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СремскаМитровица
сепредставила
наСајмутуризма

У брат ском гра ду Ба ња  Лу ци отво
рен је тре ћи Ме ђу на род ни са јам ту
ри зма „Ба ња Лу ка 2023“. Са јам је 
отво рио гра до на чел ник Дра шко Ста
ни ву ко вић. На овој ма ни фе ста ци ји је 
уче ство ва ва ла и Срем ска Ми тро ви
ца. 

Ка ко је ре као Ду шан Др ча, ди рек
тор град ске Ту ри стич ке ор га ни за
ци је, ово је при ли ка да под се ти мо 
све ста нов ни ке на ма брат ског гра да 
на ле по те и за ни мљи во сти ко је Ми
тро ви ца ну ди. Град ска Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја, под сло га ном: „До ђи, 
до жи ви, за пам ти  град вред ни ји од 
цар ске кће ри”, пред ста вља Срем ску 
Ми тро ви цу на на чин ка кав наш град 
за слу жу је. Пре зен то ва ни су број
ни ту ри стич ки по тен ци ја ли уз осврт 

на Град ску пла жу, СРП „За са ви ца“ 
, а ни је из о ста ло ни пред ста вља ње 
тра ди ци је ко ју Ми тро ви ца не гу је, та
ко да је древ на тех ни ка пу сто ва ња 
ву не иза зва ла ве ли ку па жњу по се
ти ла ца. На ја вље на је „Бор ба за Сир
ми јум“ пр ва ОCR тр ка у Срем ској 
Ми тро ви ци, до га ђај пла ни ран пред 
сам по че так ле та, за ко ји вла да ве
ли ко ин те ре со ва ње, а за ко ји су при
ја ве так ми ча ра у то ку. 

Ду шан Др ча је до дао да је ми тро
вач ки штанд при ву као ве ли ку па жњу 
по се ти ла ца, ко ји су има ли при ли ку 
да вир ту ел но про ше та ју кроз наш 
град у VR кут ку у скло пу штан да 
и  де гу сти ра ју сла ни ше, слат ки ше, 
ра зна пи ћа  де ла ло кал них про из
во ђа ча.  По ре чи ма за ме ни ка гра

до на чел ни це Пе тра Са мар џи ћа, по
ред из у зет не са рад ње, Ба ња лу ку и 
Срем ску Ми тро ви цу спа ја ју не рас ки
ди ве спо не, а то су љу ди, јер ве ли ки 
број Ми тров ча на по ти че из овог ме
ста и око ли не. 

– Ми тров ча нин у Ба ња лу ци се 
осе ћа као Ба ња лу ча нин у Ми тро ви
ци – свој на сво ме. Од 2008. го ди не  
брат ске ве зе ова два гра да су и фор
ма ли зо ва не, од та да се још ин тен
зив ни је ра ди на одр жа ва њу са рад ње 
и од но са у раз ли чи тим дру штве ним 
сфе ра ма. Овај са јам  је при ли ка да 
се учвр сте ве зе у обла сти ту ри зма, 
али и при ли ка да Ми тро ви ца пре зен
ту је сво ја ту ри стич ка бо гат ства ве ли
ком бро ју по се ти ла ца сај ма, за кљу
чио је Са мар џић. 

МитровчанинаСајмутуризмауБањаЛуци
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По ла зни ци Пред школ ске уста но ве 
„Вла да Об ра до вић Ка ме ни” из Пе ћи на
ца укра си ли су пе ћи нач ко ше та ли ште 8. 
мар та сво јим осме си ма и кре а тив ним ра
до ви ма то ком ху ма ни тар ног ба за ра, ко ји 
је ор га ни зо ва ла ова обра зов новас пит на 
уста но ва. Ба зар је по се тио и пред сед
ник Oпш тине Пе ћин ци Си ни ша Ђо кић, 
ко ји је том при ли ком ре као да сви тре
ба да по др жи мо кре а тив не на по ре де це, 
по себ но ка да сво ју кре а тив ност ула жу у 
ху ма не ци ље ве.

То ком ху ма ни тар ног ба за ра при ку
пље но је 90.640 ди на ра, ко ји ће би ти 
упла ће ни у фонд за ле че ње Уро ша Ка
ра пан џи ћа из По пи на ца, ко ји има опе
ра ци ју за ка за ну за 11. мај, а по ре чи ма 
Ани те Вол чев ски, ди рек тор ке ПУ Ка ме
ни, ро ди те љи, вас пи та чи и по моћ но осо
бље ра до су се ода зва ли ак ци ји, а по
себ но де ца јер је у пи та њу брат њи хо вих 
дру га ри ца.

– С об зи ром на то да смо има ли кра
так рок за при пре му ба за ра, ве о ма смо 
за до вољ ни ак ци јом и при ку пље ним 
сред ствим. На иде ју су до шле вас пи та
чи це из гру пе ко ју по ха ђа ју се стре ма
лог Уро ша, па смо та ко спо ји ли ле по и 
ко ри сно, јер је ба зар одр жан на 8. март. 
Де ца се увек ра ду ју ова квим ак ци ја ма, а 
по себ но пред школ ци ко ји су већ на ви кли 
на ху ма ни тар не ак ци је. Тру ди мо се да у 

сва ку ху ма ни тар ну ак ци ју укљу чи мо све 
гру пе и да се де ца од ма лих но гу со ли
да ри шу и са о се ћа ју са они ма ко ји ма је 
по моћ по треб на  ре кла је Вол чев ски и 
до да ла да се за хва љу је на по мо ћи свим 
ме шта ни ма и ро ди те љи ма ко ји су по се
ти ли ба зар, као и пе ћи нач кој ло кал ној 
са мо у пра ви на ве ли кој по др шци.

Сва ко ко је по се тио ба зар мо гао је да 
про на ђе не што за се бе или дра гу осо
бу, а ху ма ни по ду хват ма лих кре а ти ва ца 
сво јим при су ством по др жа ле су се стре 
Уро ша Ка ра пан џи ћа и мај ка Је ле на.

– То ком про те клих 10 го ди на, све ху
ма ни тар не ак ци је одр жа не су на те ри
то ри ји на ше оп шти не, а за хва љу ју ћи 
при ку пље ним сред стви ма ус пе ли смо да 
оде мо на све опе ра ци је, као и да обез
бе ди мо Уро шу ор то пед ска по ма га ла, 
ре ха би ли та ци ју, ки се о ник. Сва ка ак ци ја 
нам мно го зна чи, а по себ но ова, јер су 
укљу че ни нај мла ђи, као и Уро ше ве се
стре ко је по ха ђа ју овај вр тић. На дам се 
да ће ова ак ци ја да под стак не и ста ри је 
да се ан га жу ју и по мог ну Уро шу  ре кла 
је Је ле на. 

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

Не у трал ни по крет
за спас Ср би је

Об ја ва пред сед ни ка Ср би је Алек
сан дра Ву чи ћа  да је при сту пио 
осни ва њу На род ног по кре та за 

др жа ву, за се ни ла је ве сти из тра ју ћег 
су да ра ци ви ли за ци ја у Укра ји ни. То је и 
ра зу мљи во јер је ве ћи на гра ђа на Ср би
је, ко ја за ста бил ност др жа ве за хва љу
је пред сед ни ку, опет уми ре на на кон 
за бри ну то сти услед ње го ве не до вољ
но ја сне об ја ве о „по след њем ман да
ту”. Ако пра ви но ву по ли тич ку ор га ни
за ци ју, сва ка ко ра чу на да ће је и во ди
ти. Ве ћин ска Ср би ја, на му че на сва ка
квим ја ди ма као што су гра ђан ски рат, 
еко ном ске санк ци је, си ро ма штво, бом
бар до ва ње, оти ма ње те ри то ри је и 
ан ти и ден ти тет ски ин же ње ринг, до жи
вља ва Ву чи ћев ен ту зи ја зам ка но вој 
по ли тич кој ор га ни за ци ји као ве о ма 
до бру вест у по пла ви ве о ма ло ших.

Та ко је бри га је са ве ћин ске Ср би је, 
ко ја са да зна да ће но ву по ли тич ку 
ор га ни за ци ју во ди ти Ву чић, па ла и на 
ак те ре у опо зи ци ји, и на ак те ре у ни во
и ма вла сти, то јест у СНС. Не кре а тив
ни ли де ри опо зи ци је би ли су се по на
да ли да би из Ву чи ће вог обе ћа ња о 
„по след њем ман да ту” мо гла да се 
из ву че не ка ко рист у би рач ком те лу, а 
са да се над њих над ви ла ве ро ват но ћа 
но ве ре ви та ли за ци је Ву чи ће ве по пу
лар но сти. Бри ге у де лу члан ства 
СНСа друк чи је су при ро де. Са пра вом 
се сум ња да ће ма сов на се о ба у но ву 
по ли тич ку ор га ни за ци ју би ти мо гу ћа, а 
још се те же мо же за ми сли ти да ће 
Ву чић во ди ти обе ор га ни за ци је. Адво
кат и функ ци о нер СНСа Вла ди мир 
Ђу ка но вић, ко ме мно ги при пи су ју 
по зна ва ње Ву чи ће вих на ме ра, из ја вио 
је да ће у На род ни по крет за др жа ву 
мо ћи да ула зе чла но ви СНСа, ко ји се 
не опре де љу ју за јед ну од стра на у 
гло бал ном су ко бу. Ако би, не дај бо же, 
би ла до вољ на ре то рич ка не у трал ност 
члан ства СНСа за се о бу у но ву ор га
ни за ци ју, то би у до број ме ри де за ву и
са ло са му иде ју по кре та. 

Срп ска на пред на стран ка  је, иа ко ју 

је Ву чић раз вио до нај ве ће сна ге јед не 
пар ти је у „де мо крат ској” исто ри ји 
Ср би је, ипак из вор но би ла про је кат 
То ми сла ва Ни ко ли ћа. Ни ка да ме ђу 
не до вољ но за до во ље ним чла но ви ма 
СНС ни је уга ше на по ми сао да је њи хо
ва же ље на про мо ци ја из о ста ла раз
вла шћи ва њем То ми сла ва Ни ко ли ћа. 
Ни ко лић је, се ти мо се, осно вао стран ку 
на те ме љи ма де фак то обез гла вље не 
Срп ске ра ди кал не стран ке, де ла ње ног 
члан ства, ко ји је био спре ман да за др
жи „срп ско”, а од ба ци „ра ди кал но”, и 
ома со вио  је ра ни јим при ста ли ца ма 
ДСС. Та ми сао на про пу штен лич ни 

успех ко ји им се чи нио мо гу ћим са 
Ни ко ли ћем на че лу стран ке, пре жи ве
ла је у мно гим чла но ви ма СНСа до 
да нас. Она ни је би ла смет ња ефи ка
сно сти стран ке у по ли тич ком ра ду, али 
је увек у нео ли бе рал ним ме ди ји ма 
при ка зи ва на као део „ра ди кал ског 
пр тља га” Алек сан дра Ву чи ћа.

Са На род ним по кре том за др жа ву, 
без сум ње, тај пр тљаг ће де фи ни тив но 
оста ти на уга ше ној ста ни ци срп ске 
по ли ти ке.

Раз у ме се, ско ро да је нео збиљ на 
ком би на ци ја, ко ју не ки ме ди ји су ге ри
шу, вра ћа ња стран ке То ми сла ву Ни ко

ли ћу, ње ном осни ва чу, кад се из ње 
по ву че у но ву по ли тич ку ор га ни за ци ју 
оно што се укла па у њен кон цепт. Ком
фор ми зам осни ва ча СНСа, збри ну тог 
на нео бич ној функ ци ји ше фа На ци о
нал ног са ве та за ко ор ди на ци ју са рад
ње са Ру си јом и Ки ном, си гур но је учи
нио сво је у ви ду за мо ра по ли тич ког 
ен ту зи ја зма. Или ком би на ци ја ни је за 
од ба ци ва ње? 

Не ма сум ње да ће се у по крет 
укљу чи ти  део про фе сор ске, 
са вет нич ке  и по ли тич коана ли

тич ке сце не Ср би је, онај део ко ји не 
нер ви ра за пад њач ке над зор ни ке срп
ским иден ти тет ским пи та њем, пи та
њем  ко је под ра зу ме ва бли жу ве зу са 
Ру си јом не го са За па дом. Не ки од нас 
су убе ђе ни да сам кон цепт „не и за бра
не стра не” не обе ћа ва пред ста ву о 
ви со кој мо рал но сти у још увек хри
шћан ској Ср би ји ко ја др жи  да је брак 
за јед ни ца му шкар ца и же не и ко ја 
од би ја да се ба ви род ним иден ти те том 
Бо га. Не ки од нас узи ма ју крај ње 
услов но об зна ње ни кри те ри јум иде о
ло шке не у трал но сти бу ду ћих при пад
ни ка по кре та, и ве ру ју да је „не у трал
ност” са мо уме ће по ли тич ке кул ту ре да 
при кри је оно што тре нут но сме та 
Ср би ји. Афе рим за иде ју, ако смо на 
до бром тра гу.

Из да ле ка се ви ди да је Ву чи ћу 
по треб на по ли тич ка ор га ни за ци ја са 
ко јом би по ку шао да про ве де Ср би ју, 
ако је мо гу ће нео ште ће ну, кроз уски 
кла нац из ме ђу смрт но су ко бље них 
ци ви ли за ци ја. Иа ко је  по кре тач На род
ног по кре та за др жа ву ре као да је но ва 
по ли тич ка ор га ни за ци ја не ки вид 
фи на ли за ци је „кр че ња пу та за ши ро ки 
по крет на ро да, у ко ме ће би ти ви дљив 
бе сми сао ових ко ји би рас ту ри ли др жа
ву у јед ном да ну и ових дру гих ко ји не 
кри ју да би су тра при зна ли не за ви сно 
Ко со во”, не ма ни ка кве сум ње да је убр
за ње су ко ба из ме ђу бо го ва убр за ло и 
фи на ли за ци ју иде је и учи ни ло је нео д
ло жном. 

Не ки од нас узи ма ју крај
ње услов но об зна ње ни 
кри те ри јум иде о ло шке не у
трал но сти бу ду ћих при
пад ни ка На род ног по кре та 
за др жа ву, и ве ру ју да је 
„не у трал ност” са мо уме ће 
по ли тич ке кул ту ре да при
кри је оно што тре нут но 
сме та Ср би ји. Афе рим за 
иде ју, ако смо на до бром 
тра гу
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ПО РО ДИ ЛИ ШТЕ

Осмо мар тов ски по кло ни
за мај ке и за по сле не

По во дом Да на же на, ма ли ша ни Пред
школ ске уста но ве „Пче ли ца“, оде ље ње у 
Мар тин ци ма са сво јом вас пи та чи цом 
Сла ви цом Јо ва но вић, и овог 8. мар та,  
из не на ди ли су мај ке и див не док тор ке и 

ме ди цин ске се стре, по кло ни ма ко је су 
са ми пра ви ли. Ка ко је про шло го ди шња 
по се та иза зва ла по зи тив не им пре си је, у 
ор га ни зо ва ње по се те укљу чи ли су се и 
ро ди те љи ко ји су са  чла ни ца ма Удру же

ња же на „Мар тин чан ке“ при пре ми ли 
сла не и слат ке ђа ко ни је. Пред школ ци су 
на пра ви ли кре а тив не ра до ве – че стит
ке,цве ће од раз ли чи тих вр ста ма те ри ја
ла и ср ца, и по кло ни ли их мај ка ма ко је 
су нам на свет до не ле но ве ста нов ни ке, 
али и док тор ка ма, ме ди цин ским се стра
ма и ба би ца ма.

На овај на чин, ма ли ша ни су ис ка за ли 
по што ва ње див ним, вред ним да ма ма и 
њи хо вој ува же ној про фе си ји.

– Ле по та да ри ва ња је у то ме што осим 
осо бе ко ја да ру је, сре ћу осе ћа и осо ба 
ко ја је да ро ва на. По кло ни ма, па жњом, 
ра до шћу, де ца су иза зва ла сре ћу код 
дру гих љу ди, ко ји ће овај, са да већ тра
ди ци о нал ни су срет, ду го пам ти ти“ ре кла 
је при ли ком по се те по ро ди ли шту вас пи
та чи ца Сла ви ца.

У име ко ле га и са рад ни ка,ис кре ну 
за хвал ност ис ка за ле су  др На та ша Стој
че вић Ра ду ло вић и др Дра га на До кић, 
као и ме ди цин ске се стре и ба би це у овој 
слу жби.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Свет ски дан бу бре га

Свет ски дан бу бре га је обе ле жен 9. 
мар та у Град ској ку ћи у ор га ни за ци ји 
Удру же ња бу бре жних ин ва ли да Срем ске 
Ми тро ви це. Одр жа но је еду ка тив но пре
да ва ње о здра вљу бу бре га, уз по др шку 
Град ске упра ве за здрав стве ну и со ци
јал ну за шти ту.

– За да так удру же ња је здрав стве на, 
со ци јал на и прав на за шти та на ших чла
но ва, као и њи хо ва еду ка ци ја, а упра во 
на том пла ну смо на ви ше и по сти гли. 
Што ви ше са зна ња бу бре жни бо ле сни ци 
има ју о овом обо ље њу, бо ље ће се но си
ти са њим и аде кват но ће се ле чи ти и на 

је дан ква ли те тан на чин укљу чи ће се у 
дру штве ни жи вот, из ја ви ла је Ви о ле та 
Ср бља нин, из удру же ња.

Свет ски дан бу бре га био је при ли ка да 
се го во ри о дра ма тич ном па ду бро ја 
тран сплан та ци ја ор га на, ко је би мо гле 
да спа се људ ске жи во те. На тран сплан
та ци ју бу бре га че ка ви ше од 800 па ци је
на та, а у по след њих го ди ну да на је у 
Ср би ји из вр ше на са мо јед на ка да ве рич
на и 13 жи во срод них тран сплан та ци ја 
бу бре га.

– Удру же ње кон стант но ра ди на ја ча
њу сво јих ка па ци те та и на по бољ ша њу 

ква ли те та жи во та сво јих чла но ва, а ту 
на и ла зе и на по др шку град ске упра ве, 
ко ја пре ко кон кур са по др жа ва њи хов 
рад, ка ко фи на сиј ски та ко и на сва ки 
дру ги на чин ко ји је њи ма по тре бан. Апе
лу јем на на ше гра ђа не да ра де мно го 
ви ше на пре вен ти ви и да се по све те 
здра вом на чи ну жи во та, ре као је на чел
ник Град ске упра ве за здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту, Дра жен Ри ђо шић.

На ди ја ли зу у Оп штој бол ни ци у Срем
ској Ми тро ви ци, тре нут но до ла зи сто ти
нак па ци је на та ре дов но. А. Д.

Фо то: Б. Т.

Свет ски дан бу бре га

У по след њих го ди ну да на је у Ср би ји из вр ше на са мо јед на ка да ве рич на и 13 жи во
срод них тран сплан та ци ја бу бре га
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„ЛЕ ТО НА СА ВИ“ ПО ЧЕ ЋЕ 17. ЈУ НА НО ВОМ СПОРТ СКОМ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈОМ
„OCR BAT TLE FOR SIR MI UM“

Оче ку је се ви ше од 500 так ми ча ра

OCR је тр ка са пре пре ка ма ко ју уче сник мо ра да пре ђе у што кра ћем вре мен ском 
пе ри о ду

При пре ме за „Ле то на Са ви“ су у то ку, 
а пр ва ве ћа ма ни фе ста ци ја већ је по зна
та. На кон фе рен ци ји за ме ди је, одр жа ној 
у Тру стич ком ин фо –цен тру у Срем ској 
Ми тро ви ци у че твр так, 9. мар та, јав ност 
је упо зна та са но вом тр ком са пре пре ка
ма, ко ја ће оку пи ти нај ве шти је и нај и здр
жљи ви је гра ђа не. Реч је о „OCR Bat tle for 
Sir mi um“, ко ја нас оче ку је 17. ју на на 
град ској пла жи.

– Као што са мо име ка же OCR (Ob stac
le co u r se ra cing) је тр ка са пре пре ка ма 
ко ју уче сник мо ра да пре ђе у што кра ћем 
вре мен ском пе ри о ду. Пра те ћи свет ску 
екс пан зи ју ових так ми че ња, до шли смо 
на иде ју да по ну ди мо сво ју вер зи ју тр ке, 
те мат ски опре де ље ну и са пре пре ка ма 
ко је до са да ни су ви ђе не на на шим про
сто ри ма. Би ло да сте про фе си о нал ни 
спор ти ста, ре кре а ти вац или јед но став но 
во ли те адре на лин и иза зов ова бор ба је 
иде ал на за вас. За ову тр ку ни је ва жан 
пол, го ди не, спрем ност. Ово је так ми че
ње ко је ну ди јед на кост, али са дру ге 
стра не тра жи нај ком плет ни јег по је дин ца, 
ко ји из ла зи као по бед ник. Као нај број ни ја 
еки па на ве ћи ни про шло го ди шњих так
ми че ња овог ти па, иза на шег клу ба сто ји 
чи тав тим љу ди ко ји уз Град Срем ска 
Ми тро ви ца, Ту ри стич ку ор га ни за ци ју и 
Спорт ски са вез те жи ка ја ча њу овог спо
р та. Не сме мо да за бо ра ви мо спон зо ре и 
при ја те ље на шег клу ба. За хвал ни смо 
свим ло кал ним фир ма ма, као и фир ма
ма ван на шег гра да, ко је су по мо гле при 

ре а ли за ци ји овог так ми че ња, из ја вио је 
Дра го љуб Зор бић, члан ор га ни за ци о ног 
ти ма, из клу ба „King per for man ce Sir mi
um“.   

Тр ка ће би ти ор га ни зо ва на у ду ху 
не ка да шњег Сир ми ју ма, чи тав кон цепт 
ће би ти осми шљен та ко да нас вра ти у 
то вре ме.

– На ма је из у зет но дра го што смо део 
овог ти ма, с об зи ром на то да је реч о 
је дин стве ној тр ци, ко ја сво јом те ма ти ком 
про мо ви ше и наш град као не ка да шњи 
Сир ми јум и као јед ну од нај леп ших ту ри
стич ких де сти на ци ја у на шој зе мљи, али 
и ши ре. Тог да на оче ку је мо око 500 так
ми ча ра из ра зних кра је ва зе мље и ре ги
о на, ако то ме до да мо и пу бли ку и на ви ја
че, на на шој пла жи и кроз наш град ће за 
је дан ви кенд про ћи пре ко 1000 ту ри ста, 
ту на сце ну сту па Ту ри стич ка ор га ни за

ци ја Гра да Срем ска Ми тро ви ца са про
прат ним са др жа ји ма тр ке. Свим уче сни
ци ма ће на рас по ла га њу би ти ли цен ци
ра ни во ди чи ко ји ће им пред ста ви ти 
град, те мат ски рим ски камп, фо то ка би
на и во лон те ри у то га ма. На ша уло га и 
циљ ће би ти да део на шег кул тур ног 
на сле ђа ста ви мо у функ ци ју ту ри зма, 
спор та и за ба ве. Ујед но, ово ће би ти и 
нај бо љи на чин да отво ри мо се зо ну на 
нај леп шој пла жи у Ср би ји, сма тра Ду шан 
Др ча, в. д. ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни
за ци је. 

Град ски спорт ски са вез по др жао је ову 
спорт ску ма ни фе ста ци ју, за ко ју сма тра 
да има по тен ци јал да оку пи и ве ћи број 
так ми ча ра, од оног ко ји се за са да мо же 
пред ви де ти.

– Ми се тру ди мо да наш кон цепт „Ле та 
на Са ви“, ко је се одр жа ва де це ни ја ма, 
бу де мо дер ни ји, ква ли тет ни ји, при сту
пач ни ји, ка ко де ци та ко и од ра сли ма. 
Иде мо у ко рак са вре ме ном и по тре ба ма 
на ших гра ђа на. Ово го ди шње „Ле то на 
Са ви“ за по че ће мо ма ни фе ста ци јом „Бит
ка за Сир ми јум“ и тај дан ће би ти по све
ћен се ни о ри ма. Реч је о гран ди о зној, 
по пу лар ној и ор га ни за ци о но те шкој 
ма ни фе ста ци ји, сма тра Не ма ња Цр нић, 
се кре тар Спорт ског са ве за гра да.

Ко ти за ци ја је 3.600 ди на ра, а при ај ве 
се ша љу пу тем сај та, на „OCR Bat tle for 
Sir mi um. 

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Дан на кон „OCR Bat tle for Sir mi um“, 
тач ни је 18. ју на, слич на и при ла го ђе на 
де ци ма ни фе ста ци ја ће се та ко ђе одр
жа ти на град ској пла жи, где ће нај мла
ђи и то бес плат но мо ћи да се так ми че у 
ди сци пли на ма са пре пре ка ма. Под се
ћа мо, про шлог ле та је за ма ли ша не 
та ко ђе одр жан сли чан до га ђај.

За де цу
бес плат но

Ор га ни за то ри „Бит ке за Сир ми јум“
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ИРИГ

При сту па се из ра ди 
ПДР де ла ви кенд 
зо не у Ири гу

У ири шкој оп шти ни на скуп штин ској 
сед ни ци, до не та је од лу ка да се при сту
пи из ра ди пла на де таљ не ре гу ла ци је 
де ла ви кенд зо не 5.13, а пред мет на 
ло ка ци ја се на ла зи у ка та стар ским 
оп шти на ма Ириг, Ри ви ца и Врд ник. Укуп
на по вр ши на под руч ја об у хва ће ног 
оквир ном гра ни цом об у хва та пла на 
из но си око 224,7 хек та ра.

Циљ из ра де овог пла на је де фи ни са
ње пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња за пла
ни ра не на ме не овог под руч ја, де фи ни са
ње по вр ши на јав не и оста ле на ме не и 
ин фра струк тур но опре ма ње гра ђе вин
ског зе мљи шта. Ефек ти ван рок за из ра
ду на цр та ПДРа је 120 рад них да на од 
одр жа ва ња ра ног јав ног уви да, а сред
ства за из ра ду ПДР  обез бе ђу је Оп шти на 
Ириг.

По сле до но ше ња ове од лу ке, ор га ни
зо ва ће упо зна ва ње јав но сти са оп штим 
ци ље ви ма и свр хом из ра де ПДР, мо гу ћим 
ре ше њи ма за раз вој про стор не це ли не, 
као и ефек ти ма пла ни ра ња  у по ступ ку 
огла ша ва ња ра ног јав ног уви да. 

– Овим план ским до ку мен том циљ нам 
је да мак си мал но ва ло ри зу је мо бу ду ћи  
про стор око Фру шко гор ског  ко ри до ра, с 
об зи ром на то да је реч о стар те шкој 
ин ве сти ци ји не са мо од ло кал ног, и већ  
на ци о нал ног зна ча ја. Циљ на ше Оп шти
не је, а што је и у скла ду са смер ни ци ма 
да тим у Ма стер пла ну раз во ја Фру шке 
го ре за три то ри ју Оп шти не Ириг за раз вој 
ту ри зма и про стор ним пла ном  Оп шти не, 
да се мак си мал но ва ло ри зу је овај про
стор. Та ко ђе,  да се утвр де ур ба ни стич ки 
па ра ме три, при кључ ци на бу ду ћи Фру
шко гор ски ко ри дор, чи ме би смо у скла ду 
са нај ви шим стан дар ди ма и план ском 
до ку мен том обез бе ди ли раз вој тог под
руч ја и да ље ула га ње у са о бра ћај ну и 
ко му нал ну ин фра струк ту ру, као  и ком
плет но опре ма ње овог под руч ја, ка же 
Оли вер Ог ње но вић, на чел ник Оп штин ске 
упра ве Оп шти не Ириг.

Кок тел по во дом 
Да на же на

По во дом 8. мар та, Ме ђу на род ног пра
зни ка же на, Оп шти на Ириг је ор га ни зо
ва ла кок тел за при пад ни це леп шег по ла. 
То је био је дан од на чи на да се про сла ви 
Дан же на, а уз при год не по кло не, же не 
за по сле не у јав ном сек то ру су има ле 
при ли ку да при су ству ју и про мо ци ји јед
не књи ге.

На и ме, у са ли Срп ске чи та о ни це ор га
ни зо ва но је пред ста вља ње књи ге „Чу де
сни свет Дун ђер ских“ ау то ра Зо ра на 
Суб тич ког. 

Мо но лог Ла зе Ко сти ћа из дра ме „Од 
ра ја до без ње ни це“ из вео је глу мац но во
сад ског По зо ри шта мла дих Ер вин Ха џи
му те зић. У име ло кал не са мо у пра ве при
сут ним же на ма је пра зник че сти тао Ти хо
мир Сто ја ко вић, пред сед ник Оп шти не.

С. Џ.

ВРД НИК

Про јект нотех нич ка
до ку мен та ци ја за во до вод

У Ири гу је 2. мар та пот пи сан ва жан 
уго вор о про јек то ва њу во до во да у Врд
ни ку. Ра ди се о 8,5 ки ло ме та ра ди стри бу
тив ног во да и 21 ки ло ме тар мре же у 
на се ље ном ме сту. Врд ник већ го ди на ма 
уна зад по ста је све по пу лар ни ја ту ри
стич ка де сти на ци ја са пу но ту ри ста, али 
и оних ко ји до ла зе пре ко ле та у сво је 
ви кен ди це. Та ко ђе, све је ви ше за ин те
ре со ва них ин ве сти то ра за из град њу 
ту ри стич ких ка па ци те та. 

То ре зул ти ра сва ке го ди не и про бле
ми ма ве за ним за во до снаб де ва ње, по го
то во пре ко ле та, због ве ли ке по тро шње 
во де, по себ но у ви шим де ло ви ма Врд ни
ка. Овај про је кат ће до при не ти  ста бил
ном и ква ли тет ном снаб де ва њу во дом и 
ре ша ва њу по сто је ћих про бле ма. Уго вор 
је пр ви ко рак ка том ре ше њу, а пла ни ра
но је да се про јект но тех нич ка до ку мен
та ци ја ура ди у ро ку од че ти ри ме се ца.

С. Џа ку ла

Пот пи си ва ње уго во ра

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Ми ра Ра ду ло вић ди рек тор ка 
Цен тра за со ци јал ни рад

Од бор ни ци СО Ириг су јед но гла сно, на 
сед ни ци одр жа ној 10. мар та, до не ли 
ре ше ња ко ја се ти чу Цен тра за со ци јал
ни рад Оп шти не Ириг.

На и ме, пр во је до не то ре ше ње о раз
ре ше њу в.д. ди рек то ра ове уста но ве 
због ис те ка ман да та, а по том је до не то и 
ре ше ње о име но ва њу ди рек то ра Цен тра 
за со ци јал ни рад. 

За ди рек то ра је име но ва на Ми ра Ра ду
ло вић, ко ја је и до са да би ла на овој 
функ ци ји, али као вр ши лац ду жно сти. За 
ово име но ва ње је прет ход но са гла сност 
дао По кра јин ски се кре та ри јат за со ци јал
ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав
ност по ло ва.

Ми ра Ра ду ло вић, ди пло ми ра на прав
ни ца је ис та кла да се у прет ход ном пе ри
о ду до бро упо зна ла  са си ту а ци јом на 
те ре ну, ка да су њи хо ви ко ри сни ци у 
пи та њу. 

– Мо гу да ка жем да ће мо се тру ди ти да 
на ста ви мо са још бо љим ра дом, а гле да
ће мо да уна пре ди мо и по сто је ће услу ге 
или уве де мо но ве, ис та кла је име но ва на 
ди рек тор ка Ми ра Ра ду ло вић.

На овој сед ни ци је усво јен и из ве штај о 
ра ду за про шлу и про грам ра да за ову 
го ди ну Срп ске чи та о ни це у Ири гу о че му 
је од бор ни ке ин фор ми са ла ди рек тор ка 
Ве ра Нов ко вић.

С. Џ.

Ми ра Ра ду ло вић
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ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА ОМЛА ДИН СКУ РАД НУ АК ЦИ ЈУ

Као не кад...
Срем ска Ми тро ви ца има ду шу и ср це. Убе ђен сам да ће мла ди по не ти нај леп ше ути

ске, ре као је Вук Жу гић, пред сед ник Са ве за удру же ња омла дин ских рад них ак ци ја 
Ср би је

По угле ду на не ка да шње 
омла дин ске рад не ак ци је, 
по кре ну та је ини ци ја ти ва да се 
то ком ле та 2023. го ди не уве жу 
мла ди из Ср би је и ди ја спо ре, 
у јед ној слич ној ак тив но сти, 
ко ја би се од ви ја ла на те ри то
ри ји Срем ске Ми тро ви це, тач
ни је у Спе ци јал ном ре зер ва ту 
при ро де „За са ви ца“. Тим по во
дом су се ини ци ја то ри са ста ли 
са гра до на чел ни цом Све тла
ном Ми ло ва но вић, 10. мар та у 
Град ској ку ћи, ка ко би јој пре
до чи ли иде ју.

– Иде ја је да се у ре зер ва ту 
на пра ви рад на ак ци ја са дво
стру ком функ ци јом. Јед на је 
ак тив ност на рас кр ча ва њу и 
ши ре њу про сто ра пар ка при
ро де, а дру га је да се оку пе 
мла ди љу ди, као не кад. По ред 
то га што би уче ство ва ли у 
ак ци ји, же ља нам је да упо зна
ју овај крај, да бу ду укљу че ни 
у дру штве не ак тив но сти, ка кве 
смо ми има ли, а то је да уче 
кроз обра зо ва ње, кул ту ру, 
исто ри ју и ге о гра фи ју, из ја вио 
је Зо ран Ан ђел ко вић. 

О ле по та ма овог кра ја, они 
ко ји су бо ра ви ли у ње му то ком 
сво је мла до сти, има ју са мо 
ре чи хва ле.

– Срем ска Ми тро ви ца има 

ду шу и ср це. Убе ђен сам да ће 
мла ди по не ти нај леп ше ути ске 
и да ће то пре при ча ва ти у сво
јим зе мља ма из ко јих ће до ћи. 
Уна пред се то ме ра ду јем и као 
што сам ја остао за цео жи вот 
ве зан за Срем ску Ми тро ви цу, 
знам да ће и они, сма тра Вук 
Жу гић, пред сед ник Са ве за 
удру же ња омла дин ских рад
ник ак ци ја Ср би је.

Иа ко ће цен тар де ша ва ња 
би ти ве зан за ре зер ват при ро
де, иде ја је да уче сни ци рад не 
ак ци је упо зна ју Ми тро ви цу, 
ње не ста нов ни ке, да се спри

ја те ље, усво је зна ња и оства
ре ве зе за бу дућ ност.

– По ку ша ће мо да дух рад
них ак ци ја и дру же ња, ко ји је 
те шко опи са ти мла дој ге не ра
ци ји, ма ло при бли жи мо. Ка да 
сам ја ишао на рад не ак ци је, 
уста ја ли смо у че ти ри и пет на
ест, ују тру. Мно ги су ме та да 
пи та ли за што ра дим „за џа бе“. 
То вре ме, ко је сам про вео на 
рад ним ак ци ја ма, за и ста је нај
пла ће ни је вре ме мо га жи во та. 
Ка да то ка жем, ми слим на 
ис ку ство, али и при ја тељ ске 
ве зе ко је до да нас не гу јем, 

под се тио се на не ка да шња 
вре ме на Сло бо дан Си мић, 
управ ник ре зер ва та.

Са стан ку су при су ство ва ли 
и чла но ви ми тро вач ког „Удар
ни ка“, од но сно удру же ња 
не ка да шњих ак ци ја ша.

– Ова иде ја је ста ра, али 
ипак но ва, на је дан дру га чи ји 
на чин. Град Срем ска Ми тро
ви ца је ту да пру жи по др шку 
да се одр жи ова ко јед на ле па 
рад на ак ци ја, ре кла је Све тла
на Ми ло ва но вић. 

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Де таљ са са стан ка

СПЦО РУ МА

По моћ со ци јал но уго же ним гра ђа ни ма
До бро твор на фон да ци ја Срп ске пра

во слав не цр кве „Чо ве ко љу бље“ по сто ји 
у Ру ми ви ше го ди на и сво то вре ме се 
ба ви при ку пља њем хра не и гар де ро бе 
ко ја се  по том де ли  со ци јал но угро же
ном ста нов ни штву. Осим то га, у ра ду 
ове кан це ла ри је спро во де се и еду ка ци
је, кур се ви и дру ге вр сте по мо ћи. Је дан 
од про гра ма је и  по моћ у ку ћи, у окви ру 
ко јег ге рон то до ма ћи це пру жа ју по моћ 
ста ри јим гра ђа ни ма ка ко у са мом  гра ду, 
та ко и се ли ма рум ске оп шти не. 

– Све ове ак тив но сти се спро во де у 
са рад њи са До бро твор ним фон дом 
„Сан дра Б. Пре мроу“  Цр кве не оп шти не 
Ру ма. Сред ства ко је је Сан дра Б. Пре
мроу за ве шта ла Цр кве ној оп шти ни у 
Ру ми ко ри сте се упра во за на ме не по 
ње ној  же љи, по себ но за по моћ ста ри
јим Ру мља ни ма, па је у тој на ме ри и 
ор га ни зо ван рад ге рон то до ма ћи ца, 
ка же про то пре зви терста вро фор Сре
тен Ла за ре вић, ари хи је реј ски на ме сник 
рум ски.

С. Џ.
Ху ма ни тар на по моћ
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ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

По прав ка и за ме на
оште ће них клу па

У про те клим да ни ма, Јав но ко му нал
но пред у зе ће „Бе о чин“ за вр ши ло  је ра
до ве на ре па ра ци ји и за ме ни оште ће них 
клу па на 34 ло ка ци је у Бе о чи ну. Тим по
во дом, пред сед ни ца Оп шти не Бе о чин 
Би ља на Јан ко вић је у дру штву ди рек
то ра ЈКП „Бе о чин“ Ср ђа на Сте па но ва 
об и шла те рен и раз го ва ра ла о да љим 
ак тив но сти ма на уре ђе њу јав них по вр
ши на. 

– Ра до ви су об у хва ти ли по прав ку и 
за ме ну укуп но 34 клу пе ко је су би ле по
ста вље не у Но во град њи, Ку ла ма, код 
основ не шко ле, на Тр гу мла до сти и на 
План ти а све од на ве де них ло ка ци ја су 
ме ста где се ра до оку пља ју по ро ди це, 
де ца, мла ди и пензиoнери те се на да мо 
да ће гра ђа ни са пр вим сун ча ним да ни
ма по но во има ти мо гућ ност да ко ри сте 
ова ме ста за од мор и ужи ва ње у ле пом 

вре ме ну, ис та кла је пред сед ни ца Јан ко
вић то ком оби ла ска. 

Ка ко на во де у ЈКП „Бе о чин“, за ме
на оште ће ног мо би ли ја ра ће се пре ма 
по тре би на ста ви ти а по се бан апел ово 
пред у зе ће упу ћу је и гра ђа ни ма да за
јед нич ки са чу ва мо мо би ли јар као и да 
на ста ве при ја вљу ју оште ће ња ко ја при
ме те. 

фо то: Исмет Аде мов ски 

Завршена репарација и замена клупа на 34 локације

ЕПИ СКОП СРЕМ СКИ ГО СПО ДИН 
ВА СИ ЛИ ЈЕ У БЕ О ЧИ НУ

Ли тур ги ја
Пре о све ће них 
да ро ва

У Хра му Све тог Ва си ли ја Остро шког у 
Бе о чи ну одр жа на све та Ар хи је реј ска 
Ли тур ги ја Пре ђе о све ће них да ро ва ко ју је 
слу жио Епи скоп срем ски Го спо дин Ва си
ли је, осмог мар та. Овим по во дом, пред
сед ни ца оп шти не Бе о чин Би ља на Јан ко
вић је за јед но сво јим са рад ни ци ма, све
ште ни ком бе о чин ског хра ма Ми ло шем 
Ма ри јан цем и оку пље ним гра ђа ни ма 
при су ство ва ла до че ку Епи ско па срем
ског Го спо ди на Ва си ли ја. На ли тур ги ји је 
у при су ству ве ли ког бро ја оку пље них 
вер ни ка све штен ство ар хи је реј ског 
на ме сни штва по ду нав ског при сту пи ло 
све тој тај ни ис по ве сти, а њи хов ис по вед
ник био је про то је рејста вро фор Ми ле 
Јо кић. Фо то: И. А.

ЦР ВЕ НИ КРСТ БЕ О ЧИН

Ак ци ја да ва ња кр ви

Де ве тог мар та је у про сто ри ја ма 
Спорт ског цен тра у Бе о чи ну у ор га ни за
ци ји Цр ве ног кр ста одр жа на пр ва у ни зу 
ово го ди шњих ак ци ја до бро вољ ног да ва
ња кр ви. Ак ци ји су се и овог пу та ода зва
ли гра ђа ни ме ђу ко ји ма су и рад ни ци 
Оп штин ске упра ве Бе о чин, али и јав них 
уста но ва и пред у зе ћа. Пре ма ре чи ма 
се кре та ра Цр ве ног кр ста у Бе о чи ну Дра
га на Бран ко ви ћа, ре зер ве кр ви су у овом 
тре нут ку би ле на ни ском ни воу и сва ка 
по др шка и од зив гра ђа на из у зет но зна чи.

– А до бро вољ ног да ва ња кр ви је успе
шно оба вље на и за хва љу јем се свим 
до бро вољ ним да ва о ци ма ко ји су се ода

зва ли по зи ву Цр ве ног кр ста. Исто вре ме
но, по себ ну за хвал ност Цр ве ни крст упу
ћу је ко лек ти ву Спорт ског цен тра Бе о чин 
ко ји нам тра ди ци о нал но усту па про стор, 
али и са сво јим чла но ви ма ре дов но уче
ству је у да ва ла штву кр ви, ис та као је 
се кре тар Бран ко вић.

Са же љом да се кон ти ну и ра но оси гу
ра ју за ли хе, Цр ве ни крст Бе о чин ће 
то ком ове го ди не ор га ни зо ва ти још три 
ак ци је до бро вољ ног да ва ња кр ви а у 
пла ну ра да су и ак тив но сти на про мо ци ји 
до бро вољ ног да ва ла штва кр ви ме ђу гра
ђа ни ма оп шти не Бе о чин.

Фо то: И. А.

Ак ци ја да ва ња кр ви у Беочину
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ЈП „ВО ДО ВОД“ РУ МА

На ба вљен но ви ки пер ка ми он
Ло кал на са мо у пра ва је обез бе ди ла 

сред ства за на бав ку но вог ка ми о на 
ки пе ра мар ке „Иве ко“ чи ја је но си вост 
19,9 то на, ко ји би тре ба ло да олак ша 
рад на те ре ну за по сле ни ма у рум ском 
ЈП „Во до вод“. Ово је пред у зе ће, чи је је 
до бро функ ци о ни са ње од ви тал ног зна
ча ја за рум ску, али и део ири шке оп шти
не.

– Ми смо ту да  по спе ши мо и уна пре
ди мо рад овог пред у зе ћа. Про шле  го ди
не смо уло жи ли зна чај на сред ста ва у 
на ше ЈП „Ко му на лац“ ка ко би смо по бољ
ша ли и уна пре ди ли њи хов рад, а та да 
смо на ја ви ли и ула га ња у „Во до вод“. 
По ред на бав ке овог ка ми о на,  у пла ну је 
на бав ка још јед ног ба ге ра да би смо има
ли што аде кват ни је усло ве за рад на 
те ре ну. „Во до вод“ и „Ко му на лац“ су нај
зна чај ни ја пред у зе ћа ко ја функ ци о ни шу 
у на шој оп шти ни и ду жност нам је  да  
уна пре ди мо њи хов рад, ис та кла је при
ли ком оби ла ска „Во до во да“ пред сед ни
ца Алек сан дра Ћи рић.

Ди рек тор ка пред у зе ћа Сне жа на 
Ба њац је за хва ли ла ло кал ној са мо у пра
ви на на бав ци ка ми о на и до бр ој са рад
њи, с об зи ром на то да се до са да ра ди
ло са слич ним ка ми о ном, али ста рим 35 
го ди на. 

– Овај ка ми он нам је по тре бан  за пре
воз гра ђе вин ског ма те ри ја ла и из у зет но 
ће нам олак ша ти рад на те ре ну. До би ли 

смо је дан ми ни ба гер, а тре ба ло би да 
на ба ви мо још  скип и ка ми он за од гу ше
ње ка на ли за ци је. Ми са да има мо  је дан 
ми ни ка нал џет ко ји је на ба вљен 2004. 
го ди не и ко ји нам из у зет но до бро слу жи, 
али све има свој рок тра ја ња, ка же 
ди рек тор ка Ба њац.

Она ис ти че да су у пред у зе ћу са да 
ста ви ли ак цент на ква ли тет во де и ис пи
ра ње во до вод не мре же. 

– Пре је ра ди ло 12 хи дра на та, а ми 

смо сад оспо со би ли 60 хи дра на та та ко 
да ре дов но ис пи ра мо ди стри бу тив ну 
мре жу. На ша во да је хи ги јен ски ис прав
на и кон тро ли ше се сва ко днев но у 
ин тер ној ла бо ра то ри ји ко ја се на ла зи на 
фа бри ци во де. Јед ном ме сеч но са свих 
та ча ка узо рак узи ма За во да за јав но 
здра вље Срем ска Ми тро ви ца, та ко да 
мо же мо да ка же мо да је во да у Ру ми 
из у зет ног ква ли те та, ис та кла је Сне жа на 
Ба њац. С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић и Сне жа на Ба њац

У рум ској оп шти ни ће и ове го ди не би ти ре а ли зо
ва ни ра до ви на уре ђе њу атар ских пу те ва ка ко би 
се по љо при вред ни ци ма олак шао при ступ њи ва ма.

У про те клој го ди ни, ло кал на са мо у пра ва је у  
са рад њи са По кра јин ском вла дом  уло жи ла 36,5 
ми ли о на ди на ра за уре ђе ње и са на ци ју мре же 
атар ских пу те ва. По кра ји на је уче ство ва ла у фи нан
си ра њу ових ра до ва са  18,5 ми ли о на ди на ра. Та да 
су уре ђе ни ата р ски пу те ви у шест ка та стар ских 
оп шти на  Гра бов ци, Кле нак, Сте ја нов ци, Пла ти че
во, Хрт ков ци и Ру ма.

Циљ  ло кал не са мо у пра ве  је да кон стант ним 
ула га њи ма ре ви та ли зу је ком плет ну мре жу атар
ских пу те ва на те ри то ри ји рум ске оп шти не. При 
об но ви  атар ских пу те ва се ко ри сти уна пре ђе на 
тех но ло ги ја це мент не ста би ли за ци је ка ко би пу те
ви би ли ква ли тет ни ји и ду го трај ни ји, а сам при лаз 
ора ни ца ма лак ши и без бед ни ји.

Ме ђу тим, че сто се де ша ва да  се не са ве сним 
рад ња ма угро зи об но вље на мре жа атар ских пу те
ва. За то је рум ска оп шти на уве ла по ја чан над зор и 
ин спек циј ску кон тро лу за о ра ва ња атар ских пу те ва. 
На и ме, од лу ком о ка те го ри за ци ји оп штин ских пу те
ва и ули ца  на те ри то ри ји оп шти не, пред ви ђе не су 
нов ча не ка зне за прав на ли ца од 200.000 ди на ра и 
фи зич ка ли ца 10.000 ди на ра  ако угро жа ва ју ста
бил ност јав ног пу та и обез бе ђи ва ње усло ва за 
не сме та но од ви ја ње са о бра ћа ја. За то је ло кал на 
са мо у пра ва упу ти ла апел гра ђа ни ма да чу ва ју 
атар ске пу те ве и та ко из бег ну и не ма ле нов ча не 
ка зне.

С. Џ.

РУМСКА ОПШТИНА
Ка зне за угро жа ва ње 
атар ских пу те ва

ХРТ КОВ ЦИ

Ра до ви у цен тру се ла

У Хрт ков ци ма су за вр ше ни 
ра до ви на ас фал ти ра њу пла тоа 
ис пред Цр кве Све тог Ге ор ги ја, а 
ас фал ти ран је и пла то у цен тру 
се ла, док је у Кра ђор ђе вој ули ци у 
сме ру ка Ни кин ци ма за вр ше но 
про ши ре ње пу та. 

Ово ће сва ка ко до и при не ти 
бо љој без бед но сти уче сни ка са о
бра ћа ја у овој фрек фент ној ули ци.

Пред сед ни ца Оп шти не Алек сан
дра Ћи рић са са рад ни ци ма је тим 
по во дом по се ти ла Хрт ков це 6. 
мар та где је са пред став ни ци ма 
Ме сне за јед ни це и ме шта ни ма 
раз го ва ра ла о да љим ула аг њи ма 
и по тре ба ма овог се ла. 

– Ра ди мо на про јек то ва њу вр ти
ћа и на дам се да ће мо кра јем 
го ди не за по че ти из град њу нај са
вре ме ни јег вр ти ћа за де цу у Хрт
ков ци ма, ре кла је Алек сан дра 
Ћи рић.

Пред став ни ци ло кал не са мо у
пра ве  су по том по се ти ли и  пра во
слав ну Цр кву Све ти Ге ор ги је где 
се, та ко ђе, раз го ва ра ло о бу ду ћим 
ула га њи ма у ову цр кву. 

– Ве о ма је ва жно да ло кал на 
са мо у пра ва и Срп ска пра во слав на 
цр ква на ста ве да не гу ју од лич ну 
са рад њу, ис та кла је пред сед ни ца 
Ћи рић.

С. Џ.

По се та Хрт ков ци ма
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РУ МА: НА ГРА ДЕ И ПРИ ЗНА ЊА ЗА НАЈ БО ЉЕ У 2022. ГО ДИ НИ

Про гла ше ни нај бо љи
спор ти сти у 18 ка те го ри ја

Нај бо љи спор ти сти рум ске оп шти
не за про шлу го ди ну про гла ше ни су 
на све ча но сти ко ја је одр жа на 10. 
мар та у Кул тур ном цен тру, у ор га ни
за ци ји Спорт ског са ве за оп шти не. 
По ред пла ке та и при зна ња, нај бо
љим спор ти сти ма су уру че не и нов ча
не на гра де у из но су од 15.000 и 
10.000 ди на ра. Ове го ди не нај бо љи 
су на гра ђе ни у 18 ка те го ри ја.

За нај бо љу пи о нир ку је про гла ше
на Ма ша Зо ри ца из Те квон до клу ба 
„Змај“, док је нај бо љи пи о нир  Не ма
ња Си мић  из Џу до клу ба „Сло вен“.

Нај бо ља ка дет ки ња је  Ари ја на 
Ива но вић из Те квон до клу ба „Змај“, а 
ка дет Сте фан Си мић из Џу до клу ба 
„Сло вен“. Нај у спе шни ја ју ни ор ка је 
Ни ко ли на Ка сап из  Кик  бокс клу ба 
„РУ 09“, а ју ни ор Сте фан  Зу бо вић из 
Џу до клу ба „Сло вен“. Из овог клу ба 
до ла зи и нај бо љи тре нер а то је Бра
ни слав Бје лић.

Нај бо ља жен ска  спорт ска еки па је  
Ру ко мет ни клуб „Ру ма“, а нај бо ља 
му шка еки па је Од бој ка шки клуб 
„Сло вен“. За нај бо љу се ни ор ку је 
про гла ше на Јо ва на Му шиц ки из ТК 

Сте ван Ко ва че вић са нај бо љим се ни о ри ма

Нај бо љи спор ти сти и спорт ски рад ни ци
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„Змај“, док су два нај бо ља се ни о ра 
Урош  Ма џа ре вић из  ЏК  „Сло вен“ и 
Мар ко Ви да ко вић из Са ва те бокс клу
ба „Ру ма“. Нај бо ља основ на шко ла је 
ОШ „Ду шан Јер ко вић“ Ру ма, а нај бо
љи пе да гог је Љи ља на Ор ло вић из 
исте шко ле.

Нај бо ља сред ња шко ла је Гим на зи
ја „Сте ван Оу зић“ а пе да гог Ве ра 
Ми ло ван че вић, та ко ђе из рум ске 
Гим на зи је. У ка те го ри ји  нај бо љи 
спорт ски рад ник про гла ше ни су Мар
ко Пан то вић – ФК „Је дин ство“ Пла ти
че во, Ла зар  Кља јић – ФК „1  Мај“ 
Ру ма и Де јан Лов ча нин, пред сед ник 
Удру же ња „Спорт за све Мост“.

Спе ци јал на на гра да је уру че на 
ку гла шу Бра ни сла ву Вик то ро ви ћу за 
про мо ци ју Ру ме у спор ту, Не на ду 
Јо ва но ви ћу за оства ре не ре зул та те у 
бок су и Со њи Бје лић за оства ре не 
ре зул та те у 2022. го ди ни.

На гра де за до при нос у спор ту су 
до би ли Вла ди мир Ра дић, за до при
нос у раз во ју спор та и ре кре а ци је, 
Ми лан Сми ља нић за раз вој спор та  и   
фи зич ке кул ту ре, Цр ве ни крст Ру ма 
за до при нос спор ту и Ти ја на Фи ли по
вић за про мо ци ју рум ске оп шти не.

Нај бо љим рум ским спор ти си ма се 
обра тио Сте ван Ко ва че вић, пред сед
ник Скуп шти не оп шти не, ко ји је 
по хва лио спор ти сте за из у зет не 
ре зул та те ка ко на до ма ћем те ре ну, 
та ко и на ме ђу на род ним так ми че њи
ма. 

– То је по твр да да су се сва на ша 
ула га ња у спорт и у спорт ску ин фра

струк ту ис пла ти ла и да је ин ве сти ра
ње у спорт за пра во ин ве сти ра ње у 
здрав жи вот, у здра ву бу дућ ност, на 
кра ју ин ве сти ра ње у раз вој на ше 
оп шти не, ис та као је Ко ва че вић и 
до дао да је ове го ди не ло кал на са мо
у пра ва за спорт из дво ји ла 240 ми ли
о на дин ра.  

По тре ћи пут за нај бо љу рум ску 
се ни ор ку је про гла ше на те квон дист
ки ња Јо ва на Му шиц ки. Она је на 
Пр вен ству Вој во ди не осво ји ла пр во 
ме сто, дру го на КУПу Ср би је , а 
че твр то ме сто на Европ ском пр вен
ству до 21 го ди не ста ро сти. 

– Упра во то ме сто ме је по ди гло на 
не ку ви шу ле стви цу у се ни ор ској 
ка те го ри ји, то је и под стрек за бу ду ће 
осва ја ње ме да ља на европ ском и 
свет ском пр вен ству.  Мно го ми зна чи 
на гра да, же ле ла бих да се за хва лим 
и Ми ни стар ству спор та и Оп шти ни 
као и тре не ру и мо јој  мај ци ко ја ме у 
све му по др жа ва, ре кла је Јо ва на.

По тра ди ци ји, на овој све ча но сти 
уру че не су и на гра де Оп штин ског      
фуд бал ског са ве за: за нај бо љи фуд
бал ски клуб је про гла шен ГФК „Сло
вен“, док је нај бо љи мла ди играч 
Ср ђан Цвет ко вић из ФК „1.мај“.

На овој све ча ној до де ли на гра да 
при су ство ва ли су и Ја сми на Ју рас, 
пред сед ни ца Спорт ског са ве за Вој во
ди не, и Ми лош Мар ко вић  из Спорт
ског са ве за Ср би је. У умет нич ком 
де лу про гра ма су на сту пи ли чла но ви 
АНИП „Бран ко Ра ди че вић“ Ру ма.

С. Џа ку ла
Јо ва на Му шиц ки
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

Нај у гро же ни је вр сте ви ђе не
очи ма пе ћи нач ких пред шко ла ца

У Кул тур ном цен тру Пе ћин ци 6. мар
та је отво ре на из ло жба деч јих ли ков них 
ра до ва угро же них и за шти ће них вр ста 
жи во ти ња пред школ ске и ста ри је гру пе 
ПУ „Вла да Об ра до вић Ка ме ни” „Ми сли
ти на при ро ду зна чи ми сли ти и на ње не 
нај у гро же ни је ста нов ни ке“. По ла зни ци 
ових гру па и њи хо ве вас пи та чи це већ 
ду жи низ го ди на ра де на ра зним еко ло
шким ра ди о ни ца ма и еду ка ци ја ма, а по 
ре чи ма вас пи та чи це Бра ни сла ве Илић, 
циљ ове из ло жбе је раз ви ја ње еко ло
шке све сти код де це од нај ра ни јих но гу.

– Код де це је већ раз ви је на ем па ти ја 
пре ма дру гим љу ди ма и жи во ти ња ма, 
са мо то тре ба не го ва ти и раз ви ја ти, и 
да ље пре но си ти то зна ње. Ми смо 
ду бо ко по ве за ни са при ро дом, јер смо 
и ми део ње, и бри ну ћи о дру ги ма, ми 
уства ри бри не мо о се би. На овој из ло

жби на ла зе се груп ни ра до ви де це, ко ја 
су сли ка ла раз ли чи тим тех ни ка ма на 
ве ли ким фор ма ти ма, ка ко би то би ло 
што упе ча тљи ви је. Та ко ђе, на пра ви ли 
смо и ма ке те жи во ти ња од пур пе не 
ко је смо из ли ли, да би за тим кле са ли и 
пра ви ли об ли ке, а де ца су на кра ју 
бо ји ла   ре кла нам је Бра ни сла ва Илић 
и до да ла да су три ме се ца при пре ма ли 
ову из ло жбу, као и да су им ве ли ку 
по моћ пру жи ле и на став ни це ли ков ног 
и би о ло ги је из пе ћи нач ке основ не шко
ле.

На из ло жби су при ка за ни ра до ви 
де це из Пе ћи на ца, Су бо ти шта и Де ча, 
а вас пи та чи ца Илић се по себ но за хва
љу је Кул тур ном цен тру Пе ћин ци, ко ји 
им је иза шао у су срет и усту пио про
стор за из ло жбу. Ди рек тор ове уста но
ве Јо ван Де вр ња ре као нам је да му је 

по себ но за до вољ ство има ти ова кву 
по став ку у хо лу КЦ, ко ја је би ла отво ре
на за по се ти о це то ком про те кле не де
ље.

– Ми слим да смо сви за јед но по сти
гли је дан ве ли ки циљ, а то је да на ова
кав на чин при ка же мо на ше ма ле еко
ло шке ам ба са до ре, јер су они ти ко ји 
тре ба да упи ју и да ље ши ре свест о 
ва жно сти и зна ча ју очу ва ња жи вот не 
сре ди не  ка зао је Де вр ња.

Ма ли “еко ло шки ам ба са до ри” на 
отва ра њу из ло жбе упо зна ли су при сут
не о из ло же ним за шти ће ним вр ста ма и 
њи хо вим спе ци фич но сти ма, а по др шку 
су им пру жи ли и њи хо ви ста ри ји дру га
ри, уче ни ци пе тог и сед мог раз ре да 
пе ћи нач ке Основ не шко ле „Сло бо дан 
Ба јић Па ја” са на став ни ца ма Ве сном 
Лу ко вић и Ире ном Ра ди во је вић.

Изложба ПУ „Влада Обрадовић Камени“

ОСНОВ НА ШКО ЛА „СЛО БО ДАН БА ЈИЋ ПА ЈА”

Со ли дар ност пе ћи нач ких осно ва ца
На кон ра зор ног зе мљо тре са у Тур ској 

и Си ри ји, Цр ве ни крст Пе ћин ци упу тио 
је апел и по звао гра ђа не на со ли дар
ност и да у скла ду са сво јим мо гућ но
сти ма упла ћи ва њем сред ста ва на 
на мен ски ра чун ЦК Ср би је по мог ну пру
жа ње по мо ћи угро же ни ма у зе мљо тре
су у Тур ској и Си ри ји. Тим по во дом, 
уче ни ци Основ не шко ле „Сло бо дан 
Ба јић Па ја” у Пе ћин ци ма ор га ни зо ва ли 
су ак ци ју при ку пља ња нов ча них сред
ста ва, а по ре чи ма Сла ђа не Бу ји ле, 
по моћ ни це ди рек то ра пе ћи нач ке шко
ле, са ми ро ди те љи и ђа ци по ка за ли су 
из у зет ну ху ма ност и спрем ност да 
по мог ну.

– Ак ци ја је тра ја ла де се так да на, а 
при ку пље ни но вац смо упла ти ли на 
на мен ски ра чун Цр ве ног кр ста. У све му 
нам је до ста по мо гла и се кре тар ка 
пе ћи нач ког ЦК Гор да на Ко ње вић, и за и

Слађана Бујила
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У Кул тур ном цен тру Пе ћин ци 9. мар та 
су се оку пи ли нај бо љи ре ци та то ри из 
оп шти не Пе ћин ци у окви ру смо тре ре ци
та то ра „Пе сни че на ро да мог”. Оп штин
ску смо тру ор га ни зу је го ди на ма уна зад 
пе ћи нач ки Кул тур ни цен тар у са рад њи 
са Са ве зом умет нич ког ства ра ла штва 
Вој во ди не под по кро ви тељ ством пе ћи
нач ке ло кал не са мо у пра ве, а ди рек тор 
КЦ Јо ван Де вр ња под се тио је да се у 
го ди ни ка да ова уста но ва обе ле жа ва 
че ти ри и по де це ни је по сто ја ња и ра да 
то ком јед не ка лен дар ске го ди не одр жа
ва ју так ми чар ске смо тре у ко ји ма уче
ству је ве ли ки број де це и мла дих из 
пе ћи нач ке оп шти не.

– По че так мар та у на шој уста но ви 
увек је ре зер ви сан за нај бо ље ре ци та
то ре у на шој оп шти ни, ко ја се ре а ли зу је 
у са рад њи са све три основ не шко ле, 
као и пе ћи нач ком сред њом шко лом. 
Смо тра се одр жа ва у скла ду са ка лен
да ром Са ве за умет нич ког ства ра ла
штва Вој во ди не, а ове го ди не смо 
по себ но апе ло ва ли на са рад ни ке да се 
у са мо так ми че ње укљу че и уче ни ци 
ка ко из ма тич них шко ла, та ко и из под

руч них оде ље ња – ис та као је Де вр ња.
Селектор ово го ди шње смо тре био је 

др Ми љан Вој но вић, глу мац из Но вог 
Са да и са мо стал ни струч ни са рад ник на 
Де парт ма ну за глу му на срп ском је зи ку 
Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, ко ји 
је ода брао по три нај бо ља ре ци та то ра у 
мла ђем, сред њем и ста ри јем уз ра сту.

– Ге не рал ни ути сак смо тре је да су се 
и де ца и њи хо ви пе да го зи по тру ди ли 
ка да је у пи та њу ква ли тет ко ји су нам 
да нас по твр ди ли. Од нај бо љих смо 
би ра ли нај бо ље, а оно што је би ло пре
суд но су сва ка ко ни јан се. При ме тан је 
рад са де цом и мла ди ма у све три ка те
го ри ји и то је оно што је нај бит ни је, не го
ва ти пи са ну реч и у ма њим сре ди на ма 
што ме по себ но ра ду је – ре као је Вој но
вић.

У кон ку рен ци ји од пет на ест так ми ча ра 
у мла ђем уз ра сту од пр вог до че твр тог 
раз ре да основ них шко ла нај бо ља је 
би ла Ва ња Га јић, уче ни ца 4. раз ре да из 
Срем ских Ми ха ље ва ца, дру го ме сто 
при па ло је Ду њи Га јић, уче ни ци 2. раз
ре да из Срем ских Ми ха ље ва ца, док је 
тре ћа би ла Ива Ми ли че вић, уче ни ца 

тре ћег раз ре да из Ши ма но ва ца. У сред
њем уз ра сту од пе тог до осмог раз ре да 
у кон ку рен ци ји од ше сто ро так ми ча ра 
нај бо љи је био Да ни ло Зец, уче ник 6. 
раз ре да из Пе ћи на ца, дру го ме сто при
па ло је Иви По по вић, уче ни ци 7. раз ре
да из Пе ћи на ца, док је тре ћа би ла На та
ли ја Па ли ку ћа, уче ни ца 5. раз ре да из 
Пе ћи на ца.

У ста ри јем уз ра сту нај у спе шни ја је 
би ла Ан дри ја на Ко цо ље вац, уче ни ца 2. 
го ди не сред ње шко ле из Пе ћи на ца, дру
го ме сто при па ло је Ана ста си ји Дра го
њић, уче ни ци 1. раз ре да сред ње шко ле, 
док је тре ће ме сто при па ло Ан ђе ли 
Ни ко лић, уче ни ци 4. раз ре да сред ње 
шко ле из Су бо ти шта.

Ди рек тор пе ћи нач ког КЦ уру чио је 
за хвал ни це свим пе да го зи ма и уче сни
ци ма смо тре, док су нај бо љи по ред 
за хвал ни ца за уче шће до би ли и по клон 
књи ге. Де ве то ро нај бо љих ре ци та то ра у 
све три ка те го ри је пред ста вља ће оп шти
ну Пе ћин ци на ви шем ни воу так ми че ња, 
Зон ској смо три ре ци та то ра ко ја ће се 
одр жа ти 18. и 19. ма р та у Срем ској 
Ми тро ви ци.

На са стан ку оп штин ског ру ко вод
ства пе ћи нач ке оп шти не и ме наџ мен
та Са о бра ћај ног пред у зе ћа „Ла ста“, 7. 
мар та, по стиг нут је до го вор да од 8. 
мар та, све ау то бу ске ли ни је овог пре
во зни ка на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин
ци на ста ве са о бра ћа ју пре ма уста ље
ном рас по ре ду, ко ји је ва жио пре уки
да ња по је ди них ли ни ја по чет ком мар
та. Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци 
Си ни ша Ђо кић се за хва лио упра ви СП 
„Ла ста“ што је ува жи ла ар гу мен те ко је 
су пред став ни ци Оп шти не из не ли на 
са стан ку и вра ћа њем ре ду ко ва них 
ау то бу ских по ла за ка омо гу ћи ла нор
ма ли за ци ју јав ног пре во за са те ри то
ри је пе ћи нач ке оп шти не пре ма Бе о
гра ду.

– Ово је сва ка ко до бра вест за све 
гра ђа не на ше оп шти не ко ји због по сла, 

шко ло ва ња или ле че ња сва ко днев но 
пу ту ју ка Бе о гра ду – ре као је пред сед
ник Ђо кић.

На и ме, не за до вољ не гра ђа не пе ћи
нач ке оп шти не из До њег То вар ни ка, 
Ога ра, Обре жа, Ку пи но ва и Аша ње, 
ко ји су 6. мар та на Пре кој кал др ми 
бло ки ра ли про лаз јед ном од ау то бу са 
Са о бра ћај ног пред у зе ћа „Ла ста“ из 
Бе о гра да, у знак про те ста због јед но
стра не од лу ке овог пред у зе ћа о уки да
њу ау то бу ских ли ни ја на ре ла ци ја ма 
кроз оп шти ну Пе ћин ци, ко ји ма су рад
ни ци, сту ден ти и уче ни ци сва ко днев но 
пу то ва ли за Бе о град, по др жао је и 
пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си ни
ша Ђо кић, ко ји је та да ре као да су 
зах те ви гра ђа на оправ да ни и за сно ва
ни на чи ње ни ци да су уки ну те ли ни је 
сва ко днев но би ле пу не пут ни ка.

ста ми слим да је ово до бар на чин да се 
по мог не угро же ном ста нов ни штву Тур
ске и Си ри је  ре кла је Бу ји ла и до да ла 
да су уче ни ци ове шко ле до са да у број
ним ху ма ни тар ним ак ци ја ма по ка за ли 
ви сок ни во ем па ти је и спрем но сти да 
по мог ну дру ги ма ко ји ма је по моћ 
по треб на, на шта су по себ но по но сни.

Ка ко нам је ре кла се кре тар ка пе ћи
нач ког ЦК Гор да на Ко ње вић, ова кве 
ак ци је су ве о ма зна чај не, јер де ца кроз 
ху ма ни тар ни рад од ма лих но гу раз ви
ја ју дру штве ну од го вор ност, ху ма ност, 
за јед ни штво, ем па ти ју пре ма дру ги ма 
ка да је то по треб но, и што је нај зна чај
ни је спрем ност да то на ста ве ка да 
од ра сту. Она до да је да ће се сред ства 
ко ја бу ду при ку пље на на на мен ском 
ра чу ну Цр ве ног кр ста Ср би је пре не ти 
као сред ства у окви ру гло бал ног Апе ла 
за хит ну по моћ Ме ђу на род не фе де ра
ци је дру шта ва Цр ве ног кр ста и Цр ве ног 
по лу ме се ца (МФЦК)  на два по да пе ла 
Си ри ја и Тур ска.

С. Ђ.

„Ла сти ни“ ау то бу си са о бра ћа ју
по уста ље ном рас по ре ду

Иза бра ни нај бо љи ре ци та то ри 
из пе ћи нач ке оп шти не

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
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ПО ЈА ЧА НА КОН ТРО ЛА СА О БРА ЋА ЈА 

Ве жи те по јас – по штуј те пра ви ла
У прет нод ној не де љи ре а ли зо ва на је 

ме ђу на род на ак ци ја ко ја је би ла усме ре
на на кон тро лу ко ри шће ња си гур но сног 
по ја са и без бед ног пре во за де це у во зи
ли ма. Ак ци ја је спро ве де на  у 30 европ
ских зе ма ља, ко је су чла ни це Мре же 
са о бра ћај них по ли ци ја Евро пе,  где при
па да и Ср би ја.

– Око 70 пре кр ша ја от кри ла је са о бра
ћај на по ли ци ја у Ста рој Па зо ви у пр ва 
три да на ак ци је. По ред ве ли ког бро ја 
не ве зи ва ња по ја са  би ло је   пре ко ра че
ња бр зи не, упо тре бе мо бил ног те ле фо
на, али и во жње под деј ством ал ко хо ла, 
ре као је ка пе тан Зо ран Кра вић, по моћ
ник ко ман ди ра за са о бра ћај ПС Ста ра 
Па зо ва.

При мет но је да во за чи и су во за чи у 
ве ћој ме ри ко ри сте си гур но сне по ја се ве, 
за раз ли ку од пут ни ка на зад њем се ди
шту.  Струч ња ци упо зо ра ва ју, да је си гур
но сни по јас  нај о снов ни ји еле мент 
за шти те у во зи лу.

– Ње го ва је ефек тив ност и до 50 од сто 
на пред њим, а и на  зад њим  се ди шти ма 
је та ко ђе ве ли ка, ка же  проф. др Ђор ђе 
Вра њеш са  Ака де ми је тех нич ко умет
нич ких стру ков них  сту ди ја у Бе о гра ду. 

 Пре ма ње го вим ре чи ма, ин ди ка то ри 
ве за ни за бр зи ну и уоп ште ста ње на 
пу те ви ма пра те се сва ко днев но и ре зул
та ти на др жав ном ни воу су до бри, али 
опет не до вољ ни за спре ча ва ње нај те жих 
по сле ди ца.  Мо ра се ра ди ти на свим 
ни во и ма, од др жав них до ло кал них, а 
ак ци је по ја ча не кон тро ле са о бра ћа ја 
да ју по зи тив не ефек те. На пу те ви ма је 
при ме тан ве ли ки број во зи ла, и то све 
ви ше но ви јих и ја чих, ко ја по вла че са 
со бом и ве ће бр зи не, ко је до во де до са о
бра ћај них не зго де.

– Ре пре си ја је до бар ме тод, али ми 
ко ји се ба ви мо ис тра жи вач ким ра дом, 
увек фор си ра мо кам па ње, увек фор си
ра мо пре вен ти ву. Увек смо ви ше за то да 
се љу ди ма са струч не стра не об ја сни 
за што и ка ко во зи ти, или не. Санк ци ја је 
крај ња ну жда, сма тра проф. др Ђор ђе 
Вра њеш.

И ме ди ји чи не сво је и упра во за то што 
су ак ци је по ја ча не кон тро ле са о бра ћа ја 
ме диј ски про пра ће не,  при мет но је да 
то ком спро во ђе ња ак ци ја, уче сни ци у 
са о бра ћа ју по шту ју са о бра ћај не про пи се 
у ве ћој ме ри.

– При ме ће но је да све ви ше ро ди те ља 
пре во зи де цу на про пи сан на чин, че му је 
у знат ној ме ри до при не ла и кам па ња ко ју 
су за јед но спро ве ле ло кал не са мо у пра

ве са са ве ти ма за без бед ност са о бра ћа
ја, у ко јој су де ље на без бед но сна се ди
шта за де цу, ре као је ка пе тан Зо ран 
Кра вић, по моћ ник ко ман ди ра за са о бра
ћај ПС Ста ра Па зо ва.

Он је апе ло вао на све уче сни ке у са о
бра ћа ју, а по себ но во за че да се до след
но при др жа ва ју са о бра ћај них про пи са, 
да при ла го де бр зи ну кре та ња сво јих 
во зи ла усло ви ма и ста њу пу та, да ко ри
сте си гур но сни по јас, да не во зе уко ли ко 
су пи ли ал ко хол и да по себ ну па жњу 
обра те на пе ша ке и би ци кли сте ка ко би 
са о бра ћај био што без бед ни ји. Са о бра
ћај на кул ту ра је део оп ште кул ту ре свих 
нас, сва ко днев но и увек, не са мо кад 
ви ди мо по ли ци ју. 

Зден ка Ко жик

ЗА НАЈ БО ЉЕ БИ ЦИ КЛИ

Одр жа но оп штин ско так ми че ње 
„Па жљив ко ва смо тра“

У пе так, 10. мар та одр жа но је оп штин
ско так ми че ње „Па жљив ко ва смо тра”. 
ко ју је Аген ци ја за без бед ност у са о бра
ћа ју Ср би је ор га ни зо ва ла уз  по моћ 
Са ве та за без бед ност Са о бра ћа ја 
оп шти не Ста ра Па зо ва. Так ми че ње је 
одр жа но у Основ ној шко ли „Раст ко 
Не ма њић – Све ти Са ва“ у Но вој Па зо ви 
где су се так ми чи ли сви пред школ ци и 
уче ни ци пр вог и дру гог раз ре да основ них 
шко ла на ше оп шти не. Так ми чи ло се око 
100 так ми ча ра, а за све уче сни ке обез
бе ђе не су ме да ље, ма ји це, док су по бед
нци до би ли би цикл. Кроз ре а ли за ци ју 
сва ке од фа за про јек та  де ца су по ка зи
ва ла за вид на зна ња у по зна ва њу пра ви
ла за без бед но уче шће де це у са о бра ћа
ју. Циљ овог про јек та је да се по диг не 
свест о без бед но сти са о бра ћа ја, а 
по себ но де це као нај мла ђих уче сни ка у 
са о бра ћа ју. Д. Г.

Па жљив ко ва смо тра
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НА СТА ВАК ПРО ЈЕК ТА

Са рад ња Цен тра за со ци јал ни рад 
и ста ро па зо вач ких шко ла

„Цен тар за со ци јал ни рад у 
шко ла ма  иза зо ви и мо гућ но
сти“ је на зив на став ка про јек
та из 2019. го ди не ста ро па зо
вач ког Цен тра за со ци јал ни 
рад. Та да су уче сни ци би ле 
са мо че ти ри основ не шко ле 
са те ри то ри је оп шти не, док су 
са да укљу че не све основ не и 
сред ње шко ле. Број не про
бле ме на сво јим ле ђи ма но се 
пси хо ло зи и пе да го зи у шко
ла ма и за то су ту со ци јал ни 
рад ни ци да им по мог ну. Сла
ви ца Сто шић, пред сед ни ца 
Ак ти ва ди рек то ра, ис та кла је 
да је са рад ња са Цен тром 
нео п ход на. 

– Сви су упо зна ти са ве ли
ким бро јем из о ста на ка уче ни
ка, нео д го вор ним по на ша њем 
ро ди те ља, про бле ми ма са 
ко ји ма се сва ко днев но су сре
ће мо. Има мо ути сак да ро ди
те љи је ди но са Цен тром 
мо ра ју да са ра ђу ју, јер ка да 
их ми по зо ве мо на са стан ке 
че сто не до ла зе, а ка да ка же
мо да ће мо по сла ти до пис 
Цен тру за со ци јал ни рад, 
та да се по ја ве, ре кла је Сла
ви ца Сто шић.  

Циљ про јек та је да се уна
пре ди умре же ност си сте ма 
со ци јал не за шти те са обра
зов ним си сте мом и са ло кал
ном за јед ни цом. Пред ви ђе но 
је да со ци јал ни рад ни ци у 
са рад њи са струч ним са рад
ни ци ма из шко ла ра де са уче
ни ци ма и по ро ди ца ма ко је 
има ју по те шко ће.

– Са рад ња по сто ји и са да, 
али она мо ра и да се уна пре

ди, а све на до бро бит и на 
ре ша ва ње свих оних го ру ћих 
про бле ма ко ји ти ште шко ле, 
кроз ко је шко ле про ла зе, а 
они је су и  не где про ис ти чу  из 
деј ства свих со ци јал них про
бле ма на де цу, ко ји се пре ла
ма ју на њих, ка ко то шко ле 
на во де, од ма ло лет нич ке 
де лин квен ци је, вр шњач ког 
на си ља, до не га тив ног ути ца
ја ин тер не та, не а де кват ног 

ко ри шће ња сло бод ног вре ме
на и дру гих по те шко ћа и иза
зо ва са ко ји ма се шко ла су о
ча ва, ре кла је  Ру жи ца Та у ша
но вић, со ци јал ни рад ник и 
ко ор ди на тор про јек та 

Про је кат тра је три ме се ца, 
а фи нан си ра га Оп шти на Ста
ра Па зо ва, ко ја са па жњом 
пра ти све ак тив но сти Цен тра 
за со ци јал ни рад.  

З. К.

Наставак пројекта Центра за социјални рад

ПО ЧЕ ЛИ ПРО ЛЕЋ НИ СУ СРЕ ТИ

Оп штин ска смо тра 
ре ци та то ра 

Оп штин ском смо тром ре ци та то ра, 10. мар
та  је за по чео ци клус про лећ них так ми че ња 
ама те ра у оп шти ни Ста ра Па зо ва. Уче ство ва
ло је укуп но 108 так ми ча ра у три ста ро сне 
ка те го ри је. Ме ђу од ра сли ма је ове го ди не 
би ло чак 16 уче сни ка, што је нај ве ћи број у 
овој ка те го ри ји по след њих го ди на.

На кон њих, на сту пи ли су так ми ча ри сред
њег уз ра ста, а њих је би ло 44 ,  и на кра ју 
нај мла ђи ко јих је би ло 48. Оце њи вач ка ко ми
си ја ко ја је ра ди ла у са ста ву  Ми ру шка 
Ко чиш, ду го го ди шњи ре ци та тор и ру ко во ди
лац, и Ми о драг Пе тро вић, глу мац Срп ског 
на род ног по зо ри шта, сма тра да има до ста 
та лен то ва не де це, али са мо их тре ба усме
ри ти и ра ди ти са њи ма. 

Ор га ни за тор и до ма ћин оп штин ске смо тре 
је био Са вез ама те ра оп шти не Ста ра Па зо ва, 
отво ри ла ју је Ан ђел ка Ма ли, пред сед ни ца 
Управ ног од бо ра Са ве за, ко ја је под се ти ла на 
ду го го ди шњу и тра ди ци ју ре ци то ва ња и ви со
ко пла си ра не уче сни ке др жав ног так ми че ња, 
по же лев ши са да шњим да на ста ве ста за ма 
успе ха.  

Зон ска смо тра ре ци та то ра ће би ти одр жа
на сле де ћег ви кен да, 18. и 19. мар та у Срем
ској Ми тро ви ци, а Оп шти ну Ста ра Па зо ва ће 
пред ста вља ти  се дам од ра слих и по 12 ре ци
та то ра у сред њем и мла ђем уз ра сту.

З. К.

РА ДО ВИ У ВОЋ ЊА КУ

За до бар род, нео п ход на 
пра вил на ре зид ба

Не ки во ћа ри су са зим ским оре зи ва
њем у воћ ња ци ма по че ли још у 
де цем бру, што све за ви си од то га 
ко ли ки су им ве ли ки воћ ња ци. Ду го го
ди шњи во ћар из Сур ду ка Са ша 
Со виљ за јед но са сво јом су пру гом 
Зо ри цом при во ди кра ју зим ско оре зи
ва ње ја бу ка, ко јих има на три и по 
хек та ра. По че ли су кра јем де цем бра,  
јер се ова ва жна агро тех нич ка ме ра 
мо ра за вр ши ти пред по че так ве ге та
ци је, а за до бар род је ја ко бит на пра
вил на ре зид ба.  Ка же да је зи ма би ла 
бла га,  воћ ке су до бро пре зи ми ле и 
већ је при ме тан ве ли ки бр ој пу по ља
ка.  

Оре зи ва њем се ре гу ли ше род, по 
по тре би се ски да ви шак пу по ља ка.  
Сле ди пр ска ње ба кар ним пре па ра ти
ма а за тим то га ре дов на за шти та. 
Иа ко је за вр шио са ре зид бом, Мир ко 
Ки тић, ко ји је пре три го ди не на три 
хек та ра за са дио тре шње, ре дов но 
оби ла зи воћ њак ка ко би пра тио це ло
куп но ста ње. По твр ђу је ком ши ји не 
ре чи, да су ста бла до бро под не ла 
зи му, али  се пла ши  про лећ них мра
зе ва. У воћ ња ци ма увек има по сла, 
али не ма до вољ но рад ни ка због че га 
на ше са го вор ни ке нај ви ше за бри ња
ва бер ба, као и пла сман ро да. 

З. К.

Ра до ви у воћ ња ку  
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ИНЂИЈА

Но ва опре ма
за Дом здра вља

У прет ход них не ко ли ко да на у ин ђиј
ски Дом здра вља „Др Ми ло рад Ми ка 
Па вло вић“ сти гла је но ва опре ма ко ја 
ће уна пре ди ти ква ли тет ра да у. Реч је 
о два мо бил на де фи бри ла то ра, три 
„па ци јент“ мо ни то ра и че ти ри ЕКГ апа
ра та.

Ка ко су ис та кли пред став ни ци ин ђиј
ског До ма здра вља, опре ма је сти гла 
на зах тев ди рек то ра др Дра га на Ђор
ђе ви ћа, а сред ства за ту на ме ну обез
бе ђе на су од Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње. Опре ма ће 
би ти рас по ре ђе на по оде ље њи ма и 
ам бу лан та ма ши ром оп шти не Ин ђи ја.

– На бав ка но вих и оса вре ме њи ва ње 
по сто је ћих апа ра та за пру жа ње аде
кват не услу ге па ци јен ти ма на ста ви ће 
се и у на ред ном пе ри о ду. Осим то га, 
ка ко смо ра ни је и на ја ви ли, по чео је са 
ра дом ма мо граф чи ју смо по прав ку, 
под се ћам, че ка ли не ко ли ко ме се ци 
ис та као је др Дра ган Ђор ђе вић.

Он је до дао да је ре зер вни део је 
угра ђен, из вр ше на су сва ис пи ти ва ња 
и до би је не су до зво ле за по че так ко ри
шће ња овог, за здра вље же на, ве о ма 
ва жног апа ра та. 

– Од 13. мар та по че ло је за ка зи ва ње 
и оба вља ње са мих пре гле да. Ди рек
тор ин ђиј ског До ма здра вља на кра ју је 
до дао да је у пла ну на бав ка још јед ног 
ма мо гра фа, ре као је др Ђор ђе вић.

Ко нач на ли ста
кон кур са
за енер гет ску
ефи ка сност

Ове не де ље би ће об ја вље на ко нач
на ли ста ли ца ко ја су оства ри ла пра
во на сред ства на кон кур су енер гет
ске ефи ка сно сти на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја. Ка ко су ис та кли 
пред став ни ци те ло кал не са мо у пра
ве, нај ве ће ин те ре со ва ње гра ђа на 
би ло је за про гра ме за ме не сто ла ри
је, ко тло ва за гре ја ње и уград њу 
ин ста ла ци ја за цен трал но гре ја ње. 
На пре ли ми нар ној ли сти на шло се 
150, док ће ко на чан број ко ри сни ка 
би ти по знат ове не де ље. По сле пот
пи си ва ња трој ног уго во ра из ме ђу 
ко ри сни ка, Оп шти не Ин ђи ја и из во ђа
ча ра до ва, по че ће ре а ли за ци ја про
јек та у до ма ћин стви ма. Оче ку је се да 
то бу де од ма ја ове го ди не, ка да вре
мен ски усло ви до зво ле гра ђе вин ске 
ра до ве. Ко нач на ли ста би ће об ја вље
на на сај ту Оп шти не Ин ђи ја.  Оп шти
ни Ин ђи ја из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 
за ове на ме не до би ла је 12 ми ли о на 
ди на ра.  Над ле жно ми ни стар ство и 
оп шти на уче ству ју са по 25 од сто, док 
фи зич ка ли ца ула жу 50 про це на та 
нов ча них сред ста ва од укуп не вред
но сти ин ве сти ци је.

М. Ђ.

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Про ши ре ње га со вод не 
мре же у ви кенд зо на ма

Греј на се зо на на 
те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја до са да се од
ви ја ла без про бле ма, 
по твр ђу ју пред став ни
ци Јав ног пред у зе ћа 
„Ин гас“, ис ти чу ћи да 
је раз лог то ме што су 
рад ни ци ло кал ног ди
стри бу те ра то ком ле та 
про шле го ди не из вр
ши ли све нео п ход не 
ре мон те на мре жи ка
ко не би до ла зи ло до 
пре ки да у снаб де ва њу 
га сом. 

– Има ли смо ста
бил но и кон ти ну и ра но 
снаб де ва ње га сом свих 
на ших по тро ша ча. Ни
је би ло ни ка квих про бле ма ис та као је 
Зо ран Ми ли ће вић, ди рек тор ЈП „Ин гас“ 
Ин ђи ја и до дао да се кон стант но  по
ве ћа ва по тро шња тог енер ген та код 
при вред них су бје ка та што се по зи тив но 
од ра жа ва и на по сло ва ње ло кал ног ди
стри бу те ра.

Пре ма ње го вим ре чи ма, са по чет ком 
гра ђе вин ске се зо не кре ћу и ра до ви на 
ре а ли за ци ји ра ни је пла ни ра них ин ве
сти ци ја. 

– До би ли смо гра ђе вин ску до зво лу 
за из град њу га со вод не мре же у ви кенд 
на се љу Кр че ви не у Ин ђи ји и ра до ви по
чи њу за ко ји дан. Реч је о де лу мре же 
ко ју ни смо за вр ши ли про шле го ди не и 
да ље на ста вља мо по пла ну са ин ве
сти ци ја ма ко је смо пла ни ра ли за ову 
го ди ну ис та као је ди рек тор ЈП „Ин гас“.

Ка ко је Ми ли ће вић по твр дио, ка да је 
у пи та њу из град ња ди стри бу тив не мре
же, оста ло је да се ура де са мо од ре
ђе ни кра ци по је ди них ули ца. С об зи ром 
на то да је пот пу на по кри ве ност мре
жом у стам бе ним зо на ма оп шти не, сте

кли су се усло ви да се га со вод ши ри и 
у ви кенд зо не.

– Све ви ше су то ком би но ва не ви кенд 
–стам бе не зо не, јер има мо ве ли ки број 
по ро ди ца ко је жи ве у тим де ло ви ма на
ше оп шти не. По кри ве ност мре жом у 
оп шти ни Ин ђи ја је ве о ма до бра, и са да 
се у пр ви план ста вља ју ра до ви у оним 
де ло ви ма ко ји су би ли у дру гом пла ну 
тј. у ви кенд зо на ма ис та као је ди рек
тор ин ђиј ског ЈП „Ин гас“ и за крај до дао 
да су у то ку кон сул та ци је са над ле жном 
Аген ци јом (АЕРС) у ци љу фор ми ра ња 
но ве це не при кљу ча ка на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја.

– Пла ни ра мо ак ци ју ко ју ће мо по кре
ну ти не што ра ни је не го прет ход них го
ди на. Као и та да, це на при кључ ка би ће 
знат но по вољ ни ја и пла ћа ње ће би ти 
омо гу ће но у ра та ма. Оче ку је мо да та 
ак ци ја кре не од 01. ма ја и тра ја ће до 
01. сеп тем бра ове го ди не, ка ко би смо 
при кључ ке код но вих по тро ша ча за вр
ши ли до кра ја гра ђе вин ске се зо не.

М. Ђ.

Два но ва вр ти ћа
у оп шти ни Ин ђи ја

У то ку је из ра да про јект нотех нич ке 
до ку мен та ци је за из град њу вр ти ћа у 
Но вим Кар лов ци ма. Пре ма ре чи ма 
Дра га на Ибро чи ћа, на чел ни ка Оде ље
ња за при вре ду и ин ве сти ци је, про је кат 
се ра ди у са рад њи са Пред школ ском 
уста но вом „Бо шко Бу ха“ ка ко би тач но 
утвр ди ли ко је су све про сто ри је нео п
ход не за нор ма лан бо ра вак де це и 
за по сле них, а за тим сле ди и рас пи си
ва ње јав не на бав ке. Осим објек та у 
Но вим Кар лов ци ма, би ће из гра ђен и 
вр тић у Јар ков ци ма. Обје кат у Но вим 
Кар лов ци ма би ће из гра ђен на кра ју 
дво ри шта основ не шко ле, док ће вр тић 
у Јар ков ци ма би ти сме штен иза До ма 
кул ту ре.

– Па ра лел но ће би ти рас пи са не јав
не на бав ке за објек те у Но вим Кар лов
ци ма и Јар ков ци ма а ка да се за вр ши 
тај про цес, при сту пи ће мо и ра до ви ма 
ко ји се од но се на са му из град њу оба 
вр ти ћа об ја снио је на чел ник Оде ље ња 
за при вре ду и ин ве сти ци је оп шти не 
Ин ђи ја и до дао да су на ве де не ак тив
но сти део пла на за ши ре ње ка па ци те та 
пред школ ске уста но ве, као и на ства
ра њу са вре ме них усло ва за бо ра вак и 
уче ње нај мла ђих су гра ђа на. Ина че, 
бо ра вак у вр ти ћи ма на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја од 1. ја ну а ра ове го ди
не је бес пла тан за сву де цу ко ја бо ра ве 
у објек ти ма ПУ „Бо шко Бу ха“.

М. Ђ.

Зо ран Ми ли ће вић
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ЧОР ТА НОВ ЦИ

Ре кон струк ци ја пла ни нар ског до ма „Ко за ри ца“
По че ли су ра до ви на ре кон струк ци ји Пла ни нар

ског до ма „Ко за ри ца“, ко ји се на ла зи у Чор та но вач
кој шу ми. Би сер На ци о нал ног пар ка „Фру шка го ра“ и 
оми ље но ме сто оку пља ња пла ни на ра и љу би те ља 
при ро де до би ће пот пу но нов из глед.  

Ка ко су ис та кли над ле жни, у ре кон струк ци ју укљу
че на је за ме на сто ла ри је, ре но ви ра ње зи до ва, 
по ста вља ње но вих по до ва и пло чи ца. Та ко ђе, би ће 
ре кон стру и са ни и то а ле ти, по ста вље не но ве во до
вод не, ка на ли за ци о не и елек трич не ин ста ла ци је, 
пре чи стач от пад них во да и дру ги ра до ви.  За по ме
ну те ра до ве, ко ји се из во де пр ви пут од из град ње 
објек та, обез бе ђе на су сред ства у из но су од осам 
ми ли о на ди на ра, а у пи та њу је за јед нич ка ин ве сти
ци ја Ми ни стар ства тр го ви не и ту ри зма и Оп шти не 
Ин ђи ја. 

Циљ је, ка ко ка жу над ле жни, да се на ста ви са 
уре ђе њем Чор та но вач ке шу ме, пла же и це ло куп ног 
окру же ња ка ко би вра ти ли по се ти о це у ово, не ка да 
ве о ма по пу лар но  из ле ти ште на јед ној од нај леп ших 
оба ла на Ду на ву. Ина че, сви ра до ви на ре кон струк
ци ји пла ни нар ског до ма „Ко за ри ца“ би ће за вр ше ни 
у ро ку од два ме се ца.

М. Ђ.
Ре кон струк ци ја пла ни нар ског до ма Ко за ри ца

АК ТУ ЕЛ НО ИЗ ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА „ИН ЂИ ЈА ПУТ“

Уре ђе ње ста за, фор ми ра ње
но вог пар ка и низ дру гих про је ка та

Рад ни ци Јав ног пред у зе ћа 
„Ин ђи ја пут“ прет ход них не ко
ли ко да на би ли су ан га жо ва
ни на сре ђи ва њу про сто ра 
око пла тоа код спо ме ни ка у 
Пар ку кра љи це Ма ри је у 
Ин ђи ји, али и на из град њи 
ста зе и по ста вља њу аде кват
не ра све те. Но вом ста зом 
по ве за ни су спо ме ни ци Кра
ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа и 
Кра љи це Ма ри је Ка ра ђор ђе
вић, чи ме је цен трал ни део 
пар ка до био је дин стве ну 
це ли ну. 

– Ми слим да ће на кон ових 
ра до ва парк би ти мно го леп
ши и без бед ни ји за на ше 
су гра ђа не ис та као је Мар ко 
Га шић, ди рек тор ЈП „Ин ђи ја 
пут“ и до дао да су у прет ход
ном пе ри о ду ра ди ли на при
пре ми про је ка та ас фал ти ра
ња пу та Љу ко во –Го лу бин ци 
у ду жи ни од 2,2 ки ло ме та ра. 

Та ко ђе, при пре мљен је и 
про је кат ко ји се од но си на 
про ши ре ње Ули це Ива на 
Ми лу ти но ви ћа, ина че глав не 
са о бра ћај ни це у Јар ков ци ма. 
Ка ко ка же Га шић, у пла ну је 
да се пот пу но ре кон стру и ше 
и Ули ца Ни ко ле Те сле у 
Бе шки.

– Ра ди мо и на то ме да ре а
ли зу је мо про је кат ко ји се 
од но си на ком плет но уре ђе
ње пе шач ке ко му ни ка ци је и 
тро то а ра у Ули ци Со ње 

Ма рин ко вић у Ин ђи ји. Сви 
зна ју да је тај део гра да 
по стао не бе збе дан и да тим 
де лом про ла зи мно го ђа ка из 
та ко зва ног Срп ског кра ја ка 
Основ ној шко ли „Јо ван По по
вић. На да мо се да ће мо ус пе
ти да при ба ви мо сву нео п ход
ну до ку мен та ци ју до ле та 
ка да пла ни ра мо да кре не мо у 
ком плет ну ре кон струк ци ју 
ис та као је ди рек тор ЈП „Ин ђи
ја пут“ и до дао да је, из ме ђу 
оста лог, пред ви ђе но да се 
код Вој во ђан ске ули це ура ди 
ма њи трг и по ста ви ау то бу ско 
ста ја ли ште као и мно ги дру ги 
ра до ви ко ји ће до при не ти 
леп шем из гле ду, али и ве ћој 

без бед но сти ђа ка и дру гих 
ста нов ни ка ко ји про ла зе 
по ме ну тим ули ца ма.

Та ко ђе, у пла ну је и из град
ња пар ка у бли зи ни Вр ти ћа 
„Не вен“. У то ку је при пре ма 
до ку мен та ци је и на ле то би 
тре ба ло да бу ду окон ча ни 
сви ра до ви.

– Пла ни ра мо је дан део за 
ста ри је су гра ђа не док ће дру
ги део пар ка би ти на ме њен и 
при ла го ђен нај мла ђи ма. Све 
ка ко би у том про сто ру ужи
ва ли и мла ди и ста ри ји ре као 
је Га шић. 

По ста вља њем но ве ра све
те на те ре ну Фуд бал ског клу
ба „ЧСК Чор та нов ци“ у Чор та

нов ци ма обез бе ђе ни су бо љи 
усло ви за тре ни ра ње и од и
гра ва ње утак ми ца.  Рад ни ци 
Јав ног пред у зе ћа „Ин ђи ја 
пут“ за ме ни ли су прет ход них 
да на ста ра и до да та су но ва 
си ја лич на ме ста по сле че га 
су, ка ко ка же ди рек тор „Ин ђи
ја пу та“ ство ре ни усло ви за 
тре нин ге и утак ми це  у ве чер
њим са ти ма. 

– На ста вља ју се ак тив но
сти на уре ђе њу спорт ске 
ин фра струк ту ре у се о ским 
ме сним за јед ни ца ма, ка ко би 
фуд бал ским клу бо ви ма би ли 
омо гу ће ни аде кват ни усло ви 
за рад ка же Га шић.

М. Ђ.

Уре ђе ње ста зе у Пар ку кра љи це Ма ри је
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Кад би ме не ко пи тао шта тре ба 
во ле ти у Ср би ји, мој од го вор би био 
љу де. Не ке љу де. Кад би ме не ко 

пи тао шта је нај леп ше у Ср би ји? Мој 
од го вор би био при ро да. Не так ну та при
ро да. Ра сна и пре кра сна са сво јим рав
ни ца ма, пла ни на ма, из во ри ма, ре ка ма, 
шу ма ма, по то ци ма, про план ци ма, је зе
ри ма, не бом... Кад би ме не ко пи тао шта 
је нај дра го це ни је у Ср би ји мој од го вор 
би био ле по та раз ли чи то сти.

Мој крај Вој во ди на је чи та ва па ле та 
спек тра раз ли чи то сти. Од раз ли чи тих 
на ци о нал но сти, ве ра, је зи ка, на род них 
но шњи, а по зна та по то ле ран ци ји, мул
ти кул ту рал но сти, ши ри ни, бла го сти 
сво јих ме шта на. Во лим Вој во ди ну, она 
је део мог не ба. Чим кре не мо ма ло 
ју жни је, на и ла зи мо на не ке дру ге кра је
ве на ше зе мље, та ко ђе ра сне и пре кра
сне, из ве зе не ра зно ли ким ве зом оби ча
ја и раз ли чи то сти.

И док идем пу те ви ма ју жно од Са ве и 
Ду на ва, на ме не из у зе тан ути сак оста
вља ју Хо мољ ске пла ни не, тј. Вла шки 
крај. Пред ста ви ћу тај крај на ше зе мље 
као пре сто ни цу ме да и ми сти ци зма. 
Слат ко и окулт но че сто мо гу ићи за јед
но, јер окулт но сва ка ко бу ди зна ти же
љу, стра хо по што ва ње као и ону ма шта
ри ју да не ке ви ле не где у пра ско зор је 
из ме ђу зби ље и сна мо гу да по пра ве 
ства ри на на чин ко ји на у ци ни је по знат. 
Ре кла бих да је ово из у зет но ми сти чан 
крај пун окулт них и ма гиј ских ве ро ва
ња. Мо же се сте ћи ути сак да љу ди тра
га ју за но вим ви до ви ма ду хов ног раз
во ја, ко му ни ка ци је са мр тви ма и ма ни
пу ла ци јом ре ал но сти. 

И не баш мно го да ле ко од Бе о гра да, 
до ла зи мо у под нож је Хо мољ ских пла
ни на и про ла зи мо кроз пре сто ни цу 
ме да. Хо мољ ске пла ни не се на ла зе у 
ис точ ној Ср би ји и при па да ју кар пат ско 

 бал кан ској гру пи пла ни на. Про сеч на 
ви си на је око 900 ме та ра, а нај ви ша 
тач ка из но си 962 ме тра. Пла ни не су 
бо га те гу стом шу мом и мно гим реч ним 
из во ри ма, ко ји се спу шта ју са па ди на.

 За ме не, ко ја сам из рав ни чар ских 
кра је ва, ово су вр ло ви со ки  моћ ни и 
си ро ви кра јо ли ци.. И на рав но, у јед ном 
тре нут ку ви дим при зор ко ји ме фа сци
ни ра сво јом ле по том и по но во би вам  
уве ре на да ни ка кав но вац ни ти ика кав 
чо ве ков по тез не мо гу на пра ви ти бо љу 
кре а ци ју и ве ћу ле по ту од при ро де. И 
то је све вре мен ска исти на.

У овом кра ју мо же мо на и ћи на ве ли
ки број пра во слав них ма на сти ра ко ји 
има ју ве ли ку исто риј ску вред ност и 
тра ди ци ју. Ма на стир Гор њак на ме не 
оста вља из у зе тан ути сак. Овај ма на
стир оди ше из у зет ном  по све ће но шћу, 
ве ром и ду хов но шћу са па ти ном про
шлих вре ме на. То је  ме сто у ко јем 

Из ме ђу зби ље и сна
ХО МО ЉЕ
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И не баш мно го да ле ко 
од Бе о гра да, до ла зи

мо у под нож је Хо мољ
ских пла ни на и про ла
зи мо кроз пре сто ни цу 
ме да. Хо мољ ске пла

ни не се на ла зе у 
ис точ ној Ср би ји и при
па да ју кар пат ско  бал
кан ској гру пи пла ни на. 

Про сеч на ви си на је 
око 900 ме та ра, а нај

ви ша тач ка из но си 962 
ме тра. Пла ни не су 

бо га те гу стом шу мом и 
мно гим реч ним из во

ри ма, ко ји се спу шта ју 
са па ди на
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чо век мо же на ћи мир. Из гра ђен је у 
пе ри о ду од 1376 до 1380. го ди не као 
за ду жби на кне за Ла за ра. Ве ли ком 
Ђу ри Јак ши ћу, овај ма на стир је дао 
ин спи ра ци ју за чу ве ну пе сму „Пут у 
Гор њак”. 

Овај крај Ср би је,  на се ља ва ју 
Вла си. На род ко ји је по мно го 
че му ег зо ти чан и вре дан ис тра

жи вач ке па жње. На род ко ји сво јом кул
ту ром, оби ча ји ма, је зи ком, пред ста вља 
пра ви би сер у огр ли ци пре ле пе фол
клор не, кул ту ро ло шке и оби чај не раз
ли чи то сти на ше зе мље. 

У 11. ве ку се пр ви пут по ми ње по јам 
Влах. Да нас се сма тра да су Вла си ста
ро се де о ци Бал ка на, ко ји су при мар но 
на се ља ва ли про стор из ме ђу ре ка 
Ти мок, Мо ра ве и Ду на ва. И то ви ше од 
2000 го ди на. При пад ни ци овог ау тох то
ног на ро да жи ве углав ном на под руч ју 
Ср би је, Грч ке, Бу гар ске, Ал ба ни је 
да на шње Се вер не Ма ке до ни је. Тре ба 
на гла си ти да по сто је Вла си И у Цр ној 
Го ри ко ји су на се ља ва ли хо мољ ски 
крај. По сто је ин ди ци је да су Вла си 
ди рект ни по том ци Кел та, Три ба ла и 
Тра ча на као и ан тич ких Ма ке до на ца, 
ко ји су вре ме ном ро ма ни зо ва ни. Од ре
ђе ни из во ри ка жу да је „lin gua La ti na 
vul ga te“, од но сно, на род ни ла тин ски 
језк вла шки. Вла си од у век ко ри сте 
ва ри ја ци је на род ног ла тин ског је зи ка, у 
ко ме, из у зев тер ми на из грч ког и  срп
ског мо же мо при ме ти ти тер ми не из 
бу гар ског и ру мун ског је зи ка. Кроз 
по ро дич ну тра ди ци ју су се пре но си ли 
број ни вла шки терм ни та ко да се овај 
је зик очу вао. 

По сво јој ве ро и спо ве сти, Вла си су 
пра во слав ци. Они се да ле на Цин ца ре, 
Ца ра не и Ун гу ри ја не. По де ла је из вр
ше на у од но су на то чи ме се се по је ди
не гру па ци је Вла ха ба ви ле. А би ли су 
за на тли је, тр гов ци Цин ца ри, за тим, 
зе мљо рад ни ци Ца ра ни, а Ун гри ја ни су 
се ба ви ли сто чар ством. 

 Кул ту ра и ве ро ва ња на ро да на 
хо мољ ским про сто ри ма сво је ко ре не 
ву че из на ше да ле ке исто ри је. Оби ча ји 
вла шког ста нов ни штва, ко је пре те жно 
на се ља ва ове про сто ре, из у зет но су 
нео бич ни, али су исто вре ме но нео дво
ји ви део срп ске тра ди ци је и кул ту ре. У 
мно га вла шка ве ро ва ра ња убра ја ју се 
мно ге ле ген де о мр тви ма и мно ге при
че су ве за не за култ.

Ме ђу ста нов ни ци ма овог кра ја вла да 
об чај да по шту ју раз ли чи те ри ту а ле 
ве за но за раз ли чи те до га ђа је из жи во
та. За под ру ч је Хо мољ ских пла ни на се 
ве зу је вла шка ма ги ја, ко ја се ка ко ка жу, 
на сле ђу је по жен ској ли ни ји. У ве зи с 
тим, нај че шће се по ми њу љу бав не 
чи ни, што је из у зе ет на не по зна ни ца и 
ег зо ти ка за љу де из мо јих кра је ва. 
За мишљм те ри ту а ле крај ње ми сте ри
о зно. Не ке же не у не ким ку ћа ма, до 
ко јих је два до ђеш, на са мо њи ма ра зу
мљи вом је зи ку, са не ким рет ким биљ
ка ма и на пи ци ма, кр че пу те ве раз ли чи
тих суд би на, при зи ва ју сву да и у све му 
пу те ве све тло сти, љу ба ви и здра вља… 
И уве ра ва ју те да је на кра ју ипак све 
ре ши во и све мо гу ће. Та ква ма шта ри ја 
ми из у зет но од го ва ра и до но си ми сми

ре ње. Ка ко ка жу не ке при че, по сто ји и 
мрач на стра на тог уме ћа, али то ни је 
пред мет мо је ма шта ри је.

 Код Вла ха је из у зет но из ра жен култ 
мр твих. Та ко Вла си и да нас у XXI ве ку 
одр жа ва ју та ко зва не по ма не (да ће) за 
по кој ни ке, из ли ва ју во ду за мр тве, пра
ве при вег – ве ли ку ва тру на лик ло ма чи 
око ко је игра ју ду га ри ту ал на ко ла, при
ре ђу ју по себ на ко ла за мр тве, од ла зе 
но ћу на гро бља и та ко ђе па ле ва тре. А 
све до кр ја XX ве ка одр жа ва ли су и 
по смрт не ри ту а ле „от ко па ва ња по кој
ни ка” и „цр не свад бе”. 

Све те ма гиј скоре ли гиј ске рад ње 
пра ће не су бо га тим го зба ма, јер се 
сма тра да се оби љем је ла, пи ћа и 
му зи ке, по кој ник на оном све ту ко ји је 
мра чан И хла дан, уво ди у рај и бла го
ста ње. Глав ну уло гу у свим об ред ним 
ри ту а ли ма вла шког кул та мр твих оба
вља ју же не из нај у же род би не умр лог. 
„Оне су све ште ни це и чу вар ке тра ди
ци о нал не на род не ре ли ги је. Чим на вр
ше се дамосам го ди на, у тај не об ре да 
уво де их ста ри је же не, нај че шће ба бе 
или се о ске вра ча ре. Уче их ма гиј ским 
рад ња ма, мо ли тва ма, као и да кле че ћи 
на ко ле ни ма и лак то ви ма из го ва ра ју 
по себ не об ред не мо ли тве зва не мар
ту ри је, ко је омо гу ћа ва ју да се отво ре 
гра ни це из ме ђу два све та да би по кој
ни ци мо гли да до ђу на овај свет и лич
но узму да ро ве ко је им жи ви спре ма ју.“

Ко ли ко су окре ну ти кул ту смр ти то ли
ко су окре ну ти и жи во ту, ве се љу и 
ра до сти. Мо же се ла ко ре ћи да је ово 
крај обо жа ва ња Еро са и Та на то са.

Кад го во рим о Вла си ма, мо рам по ме
ну ти и из у зет но ин те ре сант ну И ин спи
ра тив ну тра ди ци о нал ну вла шку из вор
ну му зи ку као и вр ло уни кат ну на род ну 
но шњу са оби љем де та ља. Као И 
спрем ност за ра дост, игру и пе сму.

По сто је мно ге лич но сти ко је су на 
раз ли чи те на чи не за ду жи ле кул
ту ри И исто ри ју, ко је су Вла си 

или су Вла ског по ре кла: Бра ни слав 
Ну шич, Ри га од Фе ре( Вла ско порекло} 
а Вла си су Та шко На чић, То ма Фи ла, 
Мај ка Те ре за, То ше Про е ски. По сто је 
по да ци да је и Ми лош Оби лић био 
Влах.

У овом кра ју ко ји је окре нут, ка ко сти
чем ути сак, тра ди ци ји, кул ту, оби ча ји
ма, об ре ди ма, ве ро ва њи ма, за ка ни ма 
смр ти и жи во та. У овом кра ју, ко ји је 
окре нут ин ту и ци ји и сен зу ал но сти. У 
овом кра ју ме да, ри ту а ла, хте ња, 
ми сти ке и ма ги је. У овом кра ју из ме ђу 
зби ље и сна, са свим ла ко мо же те да 
по ве ру је те не ком ко је баш из тог кра ја 
да је не бо из над Хо мо ља нај леп ше и 
да су зве зде нео бич но бли зу.

И та ко бли зу, а та ко да ле ко. На ла зим 
да су ко ре ни ва жна осно ва сва ког чо ве
ка. Има то ли ко ле по те у тра ди ци ји и 
по што ва њу пре да ка ако су нас те вред
но сти из гра ди ле и ис про фи ли са ле 
та ко да смо отво ре ни за но ва ис ку ства, 
по што ва ње не ких дру гих тра ди ци ја и 
дру гих раз ли чи то сти. Кад би ме не ко 
пи тао ста је нај дра го це ни је у Ср би ји? 
Мој од го вор би био љу ди. И ле по та 
раз ли чи то сти.  

Је ле на Јан ко вић

Ме ђу ста нов ни ци ма овог 
кра ја вла да об чај да 

по шту ју раз ли чи те ри ту а
ле ве за но за раз ли чи те 
до га ђа је из жи во та. За 

под ру ч је Хо мољ ских пла
ни на се ве зу је вла шка 

ма ги ја, ко ја се ка ко ка жу, 
на сле ђу је по жен ској 

ли ни ји. У ве зи с тим, нај
че шће се по ми њу љу бав
не чи ни, што је из у зе ет на 
не по зна ни ца и ег зо ти ка за 

љу де из мо јих кра је ва. 
За мишљм те ри ту а ле крај

ње ми сте ри о зно. Не ке 
же не у не ким ку ћа ма, до 

ко јих је два до ђеш, на 
са мо њи ма ра зу мљи вом 
је зи ку, са не ким рет ким 

биљ ка ма и на пи ци ма, кр че 
пу те ве раз ли чи тих суд би

на, при зи ва ју сву да и у 
све му пу те ве све тло сти, 
љу ба ви и здра вља… И 

уве ра ва ју те да је на кра ју 
ипак све ре ши во и све 

мо гу ће. Та ква ма шта ри ја 
ми из у зет но од го ва ра и 

до но си ми сми ре ње. Ка ко 
ка жу не ке при че, по сто ји и 
мрач на стра на тог уме ћа, 
али то ни је пред мет мо је 

ма шта ри је
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НИ КА „СИР МИ УМ“

Осмо мар тов ска из ло жба
Удру же ње ли ков них умет ни ка „Сир ми ум“ је 

при ре ди ло осмо мар тов ску из ло жбу, у Га ле ри ји 
„Ла зар Во за ре вић“. По во дом Да на же на, при ка
за не су ра зно вр сне те ме, тех ни ке и стил ска 
опре де ље ња овог удру же ња. Ово го ди шња 
из ло жба оку пи ла је 31 ау то ра, са 62 де ла.

– Из ла жем сво је ра до ве на груп ним из ло жба
ма, као што је ова осмо мар тов ска. Раз ли чи тих 
смо про фе си ја, има мо про фе си о нал них сли ка
ра, али и љу ди из не ких дру гих сфе ра, ре ци мо, 
ја сам про фе сор пе да го ги је. Сви тра жи мо свој 
умет нич ки пут и на чин да се из ра зи мо, ре кла је 
Је ли ца Радосављевић, чла ни ца удру же ња.

Отва ра ње из ло жбе је пра тио и при го дан кул
тур ни про грам, а за ин те ре со ва ни по се ти о ци ће 
из ло жбу мо ћи да по гле да ју до 24. мар та. 

Већ на ред на из ло жба у ми тро вач кој га ле ри ји 
се оче ку је че твр тог апри ла, ка да ће Ми тров ча ни 
мо ћи да ви де де ла Мај де Кур ник, са вре ме ни це 
Ла за ра Во за ре ви ћа и ко ле ги ни це са сту ди ја.

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Ило жба УЛУ „Сир ми ум“

26. АРТ ТРЕ МА ФЕСТ РУ МА 

Осам из у зет них пред ста ва
у бор би за на гра де

Арт Тре ма Фест Ру ма – Тре ма у мар ту 
би ће одр жан по 26. пут од 22. до 26. 
мар та. Реч је о ме ђу на род ном по зо ри
шном фе сти ва лу про фе си о нал них 
ка мер них фор ми, ака дем ских пред ста ва 
и про дук ци ја уста но ва кул ту ре. 

То ком фе сти вал ских да на, би ће из ве
де но осам пред ста ва ко је ће оце њи ва ти 
струч ни жи ри у чи јем са ста ву су Теа 
Бе гов ска, ре ди тељ ка из Ско пља, Алеш 
Курт, ре ди тељ из Са ра је ва, и Иви ца Кле
менц, драм ски умет ник из Бе о гра да. 

Већ по тра ди ци ји, Арт Тре ма фест ће 
би ти отво рен 22. мар та мул ти ме ди јал
ном из ло жбом  „По зо ри шно ства ра ла
штво на тлу оп шти не Ру ма – кул тур на 
ба шти на у на ста ја њу”, ко ју су при ре ди ли  
Град ско по зо ри ште Ру ма, По зо ри шни 
му зеј Вој во ди не и За ви чај ни му зеј Ру ма. 
По том ће би ти одр жан и ху ма ни тар ни 
кон церт, док ће од 21 сат пу бли ка мо ћи 
да по гле да пред ста ву „Беч ка сто ли ца“ 
Ни ко ла ја Kољаде у ре жи ји Пре дра га 
Стој ме но ви ћа, а у из ви ђе њу сту де на та 
Ака де ми је  умет но сти Бе о град у кла си  
про фе сор ке  Дра га не Ва ра гић .  

Сле де ћег да на на про гра му су две 
пред ста ве: „Кај си је у ок то бру“ у ре жи ји 
Ви де Ог ње но вић, Фа кул те та са вре ме
них умет но сти Бе о град,  ма стер кла са 
глу ме про фе сор ке  Ви де Ог ње но вић.  У 
21 сат на про гра му је пред ста ва „Па лун
ко ва  же на“. То је  ау тор ски рад Иве 
Пе тар Дра ган у из во ђе њу „Три ко Цир кус 
Те а тра“ из За гре ба.

По про гра му, 24. мар та пу бли ка ће 
мо ћи да по гле да ау тор ски рад Сте фа на 
Осто ји ћа и Лее Де лонг, пред ста ву „Ла ла“ 
у из во ђе њу ки кинд ског  Те а тра  „Гу са ни 

у ма гли“. Од 21 ча са сле ди пред ста ва 
„Про сла ва“ у ре жи ји Бо ри са Ли је ше ви
ћа, а у из во ђе њу сту де на та Ака де ми је 
умет но сти Но ви Сад и По зпри шта „Про
ме на“ у кла си про фе со ра Бо ри са Ли је
ше ви ћа. Ова пред ста ва је и ре кор дер по 
тра ја њу од 120 ми ну та, та ко да је пред
ви ђе на и па у за.

Сле де ћег да на, 25. мар та, у окви ру 
пра те ћег про гра ма, би ће одр жа на три
би на „Kурс не му штог је зи ка и ин сер ти из 
пи лот еми си је „Ср цем за ша пе”, као и 
Тре ми но слем так ми че ње – „Тре мо ва ње 
сле мо ва ње”. 

У 19 ча со ва је по че так пред ста ве 
„Нео ду ста ја ње“ у ре жи ји Ма ри је Ме де
ни це и Са ве за драм ских умет ни ка Вој во
ди не, а по том и пред ста ва „Раз ве ди ме“ 
у ре жи ји Ро бер та Ри сто ва, а у из во ђе њу 
Про во ка ци ја те а тра Ско пје.

По след њи фе сти вал ски дан је 26. 
мар та ка да ће се пр во ре а ли зо ва ти пра
те ћи про грам у са рад њи са Град ском 
би бли о те ком „Ата на си је Стој ко вић” 
Ру ма. У 19 ча со ва би ће из ве де на пред
ста ва „Плес уз ве тар“ по мо ти ви ма исто
и ме не при че, у ре жи ји Мар га ре те Пер
шић и  Фра не Ме ден, а у из во ђе њу ОЗ 
те а тра  „Мо шће нич ка Дра га“ из Хр ват
ске.

У част на гра ђе них, би ће из ве де на и 
пред ста ва „Ка фан ске ис по ве сти“ Град
ског по зо ри шта Ру ма, а по том ће би ти 
про гла ше ни и на гра ђе ни на 26. Арт Тре
ма фе сту у Ру ми.

Се лек тор и из вр шни про ду цент Арт 
Тре ма фе ста је Зол тан Фрид ман, по зо
ри шни ре ди тељ. По кро ви те љи фе сти ва
ла су Оп шти на Ру ма, По кра јин ски се кре
та ри јат за кул ту ру и Ми ни стар ство кул
ту ре. 

Парт не ри у ре а ли за ци ји Арт Тре ма 
фе ста су  Kултурни цен тар Ру ма, 

Град ска би бли о те ка „Ата на си је Стој
ко вић” Ру ма, По зо ри шни му зеј Вој во ди
не, За ви чај ни му зеј Ру ма, Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја оп шти не Ру ма, као и 
основ не и сред ње шко ле те број на удру
же ња и при ја те љи фе сти ва ла.

Це на ком пле та ула зни ца за свих де вет  
пред ста ва је 1.500 ди на ра, а це на по је
ди нач не пред ста ве је 300 ди на ра. 

С. Џа ку ла
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ „ТА КО ДИ ВА НЕ СРЕМ ЦИ“ МИ О МИ РА ФИ ЛИ ПО ВИ ЋА ФИ ЋЕ

Не гдо шњи сре мач ки го вор
Аба џи ја, авет, ала вр ља, 

во шти ти, драм чи ти, др жа љи
ца, зеј тин, јо ши ка, мај дан, 
обр тљи ка, по по ва ти... Све 
ове и још мно го ре чи ко ји ма 
„ди ва не Срем ци“, од за бо ра
ва би ће са чу ва не, са бра не у 
књи гу ко ју је при ре дио Ми о
мир Фи ли по вић Фи ћа. Про
мо ци ја књи ге „Та ко ди ва не 
Срем ци“ је одр жа на у пе так, 
10. мар та у По зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“, у 
ор га ни за ци ји Кул тур нопро
свет не за јед ни це Ср би је. 
Пред пу ним по зо ри штем о 
књи зи, осо би на ма срем ског 
го во ра су го во ри ли лин гви ста 
проф. др Ан ђел ка Ла зић, 
драм ски пи сац и ре ди тељ 
Жи ка Ај да чић, фи ло лог 
проф. др Дар ко Та на ско вић, 
као и му зи ко лог проф. др 
Урош Дој чи но вић. Пр ве стра
не књи ге по све ће не су са мим 
Срем ци ма, на се ља ва њу 
ов да шњег про сто ра и исто
ри ји на ро да, ко је је при пре
мио проф. др Не над Ле ма јић, 
исто ри чар. По азбуч ном ре ду 
чи та лац ће се упо зна ти са 
не ким ре чи ма ко је се ко ри сте 
сва ко днев но, али су ов де 
са бра не и ре чи ко је су по ма
ло за бо ра вље не. Го во ре ћи о 
овом сво је вр сном „реч ни ку“, 
Ми о мир Фи ли по вић се за хва
лио нај пре свим са рад ни ци
ма, ко ји су за слу жни да ова 

књи га угле да све тлост да на и 
под се тио на то због че га му је 
ин те ре сан тан го вор Сре ма
ца.

– Кад сам био млад но ви
нар, оти шао сам у Ја рак да 
на пи шем при чу о ба ба За ги, 
ко ја је тад има ла 62 го ди не, а 
ја 29 го ди на. Она је би ла 
је ди на же на у Ср би ји, про фе
си о нал ни алас. Ка да сам 
до шао, иза шао је на ули цу 
је дан Сре мац у па пу ча ма са 
ше ши ром и по ве ћим сто ма
ком и упи та ме ода кле сам и 

шта ра дим ту. Од го во рио сам 
му да сам до шао из Срем ске 
Ми тро ви це и да пи шем о 
ри бар ки За ги. Ка да ме је већ 
пи тао ко ли ко имам го ди на и 
да ли сам оже њен, а ја ре као 
да ни сам, ка же он ме ни: „Па, 
ти си он да па ждр кан.“ По че
ли сви да се сме ју, па и ја, а 
за ту реч ни ка да ни сам чуо. 
До дао је: „То ти је ста ри ји 
мо мак, ти ћеш се те шко оже
ни ти“, ис при чао је ову анег
до ту Ми о мир Фи ли по вић оку
пље ни ма.

Из да ва чи књи ге су Кул тур
нопро свет на за јед ни ца 
Ср би је, Удру же ње „За ви чај“ 
из Срем ске Ми тро ви це, а 
са ку пља чи ре чи би ли су 
Не над Ле ма јић, Сте ван 
Пу зић, Са ва Гру ји чић, Ми ро
љуб Ба та Ми лић, Ни ко ла 
Бр ко, Ду шко Ша ро шко вић, 
Ни ко ла Тра ви ца, Ва са Јо ве
шко вић, Ни ко ла Утвић и 
Злат ко Зри лић. На ни за не 
ре чи пра те и илу стра ци је 
Бран ка Оре шча ни на.

А. Д.

Про мо ци ја књи ге „Та ко ди ва не Срем ци“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цен тар Ми ни стар ства од бра не
Срем ска Ми тро ви ца
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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 
XXВЕКА УРЕ ЂИ ВА ЛА СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ МИ ТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (37)

У вре ме вру ћи на до зво ље но
је др жа ти са мо оно ли ко
сви ња ко ли ко је по треб но
за до ма ћи по тро шак

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

Огла сом број 213 од 15. апри ла 
1910. го ди не рас пи су је се јав на 
на бав ка за ис по ру ку ло мље ног 

ка ме на и реч ног шљун ка за по тре бе 
одр жа ва ња град ских пу те ва у Ми тро
ви ци. Од по ну ђа ча се тра жи да до од
го ва ра ју ћег вре мен ског ро ка Град ском 
по гла вар ству до ста ве пи са не по ну де, 
али и да сво је по ну де јав но ис так ну на 
од го ва ра ку ћим ме сти ма у гра ду.

„До ле под пи са но Град ско по гла вар
ство раз пи су је јеф тим бу ра ди до ба ве 
950 ме та ра куб них ка ме на ло мље ни ка 
и 800 ме та ра куб них реч ног шљун ка за 
уз др жа ва ње град ских це ста, с тим да 
се пи сме не по ну де има ју до 6 са ха та 
у ве че 30. овог ме се ца под не ти у уруч
бе ни за пи сник. По ну да се има ста ви ти 
по себ но по ста вље но на сав ску оба лу 
а по себ но по ста вље но на ра зна ме ста 
у гра ду уда ље на од сав ске оба ле 12 
ки ло ме тра. Ка мен има би ти креч њак 
а шљу нак сав ски; и јед но и дру го чи
сто без зе мља них са сто ја ка ...  Дра
жбо ва лац ка ме на има по ло жи ти у име 
пи шма ри не 500 кру на а дра жбо ва лац 
шљун ка 200 кру на, ко је сво те има ју до

ста о ци до пу ни ти на 10 % до ста ле сво
те као јам че ви ну, ко ја им се вра ћа по
што до ста ву из вр ше.“

Об ја вом број 232 од 27. и 29. апри ла 
1910. го ди не пар на пи ла на из Ла ћар ка 
оаб ве шта ва да ће вр ши ти по прав ке на 
мо сту за пре лаз сто ке ко ји се на ла зи у 
бли зи ни ове пи ла не, због че га се ста
нов ни штво мо ли да у да ни ма ка да се 
из во де ра до ви не ко ри сти овај мост.

„Пар на пи ла на Де о ни чар ско дру
штво Mec sther she i ne ra у Ла ћар ку до
пи сом сво јим од 26. ма ја при ја ви ла је 
овом ре дар ству да ће свој не по сред но 
код њи хо ве пар не пи ла не на ла зе ћи се 
ко пит нич ки мост опра вља ти, те ујед но 
мо ли да се пре ко ре че но га мо ста кол ни 
и особ ни про мет на дан 29. и 30. трав
ња 1910. об у ста ви ти да де.“

На ред ба Зе маљ ске вла де број 301 
из ма ја 1910. го ди не у ци љу по спе ше
ња уз го ја сви ња ре гу ли ше пи та ња бра
ња пло до ва и ли сто ва ду да, оште ће ња 
њи хо вих ста ба ла и оба ве зне сад ње 
на ме сту по се че них ста ба ла ду да, уз 
прет њу од го ва ра ју ћим ка зна ма. Иза 
тек ста на ред бе сто ји на по ме на да је 

тре ба про гла ша ва ти то ком три да на. 
„Ра ди што успе шни јег сви њо гој ства у 

Хр ват ској и Сла во ни ји... на ла зим об зи
ром на хра нит бу сви ла ца гле де ду до ва 
и бра ња њи хо ва ли шћа, од ре ди ти што 
сли је ди: 1. Бра ње ли шћа са ду до ва, 
на ла зе ћих се уз це сте, пу те ве на ули
цах и иних јав них мје стих, да кле не у 
при ват ном вла сни штву, до пу ште но је 
сва ко му, али са мо у сви ло гој стве не 
свр хе. 2. Ки да ње ду до вих гра на за бра
ње но је под прет њом ка зне. 3. Ду до ви 
ко ји се на ла зе на мје стих озна че них у 
точ ки 1. ове На ред бе, сми је се по се ћи 
са мо он да, ка да се по све ма осу ше, али 
и то са мо уз до зво лу оп ћин ског по гла
вар ства. Мје сто по се че ног ста бла има 
се на истом мје сту од мах дру го мла до 
ду до во ста бло уз го ји ти. 4. Пре кр ши те
љи ове На ред бе има ду се ка зни ти за 
пр ви пут гло бом до 50 фо рин ти, од но
сно за тво ром од 110 да на, ау по но
вље них слу ча је ва гло бом од 50 до 100 
фо рин тих, до тич но за тво ром од 10 до 
200 да на у слу ча ју не у тје ри во сти до су
ђе не гло бе....“

У Об ја ви број 313 од 29. ма ја 1910. 

За гла вље Огла са из Про гла сне књи ге за 1910. го ди ну
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го ди не за бра њу је се ко ше ње и од
но ше ње тра ве са пољ ских пу те ва, 
као и пре ла зак на ту ђе су сед не њи ве 
при ли ком пољ ских ра до ва на вла
сти том по се ду.

„Ови ме се нај стро жи је за бра њу је 
ко си ти тра ву по пољ ским пу те ви ма 
/јен де ци ма/ те зе ле ну во зи ти ку ћи. 
Је ди но се до зво ља ва сва ко му сво је 
ко си ти си је но. Исто та ко се за бра њу
је при го дом об ра ђи ва ња по ља оште
ћи ва ти и га зи ти су сјед но зе мљи ште. 
Сва ки не ка с ко ли ма ста не на сво ју 
њи ву.“

Оглас број 315 од 24. ма ја 1910. го
ди не у слич ној фор ми про гла ша ва се 
пре сва ке лет ње се зо не у ци љу спро
во ђе ња ме ра здрав стве не и епи де
ми ло шке за шти те ста нов ни штва.

“По што на сту па ју вру ћи не, по треб
но је да се одр жа ва ју стро ге ме ре за 
очу ва ње здра вља и пре до хра ну од 
бо ле шти на ко је би се мо гле из ро ди
ти, те сто га на ре ђу је ово по гла вар
ство ове здрав стве но  ре дар стве не 
про пи се: 1. Ста но ви и дво ри шта не
ка се др же чи сто и уред но, за хо ди и 
ђу бри шта има ју се очи сти ти, а ђу бре 
сва ке не де ље из ва жа ти. Ђу бри шта 
не сме ју би ти бли зу бу на ра ни ста
на. Смет се не сме ба ца ти на јав на 
ме ста. Град ска ко ла за из ва жа ње 
сме та про ла зе ре до ви то гра дом и 
сто је сва ком на по слу гу. 2 За пи ће и 
кућ ну по тре бу ва ља тро ши ти чи сту и 
здра ву во ду, па за то се пре по ру чу ју 
јав ни град ски ду бо ки бу на ри, а ко
ји пи ју сав ску во ду, тре ба да ју пр во 
кроз  ½ са та оку ва ју и ола де. У Са ви 
ни је сло бод но то пи ти ко же ни ку де
ље, ни ти ба ца ти ђу бре та у њу или на 
ње зи ну оба лу ис то ва ра ти га. Бу на
ри да су по кри ве ни, а ка бао за во ду 
чист. У ње га се не сме ума ка ти су ђе, 
ни ти из ње га по ји ти мар ва 3. Го сти о
ни ча ри и  крч ма ри има ју одр жа ва ти 
нај ве ћу чи сто ту, др жа ти у ре ду дво
ри шта и за хо де, ко је им ва ља још 
рас ку жи ва ти кар бол ном ки се ли ном 
или зе ле ном га ли цом 5. Ме са ри и ко
ба си ча ри мо ра ју у сво јим про сто ри
ја ма и ра ди о ни ца ма нај ве ћу чи сто ту 
одр жа ва ти, крв и дру ге од пад ке од
мах скла ња ти и из ван гра да из но си
ти. Исто та ко мо ра ју им би ти спра ве 
и ства ри у нај ве ћем ре ду и чи сто ти 
6. Бо за џи је мо ра ју под ме си ва ти, ку
ва ти и оста вља ти бо зу у по себ ним 
про сто ри ја ма, где ни ко не ста ну је 7. 
По при ват ним ку ћа ма је до зво ље но 
др жа ти са мо оно ли ко сви ња ко ли ко 
је по треб но за до ма ћи по тро шак, но 
ни у јед ној ку ћи ви ше од 4 ко ма да. 
Свињ ци се мо ра ју сва ки дан чи сти
ти, а по че шће кре чи ти 8. До ма ћи пси 
мо ра ју би ти да њу на лан цу, а но ћу се 
сме ју пу шта ти на ули цу. Сва ки пас 
мо ра има ти ово го ди шњу псе ћу мар
ку. Сва ко ко има пса, ду жан је бри
ну ти се да му пас има увек во де 9. 
Сва ки слу чај обо ле ња,  ко ји би био 
скоп чан са бљу ва њем и про ли вом 
или са ка квим оси пом на ко жи, има 
се без од влач но при ја ви ти Град ском 
по гла вар ству, од но сно при зва ти ко ји 
леч ник “

ПОВОДОМ ВЕСТИ О СМРТИ ТАНАСИЈА УЗУНОВИЋА

Рај ко Ма ле ше вић, 
се ло Ки ко је вац, 
Шу ма ди ја
и ње го ве лек ци је

Та на си је Узу но вић пре ми нуо је про шле не де ље у 
81. го ди ни жи во та, мно ге уло ге је на пра вио, играо је 
у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту, играо је на 
фил му и те ле ви зи ји, али ма ло је шта до бро из 
пи шче вог пе ра и глу мач ке ду ше иза шло у етар, као 
што је Рај ко Ма ле ви ше вић ког је у сво јим по зним 
го ди на ма од и грао

Не где се мо гло про чи та ти да је 
Та на си је Узу но вић имао је дан 
услов за уло гу Рај ка Ма ле ше

ви ћа у се ри ји „Мој ро ђак са се ла“. 
Услов је био да увек има ис пе гла ну, 
чи сту, бе лу ко шу љу. Са мим тим, 
хтео је да по ка же срп ског се ља ка 
као до ма ћи на, уред ног и чи стог, а не 
она ко сте ре о тип но нео че шља ног, 
за бра ђе ног, не у ког. 

Рај ко Ма ле ше вић је увек био бес
пре кор но из бри јан, ње гов кре вет 
увек по спре мљен и за тег нут. Али 
ре чи Рај ка Ма ле ше ви ћа су увек би ле 
брит ке и се ва ле су пра во у мо зак. 
Увек са до зом осме ха, јер је жи вот 
леп и ни шта ни је без ре ше ња. Та ко 
је Та на си је Узу но вић на пра вио лик 
Рај ка Ма ле ше ви ћа, срп ског до ма ћи
на, Шу ма дин ца, ко ји је увек сла вио 
сла ву, ко ји у ку ћи др жи сли ку кра ља 
Пе тра Пр вог, ко ји је увек пре да но 
ра дио на по љу, ко ји ни је ви део 
по тре бу да из се ла оде, али ни је 
спре ча вао мла де да оду, јер је знао 
да ће до ћи вре ме на ка да ће се се лу 
вра ти ти, ко ји је знао да ка же и ле пе, 
али и те шке ре чи о жи во ту уда ра ју ћи 
пра во у сто мак. Спој ко ји је на пра вио 
пи сац Ра до слав Па вло вић и глу мац 
Та на си је Узу но вић дао је лик Рај ка 
Ма ле ше ви ћа, лич ну кар ту тра ди ци о
нал не Ср би је, оне ко ја зна шта је 
мо рал, шта је ети ка, шта је по ште
ње, шта је рад, шта је до бро та, шта 
је по ро ди ца, шта је при ја тељ ство, 
шта је пре дак, шта је по то мак. 

Два те ме о ко ји ма је Рај ко Ма ле
ше вић го во рио да нас су ви рал не, о 
жи во ту и о на ро ду. Рај ко је на вен ча
њу свог се стри ћа о жи во ту ре као: 
„Ни је мно го про шло од ка да сам се 
ја же нио. Има то ме не где око че тр
де сет и не што го ди на. Са мо. Он да 
ни вре ме ни љу ди нип та ни су ва ља
ли, а са да је мно го го ре. Бо јим се да 

у не вре ме за по чи ње те жи вот. Он да 
се рад сла бо це нио, а сад се не це ни 
ни ма ло. Узми, от ми, под мет ни, сна
ђи се, обр ни, окре ни, шта те бри га, 
шта те ко шта пи та, шта ти ко ка же. 
Нај го ре је то што се на род на ви као 
па ми сли да је нор мал но, а не ви ди 
да су то ђа во ља по сла. Тре ба да се 
са ди, да се не гу је да се за ли ва, па 
он да да се бе ре плод. Та ко се жи ви 
жи вот“, из ре че Рај ко пе си ми стич не 
ре чи, али пу не оп ти ми зма, јер ка ко 
год да је свет те жак, љу ди по је дин ци 
мо гу да жи ве ка ко Бог за по ве да, ка ко 
спа да, ка ко мо рал на ла же, јер ту 
не ма гре шке, јер је то жи вот ко ји 
до но си пло до ве.

Дру ге ре чи Рај ка Ма ле ши ћа би ле 
су о том на ро ду за ко ји је пр во ре као 
да ни шта ни је ва љао, јер ње гов је то 
на род, бра ни ће га од те шких ре чи. 
При ја те љу ко ји је ку дио на род, Рај ко 
је од бру сио: „Шта ти је, при ја те љу? 
Па ме тан је овај на род. Шта му фа ли. 
Не го у по след ње вре ме утих нуо, 
не ки мр су му ди, да про стиш, да ли 
се би за част да га у зло до ба из бру
ка ју, те се на род по ву као у се бе, ућу
тао се. А сад не ки без ја ци де ру се на 
сав глас, те на род је `ваки, те на род 
је `наки, те крив је за ово, те крив је 
за оно, а не гле да ју се бе, ро ђе на их 
мај ка не по љу би ла, дру го те бе при
ја те љу му чи, а не на род“. 

Та на си је Узу но вић пре ми нуо је 
про шле не де ље у 81. го ди ни жи во та, 
мно ге уло ге је на пра вио, играо је у 
Ју го сло вен ском драм ском по зо ри
шту, играо је на фил му и те ле ви зи ји, 
али ма ло је шта до бро из пи шче вог 
пе ра и глу мач ке ду ше иза шло у 
етар, као што је Рај ко Ма ле ви ше вић 
ког је у сво јим по зним го ди на ма од и
грао. Ене, ка ко би Рај ко го во рио, 
по сле чо ве ка оста до ше ре чи за на ук. 

Чи тан ка
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ПО Е ЗИ ЈИ У ЧАСТ

По е зи ја књи жев ни це 
Сне жа не Ми нић

Књи жев на за јед ни ца 
Срем ска Ми тро ви ца и Би бли
о те ка „Гли го ри је Во за ро вић“ 
по во дом Свет ског да на по е
зи је ор га ни зу ју пред ста вља
ње књи ге по е зи је „Мр тва 
при ро да са цве ћем“ књи жев
ни це Сне жа не Ми нић, у из да
њу из да вач ке ку ће „Ар хи пе
лаг“ из Бе о гра да, 20.мар та у 
19.00 са ти у Би бли о те ци 
„Гли го ри је Во за ро вић“. Сне
жа на Ми нић, књи жев ни ца, 
но ви нар, је зич ки пе да гог и 
пре во ди лац жи ви и ства ра у 
Хам бур гу и Бе о гра ду. Об ја
ви ла је пе снич ке књи ге: 
„Сли ке за ку ли се“ (Књи жев на 
омла ди на Ср би је, 1981), „Де
вет ду ша“ (Но лит, 1987), 
„Јед но ли ја, дво ли ја“ (Сло во
граф, 1994), „Зла то и сре бро“ 
(По ве ља , 2009), „Ис точ но, 
за пад но“ (Дра ва Вер лаг 
2012).

При ре ди ла је и пре ве ла 
књи гу иза бра них есе ја Гот
фри да Бе на: „Про блем ге ни
ја“ (1999), иза бра не есе је и 
члан ке Р. В. Фас бин де ра: 
„Сен ке за и ста и ни ка кво 
са жа ље ње“, ње го ву дра му 
„Жа бар“, за тим, (за јед но са 
Б. Зе цом) ода бра не пе сме 
Са ре Кирш „Цр но огле да ло“ 
и  ода бра не пе сме Ил ме 
Ра ку се: „Им пре сум: Спо ра 
све тлост“.

У про гра му уче ству ју 
Та ма ра Кр стић но ви нар и 
књи жев ни кри ти чар из Бе о
гра да, Ру жа Стан ко вић – 
би бли о те кар и пи сци Књи
жев не за јед ни це Срем ска 
Ми тро ви ца: Не дељ ко Тер
зић, Ја сна Ар ба нас, Сла ђа
на Ми лен ко вић, Не бој ша 
Дра га но вић, Хај ру дин Дур
ма но вић и Мир ја на Мар ко
вић.

РА ДЕ ЋИ ТРЕ ЋУ СМЕ НУ, РА ДИ ВОЈ БУ НИЋ 
ОТ КРИО ТА ЛЕ НАТ ЗА ПИ СА ЊЕ ПЕ СА МА

Нај леп ше сти хо ве
по све тио жен ском ро ду

Ко би ре као да тре ћа сме на 
у фа бри ци мо же из не дри ти 
де се ти не пе са ма, ко је да нас 
има Ра ди вој Бу нић? Овај 
Ру мља нин је при ву као ве ли ку 
па жњу јав но сти, ка да је 
ис при чао да је као шко ла рац 
те шко учио пе сме и ни је 
во лео по е зи ју, а ка да је од ра
стао, не са мо да је за во лео 
пе сме, већ је до са да об ја вио 
и две збир ке „Тво је усне 
бу дил ни це“ и „Ре чи ду ше“. 
Ра ди вој Бу нић је ро ђен у 
За гре бу 1979. го ди не, али 
Срем сма тра сво јим до мом, 
јер је као де те до шао у Ја рак 
с по ро ди цом. Пи ше ду же од 
пет го ди на. Ра ди на но вим 
пе сма ма и на да се уско ро да 
ће ре а ли зо ва ти об ја вљи ва ње 
но ве збир ке. Пр ва је по све ће
на пре те жно јед ној же ни, а у 
дру гој збир ци се до та као и 
дру гих по ја ва и те ма. Ка же да 
ње го ве сти хо ве кра си пр вен
стве но искре ност, што сма тра 
да ње го ви чи та о ци пре по зна ју 
и за то вред ну ју и пре све га 
во ле ње гов рад. Не ке пе сме 
су на ста ле као про из вод бу ји
це осе ћа ња, а не ке су ду го 
са зре ва ле. 

– То ми је до шло од јед ном, 
ни сам уз се бе имао чак ни 
олов ку и па пир, већ сам у 
те ле фон за пи сао сво ју пр ву 
пе сму, а на кон ње се на до ве
за ла и дру га. Обра тио сам се 
на ред ног да на у рум ској 
би бли о те ци јед ном чо ве ку 
ко ји пи ше пе сме и пи тао га да 
ли вре ди то што сам за пи сао, 
он је про чи тао сти хо ве и 
ре као да то има не ког сми сла. 
Од та да ни сам пре стао да 
пи шем, ре ђа ле су се пе сме, 
јед на за дру гом, ка же Ра ди вој 
Бу нић.

По чео је да пи ше из љу ба
ви пре ма јед ној же ни, а он да 

се по све тио ро до љу би вим 
те ма ма и пе сма ма о мај ци, 
ко ја је по ди гла ње га и бра та, 
јер су оца из гу би ли ра но. 

– У то вре ме сам упо знао 
јед ну же ну, ко ја је у ме ни 
по кре ну ла ла ви ну љу ба ви. 
Ипак, сма трам да се ни шта не 
мо же до го ди ти док Бог не 
до зво ли. У тој же ни сам ви део 
не што што у дру гим же на ма 
до та да ни сам. За љу био сам 
се, ни сам знао ка ко то да 
по ка жем, па сам ус пео кроз 
ре чи, об ја снио је пе сник.

Ра ди вој сво је пе сме об ја
вљу је и на дру штве ним мре
жа ма, те је сте као ве ли ки број 
пра ти ла ца. Сва ко днев но 
об ра ду је сво је при ја те ље 
но вим сти хо ви ма, а на да се 
да ће ње го ве ре чи јед но га 
да на до би ти и му зич ку под ло
гу, не ког та лен то ва ног ком по
зи то ра.

– Раз го ва рао сам са љу ди
ма ко ји се ба ве ком по но ва
њем и ка жу да по сто је до бре 
пе сме ме ђу мо ји ма, од ко јих 
би мо гли по ста ти ве ли ки хи то
ви. Имам ра зних пе са ма, од 
љу бав них ба ла да до оних о 
мај ци. Се ћам се, ка да сам 
из дао пр ву књи гу „Тво је усне 
бу дил ни це“, ја сам пла као као 
де те од ра до сти. Не знам 
ка кав је осе ћај ка да се чо ве ку 
ро ди де те, али ја сам пла као 
гр ле ћи те књи ге, као не што 
сво је ро ђе но, ис при чао је 
Бу нић.

Од ра стао је у Јар ку, иа ко 
да нас жи ви у Ру ми и нај че
шће у сво јим пе сма ма о род
ном кра ју по ми ње баш оно 
што га се ћа на де тињ ство. 
Опи су је при ро ду, то пли ну 
до ма, ог њи ште и кра јо лик. 
Ка же, узор му је Сер геј Је се
њин, чи ју по е зи ју нај ра ди је 
чи та. А. Дра жић

Ра ди вој Бу нић
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Зла ти бор – Рад нич ки НБ 1 1; 
ИМТ – Ме та лац 2:1; Је дин ство 
– ОФК Вр шац 2:0; Ло зни ца – 
Ма чва 0:0; Но ви Сад 1921 – 
Сло бо да 0: 0; Же ле зни чар – 
Ин ђи ја То јо Ти рес 1:0; Тра јал – 
Гра фи чар 2:1; Рад – Рад нич ки 
СМ 1:2.

Оџа ци: Тек сти лац – По ду на
вац 1:0; Пан че во: Ди на мо 1945 
– Пр ви Мај 2:2; Бач ка Па лан ка: 
ОФК Бач ка – Рад нич ки 1:0; Ста
ра Па зо ва: Је дин ство – ОФК 
Бе чеј 1918 1:2; Но ви Ба нов ци: 
Омла ди нац – Хај дук 1912 0:1; 
Ста ни шић: Ста ни шић 1920 – 
Бо рац 0:3; Адор јан: Ти са – 
Ка бел 2:1; Наф та гас је био сло
бо дан.

01. Тек сти лац 16 11 3 2 33:12 36
02. Бо рац 16 7 7 2 24:11 28
03. ОФК Бе чеј 16 9 1 6 26:15 28
04. Је дин ство 16 9 1 6 23:24 28
05. Хај дук 16 8 3 5 17:12 27
06. Пр ви Мај 16 7 4 5 21:14 25
07. Омла ди нац 16 7 4 5 20:13 25
08. Ти са 16 7 3 6 32:27 24
09. По ду на вац 16 6 6 4 10:8 24
10. Наф та гас 15 7 2 6 20:23 23
11. Ди на мо 15 4 5 6 21:28 17
12. Ка бел 16 4 3 9 14:19 15
13. ОФК Бач ка 16 3 4 9 8:17 13
14. Ста ни шић 16 3 1 12 8:32 10
15. Рад нич ки 16 2 3 11 8:30 9

Мла дост – Пар ти зан 0:3; Рад
нич ки Ниш – Во ждо вац 2:3; 
Рад ник – Ја вор Ма тис 0:0; 
Цр ве на Зве зда – Но ви Па зар 
5:1; Ко лу ба ра – ТСЦ (су би ли 
од и гра ли у по не де љак); Спар
так ЖК – Мла дост ГАТ 0:0; Вој
во ди на – Чу ка рич ки 3:2; Рад
нич ки 1923 – На пре дак 3:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. ГФК Сло вен 17 12 2 3 44:15 38
02. Хај дук 17 11 5 1 32:4 38
03. Је дин ство 17 10 4 3 36:8 34
04. Же ле знич. 17 10 3 4 32:14 33
05. Сло га (Е) 17 10 1 6 28:21 31
06. Ин декс 17 9 1 7 30:24 28
07. Сло бо да 17 7 6 4 27:19 27
08. Сло га (Т) 17 7 3 7 23:24 24
09. Ду нав 17 5 7 5 9:13 22
10. Ве тер ник 17 6 4 7 23:29 22
11. Мла дост 17 5 4 8 22:29 19
12. До њи Срем 17 5 3 9 18:28 18
13. Сла ви ја 17 4 3 10 24:33 15
14. Шај каш 17 5 0 12 11:54 15
15. Радн. (НП) 17 3 4 10 12:35 13
16. Радн. (Ш) 17 0 4 13 10:31 4

Ру ма: Фру шка Го ра – Змај 
6:1; Ва ши ца: На пре дак – 
ОФК Би кић 0:4; Ве ли ки 
Ра дин ци: Бо рац (ВР) – БСК 
8:1; Срем ска Ра ча: Срем – 
Зе ка Бу љу ба ша 1:1; Ку ку јев
ци: Оби лић 1993 – Ер де вик 
2017 2:1; Са лаш Но ћај ски: 
Бо рац (Р) – Је дин ство 2:0; 
Ла ћа рак: ЛСК – Гра ни чар 
1:1.

01. Гра ни чар 14 11 2 1 35:9 35
02. ЛСК 14 10 3 1 37:12 33
03. Оби лић 14 9 2 3 30:14 29
04. Је дин ство 14 9 1 4 32:17 28
05. ОФК Би кић 14 9 1 4 25:10 28
06. БСК 14 8 2 4 41:30 26
07. Срем 14 7 3 4 35:15 24
08. Зе ка Буљ. 14 7 2 5 35:23 23
09. Ер де вик 14 3 1 10 20:27 10
10. Ф. Го ра 14 3 1 10 13:40 10
11. Змај 14 3 1 10 11:47 10
12. На пре дак 14 1 6 7 11:27 9
13. Бо рац (Р) 14 2 2 10 16:44 8
14. Бо рац (ВР) 14 2 1 11 23:49 7

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Љу ко во: Љу ко во – Хај дук 
1932 1:1; Врд ник: Ру дар – 
Фру шко го рац 0:0; Аша ња: 
Ка ме ни – Мла дост 3:1; Но ви 
Кар лов ци: По лет (НК) – ЧСК 
2:1; До брин ци: Сре мац – 
На пре дак 0:2; Ја зак: Цар 
Урош – По лет (Н) 2:1; Кру ше
дол: Кру ше дол – Гра ни чар 
5:0.

01. По лет (НК) 14 12 1 1 56:14 37
02. Кру ше дол 14 10 1 3 28:9 31
03. Ка ме ни 14 10 1 3 28:14 31
04. ЧСК 14 8 1 5 34:15 25
05. Мла дост 14 8 0 6 47:23 24
06. По лет (Н) 14 7 2 5 27:17 23
07. Хај дук 14 6 2 6 35:19 20
08. Фру шко гор. 14 5 4 5 26:16 19
09. На пре дак 14 6 1 7 25:23 19
10. Цар Урош 14 6 0 8 24:36 18
11. Ру дар 14 4 2 8 24:22 14
12. Љу ко во 14 3 3 8 26:37 12
13. Гра нич. 14 3 2 9 20:40 11
14. Сре мац 14 0 0 14 4:116 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД
Ви то јев ци: Пар ти зан – Под

ри ње 2:0; Срем ски Ми ха љев
ци: Срем – Сре мац (Д) 2:1; 
Ви шњи ће во: Хај дук (В) – Сре
мац (В) 1:0; Ку змин: Гра ни чар 
– Бу дућ ност 1:0; По пин ци: 
На пре дак Ме ри ди ан – Шу мар 
2:4; Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Ја дран 3:1; Во гањ: Сло га – 
Бо рац 1925 4:0; Ириг: Рад нич ки 
– Хај дук (Б) 1:4.
01. Бу дућ ност 17 11 3 3 55:25 36
02. Шу мар 17 10 2 5 41:26 32
03. Срем 17 9 4 4 40:19 31
04. Хај дук (Б) 17 9 4 4 39:18 31
05. Пар ти зан 17 9 2 6 40:28 29
06. Ја дран 17 8 3 6 33:29 27
07. На пре дак 17 7 3 7 33:29 24
08. Хај дук (В) 17 7 3 7 23:27 24
09. Фру шко гор. 17 6 5 6 32:25 23
10. Сре мац (Д) 17 7 2 8 25:25 23
11. Сло га 17 6 5 6 30:35 23
12. Под ри ње 17 7 2 8 21:26 23
13. Срем. (В) 17 5 5 7 26:32 20
14. Гра ни чар 17 5 3 9 20:30 18
15. Рад нич ки 17 5 1 11 23:37 16
16. Бо рац 17 1 1 15 6:76 4

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ин ђи ја: Же ле зни чар – Сла
ви ја 2:0; Бач ки Ја рак: Мла дост 
– Рад нич ки (Ш) 3:0; До њи 
То вар ник: Сло бо да – Ве тер ник 
0:0; Ру ма: ГФК Сло вен – Сло га 
(Т) 5:0; Но ва Па зо ва: Рад нич ки 
(НП) – Хај дук 0:5; Но ви Сад: 
Ин декс – Шај каш 1908 0:2; Ста
ри Ба нов ци: Ду нав – Сло га (Е) 
1:0; Ру мен ка: Је дин ство – 
До њи Срем 2015 3:1.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ФК „ИН ЂИ ЈА ТО ЈО ТА ЈЕРС“

По раз у Пан че ву
ФК „Же ле зни чар“ Пан че во  ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“ Ин ђи ја 

1:0 (0:0)

ФК „Же ле зни чар“: Жив ко
вић, Јо ва но вић, Пе тро вић, 
Ђор ђе вић, Ко ва че вић, Хај
дин, То ма но вић, Гр гић, Шу
шњар, Ба лаж, Три фу но вић.

Шеф струч ног шта ба: То ми
слав Си вић

ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“: 
Чу пић, Ку кољ, Не дељ ко вић, 
Де сан чић, Ср би ја нац, М. Сто
ја но вић, Бо јо вић, Га ји ло вић, 
Ра ђен и Ми ја и ло вић.

Шеф струч ног шта ба: Го ран 
Дра го љић

Фуд ба ле ри „Ин ђи је То јо 
Та јерс“ до жи ве ли су по раз у 
го сти ма, у утак ми ци 23. ко ла 
„Мо царт бет“ Пр ве ли ге Ср би
је и то у Пан че ву, од до ма ћег 
„Же ле зни ча ра“. Утак ми ца је 
од и гра на у не де љу, 12. мар та. 
„Зе ле нобе ли“ и по ред ни за 
шан си то ком су сре та ипак ни
су ус пе ли да до ђу до зна чај
них бо до ва. Пр во по лу вре ме 
за вр ше но је ре зул та том 0:0. 

У дру гом по лу вре ме ну, нај
бо ље се сна шао Да рио Гр гић, 

ко ји је по сти гао пр ви и је ди ни 
гол на овом су сре ту и до нео 
на кра ју и сва три бо да еки пи 
„Же ле зни ча ра“. Гр гић је по
сти гао гол у 50. ми ну ту ме ча 
и по ста вио, ис по ста ви ло се 
на кра ју, ко на чан ре зул тат на 
овој утак ми ци, 1:0. 

На кон 23. ко ла, Фуд бал ски 
клуб „Ин ђи ја То јо Та јерс“ за у
зи ма пе ту по зи ци ју на та бе ли 
Мо царт бет Пр ве ли ге Ср би је 
са осво је них 34 бо до ва. 

 М.Ђ.

По раз „Ин ђи је“ у Пан че ву
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РУ КО МЕТ

Но ва по бе да
ин ђиј ских ру ко ме та ши ца

ОД БОЈ КА

Па зов чан ка ма
ком шиј ски дер би

ОК „Ин ђи ја“ Ин ђи ја – ЖОК „Је дин ство“ Ста ра Па зо ва  
0:3 (18:25, 18:25, 22:25)

ОК „Ин ђи ја“: Со рак 6, Иса и ло вић 15, 
Да ни је ла Ан дрић 5, За кић 4, Ја на Ан дрић 
3, Обре но вић (К) 2, Зу бац (Л1). Клу па: 
Бар нак, Љу би чић, Је ри нић 1, Кне же вић 
3, Ком пи ро вић 1, Ив ко вић 1, Ки та но вић 
(Л2)

Тре нер: Ни ко ла Јер ко вић
ЖОК „Је дин ство“: Осма јић 9, Коц ка ре

вић 15, Ми ље вић 4, Зе ле но вић 7, Ти ца 8, 
Дра го вић 15, Ме двед (Л1). Клу па: Ла ки
ће вић, Не дељ ко вић, Па вло вић 2, Да ни
ло вић 5, Ми ље вић, Ро дић, Пу ни шић (Л2)

Тре нер: Јо во Ца ко вић
Од бој ка ши це „Ин ђи је“ и „Је дин ства“ са

ста ле су се у су бо ту, 11. мар та у Спорт
ском цен тру Ин ђи ја у окви ру 20. ко ла 
Су пер ли ге Ср би је. На том го сто ва њу 
Па зов чан ке су оче ки ва но сти гле до но ве 
по бе де. У пр вом се ту, Ин ђин чан ке су др
жа ле при кљу чак све до ре зул та та 10:11 
ка да су го шће по ја ча ле тем по и вр ло бр зо 
сти гле до 18:25, 0:1 у се то ви ма.

Не што бо ља игра до ма ћих ви ђе на је 
у дру гом се ту, ка да су у не ко ли ко на вра
та има ле и по ен пред но сти али и тај део 
игре, на кра ју, при пао је од бој ка ши ца ма 
„Је дин ства“ 18:25, 0:2. У тре ћем се ту 
до ма ће од бој ка ши це кре ћу си ло ви то и 
ко ри сте то што је у игру ушло не ко ли ко 
мла дих игра чи ца „Је дин ства“. „Ин ђи ја“ је 
има ла вођ ство од 11: 6. По сле по е на Да
ни је ле Ан дрић и свих 19: 12. Стра тег „Је
дин ства“ по но во вра ћа пр ву ше стор ку на 

те рен и го шће сти жу до из јед на че ња, 21: 
21.  Игра Ин ђин чан ки ни је би ла до вољ но 
до бра да овај сет ре ше у сво ју ко рист и  
тре ћи сет до би ја ју Па зов чан ке са 22: 25, 
за ко нач них 0:3 и по бе ду у ком шиј ском 
дер би ју.

– За до во љан сам игром сво јих игра чи
ца. У тре ћем се ту дао сам при ли ку мла
дим игра чи ца ма али то нас је мо гло ко
шта ти из гу бље ног се та. Су шти на је да у 
тим утак ми ца ма где смо фа во ри ти, мо гу 
да дам про сто ра игра чи ма са клу пе, а да 
ре зул тат не тр пи. До бро је што смо ово 
за вр ши ли у три се та, јер сма трам да би
смо за вр ши ли утак ми цу и ка сни је у че твр
том, да смо прет ход ни из гу би ли. Иде мо 
да ље, раз ми шља мо о на ред на два ко ла 
и о плеј офу  ис та као је тре нер ЖОК „Је
дин ства“ Јо во Ца ко вић.

С дру ге стра не, тре нер ОК „Ин ђи ја“ Ни
ко ла Јер ко вић ни је у пот пу но сти за до во
љан при ка за ном игром до ма ћих од бој ка
ши ца, али сма тра да су пру жи ли до бар 
от пор „Је дин ству“.

– Оста је ве ли ки жал за тре ћим се том, 
али сва ка ко нам сле ди ана ли за при ка за
не игре. Су штин ски ми мо ра мо са че ка ти 
„Срем“ у сле де ћу су бо ту и „Спар так“ ко ји 
нам до ла зи на го сто ва ње. Мо ра мо од и
гра ти бо ље и на јед ној и дру гој утак ми ци. 
Ово не ће би ти до во љан ни во за по бе ду 
ко ја ће нам ве ро ват но зна чи ти плејоф 
ре као је Јер ко вић. М.Ђ.

ЖОРК „Бор Zi Jin Cop per“ Бор   ЖРК „Же ле зни чар“ 
Ин ђи ја 26:31 (13: 14)

ЖОРК „Бор Zi Jin Cop per“: Дра го љу бо
вић, Јо но вић, Вуј но вић, Мај кић, Ра до вић, 
Ли лић, Бог да но вић, То мић, Стан ко вић, 
Ма ри но вић, Ри стић, Пе тро вић, Мла де
но вић, Су јић, Илић, Ни ко лић.

Тре нер: Зо ран Бар бу ло вић
ЖРК „Же ле зни чар“: Жак, Ча врић, Обре

но вић, Та бак, Авра мо вић, То до ро вић, 
Ло врић, Ко ва чић, Жа ку ла, Си мић, Ота
ше вић, Чин ку, Иг ња то вић, Јо ва но вић, Ва
сиљ ко вић (К), Те шић.

Тре нер: Вла да Ши ми чић
По сле крат ке па у зе због ЕХФ не де ље 

на ци о нал них ти мо ва, жен ски клу бо ви су 
се ми ну лог ви кен да вра ти ли на те рен. У 
окви ру 17. ко ла АР КУС ли ге за ру ко ме та
ши це у пе так, 10. мар та, сна ге су од ме
ри ле ЖОРК „Бор Zi Jin Cop per“ из Бо ра и 
ак ту ел не шам пи он ке ЖРК „Же ле зни чар“ 
Ин ђи ја. Ру ко ме та ши це из Сре ма кре ну ле 

су си ло ви то од са мог по чет ка су сре та у 
бор ској ха ли те од мах пр во по лу вре ме 
за вр ши ле у сво ју ко рист, 13:14.

У дру гом по лу вре ме ну, пр вих осам ми
ну та обе еки пе би ле су егал, али у 38. 
ми ну ту ме ча ру ко ме та ши це „Же ле зни ча
ра“ пра ве ре зул тат ску раз ли ку од че ти
ри го ла пред но сти, при ре зул та ту 15:19. 
Раз ли ка се, углав ном, кре та ла око че ти
ри го ла у ко рист го шћи све до 53. ми ну та, 
ка да се по пе ла на осам го ло ва, да би на 
кра ју су сре та би ло 26:31. 

Ина че, еки па из Ин ђи је не зна за по раз 
на по след њих пет ме че ва, док је ти му из 
Бо ра ово пр ви по раз на кон оства ре не 
две убе дљи ве по бе де у 15. и 16. ко лу. 

На кон 17. од и гра них ко ла, ЖРК „Же
ле зни чар“ за у зи ма тре ћу по зи ци ју на та
бе ли АР КУС ли ге Ср би је са осво је них 18 
бо до ва. М.Ђ.

СК „СРЕМ – СПИН”
Но ви тро фе ји
за ми тро вач ког
ве те ра на

Тре нер и играч Сто но те ни ског клу ба 
„Срем – спин” из Срем ске Ми тро ви це 
Жи ван Јо ва но вић на ста вио је са до брим 
ре зул та ти ма на не дав ним ве те ран ским 
тур ни ри ма у Бе че ју и Оџа ци ма где је 
осво јио вред не медаљe и при зна ња.

ЏУ ДО КЛУБ ЛСК
Осво ји ли три ме да ље

На „Tрофеју Зве зда ре” у Бе о гра ду одр
жа ном у су бо ту, 11. мар та уче ство ва ло је 
око 500 так ми ча ра из Ср би је, Бо сне и 
Хер це го ви не, Цр не Го ре и Бу гар ске.

Џу до клуб ЛСК из Ла ћар ка на сту пио је 
са пет так ми ча ра и оства рио за па жен ре
зул тат. Ла ћа рач ки бор ци осво ји ли су јед
но зла то, две брон зе и два пе та ме ста.

Вин чић Алек сан дар, мла ђи пи о нир 
осво јио је зла то у ка те го ри ји до 66 кг. Та
тја на Ра ко вић, мла ђа по ле тар ка у ка те го
ри ји до до 34 ки ло гра ма осво ји ла је брон
зу. Стра хи ња Би ро вљев, мла ђи ка дет до 
55 ки ло гра ма, осво јио је брон зу. Жељ ка 
Пу ре ше вић, мла ђа пи о нир ка, осво ји ла је 
пе то ме сто у ка те го ри ји до 32 ки ло гра ма.

Ди ми три је Опа чић, мла ђи пи о нир, био 
је пе ти у ка те го ри ји до 50 ки ло гра ма.
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СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ ЗА ОД БОЈ КА ШИ ЦЕ, 20. КО ЛО

Од бој ка ши це„Пар ти за на“ 
мак си мал не про тив 
„Сре ма“

ЖОК „Пар ти зан Ef bet“ Бе о град : ГЖОК „Срем“ СМ 3:0 
(25:23, 25:20, 25:17) 

ЖОК „Пар ти зан“ : Ашће рић, Ка са ви ца, 
Јо њев, Зу бић, Круљ, Кне же вић, Вук че
вић, Ву јо вић,  Ма ли нић, Ма тић, То мић, 
Бер ба то вић, тре нер Дар ко За коч

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

Од бој ка ши це Сре ма по ра же не су про
шле су бо те у зе мун ској ха ли „Ма стер“ 
од еки пе „Пар ти за на“ убе дљи вим ре
зул та том 3:0.  Ми тров чан ке су игра ле у 
стан дард ном са ста ву  при ма чи Ана Ми
хај ло вић  и Ми ли ца Ми лу но вић, ко рек
то ри Ду ња Гра бић и Дра га на Сте ва но
вић, а на по зи ци ја ма сред њег бло ке ра 

на сту пи ле су Јо ва на Ан тић и Ми ли ца 
Жи ва но вић. Озби љан от пор го шће су 
пру жи ле са мо у пр вом се ту. У при лич но 
не ква ли тет ној утак ми ци са обе стра не, 
„Срем“ је пот пу но под ба цио у при је му, 
што је уз ло шу игру на мре жи и од лу чи
ло меч. Ми тро вач ке од бој ка ши це  пру
жи ле су от пор са мо то ком пр вог се та 
ко ји је био не из ве стан до са мог кра ја. 
Шеф стру ке Мир ја на Му су лин очи глед
но ће мо ра ти да уло жи зна ча јан на пор 
ка ко би еки пу аде кват но при пре ми ла за 
на ред ни меч.

У на ред ном ко лу„Срем“ као до ма ћин 
игра „ком шиј ски“ ре ги о нал ни дер би про
тив ЖОК „Ин ђи ја“. Овај меч ће од лу чи ти 
о осмом ме сту у ли ги и ула ску у Плеј  
оф јед не од ове две еки пе.

ЖКК „Срем“ СМ  ЖКК „Рад нич ки” Обре но вац 67:55
(12:11, 9:14, 17:19, 29:11).

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

Ми тро вач ке ко шар ка ши це 
оста ју на вр ху та бе ле

ШКОЛ СКО ДР ЖАВ НО
ПР ВЕН СТВО
Шест ме да ља
за ми тро вач ке
ка ра тист ки ње

Школ ско пр вен ство Ср би је у ка ра теу 
за основ не и сред ње шко ле у ка та ма и 
бор ба ма у ор га ни за ци ји Са ве за за школ
ски спорт и Ка ра те фе де ра ци је Ср би је 
одр жа но је у не де љу, 12. мар та Вр њач кој 
Ба њи. Ме ђу так ми ча ри ма у ка та ма би ли 
су уче ни ци основ них и сред њих шко ла 
из Срем ске Ми тро ви це, чла но ви Ка ра те 
клу ба „Срем”, под мен тор ством тре не ра 
Иве Вин ко вић. На сту пи ло је осам так ми
чар ки овог клу ба ко ји су у из у зет но ја кој 
кон ку рен ци ји осво ји ле шест ме да ља и то 
два зла та, јед но сре бро и три брон за не 
ме да ље.

Зла то су осво ји ле Ан ђе ла Пе ро вић у 
так ми че њу де вој чи ца у  ка та ма  пе тог 
и ше стог раз ред (ОШ „Јо ван Јо ва но вић 
Змај”) и Са ра Стар че вић у  ка та ма за 
сед ми и осми раз ред (ОШ „Јо ван По по
вић”). Сре бро је осво ји ла Ду ња Бе ре
жни у ка та ма  за тре ћи и че твр ти раз ред 
(ОШ „Јо ван По по вић”). Брон за је при па
ла Ире ни Гру ја нић, пе ти и ше сти раз ред 
(ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”), Ми о ни Му
рић, пе ти и ше сти раз ред (ОШ „Јо ван Јо
ва но вић Змај”) и Ни ко ли ни Гру би ши за 
тре ћи и че твр ти раз ред (С.М.Ш „Дра ги ња 
Ник шић”).

КО ШАР КА
Зла то за уче ни це 
ОШ „Пе тар Ко чић“ 
из Ин ђи је

Уче ни це Основ не шко ле „Пе тар Ко чић“ 
из Ин ђи је по ста ле су др жав не пр ва ки ње 
у ко шар ци на не дав но одр жа ном ре пу
блич ком пр вен ству у ко шар ци на Сре
бр ном је зе ру. Пи о нир ке основ них шко ла 
так ми чи ле су се у гру пи од че ти ри по бед
ни ка ме ђу о кру га, из бо рив ши пр во ме сто 
у гру пи. До фи на ла, уче ни це ОШ „Пе тар 
Ко чић“ са вла да ле су еки пу ОШ „Љуп че 
Шпа нац“ из Бе ле Па лан ке, ОШ „Краљ 
Ми лу тин“ из Гра ча ни це и вр шња ки ње из 
ОШ „Сте ван Сре мац“ из Сен те.

У утак ми ци за пр во ме сто уче ни це ОШ 
„Пе тар Ко чић“ са вла да ле су еки пу ОШ 
„Ол га Ми ло ше вић“ из Сме де рев ске Па
лан ке ре зул та том 18:12, и та ко по ста ле 
др жав ни пр ва ци у ко шар ци.

У 3. ко лу плејоф так ми че ња Пр ве ре
ги о нал не жен ске ко шар ка шке ли ге ли ге, 
ЖКК „Срем“ про шлог ви кен да до шао је 
до но ве ва жне по бе де. Ве ли ка бор ба во
ђе на је то ком чи та вог ме ча. По сле че стих 
пре о кре та и ре зул тат ске клац ка ли це, 
ко шар ка ши це „Сре ма” по че ле су то ком 
тре ћег пе ри о да да „сла ма ју” про тив ни це. 
Ка ко је вре ме од ми ца ло „Срем” је играо 
си гур ни је. „Рад нич ки” ни је ус пео да су
стиг не дво ци фре ну пред ност до ма ћи на 
то ком по след њег пе ри о да па је „Срем” 
ру тин ски при вео меч кра ју и за бе ле жио 
тре ћу уза стоп ну по бе ду у плејофу.

За „Срем” су игра ле: Ми ли ца Ин ђић 

(23 по е на), Ма ри ја Ко стић (17 по е на), 
Мир ја на Ми ло ва но вић (12 по е на), Ни
ко ли на Ба ла нац (пет по е на), Ми ла Ни
ко лић (че ти ри по е на), Ми ли ца Ђор ђић  
(че ти ри по е на), Зо ра на Де до вић (два по
е на), Ми ли ца Је ри нић. Еки пу је са клу
пе успе шно во дио Не ма ња Ста мен ко
вић. Нај е фи ка сни ја игра чи ца у еки пи из 
Обре нов ца би ла је Ан ђе ла Ста мен ко вић  
са 25 по е на.

Ми тров чан ке се по сле све три по бе де 
у плејофу на ла зе на де о би пр вог ме ста 
на та бе ли. У сле де ћем ко лу „Срем” го
сту је у Зе му ну где ће игра ти ве ли ки дер
би са еки пом „Гирл Бо рац ба скет”.

Де таљ са утак ми це „Сре ма” и ко шар ка ши ца из Обре нов ца 
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СЕ О СКИ ФУД БАЛ

Пра ва спорт ска
по сла сти ца
За мно ге пра ва по сла сти ца. По че ла 

је но ва по лу се зо на у нај ни жим ли га
ма до ма ћег фуд ба ла. Па у зе ов де 

тра ју не што ду же те се по че так и жељ ни
је иш че ку је.

То је ме сто где се и да ље оства ру је 
по чет на иде ја фуд ба ла и по ред ви син
ских ко та, ко је је фуд бал дав но за по сео. 

Све је и по че ло у ма њим сре ди на ма у 
19. ве ку упра ву у тој ка те го ри ји,  над ме та
њем из ме ђу два су сед на се ла у Ен гле ској 
у ко јем је уче шће узео ве ли ки број ме шта
на оба на се ља на мно го про стра ни јем 
те ре ну од стан дард ног. Ова да нас по 
мно го че му нео бич на утак ми ца за ни мљи
вост је ве за на за сам по че так фуд ба ла.

У бу дућ но сти про пи са на су пра ви ла, 
игра је ра ци о на ли зо ва на и кре ну ла да се 
раз ви ја обр ну тим то ком од за ми шље ног. 
На стао је про фи та би лан про фе си о нал
ни спорт, ви ше би знис не го игра, а игра је 
оста ла са мо у оним нај ни жим ран го ви ма 
так ми че ња у ма лим ме сти ма на не рав
ним те ре ни ма оме ђе ним кр ву да вим 
ли ни ја ма, игра ли шти ма без три би на или 
пак са три би на ма ма лог ка па ци те та, 
др ве них кор нер за ста ви ца, клу па са 
ре зер вне игра че без по ста вље них сто ли
ца не где и без нат кро ва, игра ли шта на 
кра ју се ла на до мак ата ра и шу ме.

Ту је за др жа на она дав но ис ти сну та 
драж из елит них ран го ва. Чо век до ђе да 
по сма тра утак ми цу, а уства ри ви ше да 
гле да чла на по ро ди це, ком ши ју, при ја те
ља, да ви ди не ког зна ног из про тив нич
ког клу ба ко ји го сту је тај дан или пак да 
се ис при ча са при сут ним при ја те љи ма и 
по зна ни ци ма. Уда ље ност на се ља у нај
ни жим ли га ма бу де че сто за не мар љи ва, 
љу ди се зна ју, утак ми ца бу де до бар 
по вод за раз го вор и дру же ње.

Да ка же мо и ства ри ко је ни су све тле, 
се ва ју вар ни це на те ре ну, уме ат мос фе
ра да се уси ја и по диг ну тен зи је не кад и 
до тач ке кљу ча ња, су ди је се на ђу на 
та пе ту, су о ча ва ју се са увре да ма и прет
ња ма ме ђу тим ка ко бр зо пла не та ко бр зо 
и га сне, све не ми ле ства ри ка сни је 
по ста ју анег до та, не при јат но сти се за бо
ра ве, ни је ни мо гу ће све др жа ти у гла ви 
по што не ми лих при зо ра има из ко ла у 
ко ло али се увек ко ли ко знам до бро све 
за вр ши.

Пу бли ку и за ба вља ју чар ке на те ре ну. 
И пу бли ка се при дру жи  бу ји ци до ба ци
ва ња и убр за но во ди до га ђај ка еска ла
ци ји. Сре ћом на то ме оста не. То су атри
бу ти ко ји сто је уз се о ски фуд бал.

Али ов де се фуд бал игра искре но, 
од ва жно, из га ра се, а да се не тра жи чак 
и не оче ку је ни шта за уз врат, вла да 
по рив одав но по ти снут и за бо ра вљен 
код про фе си о нал них игра ча. Играч се о
ског клу ба до жи ви по вре ду због ко је не 
до би је ком пен за ци ју, одва ја вре ме од 
по слов них и по ро дич них оба ве за без да 
до би је на кна ду за то  а оста ви ср це на 

те ре ну док ће про фе си о на лац да се ште
ди и кал ку ли ше.

Игра се за сво је се ло где се од ра сло и 
про хо да ло, за мом чи ло,  где су му дав но 
ни кли ко ре ни и из ко јег у овој са вре ме ној 
по ма ми за гра дом и ту ђи ном не ка ни да 
оде. Игра се за до ка зи ва ње, пре стиж, за 
оста вља ње до брог ути ска код не ког за 
ко га зна да све пом но мо три. Игра се из 
сла сти и за до вољ ства.

И драж по бе де је ве ћи не го у кров ним 
ли га ма. За до вољ ство бу де не ма те ри јал
не и мо рал не при ро де. Шта ти зна чи ако 
по бе диш не ког из да ле ког од ре ди шта 
или дру ге др жа ве, пра ва са тис фак ци ја је 
кад по бе диш тим из ком шиј ског ме ста, 
Ада шев ци Мо ро вић и обр ну то, Ада шев
ци Ва ши ца, Мо ро вић Ви шњи ће во, Чал
ма Ди вош... 

Због све га то га, нај ни же ли ге љу ди ма 
чи не по сла сти цу. Не ко ис ко ри сти не дељ
но по под не да оде ван свог ме ста са мо 
да би гле дао утак ми цу оп штин ске ли ге, 
ра зу мљи во са свим за што то мо же да 
про бу ди за ни ма ње. Жељ ни смо дру га чи
јег.   Ни је то ви ше исти на ин те ре со ва ње 
и на бој као пре, оту пе лост ко ју је про из
ве ла да на шњи ца за ко ра чи ла је и на ове 
те ре не са мо ипак из вор ни фуд бал ов де 
је у од ре ђе ној ме ри оп стао. Жар у бор би, 
афи ни тет ка игри и по бе ди без опи пљи
вих ко ри сти. Још увек је то мо гу ће.

Ни је ово ди сци пли на ко ја је иму на на 
не га тив но сти, ни је ни би ла на ме ра  да се 
иде а ли зу је већ да се ис так ну спе ци фич
но сти. Не зна ли це се че сто ме ша ју у рад 
клу ба, су рев њи вост учи ни да се до бри 
то ко ви по ка ра ба се и спо соб ни и вред ни 
за у ста ве на пу ту да уз диг ну клуб и учи не 
не што ви ше. То је из гле да кон стан та од 
пам ти ве ка, али шта да се ка же за про
фе си о нал ни фуд бал и та мо шње ло мо ве. 
Ов де бар све оста је у ку ћи и не бу де 
ви рал но. У ства ри, све кре ће од оних нај
ви ших ета па и сли ва се ка до ле. 

Ту жна стра на се о ског фуд ба ла су и  
крат ко за др жа ва ње пер спек тив них и 
исто та ко про па да ње та ле на та. Мно ги и 
не де би ту ју за пр ви тим, а већ је ње гов 
та ле нат пре по знао не ко из обли жњег 
гра да и од ву као га та мо, или мно ги оста
ју ту за на век не оку ша ва ју ћи сво је ве шти
не не где да ље. Ко зна, мо жда је ово 
по след ње и бо ље. Не успе сва ко у вр хун
ској кон ку рен ци ји, не сна ђе се нај бо ље, 
а он да зна ју ства ри у сва ком сми слу да 
кре ну низ бр до, без бол ни је је због то га 
оста ти у ма тич ном клу бу не по ку ша вју ћи 
не што ви ше. Не ка да је бо ље да се за др
жи мо ту где је смо, стре мље ње ви си на ма 
ис ку ство нам по ка зу је мо же бол но да се 
оби је о гла ву.

До го ди се да по не ки се о ски клуб 
од ле ти ви со ко и та ко за вр ши у 1. 
ли ги. Да ћу при мер се ла Ба нат ски 

Двор од не ких 1000 ста нов ни ка и на ма 
по зна ти ји при мер из Пе ћи на ца и ви ше го
ди шњег бо рав ка „До њег Сре ма“ у нај е
лит ни јем ран гу.

Се о ски фуд бал зна код не ког да про бу
ди под сме хе и ома ло ва жа ва ње та ко ђе 
да бу де и пред мет па ро ди ја, а зна да 
про бу ди и се ту и дру ге ис кре не емо ци је. 
Ни шта ири тант ни је од под сме ха и ома
ло ва жа ва ња искре ног и емо тив ног. Ма ло 
шта и уби ја уз ви ше не емо ци је већ то.

На де тињ ство ће ме пр во асо ци ра ти 
утак ми це у мом се лу, а тек по сле оне гле
да не на те ле ви зи ји. Мо гу „Пар ти зан“ и 
„Зве зда“ би ти то ли ко ве ли ки, али ча ри на 
пр вом ме сту бу де ма ли те ре ни.

Где су по че ле мно ге зве зде, по че ле су 
у ма лом ме сту. И не са мо у фуд ба лу.

У овим ме сти ма се ро ди по тен ци јал, 
упра во ту пре ди спо зи ци је пр во иза ђу на 
ви де ло.

Из во ри ште је да се не гу је и очу ва, ако 
смо не мар ни он да има мо да га из гу би мо, 
пре су ши ће и пло до ва ви ше не ће би ти. 
Оста ће ха ос.
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„MOZ ZART BET“ ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ, 23. КО ЛО

Ми тров ча ни „на пу ту
ка свла чи о ни ци“
из гу би ли два бо да

АК „СИР МИ УМ“

Нај мла ђи од лич ни
на ху ма ни тар ном кро су

Нај мла ђи атле ти ча ри „Сир ми у ма” би
ли су из у зет ни  на су бот њем так ми че њу  
у Срем ској Ка ме ни ци  ху ма ни тар ном 
кро су за срећ ни је де тињ ство. Са со бом 
су по не ли гар де ро бу, играч ке и слат ки
ше, а вра ти ли су се са де сет ме да ља, од 
че га три злат не и још шест пла сма на ме
ђу пр вих пет.

Нај сјај ни ја од лич ја осво ји ли су Ена 
Са вић, Уна Џе вер и фе но ме нал ни Де јан 
Мој син ко ји је све сво је ри ва ле оста вио 
са сто ме та ра пред но сти.

До сре бр не ме да ље су до шли На ђа 

Ву ко вић, На та ли ја Ко ва чић, Ла ра Џе вер 
и Мак сим Ла ке тић. Брон зом су се оки
ти ли Вук Илић, Ан дреа Ма ри чић и Не да 
Јан ко вић. На ко рак до ме да ље, за у зев
ши че твр та ме ста до шли су: Ду ња Јо си
мо вић, Ми ла Ми мић, Ва си ли је Ма њак, 
Ја на Ву ко вић, Ма ша Илић.

Ор га ни за тор је био бес пре ко ран Сва ки 
уче сник у ци љу је до био ме да љу и со кић, 
ка жу у клу бу. Тре нер Го ран Па вло вић ни
је крио за до вољ ство и на ја вио је још бо
љи рад, оче ку ју ћи да ње го ви так ми ча ри 
мо гу мно го бо ље.

ФК „Рад“ Бе о град – ФК „Рад нич ки“ СМ 2:2 (0:0)
ФК „РАД“: Ђур ко вић, Ми тро вић, Алек

сис, Ђ. Јо ва но вић, Ви до вић, Мла де но вић, 
Ар сић, (од 85. Стој ков), Ми хај ло вић, Га
шић (од 53. Жи во ји но вић), Ма р ки шић, В. 
Јо ва но вић (од 67. Рат ко вић). Тре нер: Де
јан Ни ко лић

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, Гр бо вић, 
Иг ња то вић, Спа со је вић, Ми о дра го вић, 
Ивић, Пе тро вић, Ри сто вић (од 93. Иса и ло
вић), Ву јић (од 65. Га јић), С.Илић (од 65. 
Ча ра пић), Ђор ђе вић. Тре нер: Де јан Ни ко
лић

Су ди ја: Ни ко ла Ђор ђе вић, по моћ не су
ди је: Жив ко вић, Го ве да ри ца

Жу ти кар то ни: Ма хај ло вић, Мар ки шић 
(„Рад“), Спа со је вић („Рад нич ки“). Цр ве ни 
кар тон: Ви до вић („Рад“)

Еки пу „Рад нич ког“ све га не ко ли ко тре
ну та ка де ли ло је од сва три пр вен стве на 
бо да на го сто ва њу „Ра ду“ са бе о град ске 
Ба њи це, али је нај бо љи по је ди нац  ме ча 
од и гра ног у су бо ту, 11. мар та, Вик тор Жив
ко вић у на док на ди вре ме на по сти гао свој 
дру ги гол и ану ли рао пред ност го сти ју из 
Срем ске Ми тро ви це. Бор бе на утак ми ца 
по че ла је са не ко ли ко шан си обе еки пе, 
али је пр во озбиљ ни је де ша ва ње био цр

ве ни кар тон ко ји је су ди ја по ка зао игра чу 
„Ра да“ Мар ку Ви до ви ћу, ко ји је у по ку ша ју 
да за у ста ви про дор Ни ко ле Ра сто ви ћа на 
сво јој по ло ви ни те ре на нео пре зно стар то
вао са ле ђа и обо рио го сту ју ћег игра ча. 
„Гра ђе ви на ри“ се ни су сла га ли са овом 
од лу ком ар би тра али су меч на ста ви ли са 
игра чем ма ње. На од мор се оти шло без 
го ло ва на обе стра не. Ми тров ча ни су у на
став ку има ли иде ал ну при ли ку пре ко Не
ма ње Спа со је ви ћа ко ји је гла вом на де сној 
стра ни  пе тер ца до ма ћи на био не пре ци
зан. Ини ци ја ти ва „Рад нич ког“  кру ни са на 
је у 51. ми ну ту по гот ком Ни ко ле Иг ња то ви
ћа ко ји је гла вом за хва тио лоп ту из кор не
ра са де сне стра не. Уво ђе ње Жи во ји но ви
ћа по ка за ло се као од ли чан по тез тре не ра 
„Ра да“, јер је овај играч у 62. ми ну ту у 
ше сна е стер цу го сти ју за хва тио лоп ту од
би је ну од гол ма на Дра ги ће ви ћа и сме стио 
је иза ње го вих ле ђа. Го сти су на ста ви ли 
аги та ци ју ка го лу „гра ђе ви на ра“. Има ли 
су леп по ку шај „ма ка зи ца ма“, да би тек у 
84. ми ну ту на од лич ну ду бин ску аси стен
ци ју Уро ша Га ји ћа Кр ста Ђор ђе вић сјај но 
гла вом за хва тио лоп ту и до нео пред ност 
го сти ма од 2:1. Мал те не на пу ту до свла
чи о ни це, у на док на ди вре ме на, до ма ћа 
еки па из ве ла је ефи ка сан на пад у  све га 
не ко ли ко по те за. Њи хо ва „де сет ка“ и џо
кер на овом ме чу  Вик тор Жи во ји но вић 
од лич но сна шао и из ме ђу од брам бе них 
игра ча „Рад нич ког“  ефект ним удар цем 
ле вом но гом са вла дао је  го сту ју ћег гол
ма на. Ми тров ча ни су до кра ја ме ча има ли 
јед ну из глед ни ју при ли ку, али су мо ра ли 
да се за до во ље још јед ним не ре ше ним 
ре зул та том. По сле куп су сре та са „Цр ве
ном зве здом“ еки па „Рад нич ког“ до че ка ће 
на ред ног ви кен да ли де ра на та бе ли, но во
бе о град ски ИМТ у бор би за пр ви три јумф 
у на став ку пр во ли га шке се зо не. Д. М.

СБК „РУ МА“
Осво је не
три ме да ље

На Пр вен ству Ср би је за ка де те и ју ни
о ре у асаса ва теу чла но ви Са ва те бокс 
клу ба „Ру ма“ су осво ји ли злат ну и две 
сре бр не ме да ље.

Зла то је осво јио ка дет Да вид Пил у ка
те го ри ји пре ко 75 ки ло гра ма, а сре бро 
ју ни о ри Лу ка Ср бља нин у ка те го ри ји до 
65 кг и Лу ка Кур ци нак у ка те го ри ји до 75 
ки ло гра ма. 

– Ово је још јед но ле по ис ку ство за 
мла де так ми ча ре на шег клу ба и до бри 
ре зул та ти на по чет ку ове го ди не. Већ 9. 
апри ла, у Спорт ском цен тру у Ру ми би
ће одр жа но Пр вен ство Ср би је за се ни о
ре у асау са ва теу где ће на сту пи ти на ши 
так ми ча ри ста ри јих уз ра ста, ка же Ми о
драг Ра кић, тре нер СБК „Ру ма“.

Пр вен ство Ср би је за ка де те и ју ни о ре 
је одр жа но 11. мар та у Спорт ској ха ли 
„Је зе ро“ у Ки кин ди. С. Џ.

ПВК „СРЕМ”

На гра ђе ни нај бо љи 
пли ва чи 

Ре дов на Скуп шти на Пли вач кова тер
по ло клу ба „Срем” из Срем ске Ми тро ви
це одр жа на је 6. ма р та. По ред ре дов них 
из ве шта ја, до де ље на су и при зна ња. За 
нај бо љег спор ти сту го ди не про гла ше
на је Ми ли ца Љу би са вље вић, нај бо ља 
пли ва чи ца клу ба, шам пи он ка Ср би је у 
пли вач ком ма ра то ну. За нај бо љег пли
ва ча про гла шен је Стра хи ња Др ма но
вић, осва јач ви ше де се ти на ме да ља на 
ме ђу на род ним пли вач ким так ми че њи ма 
и тре ћи на ре пу блич ком школ ском пр
вен ству. По ред њих, бес плат ним пли
вач ком кам пом,  спорт ском опре мом и 
бес плат ним сва ко днев ним тре нин зи ма 
на ба зе ну на гра ђе ни су: Ма те ја Ви до вић, 
ви ше стру ки ма ра тон ски шам пи он, Не ма
ња Ра до вић шам пи он Вој во ди не, Алек
сан дар Ко ва че вић, дво стру ки шам пи он 
Ср би је на Спе ци јал ној олим пи ја ди, Бо
шко Ђе кић, ви це шам пи он школ ског так
ми че ња Ср би је. У то ку ове го ди не пли
ва чи су обо ри ли 240 клуп ских ре кор да и 
осво ји ли 167 ме да ља на ме ђу на род ним 
пли вач ким так ми че њи ма.

ФК „Рад нич ки“ и до са да шњи  шеф 
струч ног шта ба Де јан Ни ко лић спо ра
зум но су окон ча ли са рад њу. Еки пу ће 
до из бо ра но вог тре не ра у на ред ним 
да ни ма во ди ти до са да шњи по моћ ни 
тре нер Де јан Гру јић. Ми тро вач ки клуб 
за хва лио се бив шем тре не ру и по же
лео му сре ћу у да љем ра ду.

Де јан Ни ко лић
ви ше ни је тре нер
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ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ
ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛО КАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ,

И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 
Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5

На осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну
(“Сл. гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09)

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА

НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац про
јек та „TEH NO GA MA“ д.о.о. Ши ма нов ци, Деч ка 157 спро
ве ден је по сту пак про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за 
про је кат Из град ња скла ди шног објек та и над стре шни
це за ау то мо би ле на ло ка ци ји у Ши ма нов ци ма, у гра ђе
вин ском под руч ју, на кат. парц. бр. 3041/5 K.O. Ши ма нов
ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. У спро ве де ном 
по ступ ку про це не ути ца ја до не то је ре ше ње бр. 501
18/2023III02 од 10.03.2023 го ди не ко јим је утвр ђе но да 
ни је по треб на про це на ути ца ја пред мет ног про јек та на 
жи вот ну сре ди ну и да но си лац про јек та мо же при сту пи ти 
ре а ли за ци ји про јек та под усло вом да се при ме не ме ре 
ко је су де фи ни са не по ме ну тим ре ше њем над ле жног ор га

на и ис по шту ју сви усло ве и са гла сно сти дру гих над ле
жних ор га на и ин сти ту ци ја, у скла ду са по себ ним за ко ном.

До не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи зах те ва но си о ца 
про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма про јек
та, као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та 
за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за 
ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди
ну (“Сл. гла сник РС“, број 114/08).

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

О најбољима
и најглупљима

Да је не ко не кад ре као да ће ма ла 
зе мља као што је Ср би ја има ти у 
исто вре ме нај бо љег ко шар ка ша и 

нај бо љег те ни се ра све та, ма ло ко би 
по ве ро вао. Те шко је и пој ми ти ко ли ко је 
то ве ли ка ствар, а ве ро ват но ћа за та ко 
не што је си гур но ми ни мал на. Слич но је и 
са Хр ва ти ма и њи хо вом фуд бал ском 
ре пре зен та ци јом, али не ће мо о то ме. То 
је те ма ко ја бо ли ве ћи ну ов да шње јав но
сти.

Но вак Ђо ко вић је спорт ски фе но мен, 
то је са да већ сви ма ја сно. И у по зним 
го ди на ма, ка да се ње го ва два тра ди ци о
нал на ри ва ла Фе де рер и На дал рас па да
ју и ди жу ру ке од про фе си о нал ног спор
та, наш те ни ски ас ша ма ра сво је ма ње 
ис ку сне про тив ни ке као да су тра не 
по сто ји.

Ја сно је да Ђо ко вић са да ви ше ко ри
сти гла ву не го фи зи ка ли је, јер сва ка ко не 
мо же да игра истим ин те зи те том као пре 
10 го ди на. Бри љан тан је на чин на ко ји 
раз о ру жа ва сво је ри ва ле и ула зи им под 
ко жу. То су већ ства ри ве за не за ис ку ство 
и спорт ску ин те ли ген ци ју.

Вест из Аме ри ке да је срп ском те ни се
ру спу ште на рам па за ула зак у зе мљу 
уо чи тур ни ра у Ин ди јан Вел су про бу ди ла 
је не ке ду хо ве из бли же про шло сти. У 
мо мен ту ка да сви же ле да пи зда ри ју са 
ко ро ном оста ве иза се бе као не ки ру жан 
сан, по но во се ја вља те ма вак ци на и сло
бо де кре та ња. Шта год ми сли ли о све му 
то ме, јед но је из ве сно – озбиљ не др жа ве 
не пра ве уступ ке и из у зет ке без об зи ра 
на то ко си.

Ђо ко ви ћев тим се на да да ће Аме ри 
мо жда по пу сти ти пред тур нир у Ма ја ми ју 

ко ји се игра кра јем ме се ца, али ка ко 
ства ри сто је, мр ка ка па од то га. И уоп
ште, упит но је и ње го во уче шће на аме
рич ком Грен сле му ове го ди не ако пра ви
ла оста ну ова ква. Ште та, јер би Но вак 
баш ту мо гао да ове ри сво ју ка ри је ру и 
зва нич но по ста не нај бо љи свих вре ме на.

Та мо пре ко ба ре де ша ва се ве се ли ја 
при ча, а ве за на је за још јед ног на шег 
ју но шу ко ји се по пео на врх све та. Ни ко ла 
Јо кић ће, по све му су де ћи, по тре ћи пут 

за ре дом по ста ти нај ко ри сни ји играч НБА 
ли ге. Ове се зо не Јо кић на ста вља да 
ру ши ре кор де, што и ни је из не на ђе ње 
узев ши у об зир број ке ко је је по сти гао у 
по след њих не ко ли ко го ди на.

Де жме ка сти Сом бо рац је већ са да 
ушао у исто ри ју аме рич ке ко шар ке у мно
гим ка те го ри ја ма. По да так ко ји зву чи 
за стра шу ју ће ако се зна да Џокер има 
пред со бом ба рем још пет го ди на вр хун
ске ко шар ке.

Не ствар на је ла ко ћа са ко јом се Јо кић 
но си са остат ком ли ге ко ја пр шти од сна ге 
и те сто сте ро на. Ин те ли гент ни по те зи, 
аси стен ци је и фин те по ста ли су са став ни 
део ре пер то а ра овог скром ног мом ка ко ји 
не же ли пре ви ше да се екс по ни ра, иа ко је 
је дан од нај ве ћих та ле на та ика да ви ђе
них у ко шар ци. Пре не ки дан је осва нуо 
сни мак на ко јем се ви ди ка ко Ср бин пи ше 
не што на та блу и ор га ни зу је ак ци ју за сво
је са и гра че то ком тајм – ау та. Што би 
ре кли, пре шао је игри цу.

Ових да на па жњу је иза зва ла кон
тро верз на из ја ва бив шег НБА шам
пи о на Кен дри ка Пер кин са. Ова лик 

је, по ред го ми ле бу да ла шти на ко је су 
иза шле из ње го вих уста, ин ди рект но 
ус твр дио да Јо кић до би ја МВП ти ту ле 
за то што је бе лац. Др знуо се још да спо
ме не Дир ка Но виц ког и Сти ва Не ша. Ето, 
као, њих тро ји ца ни су би ли у вр ху ли сте 
стре ла ца у НБА ли ги, а до би ја ли су ти ту
ле нај ко ри сни јих игра ча. Ваљ да је овај 
го спо дин, чи ји по глед, исти на, не пле ни 
бог зна ка квом ин те ли ген ци јом, мо рао до 
са да да на у чи да ко шар ка ни је са мо уба
ци ва ње лоп те кроз обруч.

И ако му то до са да ни је би ло ја сно, 
си гур но са да је сте, јер су број ни бив ши 
игра чи и ко шар ка шки тре не ри јед но гла
сно ста ли на стра ну на шег ко шар ка ша. 
Пер кинс је ис пао бу да ла ко ја је уба ци ла 
ра си зам у при чу о МВП ти ту ла ма и 
ди рект но про звао не ке од нај ве ћих 
ле ген ди игре под обру чи ма. Кла си чан 
при мер ка ко људ ска глу пост не ма гра ни
ца. Али то је већ про блем ESPNа ко ји је 
овом па њу дао по сао ко шар ка шког ана
ли ти ча ра.   

Пер кинс је ис пао бу да ла 
ко ја је уба ци ла ра си зам у 
при чу о МВП ти ту ла ма и 

ди рект но про звао не ке од 
нај ве ћих ле ген ди игре под 
обру чи ма. Кла си чан при
мер ка ко људ ска глу пост 
не ма гра ни ца. Али то је 

већ про блем ESPNа ко ји 
је овом па њу дао по сао 

ко шар ка шког ана ли ти ча ра
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ОВАН: Де лу је те као 
осо ба ко ја не ма вре
ме на за не ке по вр
шне су сре те. Бо ље је 

да се по на ша те што уме ре ни је 
јер сво јим енер гич ним по на ша
њем код не ких са рад ни ка под
сти че те раз ли чи те ре ак ци је и 
не го до ва ње. Ста ло вам је да 
сво јој по ро ди ци и во ље ној осо би 
при у шти те ви ше ра до сти у за јед
нич ком жи во ту.

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ко од 
са рад ни ка не ма 
до вољ но ин те ре со
ва ња да ис по шту је 

за јед нич ки по слов ни до го вор, 
што не ми нов но усло вља ва од ре
ђе ни гу би так. Де лу је те за бри ну то 
због но вих ин фор ма ци ја. Упо р но 
по ку ша ва те у нај кра ћем ро ку да 
ре ши те не ке ве ли ке про бле ме. 
Скло ни сте че стим про ме на ма 
рас по ло же ња, као и дру штва 
ко је при вла чи ва шу емо тив ну 
па жњу.

РАК: По слов ни про
бле ми са ко ји ма се 
тре нут но су о ча ва те 
зах те ва ју до дат ни 

на пор или до бру кон цен тра ци ју. 
Не ма по тре бе да ре а гу је те ис хи
тре но и да пре це њу је те сво је 
мо гућ но сти пред око ли ном. 
До бра љу бав на стра те ги ја под
ра зу ме ва и спрем ност да се 
не пре кид но пре ва зи ла зе огра ни
че ња кроз ко ја про ла зи те са сво
јим парт не ром.

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

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

ДЕ ВИ ЦА: Не ко вам 
да је ко ри сне ин фор
ма ци је и на та кав 
на чин вам по ма же да 

пра вил ни је про це њу је те раз ли
чи те по слов не мо гућ но сти ко је 
има те на рас по ла га њу. Сло бод
но из ра зи те не ка сво ја по ти сну
та осе ћа ња или на ме ре. Учи ни
те не ки по се бан гест па жње пре
ма свом парт не ру у при лог 
за јед нич кој сре ћи ко ју тре ба 
не го ва ти.    

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

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

ШКОР ПИ ЈА: Не ко 
вам да је ко ри сне су ге
сти је ко је ла ко мо же те 
да при ме ни те при ли

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

СТРЕ ЛАЦ: 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 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. 

ЈА РАЦ: Има те до бар 
пред о се ћај и успех 
вам се на ла зи на 
до хват ру ке. Нај ви ше 

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

ВО ДО ЛИ ЈА: У до го во
ру са са рад ни ци ма 
са да на успе шан 
на чин мо же те да 

ре ши те низ ва жних пи та ња. 
На ста ви те да под сти че те за јед
нич ке до го во ре и удру жи ва ње по 
ра зним осо ба ма. По тру ди те се да 
не ко озбиљ но схва ти ва ше иде је 
око фи нан сиј ских зах те ва. У од но
су са љу бав ним парт не ром про ла
зи те  кроз про мен љи ву фа зу, али 
не тре ба да се пре да је те. 

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

по слов них пи та ња ко је има те. 
Обра ти те па жњу на су ге сти је 
ко је вам да је јед на ис ку сна осо
ба. Ако вам је ста ло да про ме
ни те и по бољ ша те свој од нос са 
во ље ном осо бом он да по ка жи
те ви ше раз у ме ва ња за кри те
ри ју ме ко је ко ри сти дру га стра
на.  

VREMEPLOV
15. март

44. п.н.е. Ре пу бли кан ски за ве
ре ни ци ко је су пред во ди ли 
Брут и Ка си је у Се на ту уби ли 
рим ског ца ра и вој ско во ђу Га ја 
Ју ли ја Це за ра.
1824. Ро ђен срп ски пи сац 
Бран ко Ра ди че вић, нај зна чај
ни ји пе сник срп ског ро ман ти
зма. Оду ше вљен при ста ли ца 
Ка ра џи ће ве је зич ке ре фор ме, 
пе снич ким сло бо да ма озна чио 
про дор у но ву епо ху срп ске 
по е зи је.

16. март
1521. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Фер нао де Ма ге лан сти гао на 
Фи ли пи не, где је кра јем апри ла 
по ги нуо у су ко бу с до мо ро ци
ма. По сле три го ди не пло вид
бе око све та, у Шпа ни ју се 
1522. од пет бро до ва ње го ве 
екс пе ди ци је вра ти ла са мо 
“Вик то ри ја” са 18 чла но ва 
по са де. Тим пу то ва њем пр ви 
пут опло вље на Зе мља. 

17. март
1938. Ро ђен ру ски ба лет ски 
играч Ру долф Ну ре јев, јед на 
од нај ве ћих зве зда свет ске 
ба лет ске сце не XX ве ка. На 
За пад еми гри рао по сле го сто
ва ња у Па ри зу у ју ну 1961. 
Упам ћен по глав ним уло га ма у 
мно гим ба ле ти ма.
1963. У еруп ци ји вул ка на Агунг 
на ин до не жан ском остр ву 
Ба ли жи вот из гу би ло нај ма ње 
11.000 љу ди.

18. март
1780. Ро ђен Ми лош Обре но
вић, во ђа Дру гог срп ског устан
ка, об но ви тељ др жав но сти 
Ср би је. Срп ски кнез од 1815. до 
1839. и од 1858. до смр ти 1860, 
из бо рио Ср би ји ауто но ми ју у 
окви ру Ото ман ског цар ства, а 
за се бе на след ну ти ту лу кне за. 

19. март
1945. Ве ли ка Бри та ни ја при
зна ла Вла ду Де мо крат ске 
Фе де ра тив не Ју го сла ви је, на 
че лу с Јо си пом Бро зом Ти том. 
По сле Ве ли ке Бри та ни је, ДФЈ 
при зна ле и САД, 18. мар та, и 
СССР, 29. мар та. 

20. март
1997. Бе о град ски сту ден ти 
про сла ви ли су по бед нич ком 
шет њом цен тром гра да ис пу
ње ње њи хо вог по след њег зах
те ва  остав ке рек то ра и сту
ден та про рек то ра. То је био и 
по след њи дан сту дент ског про
те ста ко ји је по чео 20. но вем
бра 1996. због фал си фи ко ва
ња ре зул та та ло кал них из бо ра 
у Ср би ји. 

21. март
1685. Ро ђен је Јо хан Се ба сти
јан Бах, на чи јем де лу се те ме
љи не мач ка му зич ка тра ди ци
ја.
1913. Ро ђен је ју го сло вен ски 
књи жев ник Иван Го ран Ко ва
чић, аутор по е ме “Ја ма” (1943), 
по тре сног де ла о зло чи ни ма у 
Дру гом свет ском ра ту у ко ји ма 
је и сам стра дао. 

HOROSKOP

Сре да, 15. (2) март 
Све ти све ште но му че ник Те о
дот, Епи скоп ки ри неј ски

Че твр так, 16. (3) март 
Све ти му че ни ци Ев тро пи је, 
Кле о ник и Ва си лиск

Пе так, 17. (4) март 
Пре по доб ни Ге ра сим Јор дан ски

Су бо та, 18. (5) март 
Све ти му че ник Ко нон Иса вриј
ски; Пре по доб ни Мар ко Под ви
жник

Не де ља, 19. (6) март 
Све та 42 му че ни ка Амо реј ска

По не де љак 20. (7) март 
Све тих се дам све ште но му че ни
ка епи ско па Херспнских

Уто рак 21. (8) март 
Све ти Те о фи лакт Ис по вед ник, 
Епи скоп ни ко ми диј ски

Crkveni
kalendar

Пи ле ћа крил ца 
са чи ли јем

Са стој ци: пи ле ћа крил ца 600 г, 
сок од по мо ран џе и ма ло на рен
да не ко ре, сок од ли му на 2 ка ши
ке, све же це ђен со ја сос 4 ка ши
ке, бе ли лук 3 че на, па си ра на 
чи ли 1 ка ши чи ца, љу та але ва 
па при ка, ке чап  2 ка ши ке, ма сли
но во уље 4 ка ши ке, ше ћер 2 
пр сто хва та, би бер, со.

При пре ма: По ме шај те све 
са стој ке за ма ри на ду осим пи ле
ћих кри ла ца. У та ко на пра вље ној 
ма ри на ди на то пи те крил ца, до бро 
их ма жу ћи рав но мер но. Оста ви те 
да се ма ри ни ра ју 2 са та у по кри
ве ној по су ди. На кон то га их ис пе
ци те на ро шти љу или их по ре ђај
те у по су ду за пе че ње и ис пе ци те 
у рер ни.

• Ни шта ни је све то, све 
је бру то и не то.
• Мир но идем кри вим 
пу тем.
• Сре ћа се не мо же ку пи
ти ал не сре ћа мо же


