ри од го вар ја у ће „нај о длич ни је“ де вој ке ко
је ће до би ти удај ну опре му од 288 кру на.  

„На тје цај у сми слу точ ке IV за клад ни це 
„За кла де До на та пле ме ни тог То ми ћа за 
ми раз нај о длич ни јих дје во ја ка“ има ду се 
из ка мат ног при хо да ове за кла де за го ди
ну 1909. на ди е ли ти че ти ри дје вој ке уда ва
че, сва ка са удај ном опре мом од 288 кру
на. Пра во на ову удај ну опре му има ду у 
пр вом ре ду че сти те дје вој ке уда ва че ко је 
по ти чу из ло зе Лу ци је пл. Пра ској и ло зе 
за кла ди те ље ве се стре Ан то ни је пл. Рајз
нер, а дје вој ке у по мањ ка ва њу та ко вих и 
име си ро ма шне, у сва ком по гле ду че ти те 
уда ва че, над ле жне у Хр ват ској и Сла во
ни ји, без об зи ра на вје ро и спо ве сти.“

У Огла су број 110 од 27. фе бру а ра 
1910. го ди не сто ји:

„Ов да шњи гра ђа ни Ва са и Ђо ка Ми ја
то вић, ста ну ју ћи у Срем ској ули ци да ју на 
зна ње гра ђан ству да про да ју сво ју вла
сти ту ку ћу. Тко же ли са зна ти за ци е ну не
ка се обра ти на го ре на ве де не ку ће власт
ни ке.“

Оглас број 112 од 1. фе бру а ра 1910. 
го ди не од но си се на јав ну суд ску про да ју 
по крет них ства ри гра ђа ни на Ми тро ви це, 
због ње го вог ду га ко ји из но си пре ко 223 
кру не.

„Кра љев ски ко тар ски суд у Ми тро ви
ци про да ва ће 7. ожуј ка те ку ће го ди не у 
3 са та по под не за пље не не по крет ни не 
Са ла мо на Бу хвал да из Ми тро ви це ра ди 
ду жних 223 кру не и 45 фил.“

Огла сом број 125 од 11. мар та 1910. 
го ди не ор га ни зу је се јав но над ме та ње у 
згра ди имов не оп шти не у ве зи по сло ва 
пум па ња град ске во де у ми тро вач ки во
до вод.

“Да на 14. мар та 1910. у 9 са ти пре под

не одр жа ва ти ће се код Го спо дар стве ног 
уре да Пе тро ва ра дин ске имов не оп ћи не 
у Ми тро ви ци јав на усме на јеф тин ба, са 
ис кљу че њем пи сме них по ну да, за пум па
ње во де у во до вод, на ла зе ћи се у згра ди 
истог уре да. Сва ки ну ди оц има ти ће при је 
по чет ка јеф тин бе по ло жи ти 10 кру на. “

Огла сом број 163 од 29. мар та од 1910. 
го ди ну да је се оба ве ште ње да је Жи ван 
Ву јић на пу ту ка Ла ћар ку из гу био нов
ча ник у ко ме је би ло нов ца, па се по зи
ва евен ту ал ни на ла зач да исти нов ча ник 
пре да Ре дар стве ном по ве ре ни штву уз од
го ва ра ју ћу на гра ду ко ја за то сле ду је.

„Да на 25. ожуј ка 1910 из гу био је Жи ван 
Ву јић нов чар ку са нов цем ка да се во зио 
на ко ли ма ку ћи пре ма Ла ћар ку, т. ј. крај 
ри бар ске оба ле, нов чар ку у ко јој је би ло 
70 кру на 50 фил. Ако ко на ђе не ка до не се 
овом Кра љев ском ре дар стве ном по вје ре
ни штву а до тич ни ће до би ти при мје ре ну 
на гра ду.“

Оглас о из бо ру обрт них (за нат ских) по у зда ни ка (по ве ре ни ка)
за под руч је гра да Ми тро ви це од 25. мар та 1910. го ди не
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МИТРОВАЧКА БИ БЛИ О ТЕ КА

Ли те рар на ра ди о ни ца
У уто рак, 28. фе бру а ра у Би бли

о те ци ,,Гли го ри је Во за ро
вић“  одр жа на је сед ма ли те рар
на ра ди о ни ца „По ста ћу пи сац“. 
Уче ство ва ли су уче ни ци од пр вог 
до че твр тог раз ре
да  из осам ми тро вач ких основ
них шко ла: ОШ ,,Све ти Са ва“, ОШ 
,,До бро сав Ра до са вље вић 
На род“, ОШ „Бо шко Пал ко вље
вић Пин ки“, ОШ ,,Јо ван По по
вић“, ОШ ,,Три ва Ви та со вић 
Ле бар ник“, ОШ ,,Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ – Мар тин ци, ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић“, и  ОШ „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ . Жи ри су би ли учи те
љи це ОШ ,,Јо ван Јо ва но вић Змај“ 
Срем ска Ми тро ви ца: Дра га на 
Стој ко вић, Је ли ца Ба три че
вић, Ли ди ја Фокс  и Ја сна Лон ча
ре вић . Жи ри над жи ри јем 
је би бли о те кар ка Ми ли ја на Дми
тро вић Тор ма. Ра ди о ни цу су  
улеп ша ле де вој чи це из пле сне 
шко ле „Оле на“: Ми ли ја на Ке вић, 
Ва ња Илић, Ена Да нен ба ум, 
Не ла Ми ли са вић, Ан дреа Ра тић.

По бед ни ци ли те рар не ра ди о
ни це:

Пр ви раз ред – Те ма „Мој љу би
мац”  1. ме сто Јо ван Вла ди са вље

вић, ОШ,,Три ва Ви та со вић Ле бар
ник“,  Пин ки“,  2. ме сто Ка та ри на 
Хо ри на, ОШ ,,Јо ван По по вић”, 3. 
ме сто Ми лан По па дић  ОШ,,Све
ти Са ва“. Дру ги раз ред –Те ма 
,,Лик  из оми ље не при че“:  1. 
ме сто Да ри ја Јо сић, ,,ОШ,,Бран ко 
Ра ди че вић“, 2. ме сто  Ду ња Ни ко
лић,  ОШ,, До бро сав Ра до са вље
вић На род“ и 3. ме сто  Ми лош 
Ан дрић,  ОШ ,,Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ – Мар тин ци. Тре ћи раз ред 
– Те ма „Сме шна при ча“ 1. 
ме сто Ср на Гра бо вац, ОШ „Јо ван 
По по вић“ , 2. ме сто Ма ри ја Ву ко
лић, ОШ ,,Бран ко Ра ди че вић“, 3. 
ме сто Мар ко Па цу ла ОШ,,Сло бо
дан Ба јић Па ја“. Че твр ти раз ред 
– Те ма „Мо ја пе сма: 1. ме сто Ма ша 
Ор ма но вић, ОШ ,,Бо шко Пал ко
вље вић Пин ки“,  2. ме сто Ми ли ца 
Ђор ђић , ОШ,, До бро сав Ра до са
вље вић На род“, 3. ме сто Иво на 
Зе че вић, ОШ ,,Бран ко Ра ди че
вић“.

Нај бо љи рад ли те рар не ра ди о
ни це ,,По ста ћу пи сац“ на пи са ла 
је Ма ша Ор ма но вић,  уче ни
ца че твр тог раз ре да ОШ„Бо шко 
Пал ко вље вић Пин ки“, по бед нич
ка пе сма ,,Мој ју нак”.

СРП СКИ ИЗ БОР ЗА ПРЕД СТАВ НИ КА НА „ПЕ СМИ ЕВРО ВИ ЗИ ЈЕ“

Јед на са свим нор мал на На ђа
На ђи на пе сма је мо жда би ла не при ме ће на и не слу ша на пре са мог так ми че ња, али 

он да на фе сти ва лу сте мо гли ви де ти је дан при ја тан на ступ, ле пу по крет ну сли ку на 
те ле ви зи ји и чу ти јед ну хар мо нич ну и ме ло дич ну пе сму, је дан глас ко ји се про би ја 
кроз свет ра зних и мно гих ефе ка та

Ако во ли те да пра ти ти срп ски из бор 
за пред став ни ка на „Пе сми Евро
ви зи је“, ево пре по ру ке, пра ти те га 

на „Тви те ру“, та мо је знат но за бав ни је 
не го сам РТСов шоу про грам. „Тви тер“ је 
за кљу чио, глав на уред ни ца за бав ног 
про гра ма Оли ве ра Ко ва че вић је ура ди ла 
ви ше за ром ску, ЛГБТ+ за јед ни цу, и по др
шку Укра ји ни у ра ту од са мог дру штва 
или др жа ве. И за и ста, ка да гле да те 
фе сти вал „Пе сма за Евро ви зи ју“, то је 
као не ка па ра лел на Ср би ја у уни вер зу му 
ко ји ни је овај. Је дан та ко оби чан деч ко је 
отво ре но ре као да је Ром ко ји је геј и сви
ма нам је био мио, за ба ван је, при ро дан 
и има са свим за бав ну пе сму, јер то је 
ипак фе сти вал му зи ке. Би ло је још Ро ма, 
би ло је још хо мо сек су ал них так ми ча ра и 
све то ни је ва жно. Ис ко чи ло је не што 
дру го. Нај ви ше су би ли при ме ће ни так
ми ча ри ко ји при па да ју та ко зва ној Ге не
ра ци ји „З“ (zet) и по ка за ли су нам не што 
мно го ва жни је. По ка за ли су да свет у ком 
же ле да жи ве и ко ји же ле да гра де је сте 
је дан свет нео п те ре ћен раз ли ка ма, свет 
у ко ме су спрем ни на ре сет сво јим дру

штве ним по гле дом, свет ко ји жи ви ко смо
по лит ски, где су они по ве за ни одав но на 
свим ме ри ди ја ни ма. 

Ме ђу мно гим так ми ча ри ма је би ло и 
дво је див них и мла дих љу ди из Срем ске 
Ми тро ви це Бо рис Су бо тић и На ђа Ор да
гић. Бо рис је по ка зао ко ли ко се те мељ но 
при пре ма за так ми че ње, за на ступ, по ка
зао је за вид не пе вач ке спо соб но сти, 
по ка зао је упор ност и нео ду ста ја ње. 
На ђа је би ла јед на „ди зни је ва“ ју на ки ња 
ко ја је обич но шћу, јед но став но шћу, не на
ме тљи во шћу так ми че ње за вр ши ла тре
ћа. По бе ди ла је у свом по лу фи на лу, 
струч ни жи ри је ње ну пе сму и на ступ 
оце нио као нај бо љи, пу бли ка је да ла јед
ну при стој ну оце ну. На ђи на пе сма је 
мо жда би ла не при ме ће на и не слу ша на 
пре са мог так ми че ња, али он да на 
фе сти ва лу сте мо гли ви де ти је дан при ја
тан на ступ, ле пу по крет ну сли ку на те ле
ви зи ји и чу ти јед ну хар мо нич ну и ме ло
дич ну пе сму, је дан глас ко ји се про би ја 
кроз свет ра зних и мно гих ефе ка та. Осим 
њих дво је, ми тро вач ке рав ни це лист је и 
сак со фо ни ста бен да „Че ги и бра ћа блуз“. 

Тре ба да бу де мо по но сни на ту на шу 
де цу, на њи хо ве по ро ди це што их по др
жа ва ју у те шком све ту ус пи ња ња до 
умет но сти.

Ту су и ко мен та ри оних ко ји се пи та ју 
шта је ово и ка ко ово ни је Ср би ја и ка ко 
не же ле да им де ца ово гле да ју. Де ца им 
гле да ју и од ра ста ју уз на сил нич ну ки не
ма то гра фи ју и не хар мо нич ну му зи ку 
ушу шка ну у свет па три јар ха та, где ро ди
те љи због сво јих стра хо ва не отва ра ју 
се бе и сво ју де цу ка оно ме што би био 
свет као гло бал но се ло. Шта је ово? Ово 
је пре сек ста ња, ово је 21. век, где је дан 
мла дић мо же да ка же „Ја сам Ром и ја 
сам геј“, а дру штво то узи ма као уо би ча
је ну чи ње ни цу. А што се ти че пред став
ни ка Ср би је на Пе сми Евро ви зи је, по сле 
Кон страк те, мо ра ли смо по сла ти не што 
ова ко нео бич но и не сва ки да шње. За ни
мљи во је да је Лук Блек ро дом из Чач ка, 
а ка ко су хр ват ски пред став ни ци, по зна
ти „Лет3“ има ли ал бум „Бом бар до ва ње 
Ср би је и Чач ка“, `ајде да ви ди мо ко ће 
„бом бар до ва ти“ Ен гле ску и Ли вер пул. 

Чи тан ка
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ОВАН: По тру ди те се 
да успе шно спро ве
де те све сво је иде је и 
пла но ве у де ло. 

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

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: До бре 
иде је ко је има те зах
те ва ју и ши ру по др
шку од оне ко ју тре

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

РАК: 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. Мо же те 
да ин си сти ра те на сво јим иде ја
ма јер има те вр ло по у зда не по ка
за те ље о успе ху. У свом емо тив
ном за но су спрем ни сте да учи
ни те не што по себ но ка ко би сте 
им пре си о ни ра ли парт не ра.

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

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

ДЕ ВИ ЦА: Уз до бру 
про це ну мо гућ но сти 
и пра ви лан из бор 
са рад ни ка ре ла тив но 

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

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

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

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

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

СТРЕ ЛАЦ: Ула же те 
ве ли ки на пор да 
оства ри те по зи тив не 
ре зул та те у свом про

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

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

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

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

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

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

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

VREMEPLOV
8. март

1921. Фран цу ске тру пе ушле у 
Ди сел дорф и дру ге гра до ве у 
Ру ру по што Не мач ка ни је 
ис пла ти ла рат ну ште ту, што је 
би ла оба ве зна пре ма Вер сај
ском ми ров ном уго во ру, пот пи
са ном по сле Пр вог свет ског 
ра та.

9. март
1814. Ро ђен укра јин ски пи сац и 
сли кар Та рас Шев чен ко, нај ве
ћи укра јин ски пе сник XIX ве ка, 
ро ман ти чар и ре во лу ци о нар. 
1831. Краљ Луј Фи лип осно вао 
фран цу ску Ле ги ју стра на ца са 
се ди штем у Ал жи ру.

10. март
1952. Бив ши пред сед ник Ку бе 
Фул хен сио Ба ти ста обо рио 
ку бан ску вла ду и по том као дик
та тор вла дао зе мљом до 1959, 
ка да га је са вла сти сру шио 
Фи дел Ка стро.
1959. У Ла си, глав ном гра ду 
Ти бе та, из би ла по бу на про тив 
ки не ске вла сти. По сле ви ше
днев них улич них бор би Ки не зи 
су угу ши ли по бу ну, а Да лај 
Ла ма из бе гао у Ин ди ју.

11.март
1981. Под па ро лом “Ко со во  
ре пу бли ка” у При шти ни су 
из би ле сту дент ске де мон стра
ци је ко сов ских Ал ба на ца, ко је 
су у на ред ним не де ља ма 
за хва ти ле це ло Ко со во. То је 
би ло пр ви пут да су ко сов ски 
Ал бан ци ма сов но по др жа ли 
иде ју о не за ви сној ко сов ској 
ре пу бли ци.

12. март
1832. Ро ђен ен гле ски ка пе тан 
Чарлс Ка нин гем Бој кот, про тив 
ког је 1880, док је упра вљао јед
ним ен гле ским лен длордством 
у Ир ској, при ме њен не на си лан 
от пор од би ја њем са рад ње. 
Та кав вид от по ра ка сни је по 
ње му на зван бој кот.
2003. У атен та ту у Бе о гра ду 
ис пред седи шта Вла де Ср би је 
уби јен пре ми јер Срби је и 
ли дер Демо крат ске стран ке 
Зо ран Ђин ђић.

13. март
1946. При пад ни ци ју го сло вен
ске слу жбе Др жав не без бед но
сти ухап си ли су ге не ра ла и 
ко ман дан та кра љев ске вој ске у 
Дру гом свет ском ра ту Дра го љу
ба Дра жу Ми ха и ло ви ћа. На 
су ђе њу пред Вој ним су дом у 
Бе о гра ду Ми ха и ло вић је осу ђен 
на смрт због из да је. Стре љан је 
17. ју ла исте го ди не. 

14. март
1855.  Те ле граф ска жи ца пре
шла је пре ко Са ве у Бе о град и 
пу ште на је у рад.
1932. Ро ђен је срп ски пе сник, 
но ви нар, пи сац филм ских сце
на ри ја и ра дио дра ма Ми ро
слав Ан тић. Об ја вио је ви ше од 
30 књи га, ме ђу ко ји ма и збир ке 
пе са ма за де цу “Пла ви чу пе
рак”, “На сме ја ни свет”, “Ша ша
ва књи га”.

HOROSKOP

Сре да, 8. мар т (23. фе бру ар)
Све ти све ште но му че ник По ли
карп, Епи скоп смирн ски

Че твр так, 9. мар т
(24. фе бру ар)

Пр во и дру го об ре та ње гла ве 
Све тог Јо ва на Кр сти те ља

Пе так, 10. мар т (25. фе бру ар)
Све ти Та ра си је, Па три ја рх 
ца ри град ски

Су бо та, 11. мар т
(26. фе бру ар)

Све ти Пор фи ри је, Епи скоп 
га ски

Не де ља, 12. мар т
(27. фе бру ар)

Пре о доб ни Про ко пи је Де ка по
лит, Пре по доб ни Та ла леј

По не де љак, 13. мар т
(28. фе бру ар)

Пре по доб ни Ва си ли је Ис по вед
ник; Пре по доб ни Јо ван Ка си јан

Уто рак, 14. (1) мар т 
Све та пре по доб но му че ни ца 
Ев до ки ја

Crkveni
kalendar

Пу ње ни
кром пир

По треб но (за 4 осо бе): 12 
кром пи ра, 750 мл. супе од по вр
ћа, 300 гр фа ши ра ног ме са, гла
ви ца лу ка, 1 ја је, со, би бер, ме ша
ни за чин, и ве зи ца пер шу на.

При пре ма: Кром пир огу ли ти 
из ду би ти га и ста ви ти у ва тро
стал ну посуду и пре ли ти супом од 
по вр ћа те ста ви ти у за гре ја ну 
рер ну да се пе че 20 мин. Од ме са, 
оста та ка кром пи ра (ко ји сте из ду
би ли и сит но га на ри ба ли), сит но 
и сец ка ног лу ка, ја је та, со ли, би бе
ра и ве ге те на пра ви те сме су те 
пу ни те из ду бље не кром пи ре. 
Вра ти ти по но во да се пе че још 30 
мин. Пе че но укра си ти сец ка ним 
пер шу ном. Сер ви ра ти зу сезонску 
са ла ту.

• Ка кав ти је плен, та ква 
си и звер.
• Шта зна же ља шта је 
не мо гу ће.
• Чим ја раз ми шљам, 
зна чи не ћу.
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ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ РУ МА

Ин фода н
За ви чај ни му зеј Ру ма ор га ни зо вао 

је ин фода н на ко јем је пре да вач био 
Ди ми три је Та дић, ру ко во ди лац 
Де ска „Кре а тив на Евро па Ср би ја“, а 
ко ји је ре а ли зо ван у Кул тур ном цен
тру. Он је пред став ни ци ма уста но ва, 
али и ци вил ног сек то ра, ко ји се ба ве 
кул ту ром го во рио о про јек ти ма ко ји
ма мо гу кон ку ри са ти за сред ства ЕУ, 
кон курс ној про це ду ри, као и про на
ла же њу парт нер ских ор га ни за ци ја. 
То је би ла и при ли ка да се раз го ва ра 
о по тен ци ја ли ма про јект них иде ја 
при сут них уста но ва и ор га ни за ци ја 
за оства ри ва ње европ ске са рад ње у 
окви ру про гра ма „Кре а тив на Евро
па“.

Деск „Кре а тив на Евро па“ је кан це
ла ри ја ко ја на на ци о нал ном ни воу 
спро во ди про грам ЕУ за кул ту ру ко ји 
се зо ве „Кре а тив на Евро па“.

Овај про грам обез бе ђу је зна чај на 
сред ства за ре а ли за ци ју при хва ће
них про је ка та. Под јед на ко је ва жно и 
оства ри ва ње парт нер ста ва на ших 
ор га ни за ци ја из обла сти кул ту ре са 
ко ле га ма из це ле Евро пе и та парт
нер ства су дра го це на за све уста но
ве кул ту ре.

Сред ства у овом про гра му  су 
на ме ње на ка ко за уста но ве из јав ног 
сек то ра, та ко  и за ци вил но дру штво, 
од но сно удру же ња гра ђа на, па чак и 
за при ват не ини ци ја ти ве. 

–  По ен та је да до бра иде ја до но си 
по др шку овог про гра ма за све вр сте 
умет нич ких кул ту рих про је ка та,  би ло 
да је реч о кул тур ној ба шти ни или 
са вре ме ној умет но сти, ка же Та дић.

Предствља ње про гра ма има за 
циљ да се укљу чи  што је мо гу ће 
ве ћи број про фе си о на ла ца  из обла
сти кул ту ре да у ње му уче ству ју. Реч 
је о ма ло дру га чи јим про це ду ра ма, 
јер Ср би ја не при па да ЕУ. 

По ста ти сти ци,  у пр вом ци клу су од 
2014. го ди не до 2020. го ди не, већ 
305 про је ка та из Ср би је је уче ство
ва ло у јав ним по зи ви ма, а обез бе ђе
но је 11,9 ми ли о на евра. Ра ди се 
да кле,  о ве ли ким фи нан сиј ским 
сред стви ма за на ше усло ве, ка да је 
о кул ту ри реч. У за ви сно сти од ка те
го ри је и ве ли чи не про је ка та, гран то
ви за про јек те ма њег оби ма су до 
200.000 евра, за сред ње и до ми ли
он, а нај ве ћи гран то ви мо гу би ти и до 
два ми ли о на евра.

С. Џ.

ОШ „ДУ ШАН ЈЕР КО ВИЋ“ РУ МА

Ка би нет за Ди ги тал ни свет

У град ској ОШ „Ду шан Јер ко вић“ пот
пу но је опре мљен ка би нет у ко јем ће 
уче ни ци од пр вог до че твр тог раз ре да 
по ха ђа ти на ста ву за пред мет Ди ги тал ни 
свет. Сред стви ма ко ја су до би је на на 
по кра јин ском кон кур су ку пље ни су сто
ло ви јед но се ди и сто ли це, док је на кон
кур су Ми ни стар ства про све те шко ла 
до би ла лап то по ве за овај ка би нет.  

– Ми смо ме ђу пр вим шко ла ма ко је су 
сво јим уче ни ци ма обез бе ди ле до бре 

усло ве да осно ве ди ги тал не пи сме но сти 
сти чу у ка би не ту ко ји је на ме њен са мо за 
њих. Ди ги тал ни свет је оба ве зан пред
мет та ко да је би ло нео п ход но да при
пре ми мо што бо ље усло ве да га уче ни ци 
успе шно са вла да ју, ка же ди рек тор ка 
На та ша Ста нић.

„Ду ша но ва“ шко ла је од Ми ни стар ства 
про све те пр во до би ла и ком пју те ре за 
ка би нет за ин фор ма ти ку.

С. Џ.

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ – 
ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за ур ба ни зам и имо вин ско прав не по сло ве
На осно ву  чланa 63.  За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник РС“, 

бр.72/09,81/09,64/10УС,24/11,121/12,42/13УС,50/13УС,98/13УС,132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019др.за кон, 9/2020 и 52/2021) и чла на 88. 
став 2. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про
стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња (“Сл. гла сник РС“, бр.32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА

СА АР ХИ ТЕК ТОН СКОУР БА НИ СТИЧ КОМ РАЗ РА ДОМ ЛО КА ЦИ ЈЕ 
ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОТВО РЕ НОГ СКЛА ДИ ШТАПЛА ТОА

И ПАР КИ РА ЛИ ШТА
на КП 1746/22 КО Ши ма нов ци

1.На ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ ИЗ ЛА ЖЕ СЕ Ур ба ни стич ки про је кат са ар хи
тек тон скоур ба ни стич ком раз ра дом ло ка ци је за из град њу отво ре ног скла
ди штапла тоа и пар ки ра ли шта на кп 1746/22 КО Ши ма нов ци, ко ји је из ра
ђен од стра не ``CO RAX IN ŽE NJE RING`` ПР На та ша До ше но вић, Ма јо ра 
Га ври ло ви ћа 42, Но ва Па зо ва.   

2.Ин ве сти тор из ра де Ур ба ни стич ког про јек та  је `` PE RI OPLA TE`` doo Ши ма
нов ци, Зма ја Ог ње ног Ву ка 2.

3. По зи ва ју се сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца да из вр ше увид у 
Ур ба ни стич ки про је кат, као и да у то ку тра ја ња  јав не пре зен та ци је до ста ве 
сво је при мед бе и су ге сти је у пи са ном об ли ку Оде ље њу за    ур ба ни зам и 
имо вин ско прав не по сло ве Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Пе ћин ци, 
ул. Сло бо да на Ба ји ћа бр.5.

4. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће би ти одр жа на од 8. до 15. 
мар та 2023.го ди не,  сва ког рад ног да на од 9 до 14 ча со ва. Ме сто одр жа ва
ња јав не пре зен та ци је су про сто ри је Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, 
со ба број 7., у Пе ћин ци ма, ул. Сло бо да на Ба ји ћа бр.5.

5. Ли це овла шће но за да ва ње оба ве ште ња о са др жа ју јав не пре зен та ци је је 
Алек сан дра Ву чић. Под руч је об у хва ће но Ур ба ни стич ким про јек том на ла зи 
се у КО Ши ма нов ци и об у хва та кп.бр.1746/22 по вр ши не 22.290m2.
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КА РА ТИ СТИ „СИР МИ У МА” 
Две ме да ље на 
школ ском пр вен ству

На Школ ском пр вен ству Вој во ди не  у 
ка ра теу, ко је је на дав но одр жа но у Ин ђи ји, 
срем ско ми тро вач ки уче ни ци, чла но ви Ка
ра те клу ба „Сир ми ум” оства ри ли су до бре 
ре зул та те. Лу ка Пе тро вић био је нај бо љи 
у кон ку рен ци ји ђа ка основ них шко ла, док 
је гим на зи ја лац Алек сан дар Си кин био 
„сре бр ни” ме ђу сред њо школ ци ма. Тре нер 
Ста ни слав Ра ко вић, ко ји је за до во љан 
оства ре ним ре зул та ти ма по ме нуо је и ре
зул тат Ми хај ла То ми ћа, ко ји је сти гао до 
тре ћег кру га и са ме бор бе за ме да љу, што 
је та ко ђе ве ли ки успех.

КА РА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“
14 злат них ме да ља 

Про те клог ви кен да у Спорт ском цен тру 
у Ин ђи ји, у ор га ни за ци ји Ка ра те са ве за 
Вој во ди не одр жа но је Пр вен ство Вој во ди
не за по ле тар це, пи о ни ре и на де. Уче шће 
је узе ло 46 клу бо ва из по кра ји не, ме ђу 
ко ји ма и 18 так ми ча ра срем ско ми тро вач
ког Ка ра те клу ба „Срем“. Они су осво ји ли 
укуп но 21 ме да љу  14 зла та, че ти ри сре
бра и три брон за не ме да ље. Ово пр вен
ство ујед но је би ло и ква ли фи ка ци о но за 
пред сто је ће Пр вен ство Ср би је ко је се одр
жа ва кра јем мар та у Мла де нов цу.  Злат не 
ме да ље осво ји ли су: Ду ња Па вло вић (две 
ме да ље, Ире на Гру ја нић (три ме да ље), 
Ан ђе ла Пе ро вић, Жељ ко Мо шић  (две ме
да ље), Ле на Бр ња, Алек сан дар Ра јић, Ка
ли на Ни ко лић, Јо ва на Бе нак, Ду ња Ли кић,  
Ду ња Бе ре жни и ка та тим на да (Ире на 
Гру ја нић, Ми о на Му рић и Ан ђе ла Пе ро
вић).Сре бр ни су би ли Ми ла Ли кић, Ду ња 
Бе ре жни, Ни на Ву кас и Ан ђе ла Пе ро вић у 
бор ба ма.Брон за је при па ла Ко сти Мач ки
ћу, Ма ји Пе рић и Ми о ни Му рић.

ШКОЛ СКО РУ КО МЕТ НО 
ПР ВЕН СТВО
Ла ћар ци нај бо љи 

У ор га ни за ци ји Спорт ског са ве за Гра
да Срем ска Ми тро ви ца у сре ду 1. мар та 
у ха ли ПСЦ „Пин ки” одр жа но је Град ско 
школ ско пр вен ство у ру ко ме ту за основ
не и сред ње шко ле. Нај бо ље код пи о нир
ки би ле су уче ни це ОШ „Три ва Ви та со вић 
Ле бар ник” из Ла ћар ка. Сле де, ми тро вач ка 
шко ла „Јо ван Јо ва но вић Змај“, шко ла „До
бро сав Ра до са вље вић На род” из  Но ћа ја 
и „Ј.Ј.Змај” из Мар ти на ца. Нај бо љи пи о
ни ри та ко ђе су из ла ћа рач ке шко ле  „Т.В. 
Ле бар ник”. Иза њих су Основ на шко ла 
„Ј.Ј.Змај” и „Д. Р. На род” из Но ћа ја. Пр ви 
код омла ди на ца би ли су ђа ци сред ње Ме
ди цин ске шко ле „Дра ги ња Ник шић”, ко ји 
су би ли бо љи од „Ми тро вач ке гим на зи је”.

ПРВА  „MOZZART BET“ ЛИГА СРБИЈЕ, 22. КОЛО

„Рад нич ком”
из ма као цео плен

ФК „Рад нич ки” СМ – ФК „Ло зни ца” 1:1 (0:1)

„Рад нич ки”: Дра ги ће вић, Про тић, 
Ивић, Га јић, Ри сто вић, Иг ња то вић, Ми
лин ко вић, (од 16. В. Илић), Ђор ђе вић 
(од 93 Ву јић), С. Илић (од 85. Ча ра пић), 
Иса и ло вић, Гр бо вић. Тре нер Де јан Ни
ко лић

„Ло зни ца” Ву ка ши но вић, Је вре мо вић, 
Ма слаћ, (од 8. Ри стић) Мар тин ке вич, 
Ми ћић, Да мја но вић (од 79. Ива но вић), 
Да бић, Сан трач (од 59. Абу ба кар), Ја
ко вље вић (од 79. Пан тић, Ви ћен ти јевћ, 
Пе тро вић. Тре нер: Ми о драг Ан ђел ко вић

Су ди ја: Сте фан Фи ли по вић, по моћ ни
ци: То до ро вић, Ми тић

Жу ти кар то ни: Илић, Ђор ђе вић, Про
тић, Ри сто вић, Иг ња то вић („Рад нич ки”) 
Сан трач, ву ка ши но вић, Да мја но вић 
(„Ло зни ца”)

Цр ве ни кар тон: В.Илић („Рад нич ки”)
Пу бли ка у Срем ској Ми тро ви ци ви де

ла је у не де љу, 5. мар та два раз ли чи
та по лу вре ме на свог ти ма. До ма ћин је 
са игра чем ма ње до брих сат вре ме на 
био агре сив ни ји и бо љи ри вал, али се 
на кра ју мо рао за до во љи ти са мо јед ним 
бо дом. „Рад нич ки” је на по чет ку ме ча 
за пре тио пре ко Про ти ћа, али до во де
ћег го ла го сти ју ни је би ло из глед ни јих 
при ли ка и уз бу ђе ња, из у зев што је не
по сред но по ула ску у игру жу тим кар то
ном ка жњен Вла ди мир Илић, ко ји је у 
30. ми ну ту скри вио ка зне ни уда рац и за
ра дио дру ги жу ти, од но сно, цр ве ни кар
тон. Пре ци зан са бе ле тач ке за вођ ство 
го сти ју од 1:0 био је Урош Да мја но вић. 
Го сти су убр зо има ли преч ку Мар тин ке
ви ча, а усле ди ли су и по ку ша ји на па да
ча „Рад нич ког” Ри сто ви ћа и Ђор ђе ви ћа. 

Пред крај пр вог по лу вре ме на, гол ман 
Ло зни ча на Ву ка ши но вић ис тр чао је 
пред игра ча „Рад нич ког”, ко ји је био у 
из глед ном  кон тра на па ду и за у ста вио га 
пре кр ша јем ван ше сна е стер ца. До био 
је жу ти кар тон, а пу бли ка је не го до ва
ла сма тра ју ћи да се ра ди о пре кр ша ју 
за ис кљу че ње из игре. До ма ћи на ви ја чи 
ина че су у ви ше на вра та не го до ва ли на 
по је ди не од лу ке су ди је овог ме ча, на ро
чи то у пр вом де лу. Већ на стар ту дру гог 
по лу вре ме на до ма ћин је имао иде ал ну 
при ли ку пре ко Ри сто ви ћа. Иа ко са игра
чем ма ње Ми тров ча ни су „ки ди са ли” ка 
го лу Ло зни ча на и има ли не ко ли ко опа
сних шу те ва, да би Сте фан Илић на 
ле вој стра ни ка зне ног про сто ра го сти ју 
при хва тио јед ну лоп ту и ефи ка сно је у 
67. ми ну ту сме стио у мре жу за из јед
на че ње 1:1.  По ку ша ји „Рад нич ког” да у 
бор бе ној утак ми ци са мно го ду е ла и тр
ча ња до ђе до пот пу ног пре о кре та ни су 
да ли ре зул та те.

Тре не ри обе еки пе у прин ци пу су за
до вољ ни ре зул та том. Ми о дра га Ан
ђел ко ви ћа мо же да ра ду је што је ње
го ва еки па ис ко ри сти ла нео пре зност 
до ма ћи на и одо ле ла мно гим на па ди ма 
ми тро вач ког ти ма. Тре нер Де јан Ни ко
лић све стан је чи ње ни це да су ње го ви 
иза бра ни ци да ли мак си мум сна ге и за
ла га ња да су стиг ну ре зул тат. Оно што 
је за клу пу „Рад нич ког” у овом тре нут
ку за бри ња ва ју ће је сте по вре да ва жног 
игра ча Ми лин ко ви ћа ко ја се на до ве зу је 
на дру ге ка дров ске и здрав стве не про
бле ме еки пе у цр ве ним дре со ви ма.

 Д. Мо стар лић
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ПО СЛОВ НО  СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР „ПИН КИ“

У Сремској Митровици
одр жан „Sir mi um dan ce now“

Фе сти вал „Sir mi um dan ce now“, у 
ор га ни за ци ји Све тла не Оле не Ри мац 
и ње ног ти ма са рад ни ка, одр жан је у 
су бо ту, 4. мар та у По слов но  спорт
ском цен тру „Пин ки“. Тра ди ци о нал ну 
пле сну ма ни фе ста ци ју је по др жа ла и 
ло кал на са мо у пра ва, а до га ђај је отво
рио Не ма ња Цр нић, се кре тар ми тро
вач ког Спорт ског са ве за. 

– Оле на Ри мац и њен тим љу ди у 
спе ци фич ним усло ви ма за спорт ски 
плес го ди на ма ор га ни зу ју ова кву ма
ни фе ста ци ју. Ни је ла ко то ор га ни зо ва
ти због ве ли ког бро ја уче сни ка, а бу де 
их увек пре ко 500 или 600, по не кад 
и ви ше. Из у зе тан је на пор то ком са
мо јед ног да на одр жа ти так ми че ње у 
свим ка те го ри ја ма. Спорт ски плес је 
ком би на ци ја спор та и умет но сти. Ово 
је ви зу ел ни до жи вљај и спек такл ко ји 
се рет ко ви ђа. Ме ђу на род ног је ка рак
те ра и ов де до ла зи ели та спорт ског 
пле са. То је деч ји спорт, њи хо ве ко ре
о гра фи је су пра зник за очи, али и уши, 
јер се као под ло га ко ри сти за и ста ква
ли тет на му зи ка. Спорт ски са вез Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца има при ли ку де
сет го ди на да уче ству је у ор га ни за ци ји 
фе сти ва ла, кроз пру жа ње тех нич ке по
др шке, из ја вио је Не ма ња Цр нић, се
кре тар ми тро вач ког Спорт ског са ве за.

Нај број ни ји уче сни ци су би ли из Бе
о гра да, од но сно чла но ви пле сног клу
ба „Ми стик“. Они су од не ли и нај ве ћи 
пе хар са так ми че ња и до бит ни ци су 
спе ци јал них гра да за Сан Ре мо 2024. 
го ди не. Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра, 

ве ли ки на пре дак је по ка зао „М плус“ из 
Сур чи на, као и пле сни сту дио из Но
вог Са да „Им пулс“. Пле сна ака де ми ја 
„Вик то ри“ је уне ла но ву пле сну енер ги
ју, а нај ви ше сим па ти ја пу бли ке је по
бра ла еки па „Ма е стро“ из Те ме ри на. 
До ма ћи ни из Оле ни ног са ста ва су при
ка за ли 28 ко ре о гра фи ја, за у зе ли су 22 
пр ва ме ста, че ти ри дру га ме ста, јед но 
тре ће и јед но че твр то ме сто. За нај бо
љег со ли сту је про гла ше на Ти ја на Да
со вић из Но вог Са да. Струч ни жи ри су 
чи ни ли Сне жа на Ан дре је вић из Но вог 
Са да, Та тја на Ча па ре вић из Бе о гра да, 
Је ле на Ко ва чев из Зре ња ни на, Ја сен
ка Ба тић Ра нац из Зе ни це. 

Фе сти вал је имао ху ма ни тар ни ка
рак тер, па је при ку пље них 58.000 ди
на ра опре де ље но за ле че ње јед не де
вој чи це. 

А. Д.

АТЛЕТИКА
Слав ков 
по бед нич ки
скок и но ви
ре корд од 2,21 ме тра

Атле ти чар срем ско ми тро вач ког 
„Сре ма” Слав ко Сте вић ко ји се так
ми чи и сту ди ра у Сје ди ње ним Аме
рич ким Др жа ва ма на Уни вер зи те ту 
ју го и сточ не Лу и зи ја не  оства рио је 
про шле не де ље од ли чан ре зул тат у 
ско ку у вис по што је у фи на лу ми тин
га Саутленд кон фе рен ци је у Ала ба ми 
по бе дио са пре ско че них ре корд них 
2,21 ме та а ра. Ово је био прет по след
њи и нај ва жни ји ми тинг се зо не која се 
одржава у дво ра ни. 

– На пр ви три ми тин га но ве се зо не 
ска као сам на ста рим за ле ти ма ко
ји ми ни су од го вар ли, док сам на по
след ња три имао за лет ко ји ми баш 
од го ва ра и ре зул та ти су по че ли да се 
по пра вља ју из ми тин га у ми тинг. По
што се у так ми че њу сту де на та по ја ви
ла но ва шко ла, кон ку рен ци ја у ско ку 
у вис зна чај но се по ја ча ла, што је и 
ме не под ста кло на бо ље ре зул та те, 
ка же Слав ко Сте вић, ко ји је на пр вом 
так ми че њу 3. де цем бра про шле го ди
не ско чио 2,10, а ка сни је 2,15 ме та ра, 
да би у Ала ба ми по ста вио но ви лич ни 
ре корд. 

Про шле се зо не, Слав ко је на отво
ре ном ско чио 2,18 та ко да је ре ал но 
да у на сту па ју ћој се зо ни на отво ре ном 
ско чи нај ма ње 2,24 ме тра. Слав ко ка
же да је у ско ку у вис нај те же оства
ри ти ви си ну од 2,20 ме та ра, а по сле 
то га све по ста је лак ше. У то се и сам 
уве рио на по след њим тре нин зи ма где 
је по сти зао од лич не ви си не пре ко два 
ме тра. Ове не де ље је на про гра му на
ци о нал но дво ран ско аме рич ко фи на
ле за фа кул те те из Ди ви зи је 1 ко је се 
одр жа ва у Но вом Мек си ку. Слав ко је 
овим ре зул та том ус пео да се пла си ра 
на ово так ми че ње ме ђу 16 нај бо љих 
ска ка ча у це лој аме рич кој пр вој ди ви
зи ји.

Не ма ња Цр нић

Пле сни спек такл
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ПР ВА ЖЕН СКА РЕ ГИ О НАЛ НА КО ШАР КА ШКА ЛИ ГА – 
СЕ ВЕР, ПЛЕЈОФ

Дру га по бе да
Ми тров чан ки у плејофу

ЏК „СИР МИ УМ“

Ог ње ну Тро гр ли ћу до де ље но 
мај стор ско џу до зва ње

ЖКК „Мон до Ба скет” Зе мун  ЖКК „Срем” СМ 50:62
(13:14, 7:18, 16:16, 14:14).

У Дру гом ко лу плејофа ре ги о нал не жен
ске ко шар ка шке ли ге „Срем“ је на те шком 
го сто ва њу у дер би утак ми ци ус пео да за бе
ле жи ве о ма ва жну по бе ду у  бор би за сам 
врх та бе ле. Ко шар ка ши це „Сре ма“ од са
мог по чет ка за и гра ле су хра бро и стр пљи
во и би ле кон стант но у вођ ству то ком це
лог ме ча. Еки па „Мон да“ по ка за ла је да је 
ве о ма не у го дан и ква ли те тан тим са мла
дим и бр зим игра чи ца ма. Ис ку ство го шћи 
пре су ди ло је за дру гу по бе ду Ми тров чан ки 

у плејофу за ула зак у Дру гу ли гу Ср би је. 
За „Срем“ су игра ле: Ма ри ја Ко стић (23 
по е на), Ми ли ца Ин ђић (13 по е на), Ан ђе ла 
Ри ђо шић (9 по е на), Мир ја на Ми ло ва но вић 
(8 по е на), Ми ла Ни ко лић (6 по е на), Ни ко
ли на Ба ла нац  (3 по е на), Ми ли ца Ђор ђић, 
Ни на  Хер цег, Зо ра на Де до вић и Ми ли ца 
Три ван. Еки пу „Сре ма“ до три јум фа је од
лич но је во дио тре нер Не ма ња Ста мен ко
вић. У сле де ћем ко лу ЖКК „Срем“ до че ку је 
еки пу ЖКК „Рад нич ки“ из Обре нов ца.

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 Му су
лин Мир ја на, пом. тре нер Ни ко ла Ка приц

ОК „Ас” (Ба тај ни ца): Ар сић, Ми ја че вић, 
Ва си ље вић, Ми ло ра до вић, Ли хтлер, Ско
ру пан, Стан ко вић, Јо ва но вић, Бо ја нић, 
Па вла ше вић, Ја њић, Си ме у но вић, тре нер: 
Ђо га то вић

Од бој ка ши це „Сре ма” су оправ да ле епи
тет фа во ри та и у су бо ту 4. мар та и оства
ри ле су мак си мал ну по бе ду над еки пом 
„Ас” из Ба тај ни це у ме чу 19. ко ла Су пер
ли ге.  

Иза бра ни це Мир ја не Му су лин су до шле 
до осме по бе де у до ма ћем шам пи о на ту. 
Од лич на на при је му је би ла Ду ња Гра бић, 

ко ју су про тив ни це по ку ша ва ле да сло ме 
стал ним при ти ском кроз при јем сер ви са. 
То се по ка за ло као пот пу но по гре шна так
ти ка, по што је Ду ња оства ри ла не са мо 
ви сок ни во при је ма већ је би ла и нај бо љи 
по ен тер „Сре ма”. Она је оства ри ла 15 по е
на, а пра ти ле су је Јо ва на Ан тић и Ана Са
рић са по осам.  „Срем” је био из ван ре дан 
на сер ви са са 10 ас лоп ти уз са мо че ти ри 
гре шке а по го то во се ис та кла Ми ли ца Жи
ва но вић. 

По сле овог три јум фа Ми тров чан ке има ју 
скор од осам по бе да и 11 по ра за и на ла зе 
се на сед мом ме сту, док је „Ас” прет псо
лед њи са две по бе де и 17 не у спе ха.

У иду ћем ко лу од бој ка ши це „Сре ма” ће 
на го сто ва ње „Пар ти за ну” 10. мар та, док ће 
еки па из Ба тај ни це до че ка ти „Спар так”.

СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ ЗА ОД БОЈ КА ШИ ЦЕ, 19. КО ЛО

Ми тров чан ке ру тин ски
до но ве по бе де

ГЖОК „СРЕМ” Срем ска Ми тро ви ца  ОК „Ас” Ба тај ни ца 3:0 
(25:20,25:17, 25:18)  

ЏУ ДО КЛУБ „СИР МИ УМ“
Ка та ри на То мић 
осво ји ла се ни ор ску 
др жав ну брон зу

Ово го ди шњи др жав ни шам пи о нат Ср
би је у џу ду одр жан про шлог ви кен да у 
Бе о гра ду до нео је ве ли ку ра дост Џу
до клу бу „Сир ми ум“. Ка та ри на То мић 
у ка те го ри ји до 48 ки ло гра ма осво ји ла 
је брон за ну ме да љу у се ни ор ској кон
ку рен ци ји, што је нај бо љи се ни ор ски 
ре зул тат у по след њих не ко ли ко де це
ни ја исто ри је ми тро вач ког клу ба. Нај
пре спек тив ни ја так ми чар ка овог џу до 
клу ба, ко ја по уз ра сту још увек при па да 
ка дет ки ња ма, по пе ла се на по бед нич ко 
по сто ље у нај ја чој кон ку рен ци ји срп ских 
се ни ор ки. 

– По себ но ми је за до вољ ство то што 
је Ка та ри на То мић у овој, нај зах тев ни јој 
кон ку рен ци ји осво ји ла брон за ну ме да
љу као ка дет ки ња. Од лич но је од ра ди ла 
тех нич ко  так тич ке за дат ке на овом пр
вен ству. Же лео бих да по хва лим и на шег 
так ми ча ра Ми ло ша Но ви ћа ко ме је фа
ли ло ис ку ства и са мо по у зда ња у од ре
ђе ним тре нут ци ма у бор ба ма, али му је 
је и по ред то га ма ло не до ста ја ло да се 
до мог не брон за не ме да ље и на то ме му 
сва ка част, ка же тре нер Не над Ву ко лић.

Пред сед ник и тре нер  Џу до клу ба 
„Сир ми ум“ Ве ли мир Ву ко лић је  пре за
до во љан Ка ћи ним ре зул та том.

– У го ди ни ка да наш џу до клуб обе
ле жа ва 55. го ди на по сто ја ња, нај леп ши 
по клон по да ри ла нам је Ка та ри на То мић 
осва ја њем  брон за не ме да ље  на се ни
ор ском шам пи о на ту Ср би је. Са 16 го
ди на би ла је јед на од нај мла ђих так ми
чар ки  у сво јој ка те го ри ји, али то јој ни је 
сме та ло да до бро из не на ди сво је про
тив ни це. Так ти ку ко ју су спре ми ли она 
и њен тре нер Не над Ву ко лић уро ди ла је 
пло дом. Фак тор из не на ђе ња „упа лио“ је 
код свих так ми чар ки, из у зев у по лу фи
на лу а ра ди се о ула ску тех ни ке ба ца ња 
на пр ви кон такт, где ју је би ло ми ли на 
гле да ти, ка зао је Ву ко лић.

Ог њен Тро гр лић, члан ми тро вач ког Џу до 
клу ба „Сир ми ум“, не дав но је по стао но си лац 
цр ног по ја са Пр вог сте пе на (да на). Ог њен 
је ве шти ну за мај стор ско зва ње пре зен то
вао пред над ле жном ко ми си јом Џу до са ве
за Ср би је у ха ли „Шу ми це“ у Бе о гра ду, чи ме 
се при кљу чио нај у спе шни јим так ми ча ри ма 
овог ми тро вач ког клу ба. Ог њен је мо мак ро
ђен 2004. го ди не и тре нут но је нај у спе шни ји 
так ми чар „Сир ми у ма“. Пр ву ме да љу осво јио 
је 2014. го ди не а на кон то га је успе шно уче
ство вао на мно гим тур ни ри ма, др жав ним и 
по кра јин ским пр вен стви ма. Био је и школ ски  
шам пи он Вој во ди не и Ср би је, тре ће пла си
ра ни ка дет и ју ни ор Ср би је и до бит ник ви ше 
пла ке та за спор ти сту го ди не  Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. Био је пр вак Ср би је за мла ђе 
и ста ри је пи о ни ре и нај бо љи у Вој во ди ни у 
кон ку рен ци ји  по ле та ра ца и мла ђих пи о ни ра.

Ог њен Тро гр лић  мај стор џу доа,
са цр ним по ја сом 1. Дан
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Ар те ти ни клин ци
Са да већ дав не 2004. го ди не  

фуд бал ски клуб Ар се нал је 
по след њи пут узео ти ту лу у 

ен гле ској Пре ми јер ли ги. И то на 
ка кав на чин. Ушли су у исто ри ју као 
је ди ни клуб ко ји је за вр шио се зо ну 
без по ра за. Топ џи је су за бе ле жи ле 26 
по бе да и 12 ре ми ја и до ми нант но 
до шли до тро фе ја дру ги пут за ре дом.

Не по бе ди ва че та Ар се на Вен ге ра 
би ла је пред во ђе на њу шка ма као што 
су Ан ри, Берг камп, Ви је ра, Ре јес, 
Пи рес, Ка ну… Уо ста лом, ко још пра ти 
фуд бал а да се не се ћа ка зне не екс
пе ди ци је ко ју је са клу пе ма е страл но 
во дио по пу лар ни „Про фе сор“?

По сто ји ур ба на ле ген да ко ја ка же 
да је фран цу ски тре нер по до ла ску у 
Ар се нал 1996. го ди не за те као гру пу 
игра ча ко ја је ужи ва ла у фуд ба лу али 
и у не ким спо ред ним ак тив но сти ма. 
Јед на од њих би ла је и тра ди ци о нал
но же сто ко опи ја ње сва ке сре де у 
не де љи. Ка жу да су нај лу ђи би ли 
То ни Адамс и Реј Пар лор ко ји су 
не рет ко пра ви ли пи зда ри је. Мо же те 
за ми сли ти њи хо ву ре ак ци ју ка да им 
је су во ња ви Фран цуз са оп штио да 
сре да ви ше ни је сло бо дан дан. Оста
ло је исто ри ја.

Елем, про шло је ско ро 20 го ди на од 
по след ње ти ту ле Ар се на ла. У ме ђу
вре ме ну се мно го то га де си ло клу бу 
из се вер ног Лон до на. До би ли су но ви 
ста ди он 2006. го ди не по сле мно го 
фи нан сиј ских про бле ма и про би ја ња 
тер ми на. Ве ли ки тро шко ви су се 
од ра зи ли и на са му еки пу и ре зул та
те. На по слет ку, Ар сен Вен гер је 
ре шио да се по ву че са ме ста тре не ра 
и по че ла је но ва ера.

Тре ба ода ти при зна ње чел ни ци ма 

Ар се на ла јер су  и у нај те жим вре ме
ни ма ус пе ли да очу ва ју тра ди ци ју и 
је дин ствен фуд бал ски пот пис ко ји 
тра је већ де це ни ја ма. Иа ко су ти ту ле 
из о ста ле, Ар се нал је све ове го ди не 
сло вио за би тан фак тор у ен гле ској 
Пре ми јер ли ги.

Да ли је ко нач но до шло вре ме да се 
па мет но во ђе ње клу ба кру ни ше ти ту
лом у нај ја чој фуд бал ској ли ги на све
ту? Са зна ће мо за пар ме се ци. Ар се
нал је, на оп ште из не на ђе ње, за сео 

на пр во ме сто у ен гле ском пр вен ству 
и не пла ни ра да се за у ста ви. Мно ги су 
оче ки ва ли да ће у јед ном мо мен ту 
еки па Ми ке ла Ар те те по че ти да по су
ста је у бор би са Ман че стер Си ти јем. 
Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да је Шпа
нац на клу пи лон дон ског клу ба уте гао 
еки пу на ге ни ја лан на чин.

Ја сно је сва ком ко је пра тио ен гле
ску ли гу ове се зо не да Ар се нал игра 
убе дљи во нај леп ши фуд бал. По ред 
то га, има ве ли ку ба зу на ви ја ча сву да 
у све ту, па и на на шим про сто ри ма.

Са дру ге стра не, њи хо ви глав ни 
ри вал Ман че стер Си ти не ужи ва пре
те ра не сим па ти је фуд бал ске јав но
сти. Осим истин ских на ви ја ча из Ман
че сте ра и оних но во пе че них љу би те
ља фуд ба ла ко ји не ма ре за тра ди ци
ју и не сме та ју им то не нов ца ко је се 
упум па ва ју у њи хо ве во ље не клу бо
ве, не ма баш пу но фа но ва ко ји ће се 
ра до ва ти евен ту ал ној ти ту ли плава
ца.

За то је ова рап со ди ја Ар се на ло
вих кли на ца при ву кла па жњу, 
јер по сле ду го вре ме на има мо 

но ву еки пу у бор би за ти ту лу. И уоп
ште, чи та ва ова се зо на је мно го за ни
мљи ви ја ако се узме у об зир то да не 
гле да мо ап со лут ну до ми на ци ју јед не 
или две еки пе, ка кав је слу чај био у 
по след ње вре ме са Ли вер пу лом и 
Си ти јем.

Са да је си ту а ци ја на та бе ли Пре
ми јер ли ге мно го на пе ти ја. Ар се нал 
бе жи Си ти ју пет бо до ва, а ту је и 
Ју нај тед ко ји вре ба из при крај ка. 
Би ће за ни мљи во ви де ти да ли ће 
еки па Ми ке ла Ар те те има ти сна ге да 
из др жи при ти сак и ди са ње за врат 
Гвар ди о ли не ле ги је стра на ца. Све
сни су да ви ја ју ти ту лу у нај ја чој ли ги 
на све ту, а при том мо ра ју да од и гра
ју прак тич но без гре шке до кра ја 
се зо не. За је ба но.

У сва ком слу ча ју, Ен гле зи нас и ове 
се зо не ча сте вр хун ским фуд ба лом. 
Ма ло је ли га у Евро пи у ко ји ма сва ког 
ви кен да пр шти на све стра не и игра 
се као да је сва ка утак ми ца по след
ња. Оста је да се ви ди да ли ће мо 
топџије по сле ду го вре ме на по но во 
ви де ти на вр ху. Мно ги при жељ ку ју 
та кав сце на рио. 

Тре ба ода ти при зна ње 
чел ни ци ма Ар се на ла јер 

су  и у нај те жим вре ме ни
ма ус пе ли да очу ва ју тра
ди ци ју и је дин ствен фуд
бал ски пот пис ко ји тра је 
већ де це ни ја ма. Иа ко су 

ти ту ле из о ста ле, Ар се нал 
је све ове го ди не сло вио 
за би тан фак тор у ен гле

ској Пре ми јер ли ги

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА, ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА  ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

об ја вљу је

ЈАВНИ ОГЛАС
О ДА ТОЈ СА ГЛА СНО СТИ НА СТУ ДИ ЈУ О ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ   

1.Но си лац про јек та „Me tal fer Steel Mill“ DOO Srem
ska Mi tro vi ca, ули ца Рум ски друм бр.53А у Срем ској 
Ми тро ви ци, пла ни ра ре а ли за ци ју про јек та: Скла ди ште 
опа сног от па да – фил тер ске пра ши не на ка та стар ској 
пар це ли бр. 8252/1 к.о. Срем ска Ми тро ви ца, на те ри то
ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца

2.На осно ву из ве шта ја Тех нич ке ко ми си је број  
0631/2023X одр жа не да на 03.03.2023. го ди не,  Град ска 

упра ва за со ци јал ну за шти ту и за шти ту жи вот не сре ди
не до не ла је ре ше ње број 50123/2023X од 06.03.2023. 
го ди не, ко јим се да је са гла сност на Сту ди ју о про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та: Скла ди ште опа
сног от па да – фил тер ске пра ши не, чи ја ре а ли за ци ја  се 
пла ни ра на ка та стар ској пар це ли бр. 8252/1 к.о. Срем
ска Ми тро ви ца, на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви
ца.
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ФК „ИН ЂИ ЈА“

По раз од бе о град ског ИМТа

ФК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“

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

ФК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја  –ФК „Ин декс“ Но ви Сад 
1:0 (1:0)

ФК „Же ле зни чар“: Ми ли но вић, Бо снић 
(Вуч ко вић 89′), Ма ти је вић, Сми ља нић 
(Ка у рин 62′), Су џум, Ба јић, Рад ман (Бу
ба ло 89′), Тр бо вић (Гр ко вић 83′), Жи ва но
вић, Са ра че вић, Ша ху рић.

Тре нер: Вла ди мир Ли ва ја
ФК „Ин декс“: Бу за џи ја, Ра ђе но вић (Ве

се ли но вић 80′), Ка ча вен да, Но вев ски 
(Бе лић 68′), Јо ван Га јић, Бо ри слав Га јић, 
Сто ја но вић, Рад ми ло вић (Де ву шић 68′), 
Илић (Ма рић 65′), Иве ља, Ре нић (Ра ђе
но вић 80′).

Тре нер: Бра ни слав Ро сић
Фуд ба ле ри ин ђиј ског „Же ле зни ча ра“ 

у су бо ту, 4. мар та уго сти ли су у Спорт
ском цен тру „Ле је“ еки пу ФК „Ин декс“ из 
Но вог Са да. Су срет је од и гран у окви ру 
16. ко ла Вој во ђан ске ли ге гру па Југ.  По

сле ду ге зим ске па у зе, оба ти ма би ла су 
рас по ло же на уа игру што се мо гло ви
де ти од са мог стар та утак ми це. До ма ћа 
еки па оства ри ла је по бе ду и то го лом ко
ји је по сти гао Мар ко Рад ман у 22. ми ну
ту су сре та. Сте фан Бо сни ћа је упо слио 
Ми ло ша Тр бо ви ћа ко ји ша ље сја јан пас 
ка Рад ма ну ко ји је упи сао свој пр ве нац 
у пла во бе лом дре су, 1:0. Та ко је еки
па пред во ђе на тре не ром Вла ди ми ром 
Ли ва јом оства ри ла зна чај ну по бе ду на 
по чет ку про лећ ног де ла пр вен ства и упи
са ла три бо да, на пра вив ши ко рак на пред 
ка ви со ко за цр та ним ци ље ви ма.

По сле по бе де над ФК „Ин декс“, ин ђиј
ски ФК „Же ле зни чар“ за у зи ма пе ту по зи
ци ју на та бе ли Вој во ђан ске ли ге гру па 
Југ са 30 осво је них бо до ва.   М.Ђ.

ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“ Ин ђи ја ФК „ИМТ“ Бе о град
0:1 (0:0)

ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“: Чу пић, Ку кољ, 
Де сан чић, Ра кић, Ђу рић, Ву ко вић, Ја
њић, Ра ђен, Ми ја и ло вић, Ра до са вље вић, 
Сте ва но вић. Игра ли су још: Ср би ја нац, 
М. Сто ја но вић, Бо јо вић, Не дељ ко вић и 
Га ји ло вић.

Шеф струч ног шта ба: Го ран Дра го љић
ФК „ИМТ“: Ко јић, Са вић, Ву кић, Гли

шић, Сте ва но вић, Лу ко вић, Цхар лес, 
Ста ме нић, Џи но вић, Ћо сић, Ко џић. Игра
ли су још: Ра до чај и Лу ко вић.

Шеф струч ног шта ба: Зо ран Ва си ље
вић

У окви ру 22. ко ла „Мо царт бет“ Пр
ве ли ге Ср би је фуд ба ле ри „Ин ђи је То јо 
Та јерс“ у не де љу, 5. мар та, уго сти ли су 
бе о град ски ФК „ИМТ“.  До ма ћи су при
пре ти ли већ у пе том ми ну ту утак ми це. 

Де сан чић је шу ти рао од лич но али лоп та 
за вр ша ва код гол ма на Ко ји ћа. То ком пр
вог по лу вре ме на ви ше се игра ло на сре
ди ни те ре на. У 41. ми ну ту ви ђе на је од
лич на ак ци ја ФК „Ин ђи ја“. Ра кић оста вља 
по врат ну Сте ва но ви ћу, али он је ша ље 
да ле ко из над го ла. На па у зу се од ла зи 
без го ло ва.

Већ на по чет ку дру гог по лу вре ме на 
„Ин ђи ја“ је мо гла да по ве де пре ко Жу
ри ћа. Он је шу ти рао, али је лоп та за вр
ши ла пра во у гол ма на Ко ји ћа. У 88. ми
ну ту од лич на ак ци ја до ма ћих, Га ји ло вић 
је у уло зи аси стен та, а Ђу рић по но во у 
гол шан си, ипак од све га са мо кор нер. У 
на док на ди вре ме на пе нал за го сте. Си
гу ран са 11 ме та ра био је Лу ко вић за ко
нач них 0:1 и по раз „зе ле нобе лих“. М.Ђ.

По раз Ин ђи је од ИМТа

Голеада на 
стадиону „Рада“

Чак пет голова је виђено на утакмици 
21. кола „Моцарт бет“ Прве лиге Србије 
између београдског Фудбалског клуба 
„Рад“ и Фудбалског клуба „Инђија Тојо 
Тајерс“, која је одиграна у среду, 1. марта 
у Београду. 

 „Рад“ је повео у 9. минуту меча голом 
Виктора Живојиновића, док је  „Инђија“ 
изједначила већ у 15. минуту, када је са 
беле тачке био прецизан Недељковић. 
Ново вођство Београђана од 22. минута 
када је, по други пут на овом сусрету, 
стрелац гола био Живојиновић. Само 
14 минута касније, ново изједначење 
2:2, за које се побринуо играч „зелено
белих“ Марко Стојановић. У 76. минуту 
меча „Рад“ остаје да се бори за бодове 
са играчем мање, јер је главни судија 
на овом мечу показао црвени картон 
Матеји Гашићу. Ту прилику искористили 
су фудбалери „Инђије“ и у 86. минуту 
утакмице преко Вуковића постављају 
коначан резултат на овом мечу, 2:3. М.Ђ.

ПВК „СРЕМ“
Стра хи њи че ти ри 
пли вач ке ме да ље

У су бо ту, 4. фе бру а ра одр жан је у Бе
о гра ду ме ђу на род ни пли вач ки ми тинг у 
ор га ни за ци ји ПК „Цр ве на зве зда“ под на
зи вом „Све про ла зи  Зве зда тра је”. Уче
ство ва ли су пли ва чи из це ле Ср би је, Бо
сне и Хер це го ви не, Бу гар ске и Ма ђар ске 
 укуп но 550 пли ва ча. Пред став ник Пли
вач ко  ва тер по ло клу ба „Срем“ из Срем
ске Ми тро ви це био је Стра хи ња Др ма но
вић. Он се так ми чио у че ти ри ди сци пли не 
и оства рио од лич не ре зул та те и че ти ри 
ме да ље. На 100 ме та ра кра ул осво јио је 
злат ну ме да љу, као и на 100 ме та ра дел
фин сти лом. Брон за је осво је на у тр ка ма 
на 50 и 200 ме та ра кра ул. У укуп ном пла
сма ну у ка те го ри ји 2011/2012. го ди шта у 
кон ку рен ци ји 85 пли ва ча Стра хи ња је за
у зео че твр то ме сто.
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Pi{e:
Stefan Jovi}

НО ВИ ТРЕ НЕР „ПАР ТИ ЗА НА“

Срећ но, Ду љај
У ни ма ло за вид ним тре ну

ци ма по клуб, „Пар ти зан“ 
је име но вао но вог ше фа 

струч ног шта ба. Но ви тре нер 
али ста ри пар ти за но вац, Игор 
Ду љај. Не за о би ла зна цр та 
„Пар ти за на“ у по след њих 30 
го ди на је ба ца ње у ва тру сво јих 
бив ших играч ких ве де та на увек 
ужа ре ну клу пу јед ног од два 
на ша нај по зна ти ја и нај тро феј
ни ја клу ба.

Са из у зет ком не ко ли ци не 
стра них тре не ра (Ма те ус, 
Ре бер, Аврам Грант), Мар ка 
Ни ко ли ћа и Ми ро сла ва Ђу ки ћа, 
сви тре не ри до ла зе из ре да 
не ка да шњих асо ва цр но бе лих. 
Пра ви ло је да ти тре не ри бу ду у 
мла дим тре нер ским го ди на ма и 
као пр ви или пр ви пра ви тре
нер ски по сао при хва те тре нер
ску па ли цу по пу лар ног „пар ног 
ваљ ка“. По чев од Љу би ше Тум
ба ко ви ћа, за тим Ми о драг 
Је шић, Вла ди мир Вер ме зо вић, 
Сла ви ша Јо ка но вић, Го ран Сте
ва но вић, Алек сан дар Ста но је
вић, Вук Ра шо вић, Зо ран 
Ми лин ко вић, Љу бин ко Дру ло
вић, Иван То мић, Ба та Мир ко
вић, Са ва Ми ло ше вић, Или ја 
Сто ли ца, Гор дан Пе трић да би 
пле ја ду за са да и без нај ма ње 
сум ње при вре ме но за тво рио 
Игор Ду љај....

Ду гач ка ли ста по зна тих име
на на шег фуд ба ла, пре ђа шњих 
ре пре зен та ти ва ца, а он да  и 
спорт ских рад ни ка са про мен
љи вим ус пе си ма.

„Пар ти зан“ се без ди ле ме по 
то ме из два ја мо жда и у европ
ским окви ри ма. Ере јед ног бро
ја на бро ја них тре не ра не слав но 
су за вр ше не, али исто та ко зве
зда ни пе ри о ди клу ба до жи вље
ни су упра во под ди ри гент ском 
па ли цом не ких од њих. Вла ди
ми ру Вер ме зо ви ћу је пр вом 
по сле мно го го ди на по шло за 
ру ком да са клу бом до че ка про
ле ће у европ ксом так ми че њу и 
у се зо ни 2004/05 ду бо ко за га зи 
у не ком европ ском ку пу, не што 
што је та да за не ки наш клуб 
би ло ско ро не за ми сли во, а уз 
то пред во дио је еки пу у осва ја
њу до ма ћег пр вен ства без ијед
ног по ра за што вр ло је мо гу ће 
ни јед ном „Пар ти за но вом“ тре
не ру пре или ка сни је ни је ус пе
ло. Алек сан дар Ста но је вић је 
пр ви срп ски тре нер ко ји је са 
не ким срп ским клу бом из бо рио 
ула зак у Ли гу шам пи о на, а на 
до ма ћем фрон ту је осво јио две 
уза стоп не ду пле кру не. За па же
ну тре нер ску ро лу има ли су 
Сла ви ша Јо ка но вић и Са во 
Ми ло ше вић, пр ви за по чи њу ћи 
ви ше го ди шњу до ми на ци ју у 
до ма ћем фуд ба лу, дру ги осва
ја ју ћи куп так ми че ње, не гу ју ћи 

до па дљи ву игру и за па же ном 
епи зо дом у Евро пи се зо не 
2019/20.

До шао је још је дан у ни зу, део 
ста ре при че. Из да нак „Пар ти за
но ве“ шко ле, ду го го ди шњи зад
њи ве зни пр вог ти ма, ре пре зен
та ти вац и уче сник Мун ди ја ла у 
Не мач кој, ду го вре ме на не за
мен љив ве зњак „Ша хтјо ра“ као 
и осва јач Ли ге Евро пе са Укра
јин ци ма и што не тре ба за бо ра
ви ти је дан од нај ва жни јих шра
фо ва у пла сма ну на шег он да
шњег пр ва ка у Ли гу шам пи о на 
2003. го ди не.

За ши ру пу бли ку углав ном не 
та ко за ни мљив због не до вољ но 
ис тан ча ном оку ви дљи ве уло ге 
на те ре ну, скром ног и не у па
дљи вог др жа ња на те ре ну и 
из ван ње га док за упу ће ни је и 
па жљи ви је пра ти о це фуд ба ла 
це њен и дра го цен по нај ви ше 
због ла вов ске бор бе и из у зет не 
„фла стер игре“ на пу но ску
пљим и звуч ни јим  име ни ма  од 
се бе са мог. „Ста вио је у џеп“ 
Зи не ди на Зи да на у окр ша ји ма 
„Пар ти за на“ и „Ре а ла“, са да већ 
да ле ке 2003. го ди не у ови ру 
груп ног так ми че ња Ли ге шам пи
о на. Не што ка сни је и Кри сти ја

на Ро нал да у утак ми ци Ср би је и 
Пор ту га ла, за бе ле жио је и 
од лич не ре пре зен та тив не 
на сту пе про тив Шпа ни је у ква
ли фи ка ци ја ма и Хо лан ди је на 
пр вен ству све та 2006. го ди не.

Ма ли мрав, пче ла ра ди ли
ца, за хва лан играч, не у
мо љив у из вр ше њу 

за да тих оба ве за... Са ста рим 
до брим играч ким осо би на ма 
ко је се вр ло че сто на кон за вр
шет ка играч ке ка ри је ре ре флек
ту ју на вр ше ње са мог тре нер
ског по сла. Та кви игра чи ка да 
по ста ну ше фо ви стру ке не гу ју 
ди сци пли ну по мо ћу ко је се нај
ве ћи број спорт ских успе ха 
по сти же и на до ме шћу ју по сто
је ћи не до ста ци. 

У тра ди ци о нал ном фи нан сиј
ском де фи ци ту и ли ми ти ра ном 
играч ком ка дру, ово је не двој бе
но оп ти мал но ре ше ње. Не ко ко 
мо же да из ву че крај њи мак си
мум и ус по ста ви пре ко по треб
ну крај њу ди сци пли ну. Не ко 
ко ме не ће мањ ка ти ен ту зи ја
зма. Не ко ко ће за хва љу ју ћи 
„до ма ћем по ре клу“ ужи ва ти 
по што ва ње на ви ја ча и до би ти 
нео п ход ну стр пљи вост вас ко
ли ке на ви јач ке ар ми је, ко раз у

ме ка ко ди ше „Пар ти зан“, и ко 
зна шта га че ка и шта се од 
ње га оче ку је и на кра ју ко је 
спре ман за бес по ште дан рад и 
жр тву јер во ди ће клуб ко јем је 
по све тио жи вот, „Пар ти зан“ ко ји 
му је ду го вре ме на био „дру га 
ку ћа“.

 Оче ку је се рад на фор ми ра
њу ти ма, по сте пе ни по ла га ни 
на пре дак, на осно ву ма лих кон
стант них по ма ка до сти же се 
до бра ат мос фе ра и по бед нич ки 
мен та ли тет, тре нут но нам то 
фа ли, фа ли нам го то во све.

Ду љај је по ме ни био со ло
мон ско ре ше ње на тре нер ском 
ме сту. Ис пра ван ода бир већ 
по сло вич но оспо ра ва не упра
ве.

Ве ру ју ћи тра ди ци ји из гле ди 
да ства ри кре ну на бо ље по сто
је. 

Ти ту ла је из гу бље на, куп 
та ко ђе, са ме ђу на род ним утак
ми ца ма је ове се зо не за вр ше
но. Оста је за нас фру стри ра ју
ћа бор ба за 2. ме сто, фру стри
ра ју ће за „Пар ти зан“, али ни је 
крај све та. Вре ме не у спе ха и 
сва ка кри за су и ме ста за окре
та ње но вог ли ста и но ви по че
так. Па ли су у ам бис и „Ју вен

У ни ма ло за вид ним тре ну ци ма по клуб, „Пар ти зан“ је 
име но вао но вог ше фа струч ног шта ба. Но ви тре нер али 
ста ри пар ти за но вац, Игор Ду љај. Не за о би ла зна цр та „Пар
ти за на“ у по след њих 30 го ди на је ба ца ње у ва тру сво јих 
бив ших играч ких ве де та на увек ужа ре ну клу пу јед ног од 
два на ша нај по зна ти ја и нај тро феј ни ја клу ба
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РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА, ОП ШТИН СКА УПРА ВА
О де ље ње за ур ба ни зам, комуналнoстамбенe по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не
За вод ни број: 50123/2023IV02
Да на 08.03.2023.го ди не
Ца ра Ду ша на број 1
Ин ђи ја
Тел. 022/561322
Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не 
Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи ја, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би

про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА 
ОП ШТИН СКА УПРА ВА ОП ШТИ НЕ ИРИГ 

Oдељење за про стор но пла ни ра ње, ур ба ни зам, гра ђе вин ске
и имо вин ско прав не по сло ве

у скла ду са чла ном 45а. За ко на о пла ни ра њу и из град њи (‘’Сл. гла сник РС’’, бр. 72/09 
и 81/09 ис пр., 64/10 од лу ка УС, 24/11, 42/13 УС, 50/13 од лу ка УС, 98/13 од лу ка 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019  др. Зaкoн, 9/20 и 52/2021) и чла на 3742 
Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни
стич ког пла ни ра ња  (‘’Сл. гла сник РС’’, бр. 32/2019)

огла ша ва
РА НИ ЈАВ НИ УВИД 

по во дом из ра де 
ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ ТУ РИ СТИЧ КО РЕ КРЕ А ТИВ НОГ

КОМ ПЛЕК СА „ЈЕ ЗЕ РО БОР КО ВАЦ“
Од лу ка о из ра ди Пла на де таљ не ре гу ла

ци је ту ри стич ко ре кре а тив ног ком плек са 
„Је зе ро Бор ко вац“, до не та је на сед ни ци 
Скуп шти не оп шти не Ириг и об ја вље на у 
„Слу жбе ном ли сту оп шти на Сре ма”, брoj 
16/22.

Ра ни јав ни увид одр жа ће се у тра ја њу 
од 15 да на, од 8. до 22. мар та 2023. го ди
не, сва ког рад ног да на од 8.00 до 14.00 
ча со ва, у про сто ри ја ма у при зе мљу згра де 
Оп шти не Ириг (кан це ла ри ја Оде ље ња за 
про стор но пла ни ра ње, ур ба ни зам, гра ђе
вин ске и имо вин скоправ не по сло ве), Вој во
де Пут ни ка бр. 1, Ириг. 

Ела бо рат за ра ни јав ни увид пре зен то ван 
је на ин тер нет стра ни ци Оп шти не Ириг, 
www.irig.rs.

Оде ље ње за про стор но пла ни ра ње, ур ба
ни зам, гра ђе вин ске и имо вин скоправ не 
по сло ве, Оп штин ске упра ве оп шти не Ириг, 
као но си лац из ра де Пла на де таљ не ре гу ла
ци је ту ри стич ко ре кре а тив ног ком плек са 
„Је зе ро Бор ко вац“,  ор га ни зу је ра ни јав ни 
увид у ци љу упо зна ва ња јав но сти са оп штим 

ци ље ви ма и свр хом из ра де пла на, мо гу ћим 
ре ше њи ма за раз вој про сто ра, оче ки ва ним 
ефек ти ма пла ни ра ња, и др.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца 
мо гу до ста ви ти сво је при мед бе и су ге сти је у 
пи са ној фор ми Оде ље њу за про стор но пла
ни ра ње, ур ба ни зам, гра ђе вин ске и имо вин
скоправ не по сло ве,  Оп штин ске упра ве 
оп шти не Ириг, Вој во де Пут ни ка 1,  22 406 
Ириг, у то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да, до 
22. мар та 2023. го ди не.

У то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да при ба
вља ју се усло ви и дру ги зна чај ни по да ци за 
из ра ду план ског до ку мен та од ор га на, 
по себ них ор га ни за ци ја, има о ца јав них овла
шће ња и  дру гих ин сти ту ци ја. Ор га ни, 
по себ не ор га ни за ци је, има о ци јав них овла
шће ња и дру ге ин сти ту ци је ду жни су да по 
зах те ву, до ста ве усло ве и све рас по ло жи ве 
по дат ке у то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да, а 
нај ду же у ро ку од 15 да на од да на при је ма 
зах те ва.

НА ЧЕЛ НИК
Оли вер Ог ње но вић

Но си о лац про јек та „ПЛА МЕН“ д.о.о из 
Ин ђи је, Кра ља Пе тра I број 192, под нео је 
зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за из град њу 
про из вод ног објек та (про из вод ња елек
тро е нер гет ске опре ме и при бо ра за 
сред њи и ви со ки на пон) на ка та стар ским 
пар це ла ма број 7581/4 и 7581/5 КО Ин ђи ја,  
у ју го и сточ ној рад ној зо ни, на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја.

Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца 
про јек та мо гућ је у пе ри о ду од 10 да на од 
да на об ја вљи ва ња овог огла са и то од 
08.03.2023. го ди не до 20.03.2023. го ди не, 
сва ког рад ног да на у вре ме ну од 900-1200 

ча со ва у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба
ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и 
за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра
ве оп шти не Ин ђи ја, Ца ра Ду ша на број 1.

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

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

 и за шти ту жи вот не сре ди не

тус“ и „Рен џерс“, из ба ци ва њем 
у ни жу ли гу су до би ли при ли ку 
да кре ну у но ви по че так, уда ри
ти  у дно не мо ра ну жно да бу де 
ло ше, мо же по слу жи ти и за 
пре о бра жај, оно што је те шко 
мо гу ће при ли ком не пре ста ног 
бо рав ка у са мом вр ху. „Пар ти
зан“ ипак ни је до жи вео та ко 
те шку суд би ну, ни је се на шао 
на то ли ко ни ским ета па ма, али 
да је ве се ло ни је ни ма ло.

Пе си ми стич ни ће ре ћи да је 
ло ше по че ло по ра зом у ве чи
том дер би ју 10. Сва ки по раз је 
не по во љан без об зи ра на про
тив ни ко ву пу но бо љу си ту а ци
ју. Из овог по ра за мо же мо да 
из ву че мо и ква ли тет не ства ри, 
до ми на ци ју у дру гом по лу вре
ме ну и не ко ли ко мо гућ но сти да 
се по стиг не гол и оста не не по
ра жен. Бу ди мо по ште ни и 
ре ци мо да је ма ло ко оче ки вао 
по зи ти ван ре зул тат у дер би ју.

Са мо стр пљи во. На ла зио се 
„Пар ти зан“ и у го рем по ло жа ју, 
већ спо ме ну ти европ ски клу бо
ви и у још ве ћој га бу ли.

Пр во из бо ри ти 2. ме сто и 
игра ње у ква ли фи ка ци ја
ма за Ли гу шам пи о на 

ко ли ко се год не ко пре ма то ме 
по дру гљи во од но сио, и не ки 
ТСЦ и „Чу ка рич ки“ игра ју фуд
бал и уз до бру ор га ни за ци ју и 
нов ча ну по др шку за слу жу ју да 
па ри ра ју „ве чи том двој цу“, зар 
ни је ве ћа кон ку рент ност и 
укљу чи ва ње још не ког у бор бу 
за јед но од пр ва два ме ста 
упра во оно што нам тре ба. 
Упра во су и „Пар ти за но ве“ игре 
у Евро пи до не ле бо до ве на шем 
клуп ском фуд ба лу и при ли ку 
да пр ви пут у исто ри ји има мо 
два пред став ни ка у ква ли фи
ка ци ја ма за нај е лит ни је так ми
че ње „ста рог кон ти нен та“.

Стр пљи вост упра ве и на ви
ја ча ра ни је се ви ше стру ко 
ис пла ћи ва ла. Алекс Фер гу сон 
ни је имао до бру увод ну се зо ну 
у „Ман че сте ру“, по кло ње на му 
је ве ра од упра ве, по сле то га 
ис пи сао је ана ле. Ар сен Вен
гер у „Ар се на лу“, та ко ђе. 
Си гур но да има још слич них 
слу ча је ва. 

Не мо же на пра ви на чин да 
во ли клуб онај ко ји ни је све
стан да се успех да нас мо ра 
гра ди ти и ко ји ни је све стан 
ни ма ло ру жи ча сте са да шњи
це. Ко пра во на ви ја и же ли 
до бро би ће ко рек тан и да ће 
по др шку. Упра ва и на ви ја чи су 
уз игра че кључ на ка ри ка и 
њи хо во не ра зу ме ва ње и нео
се тљи вост не из бе жно из ро де 
не же ље но. Мо ра се јед ном за 
сваг да са тим рас кр сти ти и 
од ба ци ти то не што што нас 
хро нич но др жи у за о стат ку за 
успе шни ма.

Има раз ло га за ве ру и оп ти
ми зам. Има их сву да и у све му. 
Ко за и ста же ли мо же, ла ко и да 
на ђе. Име но ван је пра ви тре
нер за тре нут не при ли ке. При
сут не су на зна ке за бо љи так, 
са мо пру жи мо чо ве ку шан су и 
дај мо му вре ме на.
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О те ни ском спор ту у ма њим сре
ди на ма ма ње се го во ри и пи ше 
у од но су на зби ва ња са ве ли ке 

свет ске и на ци о нал не те ни ске сце не. 
То је до не кле ра зу мљи во, али у из ве
сној ме ри и нео прав да но, на ро чи то 
због чи ње ни це да се истин ски те ни
ски шам пи о ни пре по зна ју и на те ре ну 
ра ђа ју већ у не ко ли ко пр вих, школ
ских или пред школ ских го ди на свог 
жи во та. Не до вољ но упу ће ни, ко ји су 
че сто у по зи ци ји и мо гућ но сти да по
др же раз вој и ома со вље ње ове игре, 
углав ном сма тра ју да је те нис ис кљу
чи во „спорт бо га тих”, за не ма ру ју ћи 
све пред но сти и бе не фи те ко је игра 
са ре ке том мо же да пру жи. Уо ста лом, 
те нис је спорт у ко ме Ср би ја го ди на
ма уна зад има нај бо љег игра ча све
та, а вре ме да се „из бру си“ не ко од  
ње го вих на след ни ка мо жда је већ 
утро ше но. Чи ње ни ца да у Сре му има 
ите ка ко до брих игра ча „бе лог спор та“ 
мно ги ма је не по зна та. У Срем ској Ми
тро ви ци већ 23 го ди не функ ци о ни ше 
Те ни ски клуб „Змај“, чи ји је осни вач 
и са да шњи тре нер Јо ван – Јо ца Му
ра то вић, не та ко дав но нај у спе шни ји 
ста ри ји се ни ор у Ср би ји и три пу та у 
Вој во ди ни. 

На те ре ни ма ми тро вач ког клу ба у 
сре ди шту град ског на се ља Блок Б, 
по ред мно го број них ре кре а ти ва ца и 
игра ча свих уз ра ста, тре ни ра и два де
се так мла дих те ни се ра. Не ки од њих 
већ до ми ни ра ју у сво јим уз ра сним ка
те го ри ја ма. Ни ко ла Но ко вић је ста ри
ји пи о нир ро ђен 2010. го ди не и био је 
нај бо љи у Ср би ји ме ђу де ча ци ма до 
10 го ди на, а ме ђу два де сет нај бо љих 
у др жа ви у кон ку рен ци ји мла дих те
ни се ра уз ра ста до 12 го ди на. Не ша  
Па вло вић, мла ђи пи о нир ро ђен 2012. 
го ди не, ви це шам пи он је Вој во ди не а 

У ТЕ НИ СКОМ КЛУ БУ „ЗМАЈ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ ВИ ШЕ ОД ДВА ДЕ СЕТ 
ГО ДИ НА УСПЕ ШНО ФУНК ЦИ О НИ ШЕ ШКО ЛА ТЕ НИ СА

Ти хи те ни ски шам пи о ни
са Јо ци не „шља ке“ 

Јо ца Му ра то вић: „Се ћам се Но ле та из нај мла ђих да на“
Јо ван Му ра то вић је као је дан од пи

о ни ра ми тро вач ког так ми чар ског те ни
са уче ство вао на ви ше од 90 тур ни ра у 
не ка да шњој Ју го сла ви ји. Као уче ник из 
ге не ра ци је ро ђе не 1973. го ди не за те
ни ски спорт озбиљ но се за ин те ре со вао 
уз на став ни ка Ра де та Ми ли ћа, ко ме је у 
са рад њи са сво јим дру га ри ма по мо гао 
у из град њи те ни ског игра ли шта код ОШ 
„Јо ван По по вић“. Сво је вре ме но је био 
пр вак Ср би је и Вој во ди не, а осво јио је 
ви ше од 20 ме ђу на род них тур ни ра у 
ре ги о ну. По вре да ко ле на у два де се тој 
го ди ни спре чи ла га је да на ста ви играч
ку ка ри је ру, али је већ на ред не го ди
не пре шао у тре нер ске во де. Упо знао 

је нај зна чај ни ја име на срп ског те ни са, 
укљу чу ју ћи и не при ко сно ве ног Но ва ка 
Ђо ко ви ћа ко га је че сто ви ђао још као 
клин ца на „Пар ти за но вим“ те ре ни ма у 
Бе о гра ду. Но ле је, ка же, уче ство вао на 
деч јим тур ни ри ма и стал но се „мо тао“ 
око те ре на, а ње гов та ле нат и пер спек
ти ва већ та да су би ли ја сно уоч љи ви. 
Јо ца се се ћа ка ко је сти дљи вог де ча ка 
Ацу из свог клу ба по крај јед ног бе о град
ског те ре на упу тио да за тра жи ау то
грам од бу ду ће те ни ске зве зде Но ва ка 
Ђо ко ви ћа. На овом ау то гра му Аца му 
је и да нас бес крај но за хва лан. Ина че, 
Но ле је по Јо ци ним ре чи ма као пи о нир 
уче ство вао на два тур ни ра у Срем ској 

Ми тро ви ци. На овим тур ни ри ма иза ха
ле „Пин ки“ јед ном је играо по лу фи на ле, 
а јед ном че тврт фи на ле, а ако на шег 
са го вор ни ка до бро слу жи се ћа ње, Ми
тров ча нин Дра ган Фи ли по вић на јед
ном од тих тур ни ра „до био“ је Но ва ка, 
та ко да је је дан од рет ких ко ји се мо же 
по хва ли ти по зи тив ним ско ром са свет
ским бро јем „је дан“. Ина че, тре нер Му
ра то вић по сре до вао је у ус по ста вља њу 
кон так та са Но ле том при ли ком ње го ве 
нео че ки ва не по се те Срем ској Ми тро
ви ци, не по сред но по осва ја њу „Ро лан 
Га ро са“ 2021. го ди не, ка да су не ки од 
Ми тров ча на има ли сре ћу да по раз го ва
ра ју са слав ним те ни се ром.

Ни ко ла Но ко вић (у сре ди ни) са тре не ри ма Јо цом Му ра то ви ћем 
(ле во) и Мај клом Ко ва чем (де сно) 
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био је и че тврт фи на ли ста Свет ског 
пр вен ства у свом уз ра сту и тре ћи у 
Ср би ји за де ча ке до 10 го ди на ста ро
сти. Са овим успе шним клин ци ма и 
по ла зни ци ма шко ле те ни са  на „Зма
је вој“ шља ци, по ред тре не ра Јо ва на, 
ра ди и мла ди струч њак Мајкл Ко вач, 
ди пло ми ра ни про фе сор фи зич ког 
вас пи та ња иза ко га сто је играч ка ка
ри је ра и ве ли ка по све ће ност те ни су.

Те ни се ри „Зма ја“ би ли су ви ше стру
ки по је ди нач ни, а јед ном и екип ни ју
ни ор ски пр ва ци Вој во ди не. Ме ђу њи
ма је сва ка ко тре нут но нај по зна ти ја 
На та ша Лу жа јић. Она је 2016. го ди не 
по ста ла нај бо ља те ни сер ка Вој во ди
не, у уз ра сту до 18 го ди не, а да нас је у 
се ни ор ској кон ку рен ци ји без прем ца у 
по кра ји ни и че твр та на ранг ли сти нај
бо љих те ни ских да ма Ср би је. У 2018. 
го ди ни На та ша је ушла ме ђу 1000 
нај бо љих свет ских игра чи ца на WTA 
ли сти. У то вре ме, клуб је за јед но са 
ро ди те љи ма ак тив но по ма гао и до
при но сио ње ном уче шћу на број ним 

ме ђу на род ним тур ни ри ма. Не ка да
шњи нај бо љи мла ђи пи о нир Вој во ди
не уз ра ста до 10 го ди на био је та ко ђе 
„Зма јев“ те ни сер Ми љан Кр стић, уче
ник тре не ра Ђор ђа Ву ја но ви ћа. У ми
тро вач ком клу бу на сто је и успе ва ју да 
у са рад њи са те ни ским са ве зи ма ор
га ни зу ју што ви ше тур ни ра. Го ди шње 
их у Бло ку Б бу де у про се ку пет на е
стак. У „Зма ју“ се по но се по дат ком да 
су ор га ни за то ри и до ма ћи ни Срем ске 
те ни ске ли ге, ко ја го ди на ма оку пља 
нај бо ље игра че ре ги о на.  Не дав но је 
за вр шен ли га шки, дубл а ових да на  
по чи ње срем ско ли га шко так ми че ње 
у син глу.

Са вла сни ком и тре не ром ТК „Змај“ 
Јо цом Му ра то ви ћем раз го ва ра мо о 
ста рим да ни ма ми тро вач ког те ни са, 
о вре ме ну пре по ја ве Но ва ка, Ане, 
Је ле не и Јан ка ка да овај спорт ни је 
био ни при бли жно по пу ла ран. Јо ца 
се се ћа осам де се тих го ди на ка да је 
са гру пом ма ло број них те ни ских зна
ла ца „пре ба ци вао“ лоп ти цу на бе тон

ском те ре ну иза „По по ви ће ве“ основ
не шко ле. Играо се у Ми тро ви ци пре 
то га те нис и на ста ди о ну „Пар ти за на“. 
У дру штву свог на став ни ка фи зич ког 
Ра де та Ми ли ћа и са и гра ча Тре ћа ка, 
Ђо ле та, Ива не, То ске и Ге ре Јо ца је 
по ста јао све озбиљ ни ји  играч и осва
јач мно гих тур ни ра. Био је је дан од 
осни ва ча пр ве ми тро вач ке те ни ске 
шко ле за клин це. На про сто ру „Зма
је ве“ шко ле опре мље ни су те ре ни, а 
2000. го ди не зва нич но је ре ги стро ван 
те ни ски клуб, ко ји је по овој шко ли и 
до био име „Змај“. У  по је ди ним мо
мен ти ма на те ре ни ма те ни ске шко
ле оку пља ло се ви ше од 100 де ча ка 
и де вој чи ца, та ко да је у го ди на ма по 
осни ва њу клу ба у Срем ској Ми тро ви
ци ме ђу мла ди ма по сто ја ла те ни ска 
еу фо ри ја подтстак ну та не ве ро ват ним 
ус пе си ма срп ских те ни се ра у обе кон
ку рен ци је. Она је на жа лост, вре ме ном 
спла шња ва ла. Мла ди те ни се ри  и њи
хо ви ро ди те љи, као и клу бо ви, углав
ном се са ми се сна ла зе за по кри ва ње 
тро шко ва, на ба зи оп штег уве ре ња 
да је то у те ни су „нор мал на“ ствар. У 
овом ми тро вач ком клу бу не спо ре да 
је те нис скуп спорт ко ји зах те ва ин тен
зив не тре нин ге, до бру опре му и мно га 
пу то ва ња, али не тре ба за ми шља ти 
да сва ки играч тре ба да по ста не Но
вак Ђо ко вић. До вољ но је да,  ба ве ћи 
се „бе лим“  спор том про на ђе на чин 
да здра во и ква ли тет но про ве де сво
је вре ме. У ма њим сре ди на ма по пут 
Ми тро ви це, то је мо жда и лак ше, јер 
су ча со ви и тер ми ни за те нис знат но 
јеф ти ни ји не го у ве ли ким град ским 
цен три ма. 

– На те ре ни ма клу ба оку пља мо ре
кре а тив це и ду го го ди шње игра че, као 
и гру пу од два де се так кли на ца ко ји 
ак тив но тре ни ра ју те нис, јер смо по
ста вља њем ба лон ха ле ус пе ли да за
тво ри мо круг – да то ком це ле го ди не и 
ле ти и зи ми мо же мо да тре ни ра мо и 
игра мо. Сјај на ствар за те нис у на шем 
ре ги о ну упра во је ова Срем ска ли га. 
По кре ну ли смо је још 2009. го ди не, 
та ко што смо из свих гра до ва и ме
ста у Сре му где се игра те нис по зва
ли по два нај бо ља игра ча. У овој ли ги 
мо гу да уче ству ју сви уз ра сти, чак и 
они нај мла ђи, та ко да за њу по сто ји 
ве ли ко ин те ре со ва ње ко је је из го ди
не у го ди ну све ве ће, а тур нир је све 
ква ли тет ни ји, ка же тре нер Му ра то вић 
и да је по да так да је за  ово го ди шње 
так ми че ње при ја вље но 26 игра ча. Са
да шњи тре нер „Зма ја“ лич но је осво
јио осам пре ла зних пе ха ра ли ге, чи ме 
је по твр дио да се у Ми тро ви ци  про
те клих го ди на играо нај бо љи те нис у 
Сре му. Ка же да му је жао што те нис 
не ма ве ћу по др шку, јер не по сто ји си
стем за ње го ву по пу ла ри за ци ју и се
лек ци ју по тен ци јал но до брих игра ча 
ме ђу нај мла ђи ма. Љу ди из „Зма ја“ и 
дру гих ми тро вач ких клу бо ва сва ка ко 
би се ра до укљу чи ли у ор га ни зо ва ну 
ак ци ју не би ли се што ви ше де це и  
су гра ђа на укљу чи ло у те нис.

Д. Мо стар лић

Ни ко ла и Не ша при па да ју 
бу дућ ности клу ба и те ни ског 
спор та у Ср би ји

Пи о ни ри Ни ко ла Но ко вић и Не ша 
Па вло вић да нас су пер спек ти ва срп
ског те ни са у сво јим уз ра сним ка те
го ри ја ма. Оба чла на Те ни ског клу ба 
„Змај“ оче ку ју по зив ре пре зен та ци је и 
зва нич ну по др шку на ци о нал ног са ве
за ко ја је кључ на у њи хо вој да љој ка
ри је ри. У „ула зној” го ди ни на но ву ранг 
ли сту Не ша је тре нут но на 33. ме сту а 
Ни ко ла 51. у мла ђој, од но сно ста ри јој 
пи о нир ској кон ку рен ци ји. За хва љу ју ћи 
ре зул та ту на ква ли фи ка ци о ном тур ни
ру у Бе о гра ду и чи ње ни ци да се Свет
ско пр вен ство у том уз ра сту одр жа ва ло 
у обли жњем Ума гу, Не ша је сеп тем бра 
2022. го ди не уче ство вао и у кон ку рен
ци ји так ми ча ра из 32 зе мље до шао до 
че тврт фи на ла, док је у ду блу са дру га
ром из Бе о гра да осво јио брон зу, што је 
сва ка ко за мла дог игра ча и ње гов тим 
би ло не по но вљи во ис ку ство. Оче ки
ва но је да на кон од и гра ва ња тур ни ра 
и но вих ре зул та та у овим „ја чим“ ка те
го ри ја ма оба так ми ча ра кре ну ка вр ху 
сво јих ранг ли ста. Ни ко ла Но ко вић има 
13 го ди на и уче ник је ОШ „Јо ван Јо ва
но вић Змај“. Те ни сом се ба ви од  сво је 
ше сте го ди не, а је дан од узо ра сва ка ко 
му је Но ле Ђо ко вић. Ка же да има пу
но оба ве за и ре дов них тре нин га, али је 
за до во љан што је ме ђу нај у спе шни јим 
те ни се ри ма сво је ге не ра ци је. Ни ко ла је 
спре ман за но ве так ми чар ске иза зо ве 
и тур ни ре а сер вис је јед но од ње го
вих ја чих оруж ја. Не ша Па вло вић ко ји 
је та ко ђе пер спек тив ни та ле нат ре пре
зен та тив ног фор ма та  сту пио је на те
рен у сво јој ше стој  го ди ни. До са да је 
са вла дао је мно ге те ни ске ве шти не и 
тех ни ке. Ње го ви играч ки аду ти тре нут
но су од лич на сер ва и пре по зна тљи ви 
фор хенд спин.

Не ша Па вло вић по сле по бе де на 
про шло го ди шњем тур ни ру у Бе о гра ду


