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МИ НИ СТАР ИН ФОР МИ СА ЊА И ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈА МИ ХА И ЛО ЈО ВА НО ВИЋ
ПО СЕ ТИО СРЕМ СКУ МИ ТРО ВИ ЦУ 

Бр зи ин тер нет сти гао
у Ста ру Бин гу лу

Ми ни стар ин фор ми са ња и те ле ко му-
ни ка ци ја Ми ха и ло Јо ва но вић при ли ком 
по се те Срем ској Ми тро ви ци, 15. мар та 
се са стао гра до на чел ни цом Све тла ном 
Ми ло ва но вић и на род ним по сла ни ком 
То ми сла вом Јан ко ви ћем. Са стан ку је 
при су ство вао и ге не рал ни ди рек тор Те-
ле ком Ср би је Вла ди мир Лу чић. За јед-
но су об и шли услу жни цен тар град ске 
упра ве и том при ли ком раз го ва ра ли о 
ва жно сти уво ђе ња елек трон ских услу га 
за гра ђа не. На кон са стан ка у Град ској 
ку ћи, упу ти ли су се у Ста ру Бин гу лу, се-
ло у ко ме је за вр шен по сао на спро во-
ђе њу оп тич ке мре же. Нај бо љи при мер 
за то ко ли ко ће ин тер нет до при не ти 
ме шта ни ма, је сте основ на шко ла, ко ја 
има са мо јед ног, али вред ног ђа ка.

– Од зив ме шта на је ве ли ки. Већ пр-
вог да на 35 од сто њих је пот пи са ло 
уго вор са „Те ле ко мом“ и има ће бр зи 
ин тер нет. Раз го ва ра ју ћи са оста лим 
љу ди ма из це лог се ла, сви ће уско ро 
по ста ти ко ри сни ци. Ме шта ни са да мо гу 
да за вр ше све по сло ве са јав ном упра-
вом пу тем те ле фо на или ра чу на ра, али 
то до са да ни су мо гли без ин тер не та. 
Дру га ва жна ствар је да ће ђа ци има ти 
при ступ ди ги тал ним са др жа ји ма и има-
ће исте усло ве као у ве ли ким гра до ви-
ма. Та ко ђе, да нас не мо же те по кре ну ти 
би знис ако не ма те ин тер нет. То је при-

ли ка да ра де елек трон ску тр го ви ну и 
про из во де да про да ју пре ко ин тер не та. 
Че твр ти раз лог су мул ти ме ди јал ни са-
др жа ји, из ме ђу оста лог је из ја вио ми ни-
стар Јо ва но вић.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма у Ста рој 
Бин гу ли, на род ни по сла ник То ми слав 
Јан ко вић је ка зао да је из у зет но зна-
чај но да љу ди у ру рал ном кра ју има ју 
пра ву и бла го вре ме ну ин фор ма ци ју о 
то ме шта се де ша ва око њих и у све ту. 
Он је до дао да је овај про је кат до бар 
при мер са рад ње ло кал ног и др жав ног 
из вр шног апа ра та.

Вла да Ре пу бли ке Ср биіе ула же 120 
ми ли о на евра ка ко би сви гра ђа ни има-
ли мо гућ ност при сту па бр зом ин тер не-
ту. Про је кат ће об у хва ти ти ви ше од 700 
ру рал них на се ља и се ла, као и ви ше 
од 120.000 до ма ћин ста ва и 700 шко ла, 
из гра ди ће се 4.700 оп тич ких тра са, док 
ће за вр шет ком про јек та, до кра ја 2025. 
го ди не ви ше од 99 од сто до ма ћин ста-
ва у Ср би ји има ти брз фик сни при ступ 
ин тер не ту.

– Ква ли тет ин тер не та и те ле ви зи је 
ко ји се од са да пру жа ју ко ри сни ци ма 
овог се ла, јед нак је ква ли те ту ин тер не-
та ко ји има ју гра ђа ни Но вог Са да или 
Бе о гра да. По же лео бих Теи, ко ја је за 
са да је ди ни уче ник ис ту ре ног оде ље ња 
Основ не шко ле „Све ти Са ва“, да ко ри-

сти ин тер нет за сти ца ње но вих зна ња, 
по ру чио је Вла ди мир Лу чић, ге не рал ни 
ди рек тор Те ле ком Ср би је.

У шко ли у Ста рој Бин гу ли де ле га ци ју 
су до че ка ли ди рек то ри ца, учи тељ, ме-
шта ни као и Те и ни ста ри ји дру га ри. 

– Тру ди мо се да град и на ша се ла бу-
ду бо ља ме ста за жи вот гра ђа на. То је 
за јед нич ки циљ ло кал не са мо у пра ве 
и ми ни стар ства. Упо зна ли смо ми ни-
стра са оним што ми ра ди мо за сво је 
гра ђа не, об и шли смо услу жни цен тар, 
„еУ пра ву“ и об ја сни ли ка ко функ ци о ни-
ше пор тал „еГра ђа нин“. До шли смо да 
за јед нич ког за кључ ка да то до бро ра-
ди мо, ре кла је Све тла на Ми ло ва но вић 
и под се ти ла да ће пор тал „еА грар“, но-
ва елек трон ска услу га у на шој зе мљи, 
би ти од ве ли ког зна ча ја упра во у овом, 
по љо при вред ном кра ју.

Про је кат раз во ја ши ро ко по ја сне ин-
фра струк ту ре у ру рал ним пре де ли ма 
Ре пу бли ке Ср би је је при о ри тет Вла де 
РС и Ми ни стар ства ин фор ми са ња и 
те ле ко му ни ка ци ја. У ци љу раз во ја ди-
ги та ли за ци је обра зов ног си сте ма и са-
вре ме ног при сту па обра зо ва њу и ино-
ва ци ја ма, ре сор но ми ни стар ство на-
ста вља рад на ка пи тал ним про јек ти ма. 

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Посета школи у Старој Бингули

Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за класичну ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма

(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2023. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по-
ве ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву 
на гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре-
ћу 200 евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги-
че вић (ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић 
(но ви нар и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), 
Мухарем Баздуљ (књижевник и но ви нар), Дра-
га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник у не дељ ни ку 
НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – уред ник у 
По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на други пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та-

же у пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2022. до 31. ав гу-
ста 2023. го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту 
ша љу на e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m 
са на зна ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да 
по ша ље једну ре пор та жу, до 7.000 карактера.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2023. го-
ди не у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-
556 и 064/643-73-53.
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

„Хап ше ње Пу ти на”
у ду ху за ко на

Ка да је на су сре ту са не ко ли ко 
хи ља да гра ђа на у Срем ској 
Ми тро ви ци Алек сан дар Ву чић 

по ме нуо шо кант ну вест, ко ја га „ума
ло ни је обо ри ла с но гу”, о на ло гу 
Ме ђу на род ног кри вич ног су да у Ха гу 
да се ухап си пред сед ник Ру си је Вла
ди мир Пу тин, ма са при сут них од го
во ри ла је зви жду ци ма. Пред сед ник 
је за мо лио оку пље не да се не упра
вља ју пре ма емо ци ја ма, јер ова 
не ве ро ват на вест не обе ћа ва да ће 
Ср би ји, ко ја ни је уве ла санк ци је 
Ру си ји, би ти лак ше. 

Пред сед ник ће, из ве сно је, у на ред
ним су сре ти ма са гра ђа ни ма сва ка ко 
гле да ти да из бег не по ми ња ње чуд
ног на ло га Ха шког су да, јер зви жду
ци си гур но не ће из о ста ти. Ср би ја већ 
две де це ни је зви жди су ду ко га Ср би 
до жи вља ва ју не као суд прав де већ 
као суд по тре бе За па да да се у срп
ском на ро ду „про на ђе” до вољ но рат
них зло чи на за оправ да ње бом бар
до ва ња Ср би је 1999.

Ме ђу на род ни кри вич ни суд у Ха гу, 
на и ме, из дао је на лог за хап ше ње 
пред сед ни ка Ру си је Вла ди ми ра 
Пу ти на и ко ме сар ке ру ског пред сед
ни ка за пра ва де це Ма ри је Алек се
јев не Лво веБе ло ве, оп ту жив ши 
ру ског ли де ра да је од го во ран за 
рат не зло чи не по чи ње не у Укра ји ни. 
А рат ни зло чин Пу ти на и ко ме сар ке 
Лво веБе ло ве је у „про тив прав ној 
де пор та ци ји и пре се ље њу де це са 
оку пи ра них под руч ја Укра ји не у 
Ру ску Фе де ра ци ју”. 

Ов де је не бит но оно што је нај бит
ни је за прав ну сна гу оп ту жни це, 
ње на не моћ због ру ског не при за ва
ња Ме ђу на род ног кри вич ног су да, 
као и ки не ског и аме рич ког не при
зна ва ња, уо ста лом. За на шу при чу 
бит но је да Ха шки суд сма тра зло чи
ном ру ско збри ња ва ње рат не си ро
ча ди у ре ги о ни ма ко ји су се ре фе

рен ду мом при по ји ли Ру си ји. За на шу 
при чу ва жно је да 81 де те уби је но у 
бом бар до ва њу Ср би је 1999. не 
за вре ђу је ква ли фи ка ци ју рат ног зло
чи на. За на шу при чу је по себ но сли
ко вит слу чај стра да ња по ла ми ли о
на ирач ке де це услед гла ди иза зва
не за пад њач ким еко ном ским санк
ци ја ма. Др жав на се кре тар ка САД 
Ма длен Ол брајт, упи та на у „слав
ном” ин тер вјуу 1996. го ди не да ли је 
стра да ње де це Ира ка, ина че не у по
ре ди во ве ће од стра да ња де це од 
атом ских бом би ба че них на Хи ро ши
му и На га са ки, вред но ци ље ва за 
ко је се ње на по ли ти ка за ла же, 

Ол брај то ва је ре кла: „Ми слим да је 
ово био ве о ма те жак из бор, али је 
це на би ла вред на то га.” 

Ка ко се мо же обра зло жи ти овај, 
ко ли ко де ју ре не моћ ни то ли ко де 
фак то опа сни, по тез Ме ђу на род ног 
кри вич ног су да, ако је и За па ду ја сно 
да се ње гов ста тут не про те же до 
над ле жно сти „хап ше ња” Пу ти на? 
Ствар је у то ме што за пад њач ка 
прак са про те же овла шће ња, огра ни
че на од ред ба ма за ко на, на „дух за ко
на” или прав ног ак та уоп ште. Раз вла
шћи ва ње Ре пу бли ке Срп ске, на при
мер, ни је мо гу ће по Деј тон ском уго
во ру, па За пад сто га при ме њу је „дух 
Деј тон ског уго во ра”. Раз у ме се, „дух 

Деј тон ског уго во ра”, а „дух” ни је 
ни шта дру го до прав но нео ба ве зу ју
ћи до жи вљај, друк чи је се до жи вља
ва у Ре пу бли ци Срп ској, али то се не 
ра чу на, ра чу на се ка ко се „дух” Деј
тон ског уго во ра до жи вља ва на За па
ду.

Наш за ста ре ли и при ми тив ни прав
ни си стем ни је скро јен да пре су ђу је 
без до ка за. Ка да се пот пу но при ла го
ди За па ду мо ћи ће да пре су ђу је без 
до ка за, у ду ху за ко на!

Пред сед ни ка Ср би је, без сум ње, 
ни је упла ши ла зла суд би на 
не за шти ће ног ру ског пред сед

ни ка, упла ши ло га је пот пу но ру ше
ње мо сто ва за ус по ста вља ње ми ра. 
Ако во де ћи ли де ри За па да хва ле 
од лу ку Ме ђу на род ног кри вич ног 
су да, ка ко ће су тра бар пре ко те ле
фо на мо ћи да раз го ва ра ју са Пу ти
ном? Ствар је у то ме што ви ше не ће 
ни раз го ва ра ти. 

И, ствар  је у то ме што су бр зо про
ла зни по ли ти ча ри скром не по пу лар
но сти и лич не ха ри зме, ко је на власт 
не до во де ди рект ни из бо ри, као што 
су пред сед нич ки у САД или Ру си ји, 
за и гра ли на си гур но на не мо гу ћи пад 
Вла ди ми ра Пу ти на, нај по пу лар ни јег 
и нај моћ ни јег чо ве ка у ру ској, не 
би ло ко јој, исто ри ји. 

Има ви ше мо де ла опи си ва ња овог 
ап сур да. Је дан од њих је то ли ко мор
би дан да је бо ље пра ви ти се да смо 
га усни ли, да ни је ства ран. На вод но, 
циљ је да се Ру си ја до те ра до ну жде 
да упо тре би „так тич ко ну кле ар но”. А 
ка да се „так тич ко ну кле ар но” упо тре
би јед ном, ус по ста ви ће се ле ги тим
ност ње го ве упо тре бе са дру ге стра
не. И, вла да ри из сен ке ко нач но ће 
сред ством стра ха из би ти обич ном 
чо ве ку из гла ве сва ку ми сао о сло бо
ди и пра ву на из бор би ло че га од 
вред но сти ко је су му се до са да 
чи ни ле ва жним. 

Наш за ста ре ли и при
ми тив ни прав ни си стем 
ни је скро јен да пре су
ђу је без до ка за. Ка да 
се пот пу но при ла го ди 
За па ду мо ћи ће да пре
су ђу је и без до ка за, у 
ду ху за ко на!
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ПРЕД СЕД НИК РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ У СРЕ МУ

Ср би ја озбиљ на и од го вор на 
у те шким вре ме ни ма

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је 
Алек сан дар Ву чић је у пе так, 17. 
мар та об и шао Срем ски округ. 

На кон До њег То вар ни ка, Ста ре Па зо ве, 
Ин ђи је, Ру ме и Ку ку је ва ца, до че ка ло га 
је, ка ко се про це њу је, око де сет хи ља
да гра ђа на на Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа у 
Срем ској Ми тро ви ци. По се ту је за по чео 
у прат њи пе ћи нач ког оп штин ског ру ко
вод ства у До њем То вар ни ку, где је раз
го ва рао са пред став ни ци ма Ло вач ког 
дру штва и Удру же ња же на „Сун чев 
цвет“, а об и шао је и но ви ми ни зоо врт 
у До њем То вар ни ку. Пред сед ни ка Ву чи
ћа је у До њем То вар ни ку до че ка ло 
не ко ли ко сто ти на гра ђа на, а он је об ра
ћа ју ћи се гра ђа ни ма на ја вио но ве ка пи
тал не ин ве сти ци је на те ри то ри ји пе ћи
нач ке оп шти не. Ме ђу на ја вље ним 
ин ве сти ци ја ма је ком плет на ре кон
струк ци ја пу та Аша ња – Бре стач, 
ре кон струк ци ја основ них шко ла у 
Пе ћин ци ма и По пин ци ма, про ши ре ње 
об јек та вр ти ћа у Об ре жу и за вр ше так 
фи скул тур не са ле у Аша њи. Пред сед
ник је обе ћао и по др шку др жа ве ве ли
ком про јек ту об но ве сред њо ве ков не 
твр ђа ве Ку пи ник у Ку пи но ву – по след
ње пре сто ни це сред њо ве ков не срп ске 
др жа ве, ко ји је по кре ну ла Оп шти на 
Пе ћин ци.

У свом об ра ћа њу гра ђа ни ма пред
сед ник Ву чић се освр нуо и на ак ту ел ну 
по ли тич ку си ту а ци ју и по ру чио да „ка да 

во ди мо од го вор ну, озбиљ ну и му дру 
по ли ти ку – Ср би ја увек из ла зи као 
по бед ник“.

– Пре са мо 10 го ди на од нас су ве ће 
пла те има ли и у Цр ној Го ри, и у Бо сни 
и Хер це го ви ни, и го то во исте пла те у 
Ма ке до ни ји и Ал ба ни ји. А да нас смо, 
иа ко ни ка да ни смо за до вољ ни, иа ко 
ни ка да и ни је до бро да бу де мо за до
вољ ни, јер он да не би смо те жи ли то ме 
да иде мо на пред – да нас смо ми пр ви. 
Про ме ни ле су се ства ри за са мо не ко
ли ко го ди на. За то што смо бо ље ра ди
ли и за то што смо има ли бо ље ру ко вод
ство не го не ки дру ги. За то вас са мо 
мо лим да има те по ве ре ња и да зна те 
да зна мо шта нам је чи ни ти. Са чу ва ће
мо на шу Ср би ју це ло ви ту, она ко ка ко 
пи ше у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, али 
исто вре ме но не ће мо би ти изо ло ва ни. 
Чу ва ће мо и мир, јер ми де це на ба ца ње 
не ма мо – по ру чио је пред сед ник Алек
сан дар Ву чић.

Ло вач ко дру штво „До њи То вар ник“ је, 
на кон оби ла ска ре пли ке Сви њар ске 
ко ле бе из гра ђе не у дво ри шту ло вач ког 
до ма, пред сед ни ку Ре пу бли ке по кло ни
ло др ве ну ста туу ву ка. Ста туу је уру чи
ла је ди на чла ни ца Ло вач ког дру штва 
Ве сна Сми ља нић, ко ја је об ја сни ла да 
је ста туа сим бол без ре зер вне по др шке 
пред сед ни ко вој бор би за др жав не ин те
ре се Ср би је и за наш на род на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Удру же ње „Сун чев цвет“ је 

за пред сед ни ка при пре ми ло кор пу сво
јих про из во да  сла них и слат ких пе ци
ва при пре мље них по тра ди о нал ним 
ре цеп ту ра ма, као и тра ди ци о нал них 
ру ко тво ри на, а пред сед ни ца Удру же ња 
Ле по са ва Сте па но вић је из ра зи ла на ду 
да ће пред сед ни ку по се та До њем 
То вар ни ку оста ти у ле пом се ћа њу, као 
што ће чла ни ца ма удру же ња ова по се
та оста ти у се ћа њу као, ка ко је ре кла, 
по себ на част и за до вољ ство.

То ком оби ла ска ми ни зоо вр та, ко ји 
би у бу дућ но сти тре ба ло да по ста не 
ве ли ка ту ри стич ка атрак ци ја пе ћи нач ке 
оп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке је 
до че ка ла ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га
ни за ци је оп шти не Пе ћин ци Љу би ца 
Бо шко вић, сим бо лич но оде ве на у срп
ску сред њо ве ков ну де спот ку одо ру, ко ја 
га је упо зна ла са про јек том об но ве твр
ђа ве Ку пи ник и из ра зи ла на ду да ће 
јед но га да на би ти у при ли ци да му 
по же ли до бро до шли цу ис пред зи ди на 
об но вље ног Ку пи ни ка. Пред сед ни ку 
Ву чи ћу су до бро до шли цу по же ле ли и 
де ца и мла ди из Фол клор ног дру штва 
„Из вор До њи То вар ник“.

У Ста рој Па зо ви пред сед ник Ву чић је 
по се тио про из вод ни по гон ком па ни је 
„Ста мев ски“ ко ја ове го ди не про сла вља 
70 го ди на ра да. Са Ву чи ћем су у оби ла
ску би ли ми ни стар од бра не Ми лош 
Ву че вић, ми ни стар уну тра шње и спољ
не тр го ви не То ми слав Мо ми ро вић, 

Алек сан дра Ву чи ћа до че ка ло 10.000 гра ђа на у Ми тро ви ци
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ми ни стар по љо при вре де шу мар ства и 
во до при вре де Је ле на Та на ско вић, 
пред сед ник По кра јин ске вла де Игор 
Ми ро вић, док га је до че као пр ви чо век 
Оп шти не Ста ра Па зо ва, Ђор ђе Ра ди
но вић.

То ком оби ла ска по го на, Ву чић се упо
знао са про це сом про из вод ње број них 
тор ти и ко ла ча по ко ји ма је ова фир ма 
по зна та, а у раз го во ру са за по сле ни ма 
и вла сни ком ком па ни је Алек сан дром 
Ста мев ским по хва лио њи хов рад и про
из во де.

– За Ср би ју у на ше при вред ни ке је 
ве о ма ва жно да им по мог не мо да про

ши ре сво ју про из вод њу. Са да од но ве 
уред бе мо же те да тра жи те и но ве 
ма ши не, а од др жа ве ће те да до би је те 
50 од сто по мо ћи, ре као је Ву чић том 
при ли ком.

Ву чић је оце нио то ком по се те Ста рој 
Па зо ви да та оп шти на до бро на пре ду је 
и на ја вио ве ли ка ула га ња у ло кал ни 
Дом здра вља, шко лу и ка на ли за ци ју.

– Ура ди ће мо др жав ни пут од Ба тај ни
це до Ин ђи је. У Дом здра вља ће мо уло
жи ти 10 ми ли о на евра, да сви ко ји иду 
у Дом здра вља, по себ но ста ри ји и 
де ца, ви де ве ли ке про ме не. Уло жи ће
мо у шко лу Бо шко Пал ко вље вић Пин ки, 

и ра ди мо оно што је нај ску пље – ка на
ли за ци ју, у вред но сти од 70 ми ли о на 
евра, што ће све др жа ва да пла ти, 
до дао је Ву чић.

Пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва 
Ђор ђе Ра ди но вић из ра зио је за до вољ
ство по се том Ву чи ћа, те ис та као све
срд ну по др шку ко ју му он пру жа, на гла
сио да му она мно го зна чи, те до дао да 
ће оправ да ти по ве ре ње пред сед ни ка 
Ср би је, и да ће се тру ди ти да жи вот у 
оп шти ни Ста ра Па зо ва до ве де до 
ни воа жи во та у мно го раз ви је ни јим 
зе мља ма.

– Ста ра Па зо ва се ши ри, раз ви ја, и 
сви про јек ти су већ то ли ко ве ли ки да ми 
са ми као оп шти на то мо же мо ја ко 
те шко да ура ди мо. Оно што ми ра ди мо 
као оп шти на, то је ком плет на адап та ци
ја шко ле пре ко 500 ми ли на ди на ра, ми 
ће мо као Оп шти на ура ди ти за ме ну 
во до вод них це ви, и ра ди ће мо оста ле 
пут не ло кал не прав це. Ове го ди не за 
све пу те ве из ме ђу на ших на ме ње но 
пре ко ми ли ар ду и по ди на ра, та ко да ће 
до кра ја го ди не сви пу те ви ко ји по ве зу ју 
ме ста у ста ро па зо вач кој оп шти ни би ти 
пот пу но но ви, ка зао је Ра ди но вић.

Оби ла зе ћи про из вод ни по гон по ро
дич не ком па ни је ко ја по слу је ви ше од 
50 го ди на у Ин ђи ји, „Пла стик Го гић”, 
Алек сан дар Ву чић за хва лио се по ро ди
ци Го гић на го сто прим ству и до дао да је 
Срем ски округ је дан од при вред но нај
ра зви је них, али да за ра де у овом де лу 
на ше зе мље још увек не пра те тај сте
пен раз ви је но сти и, по себ но, ве о ма 
ви со ку сто пу за по сле но сти. Ова се 
ба ви бри зга њем пла сти ке, про из вод
њом ста ди он ских сто ли ца и про из во да 
за ин ду стриј ску упо тре бу и упо тре бу у 
ши ро кој по тро шњи. Сво је про из во де 
из во зе у ви ше од 60 зе ма ља све та и 

По се та пред сед ни ка Ву чи ћа оп шти ни Пе ћин ци

Обилазак компаније „Стамевски“ у Старој Па зо ви
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Игром слу ча ја,  пред сед ник Алек
сан дар Ву чић је до био по твр ду ве сти 
да је Ме ђу на род ни кри вич ни суд у 
Ха гу из дао на лог за хап ше ње ру ског 
пред сед ни ка Вла ди ми ра Пу ти на, 
упра во док је оби ла зио рум ски вр тић 
„Коц ки ца 2“ у окви ру сво је по се те Сре
му. Ка ко је по сле и ре као у из ја ви, 
мо рао је да сед не на јед ну клу пу у 
вр ти ћу и раз ми сли пре но што би ло 
шта ка же. 

– Ја ни сам од оних што сми сле све 
у се кун ди. Ме ни је по треб но да раз ми
слим шта ће мо и ка ко ће мо ми  ре као 
је Ву чић.

Пред сед ник је на гла сио да се си ту а
ци ја у све ту ком пли ку је.

– Оде свет и са мо да ми не оде мо за 
њим. Та ман сам ми слио да има ле пих 
ве сти. Са мо да из бег не мо и да не иде 
све по на шој гла ви  ре као је пред сед
ник  Ву чић.

Ме ђу на род ни кри вич ни суд је  из дао 
на лог за хап ше ње и ом буд сма на за 
де цу Ма ри је Лво веБе ло ве.

Пр ва ре ак ци ја на вест о на ло гу за хап ше ње Пу ти на

је дан је од ли де ра у Евро пи у про из вод
њи по су да за од ла га ње от па да.

– Још ће мо ин фра струк тур них про је
ка та ре а ли зо ва ти у це лом Сре му, јер 
овај округ, за и ста, ве ли ком бр зом 
на пре ду је. Ве о ма сам по но сан, јер смо 
у ком па ни ји „Пла стик Го гић“ мо гли да 
ви ди мо пра ви при мер див них љу ди 
ко ји се кроз ви ше ге не ра ци ја бо ре и 
на пре ду ју, иду у ко рак са све том и 
из во зе сво је про из во де у Пор ту га ли ју, 
Че шку, Син га пур и мно ге дру ге зе мље. 
Ја им же лим мно го успе ха, јер они је су 
по нос Ср би је!  ис та као је Ву чић.

Пред сед ник Ср би је, ис та као је да 
др жа ва мо же да до при не се ра ду по ро
дич них ком па ни ја по пут „Пла стик 
Го гић“ у Ин ђи ји те да, кон крет но, при 
из град њи ста ди о на ку пу ју сто ли це ко је 
они про из во де или да ло кал не са мо у
пра ве од овог про из во ђа ча на ба вља ју 
по су де за од ла га ње от па да за ко му
нал на пред у зе ћа.  

Вла ди мир Гак, пред сед ник оп шти не 
Ин ђи ја, ис та као је да је по се та пред
сед ни ка Ср би је ло кал ним при вред ни
ци ма од ве ли ког зна ча ја, до да ју ћи да 
„Пла стик Го гић“ у Ин ђи ји по сто ји од 
1974. го ди не и за по шља ва  177 рад ни
ка.

– Ве ли ка је част сва ки пут ка да 
мо же мо да до че ка мо пред сед ни ка 
Ср би је, ко ји ра ди сва ко днев но и не у
мор но у ин те ре су свих гра ђа на на ше 
зе мље. Ве ли ко је за до вољ ство што 
смо пред ста ви ли ком па ни ју „Пла стик 
Го гић“, ко ја је при мер ка ко сло га у јед
ној по ро ди ци, али ино ва тив ност мо гу 
да ти озби љан ре зул тат ис та као је Гак.

Он је до дао да ова ком па ни ја сво је 
про из во де из во зи у 64 зе мље све та.

– Ве ру јем да и ми као ло кал на са мо
у пра ва ту ма ло до при не се мо, али тим 
љу ди ма ко ји су про шли по ла ве ка при
ват ног би зни са не тре ба пу но са ве та, 
њи ма тре ба да им Оп шти на иза ђе у 
су срет ка да је то по треб но, да обез бе

ди мо што бо ље усло ве за рад и по сло
ва ње, ин фра струк ту ру... То је оно што 
њи ма тре ба, они сва ка ко зна ју нај бо ље 
да ра де са ми.

Осим пред сед ни ка Ву чи ћа, Ин ђи ју су 
по се ти ли ми ни стри Ми лош Ву че вић и 
То ми слав Мо ми ро вић, пред сед ник 
по кра јин ске вла де Игор Ми ро вић и 
ди рек тор „Пу те ва Ср би је“ Зо ран Дроб
њак.

У окви ру сво је по се те Срем ском 
окру гу, пред сед ник Алек сан дар Ву чић 
је бо ра вио и у Ру ми где је об и шао но ви 
вр тић „Коц ки ца 2“. У прат њи пред сед
ни це Оп шти не Алек сан дре Ћи рић и 
ди рек тор ке УП ВО „По ле та рац“ Са ње 

Ши мић об и шао је но ви, из у зет но до бро 
опре мљен обје кат и из ра зио за до вољ
ство оним што је ви део, али и чуо, 
бу ду ћи да су за ње га ма ли ша ни из овог 
об јек та, ко ји је зва нич но по чео са 
ра дом 20. мар та, из ве ли и кра ћи про
грам. Алек сан дар Ву чић се об ра тио и 
оку пље ним гра ђа ни ма и под се тио их 
да је до са да, мно го но вих фа бри ка 
по че ло са ра дом у Ру ми. Он је на ја вио 
и по ста вља ње но вог ас фал та у Ин ду
стриј ској ули ци у ду жи ни 4,5 ки ло ме та
ра. Ова ули ца је из у зет но про мет на, 
бу ду ћи да се у њој на ла зе мно ге 
фа бри ке, са ве ли ким бро јем рад ни ка 
ко ји ра де по сме на ма, те је бит но да 

Владимир Гак и Александар Ву чић
то ком по се те Ин ђи ји и ком па ни ји „Пла стик Го гић“
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са о бра ћај ни усло ви бу ду што бо љи.  
– Мо ра мо да ура ди мо ве ли ки пре чи

стач от пад них во да за око 40.000 ста
нов ни ка, јер је Ру ма  по кри ве на ка на
ли за ци јом. Мо ра мо да ра ди мо пру гу из 
Па зо ве пре ма Ми тро ви ци и Ши ду, да 
би смо и да ље олак ша ли при лив рад не 
сна ге у рум ске фа бри ке, ре као је 
Ву чић.

Он је под ву као да се пен зи о не ри ма 
мо ра ју обез бе ди ти ве ће пен зи је, а да 
пла те мо ра ју бр же да ра сту. 

– Сре ћан сам  што ви ше ни је пи та ње 
да ли су љу ди за по сле ни, или бар ни је 
нај ва жни је, већ је пи та ње ко ли ка су 
при ма ња. И то го во ри о на прет ку, али 
при ма ња ће мо ра ти да бу ду ве ћа, 
по ру чио је пред сед ник.

Има ју ћи у ви ду у сеп тем бру отва ра
ње ау топу та Ру ма  Ша бац, те бр зу 
са о бра ћај ни цу пре ма Ло зни ци, али и 
Фру шко гор ски ко ри дор, Ру ма ће би ти 
до бро по ве за на са свим дру гим де ло
ви ма Ср би је, што је бит но за раз вој 
са ме Оп шти не. Пред сед ник Алек сан
дар Ву чић се освр нуо и на ак ту ел ну 
си ту а ци ју у Ср би ји и ре као да не же ли 
да об ма њу је на род да је све ла ко и јед
но став но, јер ни је. 

– Та квих има те на пре тек, ко ји ће да 
ви чу, да псу ју, ко ји ће да го во ре нај го ре 
мо гу ће ре чи о сви ма ко је ни ка да ни по 
че му не ће мо ћи да до стиг ну. Ја ћу да 
го во рим исти ну у ли це љу ди ма у Ср би
ји и ваљ да ће схва ти ти да исти ну про
ме ни ти не мо же мо. Сво јим ра дом 
мо же мо да про ме ни мо бу дућ ност ове 
зе мље, ука зао је Ву чић и за хва лио сви
ма ко ји раз у ме ју са чим се Ср би ја су о
ча ва, ко ји раз у ме ју да се мо ра ју  чу ва ти 
на ши ви тал ни др жав ни ин те ре си. Да 
ни су као они што са мо по ку ша ва ју да 
ућа ре не што за се бе и  сво је по ли тич ке 

пар ти је, а да ни кад ни су раз у ме ли и 
во ле ли сво ју Ср би ју.

Са пред сед ни ком Алек сан дром Ву чи
ћем у Ру ми су би ли Игор Ми ро вић, 
пред сед ник По кра јин ске вла де и Алек
сан дар Ан тић, ди рек тор „Ко ри до ра 
Ср би је“. Но ви вр тић, ко ји се на ла зи 
од мах до об јек та „Коц ки ца 1“, по чео је 
са ра дом 20. мар та. Он об у хва та 2.600 
ква драт них ме та ра и има ка па ци тет да 
при ми 280 ма ли ша на, што зна чи да се 
де фи ни тив но уки да ју, ио на ко не ве ли ке, 
ли сте че ка ња. Згра да има12 со ба, 
че ти ри за ја сли це, а за де цу об да ни
шног уз ра ста осам  со ба: че ти ри у при
зе мљу за уз раст од три  до пет го ди на 
и че ти ри на спра ту за ста ри ју де цу 
уз ра ста од пет до се дам го ди на. 

Ту су и  ви ше на мен ска са ла, тр пе за
ри ја, про стор за ад ми ни стра ци ју, тех
нич ке про сто ри је, ле кар ска со ба и 
фи скул тур на са ла. 

Укуп на вред ност про јек та ко ји је 
фи нан си ран  сред стви ма оп штин ског 
бу џе та из но си ла је 131,7 ми ли о на 
ди на ра.

Пред сед ник је по се тио по љо при вред
но га здин ство по ро ди це Ко си јер у се лу 
Ку ку јев ци и том при ли ком ис та као да у 
овом кра ју жи ве ве о ма вред ни и рад ни 
љу ди.

По се ту Срем ском окру гу Алек сан дар 
Ву чић за вр шио је у Срем ској Ми тро ви
ци. Ка ко се про це њу је, ње га је до че ка
ло око де сет хи ља да гра ђа на на Тр гу 
Ћи ре Ми ле ки ћа, ме ђу ко ји ма су би ли и 
пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, на 
че лу са гра до на чел ни цом Све тла ном 
Ми ло ва но вић. Об ра ћа њу је при су ство
вао и Игор Ми ро вић, пред сед ник По кра
јин ске вла де. Алек сан дар Ву чић је ока
рак те ри сао овај округ као је дан од нај
ра зви је ни јих. Го во ре ћи о ин ве сти ци ја

ма и за вр шет ку Фру шко гор ског ко ри до
ра, из ме ђу оста лог, на ја вио је но ва, 
зна чај на ула га ња, не са мо у пут ну већ 
и здрав стве ну и об ра зов ну ин фра струк
ту ру, за тим ре ви та ли за ци ју пру ге од 
Бе о гра да ка Ши ду, Хр ват ског и Сло ве
ни ји, где су нај ва жни је тач ке Ми тро ви ца 
и Ру ма. 

– Ов де ће мо да из гра ди мо до дат них 
17 хи ља да ква драт них ме та ра, да 
мо же те да има те вр хун ску бол ни цу у 
цен тру Сре ма. То је не што што смо 
ду жни љу ди ма у Ми тро ви ци. Ве ру јем 
да ће мо би ти у ста њу да до ве де мо још 
ин ве сти то ра пре све га у овај град, али 
и у Шид, Ириг и у дру ге срем ске оп шти
не, ко је су већ до би ле мно го фа бри ка. 
Али да би смо све то ура ди ли, по треб но 
је да са чу ва мо мир, по ру чио је Алек
сан дар Ву чић.

Пред сед ник се за хва лио при сут ни ма 
за по др шку, ис ти чу ћи да га је до са да 
нај ве ћи број љу ди до че као у Ми тро ви
ци. Том при ли ком је на гла сио да би 
зе мља на ста ви ла да иде у сме ру про
гре са, по треб но је са чу ва ти мир, на ро
чи то ка да се над све том над ви ја опа
сност од еска ла ци је рат них су ко ба, ко ји 
се већ го ди ну да на од ви ја ју на под руч ју 
Укра ји не.

– Мо ра ће мо још бо ље да про ми шља
мо сва ки по тез у бу дућ но сти, да бу де мо 
од го вор ни и озбиљ ни. Ни смо да ле ко од 
из би ја ња тре ћег свет ског ра та. Наш 
све ти за да так је да гра ди мо Ср би ју и да 
гле да мо сво ја по сла. Све се про ме ни ло 
24. фе бру а ра про шле го ди не, а до 
да нас се још јед ном окре ну ло на о пач
ке. Ми ову на шу зе мљу и на род што 
има мо, мо ра мо да са чу ва мо. По ру чио 
је пред сед ник Ср би је у Ми тро ви ци. 

Е. М. Н.

Председник Вућић се обраћа грађанима у Руми
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По ве ћа њем суб вен ци ја
до про ши ре ња сточ ног фон да

Ми ни стар ка по љо при вре
де, шу мар ства и во до при
вре де Је ле на Та на ско вић, 
по се ти ла је 15. мар та до ма
ћин ство фар ме ра Ми ло ва на 
Иван ко ви ћа из За са ви це, 
за тим су об и шли ње го ву 
фар му кр ма ча у из град њи. 
Та ко ђе, овај по љо при вред
ник има и фар му то вље ни
ка ка па ци те та 3.600 сви ња. 
На кон то га, ми ни стар ка се 
са ста ла са по љо при вред ни
ци ма Ма чве и том при ли ком, 
на ја ви ла но ве ме ре по мо ћи 
за сто чар ску про из вод њу.

– Фо кус нам је на по ве ћа
њу суб вен ци ја. Ка да су у пи
та њу ква ли тет на гр ла, а то 
се од но си на кр ма че и не ра
сте, до са да шња суб вен ци ја 
је из но си ла 15.000 ди на ра, 
од са да ће  би ти 18.000 ди
на ра. Уво ди мо но ву ме ру, 
као што смо уве ли за ју ни
це, па ра лел но то чи ни мо и 
за на зи ми це, за чи ју на бав ку 
ће мо да ва ти 22.000 ди на ра. 
То су но во сти, ко ји ма же ли
мо да ути че мо и до при не се
мо уве ћа њу сточ ног фон да, 
ре кла је ми ни стар ка. 

То је по здра вио и до ма

ћин из За са ви це Ми ло ван 
Иван ко вић, ко ји је ре као да 
је ула га ње у по љо при вре ду 
и по ве ћа ње суб вен ци ја нео
п ход но.

– Ра ди мо на то ме да има
мо на ше пра си ће, јер их са
да уво зи мо. Та пра сад су 
ску па и ко шта ју ви ше од 500 

ди на ра. Кад бу де мо има ли 
сво је и то вље ни ци ће би ти 
по вољ ни ји. Ових 400 кр ма
ча би тре ба ло да има до во
љан број да под ми ри на ше 
ка па ци те те, об ја снио је свој 
план Иван ко вић. 

Ми ни стар ка је са дру гим 
по љо при вред ни ци ма раз

го ва ра ла о тре нут ним про
бле ми ма у по љо при вред ној 
про из вод њи и про на ла же њу 
за јед нич ких ре ше ња. 

Ма чва и Срем, као нај ве
ћи сто чар ски крај Ср би је, на 
го ди шњем ни воу да ју нај ве
ћи број то вље ни ка.

А. Д.

Ми ни стар ка Је ле на Та на ско вић у Ма чви

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

При ја ве
по љо при вред ни ка
за еРПГ

Са ве то дав ци По љо при вред не струч не слу жбе 
,,По љо при вред не ста ни це Но ви Сад“  од по не дељ
ка, 20. мар та по чели су са пру жа њем по мо ћи при 
при ја вљи ва њу у елек трон ски ре ги стар по љо при
вред них га здин ста ва  еРПГ и на ста вља ју са из да
ва њем елек трон ског иден ти фик ци о ног бро ја у 
ци љу ре ги стра ци је по љо при вред ни ка на плат фор
ме „еУ пра ва“ и „еА грар“. По љо при вред ни ци ма ће  
ова мо гућ ност би ти до ступ на сва ког че тврт ка у 
про сто ри ја ма оп шти не Бе о чин (Све то сав ска 25)  у 
пе ри о ду од 8 до 13 ча со ва, као и сва ког пет ка у 
про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це Су сек, (Ули ца 
Ни ко ле Те сле бб) та ко ђе у пе ри о ду од 8 до 13 
ча со ва.

Да  би се ре ги стро ва ли на пор тал еУ пра ве и из вр
ши ли при ја вљи ва ње у еРПГ, по љо при вред ни ци 
тре ба да по се ду ју: лич ну кар ту или па сош, имејл 
адре су, па ме тан те ле фон, до ку мен та ци ју из ко је 
мо гу да се пре у зму по да ци о се тве ној струк ту ри.

За сва до дат не ин фор ма ци је гра ђа ни се мо гу 
обра ти ти чла но ви ма По љо при вред не струч не слу
жбе „По љо при вред не ста ни це Но ви Сад“ на на ве
де не кон такт те ле фо не 0601482436,  0644168230.

ЈКП „БЕ О ЧИН“

У апри лу чи шће ње
ка ба стог от па да

Јав но ко му нал но пред у зе ће 
„Бе о чин“ ће то ком апри ла бес плат
но од но си ти ка ба сти от пад. Гра ђа
ни ко ји има ју ста ри на ме штај, 
до тра ја лу бе лу тех ни ку, ве ће 
ме тал не и пла стич не еле мен те, 
врт ни от пад и слич но, по треб но је 
да от пад сход но мо гућ но сти ма 
спа ку ју у џа ко ве или ке се, а слу
жбе јав ног ко му нал ног пред у зе ћа 
„Бе о чин“ ће пре ма утвр ђе ном рас
по ре ду оби ла зи ти те рен и са ку
пља ти от пад.  Све до дат не ин фор

ма ци је о овој ак ци ји гра ђа ни мо гу 
до би ти пу тем бро ја те ле фо на 021 
871 320. Слу жбе јав ног ко му нал ног 
пред у зе ћа ће ову услу гу вр ши ти 
бес плат но пре ма сле де ћем рас по
ре ду: 3. април, Ра ко вац (по тез од 
Ле ди нач ке до Ма на стир ске ули це), 
4. април Ра ко вац (по тез од Ма на
стир ске до Ули це срп ских до бро во
ља ца у Дум бо ву), 5. април, Бе о чин 
се ло (по тез до Фи ли ја ле), 6. април, 
Бе о чин град (Фи ли ја ла и План та), 
7. април, Бе о чин град (Ку ле и 

Но во град ња), 10. април, Бе о
чин град (Ко ло ни ја, Шљи вик и 
на се ље Ду нав), 11. април, 
Бра зи ли ја (Са лаш и Ша ко ти
нац као и по тез до ула ска у 
Че ре вић), 12. април, Че ре вић 
(од ула ска до цен тра се ла), 
13. април, Че ре вић (од цен тра 
до ула ска у Ба но штор), 14. 
април, Ба но штор, 17. април, 
Сви лош и Гра бо во, 18. април, 
Су сек, 19. април, Луг.
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Со лар на елек тра на
у „То јо Та јер су“ до кра ја мар та

О зна ча ју ја пан ске ин ве
сти ци је, ком па ни је за про
из вод њу ау то мо бил ских 
гу ма „То јо Та јерс“ у Ин ђи
ји, го во ри ло се мно го пу та. 
Пред став ни ци Вла де Ре пу
бли ке Ср би је ис та кли су да 
је у пи та њу јед на од нај ве
ћих у на шој зе мљи а нај ве
ћа у оп шти ни Ин ђи ја. 

Да се ра ди о ве о ма 
озбиљ ном ин ве сти то ру, 
ко ји не пре ста је са ула га
њи ма, до каз је и из град ња 
со лар не елек тра не ко ја се 
на ла зи на до мак по стро је
ња у се ве ро и сточ ној рад ној 
зо ни у Ин ђи ји и про сти ре се 
на по вр ши ни од осам хек
та ра. Ка ко су ис та кли пред
став ни ци „То јо Та јер са“ за 
ме ди је, тре нут но је пу ште
но у рад 8.040 па не ла.

– До кра ја мар та је пла
ни ран за вр ше так ра до ва, 
ка да ће свих 12.900 па не
ла би ти мон ти ра но и пу
ште но у рад. Укуп на сна га 
елек тра не из но си ће 7,2 ме
га ва ти и по кри ва ће 1015 

од сто по тро шње елек трич
не енер ги је у про из вод ном 
по го ну ко мап ни је у Ин ђи ји 
ис ти чу пред став ни ци ја пан
ске ком па ни је и до да ју да је 
реч о па не ли ма нај но ви је 
ге не ра ци је, ко ји обо стра но 
ап сор бу ју сун че во зра че
ње, те су са мим тим ефи
ка сни ји при про из вод њи 
стру је. Ка ко на во де, ви шко
ви про из ве де не елек трич
не енер ги је би ће пре да ти 
у мре жу по си сте му ку пац
про из во ђач, за шта су са 
ЈП „Елек тро при вре дом Ср

би је” скло пи ли уго вор. 
Основ ни циљ је сма ње

ње еми си је штет них га со
ва и до при нос де кар бо ни
за ци ји при вре де. Про це не 
су, ка жу у „То јо Та јер су“, да 
ће сма ње ње еми си је CO2, 
у пе ри о ду екс пло а та ци је 
елек тра не у тра ја њу од 20 
го ди на, из но си ти не што ви
ше од 200 хи ља да то на.

По ред со лар не елек тра
не, не по сред но уз фа бри ку 
из гра ђе на је и ста за за те
сти ра ње пне у ма ти ка, пр
ва ко ја се на ла зи у са мој 

бли зи ни про из вод ног по
го на. То је, ка жу у ком па
ни ји, рет кост и код дру гих 
про из во ђа ча пне у ма ти ка, а 
циљ ње не из град ње би ло 
је осна жи ва ње соп стве них 
ка па ци те та за те сти ра ње и 
раз вој но вих про из во да. Ду
жи на ста зе је 1690 ме та ра, 
а мак си мал на бр зи на ко ју 
во зи ла мо гу раз ви ти на њој 
је 100 ки ло ме та ра на час.

Под се ти мо да је 14. де
цем бра 2022. го ди не све ча
но отво рен пр ви ви со ко тех
но ло шки по гон ком па ни је 
за про из вод њу гу ма „То јо 
Та јерс“ у Ин ђи ји. Пр ва грин
филд ин ве сти ци ја ја пан
ског ин ве сти то ра у Евро пи 
вред на је пре ко 390 ми ли
о на евра, а из град ња по
стро је ња је тра ја ла 17 ме
се ци. Све ча ним отва ра њем 
фа бри ке зва нич но је обе
ле жен по че так ра да по ме
ну те фа бри ке гу ма у ко јој 
ће у пр вој фа зи ра да би ти 
ви ше од 500 за по сле них. 

М. Ђ.

На за се да њу ло кал ног пар
ла мен та у Ин ђи ји одр жа ном у 
по не де љак, 20. мар та, до не та 
је од лу ка о из ра ди Пла на де
таљ не ре гу ла ци је ре кон струк
ци је и из град ње пе тље „Ма ра
дик“ на др жав ном пу ту пр вог А 
ре да А1 (Е 75). Та од лу ка, ка
ко је обра зло жио пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак, од но си се на из град њу пе
тље и по ста вља ње на плат не 
рам пе на ау топу ту из прав ца 
Ин ђи је, код де ви ја ци је, пре ма 
Но вом Са ду. Сред ства за те 
на ме не обез бе ђу је ин ве сти
тор Јав но пред у зе ће „Пу те
ви Ср би је“. Ка ко је ре као Гак, 
нео п ход но је да се због ве ће 
про точ но сти са о бра ћа ја на 
тој де о ни ци пу та, овај про је
кат ре а ли зу је и отво ри и из лаз 
и улаз ка Но вом Са ду, јер су 
гра ђа ни до са да мо гли са мо 
да се кре ћу ка Бе о гра ду. Та
ко ђе, план је да се из гра де и 
два кру жна то ка у Ма ра ди ку и 
на рас кр сни ци по зна ти јој као 
„Крст“.

– Зна мо да је ма ра дич ка пе

тља ока рак те ри са на као „цр на 
тач ка“ и пред ви ђе но је да на
пра ви мо је дан ве ли ки, кру жни 
ток, ка ко у са мом Ма ра ди ку 
та ко и на та ко зва ној рас кр
сни ци „Крст“, где се укр шта ју 
пу те ви ка Ма ра ди ку, Бе шки и 
ма ги страл ни пут Ин ђи ја – Но
ви Сад ис та као је Гак.

Он је до дао да је у пла ну да 
се у Ма ра ди ку из гра ди кру жни 

ток у цен тру се ла, код згра
де Ме сне за јед ни це ко ја ни је 
то ли ко фре квен та али је ком
пли ко ва на за уче сни ке у са о
бра ћа ју. 

– Тру ди ће мо се да ура ди
мо ова два кру жна то ка ко ји 
би дра стич но по ди гли без бед
ност у са о бра ћа ју у том де лу 
на ше оп шти не, ре као је Гак.

Осим ове ове од лу ке, на 

сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ин ђи ја до не те су још и од лу
ке о из ме ни и до пу ни од лу ке 
о јав ном во до во ду, као и из
ме не у од лу ци о бес плат ном 
бо рав ку де це у Пред школ ској 
уста но ви „Бо шко Бу ха“, али и 
не ко ли ко за кљу ча ка о из ве
шта ји ма о ра ду за про шлу го
ди ну. 

М. Ђ.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Из град ња два кру жна то ка

Сед ни ца СО Ин ђи ја
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МИ НИ СТАР СПОР ТА ЗО РАН ГА ЈИЋ ПО СЕ ТИО ОП ШТИ НУ ИН ЂИ ЈА

За јед нич ким сна га ма до још бо љих 
усло ва за ба вље ње спор том

Ми ни стар спор та у Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је Зо ран Га јић за јед но са са рад ни
ци ма по се тио је у сре ду, 14. мар та, 
Основ ну шко лу „Бра ћа Гру ло вић“, Фуд
бал ски клуб „Хај дук“ у Бе шки и ло ка ци ју 
на ко јој се гра ди спорт ска ха ла у по ме
ну том се лу ин ђиј ске оп шти не. 

Ми ни стар Га јић овом при ли ком ре као 
је да је еви ден тан на пре дак на по љу 
ула га ња у спорт ску ин фра струк ту ру, 
спорт ске клу бо ве и сам спорт у оп шти ни 
Ин ђи ја, а са мим тим и у здра вље на ци је 
и ис та као ва жност ства ра ња усло ва за 
ба вље ње спор том. Та ко ђе, ка ко је ре као, 
ре сор но ми ни стар ство пру жи ће и да ље 
аде кват ну по др шку.

– Оп шти не као Ин ђи ја су све тли при
ме ри ка ко ло кал на са мо у пра ва са ма 
гра ди спорт ске објек те и по ве ћа ва ула
га ња у спорт, у ци љу раз во ја фи зич ког 
вас пи та ња, вр хун ског и ре кре а тив ног 
спор та. За и ста се на дам и био бих ве о
ма сре ћан да се сви ова кви објек ти у 
Ср би ји ко ри сте на пра ви на чин. Уко ли ко 
де цу не на у чи мо да се ба ве фи зич ким 
ак тив но сти ма у шко ли и ван ње, они 
си гур но не ће мо ћи да бу ду вр хун ски 
спор ти сти и сво јој др жа ви до не су ме да
ље са ве ли ких так ми че ња ре као је 
ми ни стар Га јић. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак упо знао је ми ни стра Га ји ћа са 
ко ра ци ма ко је пред у зи ма ло кал на са мо
у пра ва у ци љу уна пре ђе ња усло ва за 
ба вље ње спор том ис та кав ши да је ове 
го ди не из бу џе та пред ви ђе но да се у 
спорт ске ко лек ти ве и ин фра струк ту ру 
уло жи 230 ми ли о на ди на ра. Та ко ђе, Гак 
је ре сор ног ми ни стра упо знао и са ди на
ми ком ра до ва на из град њи спорт ске 
ха ле и пла но ви ма за из град њу три би на 
на те ре ну беш чан ског фуд бал ског клу
ба.

– По но сан сам што гра ди мо спорт ску 
ин фра струк ту ру у се ли ма ин ђиј ске 
оп шти не, што ства ра мо но ве мо гућ но сти 
за де цу и омла ди ну, а спорт ска ха ла, сан 
свих Беш ча на, би ће до кра ја го ди не ста
вље на под кров. У на шој оп шти ни функ
ци о ни шу 54 спорт ска ко лек ти ва и сред
ства ко ја из два ја мо до ступ на су сви ма. 

Ве о ма сам сре ћан што сам имао при ли
ку да ми ни стра Га ји ћа лич но упо знам са 
свим ко ра ци ма ко је пред у зи ма на ша 
ло кал на са мо у пра ва ка да је раз вој спор
та и спорт ске ин фра струк ту ре у пи та њу 
ре као је Гак.

То ком по се те, ми ни стар Га јић уру чио 
је до на ци ју Основ ној шко ли „Бра ћа Гру
ло вић“ у ви ду 40 лоп ти за фуд бал, 
ко шар ку, ру ко мет и од бој ку, два ру ко ме
та го ла, две та бле са обру чи ма за 
ко шар ку и мре же за од бој ку и го ло ве. 

Ди рек тор ка ОШ „Бра ћа Гру ло вић“ др 
На да Џа мић Ше па, ко ју по ха ђа 388 уле
ни ка за хва ли ла се ми ни стру Га ји ћу и 
ис та кла да ће до ни ра на опре ма би ти 
ја ка мо ти ва ци ја и по се бан им пут уче ни
ци ма ко ји жи ве и од ра ста ју у  ди ги тал
ном до бу, да спорт увр сте у сво је сва ко

днев не ак тив но сти, без об зи ра да ли су 
већ чла но ви не ког од спорт ских клу бо ва 
или се ба ве спор том ре кре а тив но.

До на ци ја је уру че на и пред став ни ци
ма Фуд бал ског клу ба „Хај дук“ из Бе шке и 
то 20 дре со ва, 20 мар ке ра за тре нинг и 
10 фуд бал ских лоп ти.

– На ше је за до вољ ство што је ми ни
стар Га јић по се тио наш ко лек тив и до на
ци ја ко ју смо до би ли да нас је од ве ли ког 
зна ча ја за наш клуб ко ји се так ми чи у 
Срем ској ли ги ре као је Но ви ца Те му но
вић, пред сед ник ФК „Хај дук“ Бе шка.

На кра ју по се те оп шти ни Ин ђи ја, 
ми ни стар Га јић је ис та као да ће са пред
сед ни ком Оп шти не Ин ђи ја раз го ва ра ти 
о мо гућ но сти ма да се ми ни стар ство 
укљу чи у за вр ше так ра до ва на спорт ској 
ха ли у Бе шки. М. Ђ.

Владимир Гак и Зоран Га јић то ком оби ла ска шко ле у Бе шки

Пар кинг сен зо ри ма
лак ше до пар кинг ме ста

У то ку је по ста вља ње сен зо ра на 200 
пар кинг ме ста на пар кинг про сто ру у 
цен тру Ин ђи је ка ко би во за чи пу тем 
мо бил не апли ка ци је лак ше до шли до 
сло бод ног ме ста за во зи ло. Ка ко на во
де у Оп шти ни Ин ђи ја, за не ко ли ко да на 
би ће угра ђе ни сен зо ри на свим пар кинг 
про сто ри ма у цен тру тог срем ског гра
да, на кон че га ће би ти ак ти ви ра на 
мо бил на апли ка ци ја ко ја ће зна чај но 

олак ша ти пар ки ра ње у цен тру гра да. У 
пи та њу су ра до ви ко ји су део про јек та 
„Ин ђи јапа ме тан град“, ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство за ино ва ци је и тех но ло
шки раз вој, а на чи ји кон курс је Оп шти
на Ин ђи ја апли ци ра ла про шле го ди не 
и до би ла укуп но око 60 ми ли о на ди на
ра. Та ко ђе, про јек том је пред ви ђе но и 
по ста вља ње ра да ра за ме ре ње бр зи не 
кре та ња, бе ле же ње са о бра ћај них пре

кр ша ја про ла ском на цр ве но све тло 
се ма фо ра и дру го. „Ин ђи јапа ме тан 
град“ је про је кат ко ји под ра зу ме ва 
ко ри шће ње нај но ви јих тех но ло шких 
ре ше ња ка ко би се ути ца ло на бо љи 
ква ли тет жи во та ста нов ни ка, сма ње ње 
за га ђе ња, са о бра ћај них гу жви и укуп
них тро шко ва, и до при не ло ве ћој ефи
ка сно сти раз ли чи тих услу га. 

М. Ђ.
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Отво ре на се зо на у „Келт ском се лу“

Отва ра њем ка пи ја „Келт ског се ла“ у 
су бо ту, 18. мар та, отво ре на је тре ћа по 
ре ду ту ри стич ка се зо на у овом те мат
ском ком плек су. Ка ко је ис та као Ми лан 
Бо го је вић, ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни
за ци је оп шти не Ин ђи ја цео про стор је 
то ком па у зе до дат но уре ђен и обо га ћен 
но вим са др жа ји ма. 

– Ми смо се и ове го ди не по тру ди ли да 
обо га ти мо са др жај на шег те мат ског пар
ка и де ци је до сту пан је дан од но вих 
са др жа ја, а то је Аван ту ра парк за ма ли
ша не од пет до 15 го ди на. Та ко ђе смо 
по ста ви ли две но ве келт ске ку ће, али 
смо обо га ти ли и му зеј ску по став ку но вим 
екс по на ти ма. Ми слим да смо и ове го ди
не ура ди ли мно го то га ка ко би опле ме ни
ли про стор Келт ског се ла и као би оправ
да ли ти ту лу „Нај бо ље из Вој во ди не“ ко ју 
смо до би ли пре не ко ли ко ме се ци  ре као 
је Бо го је вић и до дао да уско ро би ти 
по ста вље не и две ку ле стра жа ре ко је ће 
би ти по ста вље не у бли зи ни „Аван ту ра 
пар ка“.

На са мом отва ра њу но ве се зо не Ту ри

стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Ин ђи ја, уз 
бес пла тан улаз, ор га ни зо ва ла је и бо гат 
про грам ко ји је об у хва тио број не кре а
тив не ра ди о ни це, спорт ске ак тив но сти и 
ви те шке бор бе, пред ста ве за де цу и кон
церт Ти ја не Дап че вић. 

Ди рек тор ТОО Ин ђи ја до дао је на кра ју 

да оче ку ју још ве ћи број по се ти ла ца ове 
се зо не јер је ће би ти ду жа за ме сец и по 
да на у од но су на прет ход не, под се тив ши 
да је про шле го ди не „Келт ско се ло“ по се
ти ло 30 хи ља да, а да на кон за вр шет ка 
тре ће се зо не оче ку ју да ће број по се та 
би ти ви ше од 50 хи ља да.  М. Ђ.

КР ЧЕ ДИН СКА АДА

Пр ви ле то ви ба ло ни ма
Oд 1. ју на, пр ви ба ло ни ви ну ће се у 

не бо из над Кр че дин ске аде, по твр ди ли 
су пред став ни ци Ту ри стич ке ор га ни за
ци је, ис та кав ши да су до би ли нео п ход
ну са гла сност од Ди рек то ра та ци вил ног 
ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је за 
из во ђе ње ле то ва на по ме ну тој ло ка ци
ји.

 – До би ли смо све нео п ход не до зво ле 
за ле то ве ба ло ни ма из над Кр че дин ске 
аде и зва нич но, пр вог јун ског да на, 
по чи ње ре а ли за ци ја про јек та ко ји смо 
на зва ли „Срп ска Ка па до ки ја“. Код нас је 
у по се ти ових да на вла сник тур ске ком
па ни је „Kaya bal lo ons“, ко ји је до шао да 
за вр ши отва ра ње ком па ни је у Ср би ји, 
јер је мно го лак ше да оба вља ју ову 

де лат ност са фир мом ко ја је ре ги стро
ва на у на шој зе мљи, ре као је ди рек тор 
ТО оп шти не Ин ђи ја Ми лан Бо го је вић.

Ка ко је ис та као ди рек тор Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја, 1. ју на 
пред ви ђен је лет за пред став ни ке ме ди
ја, не де љу да на пре ра ни је пред ви ђе ног 
ро ка.

– Већ 3. и 4. ју на има мо пр ве ко мер
ци јал не ле то ве, ко ји ће се из во ди ти 
су бо том и не де љом у ју тар њим са ти ма, 
и сре дом и че тврт ком у ве чер њим са ти
ма ис та као је Бо го је вић.

Му рат Чо бан, вла сник тур ске ком па
ни је „Kaya bal lo ons“, ко ја ће из во ди ти 
ле то ве ба ло ни ма на Кр че дин ској ади 
ис та као је за наш лист да су у то ку при

пре ме за по че так се зо не.
– Наш тим ће до ћи у ма ју као и ком

плет на по са да ко ја ће из во ди ти ле то ве, 
на ши пи ло ти, ко ји ће са со бом до не ти и 
сву нео п ход ну опре му као и се дам ба ло
на. Пред ви ђе но је да услу ге ле те ња 
из во ди мо три ме се ца, по чев од ју на, 
ка ко је ре као и ди рек тор ва ше Ту ри стич
ке ор га ни за ци је. Кр че дин ска ада ис пу
ња ва све усло ве за из во ђе ње ле то ва 
ба ло ни ма и ве о ма је ле па и про стра на 
ло ка ци ја. За до вољ ни смо ка ко се цео 
про цес од ви ја и то што смо до би ли 
са гла сност од Ци вил ног ва зду хо плов
ства  ис та као је Му рат Чо бан, вла сник 
тур ске ком па ни је „Kaya bal lo ons.

М. Ђ.

Креативна радионица



12 22. MART 2023.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

РУ МА

Ра до ви на кру жном то ку код ГЦ „Срем“
У Ру ми су у то ку обим ни 

ра до ви на из град њи кру жног 
то ка у ци љу по бољ ша ња пут
не ин фра струк ту ре и без бед
но сти са о бра ћа ја, ко ји се 
на ла зи  на кра ју Па вло вач ке 
ули це код ГЦ „Срем“. С об зи
ром на ве ли чи ну ових  ра до
ва,  они се од ви ја ју у две 
фа зе. 

Пр ва фа за под ра зу ме ва 
из град њу кру жне рас кр сни це 
са пет кра ко ва, али и по ста
вља ње  во до вод не и  ка на ли
за ци о не мре же, као  и јав не 
ра све те, а по том  и уре ђе ње 
зе ле них по вр ши на.  Ра до ви 
об у хва та ју Па вло вач ку ули цу 
се вер ни крак,  Па вло вач ку 
ули цу ју жни крак, на ста вак 

Ули це Мо ше Пи ја де и  Ми ло
ша Цр њан ског  ле во од кру
жног то ка, као и Ули цу Ми ло
ша Цр њан ског  де сно од кру
жног то ка.

Дру га фа за ра до ва под ра
зу ме ва ће ас фал ти ра ње про
ду жет ка ули це Ми ло ша 
Цр њан ског  ле во од кру жног 
то ка  и про ду же так Но ве 2 
ули це. Из ло кал не са мо у пра
ве на ја вљу је да уско ро по чи
њу и ра до ви на ре кон струк ци
ји це ле Па вло вач ке ули це, 
од но сно по ста вља ње во до
вод не и ка на ли за ци о не мре
же, из град ња но вих пе шач ких 
ста за и ко ло во за, као и јав не 
ра све те.

С. Џ.
Кру жни ток код ГЦ Срем Ру ма

ПЕН ЗИ О НЕР СКЕ КАР ТИ ЦЕ

ОУП Ру ма ра ди при ја ве за сво је чла но ве
При ја ва за пен зи о нер ске кар ти це по

че ла је 15. мар та,  а сви ко ји су оства ри
ли пра во на пен зи ју мо гу да се при ја ве 
за кар ти це на сај ту Фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње (ПИО) или у фи
ли ја ла ма Фон да ПИО.

Циљ из да ва ња ових кар ти ца је да се 
пен зи о не ри ма омо гу ће по пу сте при ку
по ви ни и пла ћа њу услу га, а ко ри шће ње 
кар ти ца по чи ње од ок то бра.

Пра во да до би ју кар ти це има ће сви 
ко ји су на плат ном спи ску Фон да ПИО, 
да кле, ко ри сни ци пен зи ја, али и на кна
да као што су оне за не гу и по моћ дру гог 
ли ца, те ле сно оште ће ње, при вре ме не 
на кна де по осно ву дру ге и тре ће ка те го
ри је ин ва лид но сти, од но сно пре о ста ле 
рад не спо соб но сти, при вре ме не на кна
де за вре ме не за по сле но сти ко је ни је 
пре ве де но у ин ва лид ску пен зи ју.

Пен зи о нер ска кар ти ца ће мо ћи да 
се пре у зме лич но, пре ко за кон ског за
ступ ни ка или пу но моћ ни ка и ко ри сти ће 

се уз ва же ћи лич ни иден ти фи ка ци о ни 
до ку мент. Фир ме, јав на пред у зе ћа, при
вред на дру штва и ин сти ту ци је ко је ће 
се укљу чи ти у овај про је кат обез бе ди ће 
мо гућ ност по вла сти ца на осно ву бо до
ва. 

Ове бо до ве ће вла сни ци ма кар ти це 
об ра чу на ва ти Фонд ПИО по сва кој ре а
ли зо ва ној по тро шњи за ко ју су до би ли 
фи скал ни ра чун. На при мер, за утро
ше них 500 ди на ра на овај на чин до би ја 
се је дан бод, а бо до ви се ка сни је мо гу 
ис ко ри сти ти за оства ри ва ње до дат них 
по год но сти, при че му се ме сеч но по кар
ти ци мо же до би ти нај ви ше оно ли ко бо
до ва ко ли ко из но си про сеч на пен зи ја у 
Ср би ји.

елек трон ско при ја вљи ва ње је ве о ма 
јед но став но и оства ру је се у два ко ра ка, 
али сви ко ји не ма ју ком пју тер или ни су 
вич ни ра ду на ком пју те ру, мо гу се при ја
ви ти у фи ли ја ла ма, али и у Оп штин ском 
удру же њу пен зи о не ра у Ру ми, уко ли ко 

су чла но ви, и за њих ће ОУП Ру ма под
не ти елек трон ску при ја ву. 

– ОУП Ру ма већ не ко ли ко го ди на 
скла па уго во ре о по вољ но сти ма, та ко 
да на ши чла но ви тре нут но има ју ви ше 
од сто ти ну по вољ но сти при ли ком пла
ћа ња би о хе миј ских ана ли за, сто ма то ло
шких услу га, пре гле да у по ли кли ни ка ма, 
апо те ка ма... Пен зи о нер ске кар ти це су 
но ви на у по ну ди и иде ја пред сед ни
ка Ре пу бли ке и ПИО фон да да пен зи
о нер ском кар ти цом пен зи о не ри има ју 
сва ко днев не по вољ но сти при пла ћа
њу у тр го ви на ма, јав ним пред у зе ћи ма, 
уго сти тељ ским објек ти ма и сву да где 
је мо гу ће. Сам по сту пак при ја ве је јед
но ста ван: по треб но је са мо уне ти ЈМБГ, 
те ле фон и мејл адре су. На ше Удру же ње 
ће, као и увек, за сво је чла но ве вр ши
ти елек трон ске при ја ве, са мо не ка до
ђу код нас, ка же Све ти слав Да мјан чук, 
пред сед ник Оп штин ског удру же ња пен
зи о не ра Ру ма. С. Џа ку ла
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ЗНА ЧАЈ НА ПО КРА ЈИН СКА СРЕД СТВА

Три ве ли ка про јек та
У на ред не две го ди не у 

рум ској оп шти ни се оче ку ју 
ве ли ки ра до ви за ко је су про
јек ти одо бре ни и ко ји ће се 
су фи нан си ра ти пре ко Упра
ве за ка пи тал на  ула га ња АП 
Вој во ди не  ову ин фор ма ци ју 
је на свом зва нич ном феј сбук 
на ло гу са оп шти ла пред сед
ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић. Је дан од про је ка та 
је из град ња спорт ске ха ле у 
Пу тин ци ма за шта ће По кра
јин ска вла да обез бе ди ти 250 
ми ли о на ди на ра у на ред не 
две го ди не.

Дру ги је про је кат, ко ји се 
од но си на из град њу пот пу
но но вог бу ле ва ра са че ти
ри тра ке, пр ви та кве вр сте у 
Ру ми. Пру жа ће се од Ри го вог 
мли на дуж Ули це Ву ка Ка ра

џи ћа до Глав не ули це. За ове 
ра до ве из По кра ји не ће рум
ска оп шти на до би ти 400 ми
ли о на ди на ра, та ко ђе, у на
ред не две го ди не.

Тре ћи про је кат се од но си 
на Па вло вач ку ули цу на чи јем 
кра ју се већ уве ли ко из во де 
ра до ви на пе то кра ком кру
жном то ку. Ра до ви у овој ули
ци се од но се на но ви ас фалт, 
ивич ња ке, тро то а ре, ка на ли
за ци о ну мре жу и јав ну ра све
ту, а овај про је кат ће По кра
јин ска вла да су фи нан си ра ти 
са 200 ми ли о на ди на ра.

 – Гра ђе вин ске до зво ле су 
већ ис хо до ва не и из град ња 
ће уско ро по че ти, на ја ви ла је 
пред сед ни ца Алек сан дра Ћи
рић. 

С. Џ.

КЛЕ НАК

У спо мен на
на род ног хе ро ја
Ве ру Бла го је вић

МО Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Ср би је у Клен ку је 18. мар та 
обе ле жи ла 81 го ди ну од стра
да ња Ве ре Бла го је вић, на род
ног хе ро ја и ви ше од 1.200  

Шап ча на, Ро ма и Је вре ја на 
ме сту зва ном Ши ца ра. Кра јем 
сеп тем бра 1941. го ди не Нем
ци су ра ди ли ма сов на хап ше
ња и стре ља ња у Шап цу и 
окол ним се ли ма. По сто је 
че ти ри гроб ни це на Гра бо вач
ком пу ту и Ши ца ри, где је 
стре ља но око 1.300 ро до љу
ба, де це, Ро ма и Је вре ја. 
Упра во 18. мар та  1942. го ди
не, са гру пом од ше зде се так 
ро до љу ба стре ља на је и Ве ра 
Бла го је вић. 

Ми ну том ћу та ња, при сут ни 
су ода ли по част стре ља ним 
жр тва ма фа ши зма, а са мо 
по ла га ње ве на ца је оба вље
но у цен тру Клен ка, бу ду ћи да 

се ни је мо гло до ћи до са мог 
ме ста где се на ла зи спо мен 
обе леж је Ве ри Бла го је вић.

Вен це су по ло жи ле де ле га
ци је СУБ НОРа Ша бац и 
Ру ма, СПС Ру ма, Удру же ње 
вој них пен зи о не ра Шап ца, 
као и Са ве та МЗ Кле нак.

– На Ши ца ри су се де си ли 
нај стра шни ји зло чи ни и да нас 
је ва жно да чу ва мо по ру ке 
ко је но се ова ме ста, јер је то 
лек ци ја ко ја се не сме ју за бо
ра ви ти. Град Ша бац не гу је 
кул ту ру се ћа ња. Спрем ни смо 
да, у до го во ру са оп шти ном 
Ру ма и МЗ Кле нак, уче ству је
мо у об но ви овог обе леж ја, 
ре као је Зо ран Здрав ко вић, 
члан Град ског ве ћа Шап ца.

Обе ле жа ва њу го ди шњи це 
при су ство ва ли су и уче ни ци 
ОШ „23. ок то бар Кле нак“.

С. Џ.

Се ћа ње на Ве ру Бла го је вић и стре ља не ро до љу бе

ДУ „ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ“ ИРИГ

Ве ли ка злат на ме да ља 
за ква ли тет ра да

Ме ђу на род ни са јам обра зо
ва ња „Пу то ка зи“ одр жан је 9. 
и 10. мар та у Но вом Са ду, а 
отво рио га је ми ни стар про
све те Бран ко Ру жић.

То ком два са јам ска да на је 
пред ста вље но око 500 обра
зов них про фи ла, као и про
гра ми за уче ни ке свих уз ра
ста и про гра ми на је зи ци ма 
на ци о нал них ма њи на. Ми ни
стар Ру жић је том при ли ком 
ис та као да је ова ма ни фе ста
ци ја „пу то каз“ зна ња но вим 
ге не ра ци ја ма у по тра зи за 
од го во ри ма на пи та ња о 
на став ку шко ло ва ња и бу ду ће 
ка ри је ре.

На овом Сај му ре дов но се 
по ја вљу је и ДУ „Де чи ја 
ра дост“ из Ири га, ко ја је до би
ла и ви ше на гра да за свој 
рад, јер се на овој ма ни фе
ста ци ји на гра ђу ју и уста но ве 
од пред школ ских до сред њо
школ ских.

Kомисија струч ња ка, а 
чи ни ли су је  углед ни про фе
со ри са фа кул те та у Ср би ји, 
има ла је те жак за да так пред 
со бом. На осно ву пре гле да

них и оце ње них 74 вас пит но
обра зов не уста но ве, Kомисија 
је до де ли ла  63 ве ли ке злат не 
ме да ље, 41 злат ну и две  сре
бр не ме да ље. И ове го ди не 
се Де чи ја уста но ва „Де чи ја 
ра дост“  Ириг на шла ме ђу 
на гра ђе ни ма.  

– Ве ли ка злат на ме да ља је 
до би је на  за ква ли тет ра да 
уста но ве, за ху ма ни тар ни рад 
и до бро чин ство, за еко ло шке 
ак тив но сти, за Лут кар ски 
фе сти вал и це ло ку пан рад 
уста но ве. Ова на гра да по твр
ђу је да смо на пра вом пу ту, да 
се пре по зна ју на ши ква ли те
ти, те да вр тић гра ди ква ли
тет не од но се са по ро ди цом, 
ло кал ном за јед ни цом и дру
гим пред школ ским уста но ва
ма, ка же по во дом ове на гра
де ди рек тор ка Је ле на Ви да
но вић.

На гра ду је у име уста но ве 
при мио вас пи тач Ђор ђе Оро
лиц ки, та ко ђе и сам на гра ђи
ван за свој рад. Под се ти мо, 
он је про шле го ди не до био 
на гра ду „Лу ча“ Срп ске чи та о
ни це у Ири гу. С. Џа ку ла

„ИРИ ДА“ ПЕ ВА ЛА ЗА ПО МОЋ ИЗ ГРАД ЊИ 
ДЕЧ ЈЕГ ОБРА ЗОВ НОГ КАМ ПА НА КР ФУ

У знак се ћа ња на
ју на штво пре да ка

Хор „Ири да“ ко ји функ ци о
ни ше у окви ру исто и ме ног 
удру же ња срп скогрч ког при
ја тељ ства у Срем ској Ми тро
ви ци, уче ство вао је у му зич
ком про гра му, од но сно кон
цер ту ко ји је одр жан у „Ко лар
че вој за ду жби ни“ 11. мар та. 
Овај до га ђај био је ху ма ни
тар ног ка рак те ра, а ор га ни зо
ва ли су га „Све та Ср би ја“ и 
крф ско дру штво грч косрп ског 

при ја тељ ства. Ку по ви ном 
ула зни це су по се ти о ци по мо
гли из град њу деч јег обра зов
ног кам па на Кр фу. Ка да бу де 
при ку пље но до вољ но сред
ста ва, от по че ће ре а ли за ци ја 
про јек та ко ји ће одр жа ти 
се ћа ње на жи вот слав них 
пре да ка и њи хо во ју на штво 
то ком Пр вог свет ског ра та.

А. Д.
Фо то: При ват на ар хи ва

На ступ „Ири де“
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ИРИГ БЕС ПЛАТ НИ УЏ БЕ НИ ЦИ

Уџ бе ни ци за све основ це
до че твр тог раз ре да

У ири шкој оп шти ни су пре две го ди
не пр ви пут на ба вље ни бес плат ни уџ
бе ни ци, та да са мо за пр ва ке, док се 
про шле го ди не ло кал на са мо у пра ва 
опре де ли ла да уџ бе ни ке ку пи за све 
уче ни ке од пр вог до че твр тог раз ре да.

Бес плат ни уџ бе ни ци су уче ни ци ма 
по де ље ни на по чет ку школ ске го ди не, 
а ла не је та ко ку пље но око 330 ком
пле та. Та ко ће би ти и за но ву школ ску 
2023/24. го ди ну.

– Сма тра мо да је ва жно да сва ко де
те има јед на ке мо гућ но сти за обра зо
ва ње, без об зи ра на со ци јал ни ста тус 
њи хо вих по ро ди ца. За то смо од лу чи
ли да на ша оп шти на пре у зме од го
вор ност за фи нан си ра ње уџ бе ни ка за 

уче ни ке основ них шко ла, ка же Ти хо
мир Сто ја ко вић, пред сед ник Оп шти не 
Ириг.

Он до да је да ће се на бав ком бес
плат них уџ бе ни ка зна чај но сма њи ти 
тро шко ви ро ди те ља код опре ма ња 
де це за шко лу, по го то во оних ко ји има
ју ви ше де це. 

– Ва жно је  да де ци пру жи мо нај
бо ље усло ве за обра зо ва ње, јер је 
то основ за њи хо ву бу дућ ност. За то и 
на ста вља мо са овом прак сом на бав ке 
бес плат них уџ бе ни ка, али и по бољ
ша ња усло ва за рад и уче ње у свим 
шко ла ма у на шој оп шти ни, ка же пред
сед ник Сто ја ко вић.

С. Џ.
Ти хо мир Сто ја ко вић

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

Ми ну ла го ди на у зна ку
ва жних ју би ле ја

Срп ска чи та о ни ца у Ири гу у про шлој 
го ди ни је ре а ли зо ва ла низ ак тив но сти и 
про гра ма, обе ле жи ла зна чај не ју би ле је и 
до би ла ви ше из у зет но ва жних на гра да. То 
су би ли ју би ле ји 180 го ди на по сто ја ња Чи
та о ни це, 100 го ди на  од ро ђе ња Бо ри сла
ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, 60 го ди на по сто
ја ња Са бо ра би бли о те ка ра  Сре ма и 18 
го ди на ра да „Ми хи зо вог фон да“, ко ји  до
де љу је на гра ду за драм ско ства ра ла штво

Про шле го ди не Срп ска чи та о ни ца је 
до би ла Сре тењ ски ор ден пр вог сте пе на, 
Злат ну ме да љу Срп ског на род ног по зо ри
шта „Јо ван Ђор ђе вић“, Гра ма ту Вла ди ке 
срем ског Ва си ли ја, а по чет ком ове го ди не 
и  „Из у зет ну Ву ко ву на гра ду“. 

Ла не је ре а ли зо ва но укуп но 55 про гра
ма ове уста но ве кул ту ре у Ири гу  све то 
са тро је за по сле них, јер је јед на рад ник 
био на бо ло ва њу. Све те ак тив но сти, као 
основ ни фи нан си јер, омо гу ћи ла је Оп шти
на Ириг за шта је из дво је но око осам ми
ли о на ди на ра, али је са ско ро два ми ли о
на не ке про јек те фи нан си рао По кра јин ски 
се кре та ри јат за кул ту ру, јав но ин фор ми
са ње и од но се са вер ским за јед ни ца ма, 
као и Ми ни стар ство кул ту ре са пре ко 
700.000 ди на ра.

Срп ска чи та о ни ца има и под руч но оде
ље ње „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“  у 
Врд ни ку ко је је ра ди ло  у оте жа ним усло
ви ма због не до стат ка рад ни ка, али и под
руч но оде ље ње „Те о дор Авра мо вић Ти
цан“ у Ја ску, ко је не ра ди од  2016. го ди не. 

– Та да смо мо ра ли да се исе ли мо из 
про сто ри ја ко је ни су на ше и од та да не ма
мо аде кват не усло ве за рад, иа ко сам се 
обра ћа ла МЗ Ја зак да нам на ђу про сто ри
је за рад. Књи ге су спа ко ва не и че ка мо да 
на ђе мо про стор за рад у Ја ску, ка же ди
рек тор ка Ве ра Нов ко вић.

Срп ска чи та о ни ца има  822 упи са на 

чла на, а сво је члан ске кар те има ју и сви  
уче ни ци у ири шкој и врд нич кој шко ли. 
Про шле го ди не чи та о ци  су би ли у би бли
о те ци пре ко 11.532 пу та, што је број са ко
јим су у Чи та о ни ци де ли мич но за до вољ
ни. У би бли о теч ком фон ду има  49.000 
књи га, а из бу џе та Оп шти не и По кра јин
ског се кре та ри ја та су до би је на сред ства и 
на ба вље но је 1.233 књи ге. 

– Има мо стал ни про блем сме шта ја књи
жног фон да, јер смо под ста на ри у До му 
кул ту ре и ка да се ре ше не ки имо вин ски 
од но си, има мо про је кат да се адап ти
ра та ван ски про стор. Де лом је са ни ран 
кров ко ји је про ки шња вао, а ло ша нам је 
и енер гет ска ефи ка сност објек та, ис ти че 
ди рек тор ка Нов ко вић.

Про шле го ди не је, у окви ру из да вач ке 
де лат но сти, Срп ска чи та о ни ца 

из да ла пет књи га, а јед на од њих је и 
књи га дра ма до бит ни це Ми хи зо ве на гра

де Иве Бр дар, за шта је сред ства обез бе
дио По кра јин ски  се кре та ри јат за кул ту ру, 
јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским 
за јед ни ца ма. Дру га је „Ру ко пи сне књи ге 
у би бли о те ка ма фру шко гор ских ма на сти
ра“, тре ћа је Збор ник ра до ва са струч ног 
ску па у ма на сти ру Ве ли ка Ре ме та, по том 
Збор ник са струч ног ску па по све ћен сто
го ди шњи ци Ми хи зо вог ро ђе ња и пе та је 
„Мо ја ко ло ни ја“ Жељ ка Мар ко ви ћа.

Срп ска чи та о ни ца још од 2015. го ди не 
ре а ли зу је и зна ча јан про је кат Ка та лог би
бли те ка фру шко гор ских ма на сти ра. У Ми
хи зо вој род ној ку ћи  је у но вем бру  одр жан 
струч ни скуп са 16 еми нент них про фе со
ра из обла сти на у ке о књи жев но сти, а ту је 
пред ста вљен и дру ги том са бра них Ми хи
зо вих де ла  Срп ска чи та о ни ца је  су и зда
вач,  уз Ма ти цу срп ску и Уни вер зо тет ску 
би бли о ет ку из Бе о гра да.

С. Џа ку ла

Ве ра Нов ко вић
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Зо ран Га јић, ми ни стар спор та, по се тио 
је у уто рак, 14. мар та   ОШ Раст ко Не ма
њић Све ти Са ва“ и Од бој ка шки клуб 
„Мла дост“ у Но вој Па зо ви, при че му је са 
пред сед ни ком Оп шти не Ђор ђем Ра ди
но ви ћем, ру ко вод ством шко ле и клу ба, 
раз го ва рао о раз во ју спорт ског и клуп
ског спор та. 

Ми ни стра  спор та Ср би је Зо ра на Га ји
ћа у Но вој Па зо ви  је до че као пред сед
ник Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди
но вић,  а за тим су за јед но са сво јим 
са рад ни ци ма по се ти ли  ОШ Раст ко 
Не ма њић Све ти Са ва“. До бро до шли цу 
су им по же ле ли уче ни ци ове шко ле, где 
су об и шли и фи скул тур ну са лу те при су
ство ва ли ча су фи зич ког вас пи та ња и 
раз го во ра ли са ру ко вод ством Од бој ка
шког клу ба „Мла дост“.  Ути сци су да су 
љу ди ко ји ру ко во де Оп шти ном и клу бо
ви ма  из у зет но све сни ко ли ко зна чи 
спорт и фи зич ко вас пи та ње уо ште за 
здра вље на ци је, ре као је ми ни стар Га јић.

– Ви дим огро ман број де це, зна чи ве о
ма је ма со ван спорт, та ко да је то не што 
што је нај по зи тив ни је што сам ви део 

да нас. Из два ја ње Оп шти не је пет по сто 
из бу џе та за спорт ске ак тив но сти. Ма сов
ност, огро ман број де це, ве за са објек том 
основ не шко ле, и уоп ште са ру ко вод
ством шко ле,  љу ди ко ји ру ко во де клу бо
ви ма, ко ји су сви за јед но умре же ни и то 
да је јед ну ле пу сли ку, ка зао је ми ни стар 
Га јић. 

Ва жно је да спорт бу де тре ти ран као 
јед на це ли на  од деч јег уз ра ста до зре лог 
до ба, на гла сио је ми ни стар. По хва лио је 
ста ње це ло куп ног спо р та у ста ро па зо
вач кој оп шти ни,  ко ји има ве ли ку по др
шку ло кал не са му пра ве на че лу са пред
сед ни ком Ђор ђем Ра ди но ви ћем.

– Школ ски спорт је ва жан ко ли ко и 
клуп ски, јер без раз во ја школ ског спор та 
не ма ни клуп ског, та ко да Ста ра Па зо ва 
има за и ста ве ли ки број спорт ских клу
бов, ми се тру ди мо да фи нан си ра мо све. 
До вољ но је ре ћи да има мо се дам де сет 
спор стких клу бо ва на бу џе ту Оп шти не 
што све го во ри, ре као је Ђор ђе Ра ди но
вић, пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва.

У де ле га ци ји са ми ни стром би ли су 
Мар ко Ке шељ, др жав ни се кре тар, и 

Де јан Бо јо вић, са вет ник ми ни стра.  Шко
ла је од ми ни стар ства до би ла до на ци ју 
 два го ла за ру ко мет,  две ко шар ка шке 
та бле,  мре жу за од бој ку,  и ком плет од 
40 лоп ти за тим ске спо р то ве. 

Алек сан дра Ада мо вић, ди рек тор ка 
ОШ „Раст ко Не ма њић Све ти Са ва“ се 
за хва ли ла на до на ци ји ко ја ће шко ли 
мно го зна чи ти,  уз на гла сак, да су ве о ма 
по ча ство ва ни по се том ми ни стра.

Овом при ли ком раз го ва ра ли и са ру ко
во ством Од бој ка шког клу ба „Мла дост“  
из Но ве Па зо ве, ко ји је про шле го ди не 
обе ле жио 50 го ди на по сто ја ња и тре нут
но се так ми чи у дру гој Вој во ђан ској ли ги. 
По ред ве ли ке по мо ћи  ло кал не са мо у
пра ве, ра ду је их и по др шка  над ле жног 
ми ни стар ства, ре као је Мар ко Син ђе лић, 
пред сед ник Од бој ка шког клу ба Мла дост  
из Но ве Па зо ве.

Ми ни стар ство се тру ди да у овом тре
нут ку оби ђе што ви ше гра до ва, ка ко би 
са гле да ли си ту а ци ју и сход но то ме по мо
гли та мо где тре ба, јер су ма ли клу бо ви 
основ на ће ли ја бу ду ћих олим пиј ских 
шам пи о на. Зден ка Ко жик

Амбасадорка Републике Грчке у Србији 
Мариа Леванти  боравила  је у поне
дељак, 13. марта, општини Стара Пазова 
где је имала састанак са председником 
Општине Ђорђем Радиновићем. Пред
седник Радиновић је изразио задо
вољство њеним доласком, подсетио  на 
вишегодишњу сарадњу  и пријатељске 
односе са Крфом у оквиру пројекта „Сто
пама наших предака“,  а сада се сарадња 
два братска народа проширује.

– Наша деца, најбољи ученици из 
основних школа бораве на Крфу сваке 
године у августу, а у будуће ћемо имати 

добре односе и са Амбасадом, рекао је 
председник Радиновић.

У општини Стара Пазова успешно 
послује пет грчких фирми. Грчке компа
није, које су овде код нас, имају јако 
добра искуства са локалном самоупра
вом, њихова је оцена да су веома задо
вољни. Ево већ је „Алумил“, једна од 
водећих фирми, најавио проширење, 
тако да настављамо сарадњу и мислим 
да ће то донети резултате, изјавио је 
Радиновић.

Приликом своје прве посете Старој 
Пазови, Њена екселенција је заједно са 

саветником за економске и трговинске 
односе Антониосом Катеподисом обишла 
грчке компаније које послују у овој општи
ни. Грчке компаније на територији општи
не Стара Пазова  запошљавају више 
стотина грађана а једна од највећих је 
„Алумил“,  фабрика за производњу алу
минијумских профила и регионални 
дистрибутер алуминијумских профила, 
ПВЦ профила и окова . Након овог 
састанка са руководством општине,  оче
кује се унапређење сарадње у области 
привреде што ће значити и  нова радна 
места. З. К.

ПОСЕТА АМБАСАДОРКЕ ГРЧКЕ СТАРОЈ ПАЗОВИ  

Унапређење привредне сарадње

МИ НИ СТАР СПОР ТА ЗО РАН ГА ЈИЋ ПО СЕ ТИО НО ВУ ПА ЗО ВУ 

По хва ле за по др шку спор ту
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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, вас пи
та чи и ро ди те љи не дав но су 
от пре ми ли ве ћу ко ли чи ну при
ку пље не по мо ћи за угро же но 
ста нов ни штво у Си ри ји. Ка ко 
је ре кла вас пи та чи ца Бра ни
сла ва Илић, с об зи ром на то 
да је Си ри ја већ го ди на ма под 
санк ци ја ма и да на кон ра зор ног зе мљо
тре са по моћ до њих ја ко те шко сти же, 
ор га ни зо ва ли су ху ма ни тар ну ак ци ју и 
при ку пи ли про из во де за лич ну хи ги је
ну, зим ску оде ћу и кон зер ви ра ну хра ну.

– Ве о ма је ва жно у ова квим си ту а ци
ја ма по ка за ти ху ма ност. Ако па жљи ви је 
по гле да мо око се бе, за па зи ће мо мно

штво ак ци ја за по моћ бо ле сни ма, си ро
ма шни ма или они ма ко ји су на би ло 
ко ји на чин угро же ни. А то и нас он да 
по кре ће на до бро де ло. Под сти че нас 
да учи ни мо не што за дру ге. А ка да се 
јед ном по кре не тај низ, он ће на ста ви ти 
да се ши ри  ре кла је Бра ни сла ва 
Илић.

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Со ци јал на за шти та
за осе тљи ве гру пе

На за вр шној кон фе рен ци ји про јек та 
Не мач косрп ске раз вој не са рад ње 
„Услу ге со ци јал не за шти те за осе тљи ве 
гру пе“ одр жа ној по чет ком мар та, ко ји 
спро во ди Не мач ка ор га ни за ци ја за 
ме ђу на род ну са рад њу ГИЗ у са рад њи 
са Ми ни стар ством за рад, за по шља ва
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, пре
зен то ва ни су, из ме ђу оста лог, и ре зул та
ти ус по ста вља ња но вих услу га, као што 
је те рен ски са рад ник ко ја је по че ла са 
при ме ном у ок то бру про шле го ди не. 
Ме ђу пет нај ре пре зен та тив ни јих пру жа
о ца услу га на шао се и пе ћи нач ки Цен
тар за со ци јал ни рад, а по ре чи ма ди рек
тор ке ове уста но ве Би ља не Јо ви чић 
услу га те рен ског са рад ни ка за циљ је 
има ла до се за ње до мар ги на ли зо ва них 
дру штве них гру па, пру жа ње ма те ри јал
не и пси хо со ци јал не услу ге.

– Уво ђе њем ове услу ге ди рект ну 
ко рист има ла су ста рач ка и са мач ка 
до ма ћин ства, осе тљи ве гру пе, хро нич но 
обо ле ла ли ца, ма те ри јал но нео бе збе ђе
на ли ца и ли ца без по ро дич не по др шке, 

ко ји ма смо ис по ру чи ли ме ди цин ска 
по ма га ла као што су ор то пед ска по ма га
ла, апа ра ти за ме ре ње ни воа ше ће ра у 
кр ви, апа ра ти за ме ре ње при ти ска, 
хо да ли це и ин ва лид ска ко ли ца, у за ви
сно сти од њи хо вих по тре ба. Та ко ђе, 
услу га је под ра зу ме ва ла и по моћ при ли
ком од во ђе ња код ле ка ра, на бав ци 
ле ко ва и слич но. Сву опре му ко ју смо 
ис по ру чи ли на шим ко ри сни ци ма обез
бе дио нам је ГИЗ, ко ји су та ко ђе на шем 
Цен тру ис по ру чи ли лап то по ве и мул ти
функ ци о нал не штам па че, што ће на ма 
сва ка ко омо гу ћи ти да бр же и ефи ка сни
је оба вља мо свој по сао – ре кла је Би ља
на Јо ви чић.

Кон фе рен ци ју је отво рио ре сор ни 
ми ни стар Ни ко ла Се ла ко вић, као и 
ми ни стар ска за бри гу о по ро ди ци и 
де мо гра фи ју Да ри ја Ки сић и ам ба са
дорк ка Не мач ке у Ср би ји Ан ке Кон рад. 
На кон фе рен ци ји су, та ко ђе, су ми ра ни 
ре зул та ти ГИЗа у прет ход них пет го ди
на, као и про ме не до ко јих су до ве ле те 
ак тив но сти.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Бај ке на ви о ли ни
за нај мла ђе

То ком фе бру а ра и по чет ком мар та, 
уче ни ци ни жих раз ре да у свих 15 на се
ља у оп шти ни Пе ћин ци би ли су у при ли
ци да се на ча со ви ма му зич ке кул ту ре 
упо зна ју са му зич ким ин стру мен том – 
ви о ли ном и да на тај начн бу ду део про
јек та Кул тур ног цен тра Пе ћин ци „Бај ке 
на ви о ли ни”. Ка ко је ре као ди рек тор КЦ 
Јо ван Де вр ња, про је кат је спро ве ден у 
са рад њи са Је ле ном Ди мић Ђу кић из 
Пр хо ва, ди пло ми ра ним му зич ким пе да
го гом, ко ја је за вр ши ла смер ви о ли ну на 
гу дач ком од се ку Фа кул те та му зич ких 
умет но сти у Бе о гра ду.

– По ред по ха ђа ња му зич коин стру
мен тал не сек ци је у окви ру на ше уста но
ве, чи ји су по ла зни ци ван ред ни уче ни ци 
Му зич ке шко ле „Пе тар Кран че вић“ из 
Срем ске Ми тро ви це, де ца са те ри то ри је 
на ше оп шти не има ју мо гућ ност да и у 
из дво је ном оде ље њу рум ске Основ не 
му зич ке шко ле „Те о дор То ша Ан дре је
вић“, ко ја функ ци о ни ше у про сто ри ја ма 
на ше уста но ве, по ха ђа ју ча со ве сол фе
ђа, кла ви ра, хар мо ни ке, там бу ре и ги та
ре. Овим про јек том утвр ди ли смо да су 
ма ли ша ни за ин те ре со ва ни и за ви о ли ну 
о че му смо оба ве сти ли на ше са рад ни ке 
из му зич ке шко ле – ре као је Де вр ња.

Му зич ки пе да гог Је ле на Ди мић Ђу кић 
ре кла нам је да је сам про је кат на и шао 
на леп од зив уче ни ка, али и њи хо вих 
учи те ља.

– Де ца су има ла при ли ку да се на 
ча со ви ма му зич ке кул ту ре упо зна ју са 
де ло ви ма ви о ли не, на чи ном из во ђе ња 
му зи ке, нот ним за пи си ма, ства ра њем 
му зи ке, пре све га пе ва ју ћи деч је пе сми
це и сви ра ју ћи уда рач ке ин стру мен те уз 
прат њу ви о ли не. Та ко ђе, уче ство ва ли су 
у кви зу ко ји је под ра зу ме вао пре по зна ва
ње му зи ке из по зна тих Ди зни је вих цр та
них фил мо ва. На кра ју сва ког ча са уче
ни ци су мо гли да се и са ми оку ша ју као 
„сви ра чи“. С тим у ве зи, де ца су то ком 
це лог пре да ва ња ак тив но уче ство ва ла и 
по ка за ла ве ли ко ин те ре со ва ње за овај 
гу дач ки ин стру мент. Учи те љи це свих 
шко ла би ле су пред у сре тљи ве и отво ре
не за са рад њу – ка за ла је Је ле на.

У окви ру про јек та „Бај ке на ви о ли ни“ 
спро ве де но је и ис тра жи ва ње ко јим је 
утвр ђе но да је око пет на е сто ро уче ни ка 
ни жих раз ре да за ин те ре со ва но за по ха
ђа ње му зич ке шко ле и уче ње сви ра ња 
ви о ли не.

ПЕ ЋИ НЦИ

При ку пље на по моћ за угро же не 
у Си ри ји

Са завршне конференције
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НА РОД НА СКУП ШТИ НА

Из ло жба о стра да њу на
ми тро вач ком Спо мен  гро бљу

Под окри љем До ма На род не скуп шти
не Ре пу бли ке Ср би је у су бо ту 18. мар та. 
отво ре на је из ло жба „Осам де сет го ди на 
од стра да ња ста нов ни штва Сре ма у 
ак ци ји Вик то ра То ми ћа 1942. го ди не  
Ме сто стра да ња Спо мен гро бље,“ ау то
ра срем ско ми тро вач ке исто ри чар ке 
Го ра не Ле ма јић. При ре ђи вач из ло жбе је 
СУБ НОР Ме сне за јед ни це Ла ћа рак уз 
по др шку Исто риј ског ар хи ва „Срем“.

На кон пе снич кому зич ког при ка за, 
при сут не је по здра вио за ме ник пред сед
ни ка СУБ НОРа Ла ћа рак Де јан Уме тић. 
За ме ник Пред сед ни ка СУБ НОРа ис та
као је ва жност не го ва ња кул ту ре се ћа
ња, ва жност по ми ња ња свих ко ји су 
сво је жи во те да ли за сло бо ду Ср би је и 
за све не ви не жр тве ко је је под нео наш 
на род не са мо за на шу сло бо ду већ и за 
сло бо ду све та. 

Не што ви ше о из ло жби и са мој ак ци ји 
Вик то ра То ми ћа у Сре му је го во ри ла 
ау тор ка Го ра на Ле ма јић. Ау тор ка је 
на по ме ну ла да је по бро ју стра да лих у 
Дру гом свет ском ра ту у Ср би ји, ма ли 
пр ко сни и по но сни Срем под нео нај ве ће 
жр тве. Та ко ђе, она је ис та кла и же љу 
при ре ђи ва ча да ову из ло жбу по гле да 
што ве ћи број љу ди јер би се на овај 
на чи и мла ђи на ра шта ји ви ше се упо зна
ли са тим тра гич ним до га ђа ји ма те стра
шне, рат не 1942. го ди не у Сре му, а пам
ће њем и по ми ња њем ода ли по част свим 
не ви но стра да лим. 

На кра ју се при сут ни ма обра тио и иза
сла ник Пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је 
Де јан Са вић. Он је ис та као да је ово 
је дин стве ни при мер ка ко јед на ма ла сре
ди на по пут Ла ћар ка са сво јом ор га ни за
ци јом не гу је кул ту ру се ћа ња на све осло
бо ди лач ке ра то ве Ср би је. По себ но је 
ис та као по тре бу да се стра да ње ста нов
ни штва Сре ма ле та 1942. у ак ци ји Вик то
ра То ми ћа, као и ком плекс ми тро вач ког 

Спо менгро бља увр сти у др жав ни про
грам обе ле жа ва ња го ди шњи ца исто риј
ских до га ђа ја осло бо ди лач ких ра то ва 
Ср би је.    

Ску пу је при су ство ва ло пре ко две сто
ти не ува же них го сти ју, из ме ђу оста лих: 
иза сла ник на чел ни ка ге не рал шта ба, 
др жав ни се кре та ри и са вет ни ци из Ми ни
стар ства од ба ра не, Ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, Ми ни стар ства кул ту ре и Ми ни
стар ства уну тра шњих по сло ва, на род ни 
по сла ни ци, по сла ни ци Скуп шти не АПВ, 
Епи скоп ша бач ки го спо дин Је ро теј, пред
став ни ци ди пло мат ског ко ра се дам 
ам ба са да, пот пред сед ник СУБ НОРа 
Ср би је и пред сед ник СУБ НОРа АПВ 
Јо во Ба ро шев чић, де ле гат у фи нан сиј

ском ко ми те ту Свет ске фе де ра ци је ве те
ра на Ол га Сто иљ ко вић Три фу но вић, 
пред сед ник  Са ве за по то ма ка рат ни ка 
Ср би је 19121920 Иван Стра ти ми ро вић, 
пред сед ни ца СУБ НОРа Ме сне за јед ни
це Ла ћа рак Сав ка Јо ва но вић, пред сед
ни ца Са ве та Ме сне за јед ни це Ла ћа рак 
го спо ђа Ве сна Ска кун, за ме ник на чел ни
ка град ске упра ве за кул ту ру и спорт 
гра да Срем ске Ми тро ви це Зо ран Ми шче
вић, чла но ви СУБ НОРа, бор ци ра то ва 
де ве де се тих, по том ци бо ра ца и жр та ва 
те ро ра и дру ги.

У му зич ком де лу про гра ма уче ство вао 
је ми тро вач ки хор „Ири да“ под ру ко вод
ством ди ри ген та Алек сан дре Га ру но вић, 
а про грам је при пре ми ла и во ди ла Ја сна 
Ар ба нас.  Д. М.

Са изложбе о страдању становништва Срема на Спомен гробљу

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Осмо мар тов ски кон церт „То ши них“ ђа ка
У Кул тур ном цен тру Пе ћин

ци, 13. мар та, одр жан је кон
церт „Ма ма ма на дар“, уче ни
ка ко ји по ха ђа ју рум ску 
Му зич ку шко лу „Те о дор То ша 
Ан дре је вић“ оде ље ње у 
Пе ћин ци ма. Кон церт је одр
жан по во дом обе ле жа ва ња 
Ме ђу на род ног да на же на, а 
по све ћен је, ка ко су ре кли у 
овој шко ли, свим же на ма.

И упра во, на ре пер то а ру су 
се на шле пе сме по све ће не 
мај ка ма, али и по пу лар не 
ме ло ди је, на род не пе сме и 
кла сич на де ла. По себ но су 
се ис та кли там бу ра ши из 
кла се Де ја на Ћир ко ви ћа, 

Алек са Дра жић, Бо жи дар 
Мар ко вић, Ан дреј Ста ни са
вље вић и Ма теј Ста ни са вље
вић, ко ји су по чет ком мар та 
до не ли у Пе ћин це че ти ри 
на гра де са XИX Фе сти ва ла 
вој во ђан ске там бу ре, одр жа
ног у Ади. По хва ле је по брао 
и деч ји хор под ди ри гент ском 
па ли цом на став ни це Ма ри ја
не Ан тић.

Ка ко су на кон кон цер та 
ре кли у пе ћи нач кој Му зич кој 
шко ли, за њи хо ве уче ни ке 
не ма од мо ра, та ко да они 
на ста вља ју са при пре ма ма 
за но ва про лећ на так ми че
ња.
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ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБЕ ЛЕ ЖА ВА МЕ СЕЦ БОР БЕ 
ПРО ТИВ РА КА: ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА МА ЛИГ НИХ ТУ МО РА

Обо ле ва ње и уми ра ње
од ра ка у све ту и Ср би ји

Но ве смер ни це Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је има ју за циљ да по бољ ша ју шан
се за пре жи вља ва ње љу ди ко ји жи ве са ра ком, та ко што ће усме ри ти здрав стве не 
слу жбе да се фо ку си ра ју на ра но ди јаг но сти фи ко ва ње и ле че ње ове бо ле сти. Је дан 
од про бле ма је што се мно ги слу ча је ви ра ка от кри ју пре ка сно

Пре ма по след њим про це на ма Свет
ске здрав стве не ор га ни за ци је и 
Ме ђу на род не аген ци је за ис тра жи

ва ње ра ка, обо ле ва ње од ма лиг них бо ле
сти у све ту је по ра сло на 19,3 ми ли о на 
љу ди и ре ги стро ва но је 9,9 ми ли о на смрт
них слу ча је ва од свих ло ка ли за ци ја 
ма лиг них ту мо ра у 2020. го ди ни. То ком 
жи во та, је дан од пет му шка ра ца и јед на 
од шест же на ће обо ле ти од ра ка, а је дан 
од осам му шка ра ца и јед на од је да на ест 
же на ће умре ти од не ког об ли ка ма лиг не 
бо ле сти. По ве ћа но оп те ре ће ње ра ком је 
по сле ди ца не ко ли ко фак то ра, од ко јих су 
нај зна чај ни ји уку пан по раст ста нов ни
штва и про ду же но оче ки ва но тра ја ње 
жи во та, али и про ме на уче ста ло сти од ре
ђе них фак то ра ри зи ка ра ка по ве за них са 
со ци јал ним и еко ном ским раз во јем. При
мер су зе мље убр за ног еко ном ског раз во
ја где су у про шло сти нај у че ста ли ји би ли 
ма лиг ни ту мо ри ко ји су по сле ди ца ин фек
ци је. Са да се у овим зе мља ма че шће 
ја вља ју они ти по ви ма лиг них бо ле сти ко ји 
се до во де у ве зу са сти лом жи во та и ко ји 
су уче ста ли ји у ин ду стриј ски раз ви је ним 
зе мља ма. Са дру ге стра не, пре вен тив ни 
про гра ми у раз ви је ним зе мља ма до ве ли 
су до зна чај ног сма ње ња сто па обо ле ва
ња од не ких ло ка ли за ци ја ра ка, као што 
су рак плу ћа и рак гр ли ћа ма те ри це. Но ви 
по да ци по ка зу ју да се и да ље ве ћи на 
зе ма ља још су о ча ва са по ве ћа њем ап со
лут ног бро ја слу ча је ва ма лиг них бо ле сти 
ко ји се ка сно ди јаг но сти ку ју и зах те ва ју 
ду го трај но ле че ње и не гу.

Пре ма про це на ма, у 2020. го ди ни го то
во по ло ви на но вих слу ча је ва ма лиг них 
бо ле сти и бли зу две тре ћи не смрт них слу
ча је ва од ра ка у све ту се ре ги стро ва ло у 
Ази ји. То је де лом по сле ди ца и чи ње ни це 
да на овом кон ти нен ту жи ви ви ше од 60 
по сто свет ске по пу ла ци је. У Евро пи, ко ја 
чи ни са мо де вет од сто свет ске по пу ла ци
је, ре ги стро ва но је 22,8 од сто но вих слу
ча је ва ра ка и 19,6 од сто смрт них слу ча је
ва од ма лиг них бо ле сти. За раз ли ку од 
Евро пе, у Аме ри ци, ко ја чи ни 13,3 од сто 
свет ске по пу ла ци је, ре ги стро ва но је 20,9 
од сто но во о бо ле лих и 14,2 про цен та умр
лих од ра ка. За раз ли ку од дру гих кон ти
не на та ве ћи про це нат смрт них слу ча је ва 
од ра ка у од но су на про це нат но во от кри
ве них слу ча је ва је ре ги стро ван у Ази ји и 
Афри ци, што се мо же се до ве сти у ве зу са 
ве ћим уче шћем од ре ђе них ло ка ли за ци ја 
ра ка ко је има ју ло ши ју прог но зу, сла бо 
пре жи вља ва ње и са ти ме да у мно гим 
зе мља ма у Ази ји и Афри ци по сто ји огра
ни че ни при ступ здрав стве ној за шти ти и 
пра во вре ме ној ди јаг но сти ци и ле че њу.

Рак плу ћа, рак дој ке и рак де бе лог цре
ва су во де ће ло ка ли за ци је ра ка у обо ле
ва њу и у уми ра њу. Ове три вр сте ра ка 
чи не за јед но јед ну тре ћи ну но во о бо ле лих 
и умр лих осо ба од ра ка у све ту. Рак плу ћа 
је нај че шће ди јаг но сти ко ван рак код 
му шка ра ца и чи ни 14,3 од сто свих но вих 
слу ча је ва ра ка и 21,5 од сто свих смрт них 
слу ча је ва од ра ка код му шка ра ца. По том 
сле де кар ци ном про ста те 14,1 од сто и 
ко ло рек тал ни кар ци ном 10,6 од сто. Рак 
дој ке је нај че шће ди јаг но сти ко ван ма лиг
ни ту мор код же на и чи ни 24,5 од сто свих 
но во от кри ве них слу ча је ва ра ка и во де ћи 
је узрок смр ти од ра ка код же на, чак 15,5 
од сто. Сле де га рак плу ћа и рак де бе лог 
цре ва.

Пре вен ци ја ма лиг них бо ле сти има огро
ман јав но здрав стве ни по тен ци јал и пред
ста вља нај е фи ка сни ји при ступ у кон тро ли 
ма лиг них бо ле сти, јер је на при бли жно 
две тре ћи не фак то ра ри зи ка ко ји су од го
вор ни за на ста нак ра ка мо гу ће ути ца ти, 
ме ња ти их или их пот пу но ели ми ни са ти. 
Чак 40 од сто ма лиг них бо ле сти мо же би ти 
из бег ну то јед но став ним ме ра ма: пре стан
ком пу ше ња, огра ни че ним кон зу ми ра њем 
ал ко хо ла, из бе га ва њем су ви шног из ла га
ња сун цу, за др жа ва њем про сеч не те жи не 
кон зу ми ра њем здра ве хра не, ве жба њем, 
као и за шти том од ин фек ци ја ко је се мо гу 
раз ви ти у рак.

Око 30 од сто свих смрт них ис хо да од 
ма лиг них бо ле сти на ста ју као по сле ди ца 
пу ше ња ду ва на, пре ко мер не те ле сне 
те жи не, не пра вил не ис хра не, не до вољ не 
фи зич ке ак тив но сти и кон зу ма ци је ал ко
хо ла, а на ви ше од 80 од сто свих ма лиг
них бо ле сти мо же се ути ца ти мо ди фи ко
ва њем и ели ми на ци јом ових фак то ра 
ри зи ка.

Пу ше ње ду ва на је као по је ди нач ни 
фак тор ри зи ка од го во ран за сва ки тре ћи 
слу чај ра ка и до ка за но је да 80 до 85 
од сто кар ци но ма плу ћа на ста је као по сле
ди ца пу ше ња. По ред кар ци но ма плу ћа 
пу ше ње је од го вор но за раз вој кар ци но ма 
усне ду пље, оро и хи по фа ринг са, ла ринг
са и јед ња ка, а до дат ни је фак тор ри зи ка 
за раз вој кар ци но ма мо краћ не бе ши ке, 
бу бре га, пан кре а са и гр ли ћа ма те ри це. 
Пре ко мер на те ле сна те жи на и го ја зност 
по ве ћа ва ју ри зик од на стан ка ра ка те ла 
ма те ри це, де бе лог цре ва, дој ке код же на 
у ме но па у зи и про ста те код му шка ра ца.

На осно ву по след њег Ис тра жи ва ња 
здра вља ста нов ни штва, у Ср би ји је 2019. 
го ди не, на осно ву из ме ре не вред но сти 
ин дек са те ле сне ма се би ло 40,5 од сто 
нор мал но ухра ње ног ста нов ни штва уз ра
ста 15 и ви ше го ди на, док је ви ше од 

по ло ви не би ло пре ко мер но ухра ње но, 
од но сно пред го ја зно и го ја зно.

Те шко се про це њу је изо ло ва ни до при
нос фи зич ке не ак тив но сти као фак то ра 
ри зи ка у на стан ку ма лиг них ту мо ра. 
Фи зич ка ак тив ност и из ба лан си ра на 
ис хра на су ме ре пре вен ци је ра ка де бе лог 
цре ва, дој ке и про ста те. Ис тра жи ва ње 
здра вља омо гу ћа ва про це ну фи зич ке 
ак тив но сти по ве за не са рад ним ак тив но
сти ма, пре во зом/кре та њем до по сла и ону 
ко ја се оба вља у сло бод но вре ме. 

По след ње ис тра жи ва ње здра вља је 
по ка за ло да је нај ве ћи про це нат ста нов
ни ка Ср би је  у то ку сво јих рад них ак тив но
сти био из ло жен уме ре ном фи зич ком 
на по ру, 41,1 од сто ста нов ни ка Ср би је је 
би ло из ло же но ла ком фи зич ком на по ру, а 
те шком фи зич ком на по ру би ло је из ло же
но 9,8 од сто ста нов ни ка, док 2,9 од сто 
ста нов ни ка ни је оба вља ло ни ка кву рад ну 
ак тив ност.  

Оба вља ње фи зич ке ак тив но сти ко ја 
ни је ве за на за рад не ак тив но сти, у 
тра ја њу од 10 ми ну та у кон ти ну и те

ту, бар јед ном не дељ но, у ис тра жи ва њу 
2019. при ја ви ло је 93,8 од сто ста нов ни ка 
Ср би је, хо да ње при ли ком од ла ска до и 
по врат ка са не ког ме ста, 93,2 од сто, 
во жњу би ци кла при ли ком од ла ска до и 
по врат ка са не ког ме ста, 23,2 од сто фит
нес, спорт или ре кре а ци ју 13,8 од сто и 
ин тен зив ну фи зич ку ак тив ност на ме ње ну 
ја ча њу ми ши ћа 7,2 од сто.  

У Ср би ји је у 2019. го ди ни сва ко днев но 
хо да ло у кон ти ну и те ту бар 10 ми ну та 75,2 
од сто ста нов ни ка. Сва ко днев на во жња 
би ци кла у тра ја њу од нај ма ње 10 ми ну та 
је би ла за сту пље на код де вет од сто ста
нов ни ка. Фит не сом, спор том или ре кре а
ци јом бар 10 ми ну та нај ма ње три пу та 
не дељ но ба ви ло се 8,8 од сто ста нов ни ка 
Ср би је. На ви ка ба вље ња спор том и 
ре кре а ци јом је за сту пље ни ја код му шка
ра ца. 

Kонзумирање ал ко хо ла по ве ћа ва ри зик 
од на стан ка ра ка уста, ждре ла, дој ке, 
де бе лог цре ва и је тре. Че ти ри, од но сно 
шест пу та ве ћи ри зик од на стан ка ра ка 
ор га на за ва ре ње има ју осо бе ко је днев но 
по пи ју око је дан ли тар ви на или два ли тра 
пи ва у од но су на осо бе ко је по вре ме но 
или ни ка да не кон зу ми ра ју ал ко хол. 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да у 
Ср би ји 50,7 од сто ста нов ни штва не кон зу
ми ра ал ко хол, а 39,3 од сто ни је ни ка да 
про ба ло ал ко хол и 11,4 по сто ни је кон зу
ми ра ло ал ко хол у прет ход них 12 ме се ци. 

Сва ка пре те ра на из ло же ност сун че вој 
све тло сти или ве штач ким из во ри ма све
тло сти, као што су со ла ри ју ми, по ве ћа ва 
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ИН ТЕР ВЈУ: ДР ДЕ ЈАН СА ВИЋ, НА ЧЕЛ НИК СЛУ ЖБЕ
ОП ШТЕ ХИ РУР ГИ ЈЕ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

О ме то да ма
успе шног ле че ња
ма лиг них ту мо ра

На осно ву ре зул та та ди јаг но стич ких 
ме то да де фи ни ше мо и ко ји вид ле че ња 
ће мо уве сти, а за ви си од ста ди ју ма бо ле
сти у ко ме за по чи ње мо ле че ње и од 
ми кро скоп ског на ла за.

– Хи рур ги ја је нај ва жни ји на чин ле че
ња кар ци но ма и мо же се при ме ни ти код 
свих вр ста ма лиг них ту мо ра. Опе ра ци ја 
пру жа ве ли ку шан су да се код мно гих 
вр ста пот пу но укло ни и из ле чи кар ци ном, 
јер на пре дак у хи рур шкој тех ни ци до зво
ља ва хи рур зи ма да успе шно опе ри шу 
ве ли ки број па ци је на та ко ји бо лу ју од 
ма лиг них бо ле сти са до брим ре зул та ти ма. 
Та ко ђе омо гу ћа ва да се од ре ди вр ста 
ту мо ра, као и ње го ва рас про стра ње ност. 
Не кад, ка да је пред у зи ма ње опе ра ци је 
су ви ше ри зич но, по себ но уко ли ко је ту мор 
ве ли ких ди мен зи ја или се на ла зи бли зу 
ве ли ких крв них су до ва, хе ми о те ра пи ја и/
или ра ди о те ра пи ја, ко је сма њу ју ве ли чи ну 
ту мо ра, мо гу прет хо ди ти опе ра ци ји. Па ли
ја тив но ле че ње се ко ри сти да по бољ ша 
ком фор па ци јен та и то ка да је ту мор ве ли
ки, за хва тио је ко жу, ство ри ла се ве ли ка 
ра на на ко жи, те по сто ји опа сност од кр ва
ре ња или ин фек ци је.Ва жно је пре све га да 
се ту мор от кри је на вре ме јер ра но от кри
ва ње бо ле сти код на из глед здра ве осо бе, 
омо гу ћу је и хи рур зи ма да успе шно оба ве 
опе ра ци ју и пре ду зму све рас по ло жи ве 
ме то де ле че ња ка ко би па ци јент до шао до 

пот пу ног из ле че ња, каже др Де јан Са вић, 
на чел ник Слу жбе оп ште хи рур ги је Оп ште 
бол ни це Срем ска Ми тро ви ца, на пи та ње у 
ко јим си ту а ци ја ма се при ме њу је хи рур шко 
ле че ње ма лиг них ту мо ра.

Ко јом ди јаг но сти ком се ма лиг ни тет 
мо же по у зда но от кри ти?

ДР ДЕ ЈАН СА ВИЋ: Ка да се по ста ви 
сум ња на ма лиг ну бо лест нео п ход но је 
спро ве сти од ре ђе не ди јаг но стич ке про це
ду ре ко је су раз ли чи те и за ви се од ло ка ли
за ци је бо ле сти. Циљ спро во ђе ња ди јаг но
стич ких про це ду ра је од ре ђи ва ње ста ди ју
ма бо ле сти у ко ме се за по чи ње ле че ње 
па ци јен та. Нај че шће ди јаг но стич ке про це
ду ре су ис пи ти ва ње узор ка кр ви, би о хе миј
ске ана ли зе и ис пи ти ва ње ту мор мар ке ра 
и ра ди о ло шке ди јаг но стич ке про це ду ре, 
од но сно ул тра звук, ренд ген ски сни мак, 
сцин ти гра фи ја, ске нер, маг нет на ре зо нан
ца, ПЕТ скен. Кла сич не ди јаг но стич ке 
ме то де су оне ме то де пре гле да ко је се 
за сни ва ју на кла сич ном рент ген ском сни
ма њу по је ди них струк ту ра у ор га ни зму, са 
или без кон траст них сред ста ва или ме то де 
ко је ко ри сте са ви тљи ве оп тич ке уре ђа је и 
ви дљи ву све тлост за ди рект но гле да ње 
шу пљих ор га на или те ле сних шу пљи на да 
би се от кри ле про ме не на њи ма ен до скоп

ри зик од до би ја ња свих вр ста ра ка ко же. 
Деј ство кан це ро ге на жи вот не и рад не сре
ди не на ста је по сле ду жег ла тент ног пе ри
о да, ко ји тра је од пет до 40 го ди на, ко ли ко 
је у про се ку по треб но вре ме на да се нор
мал на ће ли ја тран сфор ми ше у ма лиг ну 
ће ли ју.

Сва ки де се ти слу чај ра ка је по сле ди ца 
ин фек ци је и ско ро 22 про цен та смрт них 
ис хо да од ра ка у зе мља ма у раз во ју и 
шест од сто у раз ви је ним зе мља ма су 
по сле ди ца хро нич не ин фек ци је. 

Но ве смер ни це Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је има ју за циљ да по бољ ша ју 
шан се за пре жи вља ва ње љу ди ко ји жи ве 
са ра ком, та ко што ће усме ри ти здрав
стве не слу жбе да се фо ку си ра ју на ра но 
ди јаг но сти фи ко ва ње и ле че ње ове бо ле
сти. Је дан од про бле ма је што се мно ги 
слу ча је ви ра ка от кри ју пре ка сно. Чак и у 
зе мља ма са раз ви је ном здрав стве ном 
слу жбом, мно ги слу ча је ви ра ка се от кри
ва ју у уз на пре до ва лој фа зи ка да је те же 
успе шно ле че ње.

У Ср би ји су до не ти на ци о нал ни про
гра ми за скри нинг ра ка гр ли ћа ма те
ри це, ра ка дој ке и ко ло рек тал ног 

ра ка, ко ји ће у на ред ном пе ри о ду зна чај но 
сма њи ти обо ле ва ње и уми ра ње од на ве
де них ло ка ли за ци ја ма лиг них ту мо ра. На 
скри нинг ра ка дој ке по зи ва ју се же не ста
ро сти од 50 до 69 го ди на. Ма мо граф ски 
пре гле ди пред ви ђе ни су да се ра де свим 
же на ма на ве де ног уз ра ста на две го ди не. 
Скри нин гом на кар ци ном гр ли ћа ма те ри це 
об у хва ће не су же не уз ра ста од 25 до 64 
го ди не, ко је се по зи ва ју на пре вен тив ни 
ги не ко ло шки пре глед и Пап тест јед ном у 
три го ди не. Циљ на гру па за те сти ра ње на 
рак де бе лог цре ва об у хва та гра ђа не оба 
по ла ста ро сти од 50 до 74 го ди на, ко ји се 
јед ном у две го ди не по зи ва ју на те сти ра
ње на скри ве но кр ва ре ње у сто ли ци.

Ра но от кри ва ње ра ка у ве ли кој ме ри 
сма њу је тро шко ве ле че ња ове бо ле сти, а 
са мо ле че ње чи ни де ло твор ни јим и успе
шни јим. Сту ди је спро ве де не у ви со ко ра
зви је ним зе мља ма по ка за ле су да је 
ле че ње па ци је на та обо ле лих од ра ка код 
ко јих је бо лест ра ни је от кри ве на два до 
че ти ри пу та јеф ти ни је у по ре ђе њу са 
ле че њем љу ди код ко јих је рак от кри вен у 
уз на пре до ва лој фа зи бо ле сти.

Пре ма на во ди ма СЗО, тро шко ви ле че
ња ра ка су ма њи уко ли ко се бо лест от кри
је на вре ме. Укуп ни еко ном ски тро шко ви 
ле че ња го ди шње у про се ку из но се 1,16 
ми ли јар ди аме рич ких до ла ра.

Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је „Др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ са мре жом 
ин сти ту та и за во да за јав но здра вље пла
ни ра про мо тив ноеду ка тив не ак тив но сти 
усме ре не ка ин фор ми са њу ста нов ни штва 
о пре по зна ва њу ра них симп то ма и зна ко
ва ма лиг них бо ле сти и њи хо вом осна жи
ва њу да пре у зму од го вор ност за соп стве
но здра вље и да се на вре ме ја ве ле ка ру 
ра ди кон тро ле здра вља, ра не ди јаг но сти
ке и пра во вре ме ног ле че ња. Та ко ђе је 
ве о ма ва жно бо ри ти се про ти ви ми то ва, 
дез ин фор ма ци ја и за блу да у ве зи са 
ма лиг ним бо ле сти ма, јер од ла га ње и/или 
из бе га ва ње ра ног от кри ва ња, аде кват ног 
ле че ња и не ге до во ди до ло ши јег ис хо да 
по здра вље. Нео п ход но је осна жи ти чи та
ву за јед ни цу, ка ко би се кре и ра ло јав но 
мње ње про тив дис кри ми на ци је љу ди обо
ле лих од ма лиг них бо ле сти, ка ко на рад
ном ме сту та ко и у здрав стве ном си сте му, 
као и у чи та вом дру штву.

др Де јан Са вић
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ске ме то де. Кла сич но рент ген ско сни ма ње 
се у ди јаг но сти ци ма лиг них бо ле сти  ко ри
сти као по ла зна тач ка у от кри ва њу ту мо ра 
плу ћа и сре до гру дја, као и за от кри ва ње 
се кун дар них ту мор ских тво ре ви на у плу ћи
ма, ко је по ти чу од дру гих ту мо ра, ме та ста
за. Кла сич но рент ген ско сни ма ње ко сти ју је 
још увек ве о ма рас про стра ње но, као по ла
зна тач ка у от кри ва њу при мар них ту мо ра 
ко сти ју и хр ска ви ца и ме та стат ских про ме
на на ко сти ма, ко је по ти чу од дру гих ту мо
ра, пр вен стве но ту мо ра дој ке, про ста те и 
шти та сте жле зде. Рент ген ско сни ма ње и 
по сма тра ње ор га на за ва ре ње уз по моћ 
ба ри јум ског мле ка или па сте као кон траст
ног сред ства, пред ста вља по ла зно ис пи ти
ва ње код бо ле сти јед ња ка, же лу ца, тан ког 
и де бе лог цре ва.  Ен до скоп ске ме то де под
ра зу ме ва ју упо тре бу са ви тљи вих оп тич ких 
уре ђа ја по мо ћу ко јих се ди рект но гле да 
уну тра шњост јед ња ка, же лу ца и цре ва, 
ду шни ка и ду шни ца, из глед њи хо ве слу зни
це и утвр ђу је евен ту ал но по сто ја ње из ра
шта ја, су ше ња, гри зли ца или дру гих про
ме на на њи ма. Ове ме то де су ве о ма рас
про стра ње не и ко ри сте се за јед но са прет
ход но опи са ним, као и но вим у ди јаг но сти
ци ра зних бо ле сти ор га на за ва ре ње и 
ди са ње. Тре ба по ме ну ти и кон траст на сни
ма ња бу бре га, мо краћ них пу те ва, мо краћ
не бе ши ке и крв них су до ва. Са вре ме не 
ди јаг но стич ке ме то де су ул тра звук, ком пју
те ри зо ва на то мо гра фи ја, маг нет на ре зо
нан ца и по зи трон ске еми си о не то мо гра фи
је са ко ји ма рас по ла же мо тек у по след њих 
три де се так го ди на. Ма мо гра фи ја, иа ко по 
тех ни ци при па да кла сич ним ме то да ма пре
гле да јер ко ри сти кла си чан рент ген ски апа
рат и рент ген фил мо ве, ап со лут но пред
ста вља ствар да на шњи це. То је по себ на 
вр ста рент ген ског сни ма ња ко је се ко ри сти 
за до би ја ње де таљ них сли ка дој ки. Основ
ни за да так ове вр сте пре гле да је ра но 
от кри ва ње зло ћуд них ту мо ра дој ке, од че га 
нај ви ше за ви си успех ле че ња. Оту да и 
основ на по де ла ма мо гра фи је на: скри нинг 
и ди јаг но стич ку. Скри нинг ма мо гра фи ја 
пред ста вља сни ма ње дој ки код же на ко је 
не осе ћа ју ни ка кве симп то ме бо ле сти са 
ци љем да се евен ту ал но при су ство зло
ћуд ног ту мо ра от кри је у нај ра ни јој фа зи, тј. 
ка да је то ли ко ма ли да не фор ми ра чвор 
ко ји же на мо же на пи па ти или не мо же да 
бу де от кри вен кли нич ким пре гле дом. Ди јаг
но стич ка ма мо гра фи ја се ра ди ка да већ 
по сто је не ки зна ци бо ле сти, цу ре ње из дој
ке, при су ство чво ри ћа, у ци љу утвр ђи ва ња 
тач не ве ли чи не и по ло жа ја ту мо ра и из гле
да окол ног тки ва дој ке. Иа ко су у то ку 
ис тра жи ва ња и про це не о уво ђе њу маг нет
не ре зо нан це код мла дих же на и же на са 
си ли кон ским им план ти ма у дој ка ма код 
ко јих ма мо гра фи ја не да је за до во ља ва ју ће 
ре зул та те, ма мо гра фи ја ипак пред ста вља 
„злат ни стан дард“ у от кри ва њу ма лиг них 
ту мо ра дој ке. Ул тра звук је ре ла тив но јеф
ти на и бр за ди јаг но стич ка ме то да пре гле
да, из ван ред на за не за ви сно ис пи ти ва ње 
ве ли ког бро ја ор га на и па то ло шких ста ња 
на њи ма, без упо тре бе рент ген ског зра че
ња. Да нас је у ши ро кој упо тре би при ли ком 
ис пи ти ва ња ста ња ор га на тр бу шне ду пље, 
крв них су до ва, ме ких тки ва, док је у ги не ко
ло ги ји и аку шер ству прак тич но нео п ход на. 
Та ко ђе, ко ри сти се и при ли ком узи ма ња 
узо ра ка тки ва за па то хи сто ло шки пре глед 
– би оп си ја.Ен до скоп ске про це ду ре су ге зо
фа го га стро ско пи ја, ко ло но ско пи ја, брон хо
ско пи ја, а па то хи сто ло шка ди јаг но сти ка су 
ми кро скоп ски пре гле ди узор ка тки ва. На 
осно ву ре зул та та ди јаг но стич ких ме то да 

де фи ни ше мо и ко ји вид ле че ња ће мо уве
сти, а за ви си од ста ди ју ма бо ле сти у ко ме 
за по чи ње мо ле че ње и од ми кро скоп ског 
на ла за.

Ко је ме то де опе ра тив них за хва та се 
ко ри сте у Оштој бол ни ци за  укла ња ње 
ма лиг них ту мо ра и ко ји су нај че шћи из 
до ме на оп ште хи рур ги је?

По ред стан дар них опе ра тив них ме то да 
ко је ко ри сти мо за укља ња ње ма лиг них 
ту мо ра при ме њу је мо и ла па ро скоп ску 
хи рур ги ју, ко ја под ра зу ме ва из во ђе ње опе
ра ци је по мо ћу спе ци јал не ка ме ре и 
ин стру ме на та ко ји се у тр бу шну ду пљу 
уво де кроз ма ле отво ре од 5 до 12 ми ли ме
та ра, при че му се ток опе ра ци је по сма тра 
на екра ну. Циљ ла па ро скоп ске хи рур ги је је 
мак си мал на ре дук ци ја хи рур шке тра у ме, 
ка ко би бо ле сни ци има ли што ма ње бо ло
ва и не у год но сти по сле опе ра ци је и да би 
се што пре опо ра ви ли и вра ти ли уо би ча је
ним ак тив но сти ма. Ово се по сти же пре 
све га из бе га ва њем ве ли ког ре за на тр бу
шном зи ду, ко ји је нај че шће нео п хо дан у 
ве ћи ни кла сич них опе ра ци ја де бе лог цре
ва. Због ма ње хи рур шке тра у ме знат но је 
сма њен по сто пе ра тив ни бол, бо ља је 
по сто пе ра тив на плућ на функ ци ја, бр же се 
ус по ста вља рад цре ва, та ко да па ци јен ти 
већ пр вог да на по сле опе ра ци је мо гу да 
пи ју теч ност, а по том и да узи ма ју хра ну. 
Због то га је опо ра вак бр жи, па је и ле жа ње 
у бол ни ци не ко ли ко да на кра ће. Број не 
сту ди је су по ка за ле да се ла па ро скоп ским 
при сту пом мо же ура ди ти он ко ло шки 
ис прав на, од но сно ра ди кал на опе ра ци ја, 
што зна чи да су шан се за из ле че ње исте 
као и у кла сич ној хи рур ги ји. На жа лост, ни је 
увек мо гу ће опе ра ци ју оба ви ти ла па ро
скоп ским пу тем. То за ви си од ви ше фак то
ра, од ко јих су нај зна чај ни ји ве за ни за 
бо ле сни ка, од но сно ње го ву те ле сну кон
сти ту ци ју, вр сту бо ле сти, ве ли чи ну и по ло
жај ту мо ра, да ли је кар ци ном ме та ста зи
рао, да ли је осо ба ра ни је има ла не ку 
опе ра ци ју. Ва жан фак тор је и зна ње и 
ис ку ство хи рур шког ти ма. Да би се ла па ро
скоп ска хи рур ги ја успе шно оба ви ла, нео п
ход но је, по ред до бре тех нич ке опре мље

но сти, има ти и по себ но еду ко ван тим ко ји, 
по ред хи рур га, укљу чу је и ра ди о ло ге, ане
сте зи о ло ге, па то ло ге, он ко ло ге. То се пре 
све га од но си на ла па ро скоп ску хи рур ги ју 
ра ка за вр шног де ла де бе лог цре ва, од но
сно рек ту ма. Као и у кла сич ној, ла па ро
скоп ска хи рур ги ја рек ту ма је пот пу но дру
га чи ја од хи рур ги је ко ло на, јер је знат но 
те жа и ком плек сни ја, пре све га због скри
ве ног по ло жа ја рек ту ма и ње го вих сло же
них од но са са ва жним ор га ни ма и не у ро ва
ску лар ним струк ту ра ма у ма лој кар ли ци. 
По ред свих опе ра ци ја ра ка де бе лог цре ва, 
ла па ра скоп ским пу тем се у на шој уста но ви 
опе ри шу и бе ниг не бо ле сти де бе лог цре ва 
као што је про лапс, од но сно ис па да ње 
за вр шног де ла де бе лог цре ва. Та ко ђе се 
ра ди тран са нал на ен до скоп ска ми кро хи
рур ги ја. Реч је о про це ду ри ен до скоп ске 
ми кро хи рур шке абла ци је ту мо ра за вр шног 
де бе лог цре ва, ко ја се ра ди спе ци јал но 
при ла го ђе ним ин стру мен ти ма  и пред ста
вља ком би на ци ју  ен до скоп ске и ла па ро
скоп ске опре ме јер је је дан од об ли ка 
ла па ро скоп ске хи рур ги је. Ра ди се о вр ло 
ефи ка сној и ми ни мал но ин ва зив ној про це
ду ри ко ја је без бед на за па ци јен та и омо гу
ћа ва му да се бр зо опо ра ви. У на шој уста
но ви по ред опе ра ци ја кар ци но ма дој ке и 
де бе лог цре ва из во де се и опе ра ци је на 
же лу цу и хе па то би ли јар ном трак ту.

Где је ми тро вач ка хи рур ги ја да нас по 
пи та њу при ме не са вре ме ног опе ра тив
ног ле ће ња и ко ји про це нат успе шно сти 
мо же мо бе ле жи ти и од че га он за ви си?

У Оп штој бол ни ци Срем ска Ми тро ви ца 
при ме њу је се са вре ме ни опе ра тив ни 
на чин ле че ња. У на шој уста но ви  из во ди 
се ве ли ки број ла па ро скоп ских опе ра ци ја  
и ми слим да, уз до бру еду ка ци ју и, на рав
но, уз об на вља ње опре ме, ове опе ра ци је 
ће се за си гур но од ра ђи ва ти ква ли тет но и 
да ље као и до са да. По треб но је још до ста 
то га ура ди ти на уна пре ђе њу ра да, ка ко 
уса вр ша ва ња на ших ле ка ра та ко и на бав
ке по треб не и нај са вре ме ни је опре ме а 
све за до бро бит гра ђа на, ко ри сни ка ме ди
цин ских услу га.

Б. С.

Да ли смо опре мом, апа ра ти ма и 
ка дров ски спрем ни да од го во ри мо 
на све ве ћи број па ци је на та чи ја 
бо лест зах те ва опе ра тив но ле че ње?

Ду ги низ го ди на спро во ди мо опе ра
тив не за хва те ла па ро скоп ским пу тем из 
обла сти ко ло рек тал не хи рур ги је. Та ко
ђе, оба вља ју се и опе ра ци је жуч не 
ке се, ин гви нал не и вен трал не ки ле. У 
на шој уста но ви   се  успе шно опе ри ше 
и про лапс рек ту ма ла па ро скоспским 
пу тем  као  и  тран са нал на ен до скоп ска 
ми кро хи рур ги ја. Ми си ја нам је  сва ка ко 
пра ће ње свет ских трен до ва и што ве ћа 
упо тре ба ми ни мал но ин ва зив не хи ру р
ги је ка кве мо гућ но сти пру жа при ме на 
ла па ро ско пи је јер је та ме то да сву да у 
све ту при хва ће на као ми ни мал но 
ин ван зив на хи рур шка про це ду ра и има 
ви ше стру ке пред но сти за па ци јен те. 
По сто ји кон стант на по тре ба да се 
ве шти не хи рур га уна пре ђу ју и уса вр ша
ва ју, а сте че на зна ња при ме њу ју јер је 

то од из у зет ног зна ча ја за мо де ран при
ступ хи рур ги ји. По себ но нам  је би тан 
зна чај тим ског ра да јер са мо као је дин
стве на функ ци о нал на це ли на мо же мо 
успе шно ле чи ти па ци јен те. На дам се да 
ће мо у ско ри је вре ме под мла ди ти 
ко лек тив јер у на ред ном пе ри о ду не ко
ли ко ко ле га ће оти ћи у пен зи ју, и би це 
по треб но одр жа ти кон ти ну и тет ра да 
ко лек ти ва а то је је ди но из во дљи во уко
ли ко на вре ме под мла ди мо исти. Оп шта 
бол ни ца Срем ска Ми тро ви ца рас по ла
же мо дер ном опре мом нео п ход ном за 
ус по ста вља ње нај са вре ме ни јих про це
ду ра из обла сти хи рур ги је, али оче ку јем 
и на дам се да ће се иста по сте пе но 
об на вља ти ка ко би смо ис пра ти ли трен
до ве у хи рур ги ји. У пла ну је на бав ка 
но ве опре ме јер по ред  ква ли тет ног и 
еду ко ва ног ти ма струч ња ка ко ји ма 
ми тро вач ка хи рур ги ја рас по ла же тре ба 
има ти и до бру тех нич ку по др шку, 
за кљу чио је др Де јан Са вић.  

Бол ни ца рас по ла же
мо дер ном опре мом
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У пи та њу је ве ли ки руд нич ки коп из ко га је до 1937. го ди не ва ђен ка мен, ка о лин ски 
гра нит, ко ји је нај че шће ко ри шћен за из ра ду над гроб них спо ме ни ка, те ме ља за ку ћу 
и нај ве ро ват ни је из град њу ма на сти ра Ра ко вац

На об рон ци ма Фру шке го ре, на пу ту 
Бе о чин – Но ви Сад, сме штен је Ра ко вац. 
Ста ри Ра ко вац по чео је да се раз ви ја 
кра јем пет на е стог и по чет ком ше сна е
стог ве ка, ка да је ко мор ник де спо та 
Јо ва на Бран ко ви ћа по чео са град њом 
ма на сти ра Ра ко вац. Та да шње ста нов ни
штво је об ра ђи ва ло ма на стир ско има ње. 
Се ло је то ком рат них де ша ва ња спа ље
но, па је пре око по ла ве ка об но вље но 
ста нов ни штвом, у по тра зи за за по сле
њем у фа бри ци це мен та. Да на шњи 
Ра ко вац спа да у нај ве ће ме сне за јед ни
це Бе о чи на, а има и број не ту ри стич ке 
са др жа је, као и удру же ња. 

Они ко ји до ђу у Ра ко вац оба ве зно би 

тре ба ло да по се те и пе ћи ну, ко ја је 
на зва на Бе ли мај дан. У пи та њу је ве ли ки 
руд нич ки коп из ко га је до 1937. го ди не 
ва ђен ка мен, ка о лин ски гра нит, ко ји је 
нај че шће ко ри шћен за из ра ду над гроб
них спо ме ни ка, те ме ља за ку ћу и нај ве
ро ват ни је из град њу ма на сти ра Ра ко вац. 

– Дво ра на ове сво је вр сне пе ћи не је 
ви со ка из ме ђу три и че ти ри ме тра, а сам 
улаз је ши рок не ко ли ко де се ти на ме та ра. 
Из у зет но је ду бо ка, сме ште на на ко сом 
те ре ну. Свод др же ве ли ки, ка ме ни сту бо
ви, за о ста ли при ли ком ко па ња и кле са
ња ка ме на. На мно гим ме сти ма су 
ви дљи ви тра го ви ра да ма ши на, од но сно 
ка ме них бло ко ва ко ји су ода тле ва ђе ни. 

Ка же се да је Ма ри ја Те ре зи ја још ода тле 
сла ла ка мен за Беч, ре кла нам је Сне жа
на Ра ди шић из Удру же ња „Ми ро шки не 
ру ко тво ри не“.

До пе ћи не до ла зи се из прав ца Бе о чи
на, по ред ма на сти ра Ра ко вац, а за тим се 
скре не на пр ви пољ ски пут са ле ве стра
не. На кон сто ти ну ме та ра, пут во ди на де
сно, на уз бр ди цу. Ско ро 200 ме та ра 
ка сни је, ука за ће вам се ве ле леп на пе ћи
на. У њој се одр жа ло Она је из ло жби и 
кул тур них ма ни фе ста ци ја.

– Наш при ја тељ и ме шта нин Ми ли во је 
Пан за ло вић је за слу жан за то што је ова 
пе ћи на у по след ње вре ме про сла вље на. 
На не ки на чин је он њу от крио, по што је 
ду го би ла за ра сла у ши бље, иа ко ме шта
ни зна ју да је она ту, али ни је би ла 
до вољ но ис ко ри ште на. Пан за ло вић и 
ње гов при ја тељ су окр чи ли тај про стор, а 
пр ву из ло жбу су ор га ни зо ва ли 2009. 
го ди не баш ов де. Та да се и ме ни ја ви ла 
иде ја да на пра ви мо ма ни фе ста ци ју 
„Од је ци Бе лог мај да на“, у ор га ни за ци ји 
мог удру же ња. Ов де су одр жа не две 
ма ни фе ста ци је и та да нам је по мо гло 
на ше ко му нал но пред у зе ће да при пре
ми мо те рен. Пе ћи на је из у зет но аку стич
на и вр ло је по год на за одр жа ва ње кон
це ра та, при ча на ша са го вор ни ца.

Ис пред пе ћи не на ла зи се мо би ли јар за 
се де ње, од ма ра ње и ужи ва ње у при ро
ди. Сва ког по се ти о ца би тре ба ло упо зо
ри ти на стр мо пе ња ње, јер ау то мо би лом 
иа ко је мо гу ће, пре по руч љи ви је је за пу
ти ти се до пе ћи не пе шке. Из над сво да 
дво ра не и око са мог Бе лог мај да на пру
жа се леп и упе ча тљив по глед на Фру
шко гор је, око ли ну и го то во це ло се ло. 

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Не ка да ка ме но лом,
да нас ту ри стич ка ло ка ци ја

ПЕ ЋИ НА БЕ ЛИ МАЈ ДАН У РА КОВ ЦУ

Уну тра шњост ка ме но ло ма
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

По чео про лећ ни „Чај у 8“
Кла вир ским кон цер том 

ау тор ске му зи ке Да ли де 
Гр му ше, ко ји је одр жан 15. 
мар та у рум ском Кул тур ном 
цен тру, на ја вљен је по че так 
про лећ не се зо не му зич ког 
про гра ма „Чај у 8“. Да ли да 
Гр му ша Ма ро шон је Му зич ку 
ака де ми ју, од сек кла вир, упи
са ла са 16 го ди на. Осво ји ла је 
број не на гра де и на сту па ла 
ши ром Ср би је, а од 2022. 
го ди не свој му зич ки пут и 
да љу ка ри је ру гра ди у Не мач
кој. Ове го ди не је по ста ла и 
члан ГЕ ДОКа  нај ста ри је и 
нај ве ће мре же за умет ни ке у 
Евро пи, ко ја по др жа ва та лен
то ва не умет ни це.

Њен бо ра вак у Ру ми, пред 
од ла зак у Не мач ку, ор га ни за
то ри су ис ко ри сти ли да још 
јед ном одр жи кон церт пред 
сво јим су гра ђа ни ма.

Му зич ки про грам „Чај у 8“ 
има сво ју ре дов ну и број ну 
пу бли ку, а ово је већ 13. се зо
на ка ко се ор га ни зу је у Кул
тур ном цен тру „Бра на Црн че
вић“. 

– Ослу шку је мо пу бли ку, 
али гле да мо и шта је на ма 
до ступ но. Има мо кон цепт да 
за сту па мо му зи ку ко ја ни је 
то ли ко по пу лар на, пр вен
стве но кла сич на му зи ка, али 
и ис тра жу је мо, има мо и 

на сту пе џез бен до ва, ет но 
му зи ку, евер гри не, шан со не... 
обра ћа мо па жњу и на пред
ло ге пу бли ке, њи хо ве кри ти ке 
су увек до бро до шле, ка же 
Не над Ву ке лић, уред ник 
му зич ког про гра ма Кул тур ног 
цен тра.

Он ис ти че да сва ки про грам 
има сво ју пу бли ку, у про се ку 
је реч о 60 до 80 гле да ла ца. 
Убе дљи во нај ви ше их је би ло 
2015. го ди не на кон цер ту 
Да ми ра Има мо ви ћа. Чак 250 
по се ти ла ца  је слу ша ло ње го
во из во ђе ње сев да лин ки.

Сва ка ко да је пре ва љен дуг 

пут од оних по чет них кон це
ра та. 

– На пр вом „Ча ју у 8“ има ли 
смо све га пет љу ди. По ред 
ре дов не ста ри је пу бли ке 
до ста је мла дих, ко ји по том 
од ла зе на фа кул те те, али и 
ста са ва ју но ве ге не ра ци је, то 
су уче ни ци за вр шних раз ре да 
на ших  сред њих шко ла.

Ово је кон церт на ја ве про
лећ не се зо не про гра ма ко ји 
зва нич но по чи ње 29. мар та и 
би ће се дам кон це ра та у ни зу. 
Да ли да је на ша Ру мљан ка 
ко ја  са да већ гра ди сво ју 
ин тер на ци о нал ну ка ри је ру, 

до да је Не над Ву ке лић.
Зва нич но, пр ви кон церт про

лећ не се зо не је 29. мар та ка да 
на сту па „Кло, Кло“ из Но вог 
Са да, 5. апри ла сво је му зич ко
по сет ско ве че има ју Ми лан 
Ко раћ и Ми лош Зу бац, 12. 
апри ла на сту па Кла си чан 
квар тет, не де љу да на ак сни је 
Са ша Ва сић, а 26. апри ла кла
ви рист ки ња Све тла на Тир мен
штајн из Ру си је. 

У ма ју је пла ни ран на ступ 
Триа „Пра ско зор је“ из Кра ље
ва, док се про лећ на се зо на 
за вр ша ва на сту пом Триа „Бал
кан ске жи це“ 10. ма ја. С. Џ.

Не над Ву ке лић Кон церт Да ли де Гр му ше

ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА РУ МА

Из ло жба ра до ва Шко ле „Бог дан Шу пут“
„Веч но мла ди Шу пут“ је на зив из ло жбе 

ко ја је отво ре на 15. мар та у Град ској 
би бли о те ци „Ата на си је Стој ко вић“ у 
Ру ми. Реч је о ра до ви ма ге не ра ци је уче
ни ка 1979/80. Шко ле за ди зајн „Бог дан 
Шу пут“ из Но вог Са да, а рум ска пу бли ка 
је тре ћа по ре ду ко ја ће мо ћи да, до 28. 
мар та, по гле да ове ра до ве, по сле пр ве 
из ло жбе у са мој шко ли, а по том и  оне у 
Га ле ри ји До ма кул ту ре у Но вом Бе че ју. 

Ђу ра Ра ди шић, ди рек тор Шко ле за 
ди зајн „Бог дан Шу пут“, отво рио је из ло

жбу, а на отва ра њу су го во ри ли и Мар та 
Киш Бу те рер, као  и Ру мља нин Дра ган 
Ма ри чић, не ка да шњи уче ник ове шко ле. 
Ди рек тор Ра ди шић је ис та као да је реч о 
успе шној ге не ра ци ји ко ји су да нас ета
бли ра ни умет ни ци ко ји су се из бо ри ли за 
сво је ме сто у умет нич ком све ту.

 – Из ло жбу смо ор га ни зо ва ли у су срет 
на шем ју би ле ју ка да сла ви мо 75 го ди на 
од осни ва ња. Ова је ге не ра ци ја спе ци
фич на по то ме што је  ра сла у вре ме 
ка да су љу ди има ли не ку све тли ју ви зи ју 

бу дућ но сти. То је вре ме ка да је Здрав ко 
Чо лић ис пе вао пе сму „Го ри ва тра“, ка да 
је „Дип парпл“ одр жао кон церт у Бе о гра
ду, ка да је умро Ти то,  ре као је Ђу ра 
Ра ди шић. 

На овој из ло жби при ка за ни су ра до ви 
18 ау то ра, ме ђу ко ји ма је и Дра ган Ма ри
чић. Он сма тра да је би ло ва жно да се 
осе ти дух те ге не ра ци је, не ко без бри жно 
вре ме у ко ји ма су они од ра ста ли, за раз
ли ку од да на шњег. 

 – У то вре ме сам био по но сан што сам 
уче ник ове шко ле у ко јој сам осе ћао да 
мо гу да се ис ка жем, ре као је Дра ган 
Ма ри чић, ко ји се на овој из ло жби пред
ста вио као ау тор џи нов ске шун ке.

Ини ци ја тор ка ове из ло жбе је би ла 
Мар та Киш Бу те рер, ко ја се сво јим ра дом 
пред ста ви ла и на из ло жби „Би бли о те ке у 
оку умет ни ка“ ко ја је би ла ор га ни зо ва на 
и у рум ској Град ској би бли о те ци не дав
но. 

– На ша шко ла је осво ји ла и Злат ну 
пла ке ту на не дав но одр жа ном Сај му 
обра зо ва ња у Но вом Са ду. А на ша ге не
ра ци ја је има ла сре ћу да од ра сте у нор
мал ни јем и ху ма ни јем све ту, ре кла  је 
Мар та Киш Бу те рер.

С. Џа ку ла
Из ло жба у Град ској би бли о те ци
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ПЕН ЗИ О НИ САН СА 24 ГО ДИ НЕ, ЦЕО ЖИ ВОТ СА БО ЛО ВИ МА И У СИ РО МА ШТВУ 

Ги ну ли смо за отаџ би ну,
ово ни смо за слу жи ли

„Ги ну ли смо за отаџ би ну, ово ни смо 
за слу жи ли“, ка же  рат ни вој ни ин ва лид 
Бо јан Бо ја нић (49) из Бе шке,  ко ји је као  
при пад ник ле ген дар не 63. Па до бран ске 
бри га де  пен зи о ни сан са 24 го ди не  због 
те шких по вре да но ге. Ње го ва тра гич на 
жи вот на при ча по чи ње рат ним де ша ва
њи ма у Са ра је ву 1992. го ди не, ка да је са 
са мо 18 го ди на, као свр ше ни гим на зи ја
лац, до жи вео  пра во  ва тре но кр ште ње.

– Био сам од ли чан уче ник гим на зи је, 
мо гао сам сту ди ра ти, али ме је по рив да  
по мог нем свом на ро ду  од вео  те 1992. 
го ди не у  са свим дру гом прав цу.  Мој 
пр ви рат ни за да так би ло је из вла че ње 
ви ше од 600 пи то ма ца Сред ње вој не 
шко ле из Ка сар не „Мар шал Ти то“ у цен
тру Са ра је ва. Све су то би ла де ца, 
не што мла ђи од ме не та да, уче ни ци 
пр вог и дру гог раз ре да сред ње шко ле, 
окру же ни му сли ман ским сна га ма. Ак ци ја 
је тра ја ла три да на, сад кад се се тим и 
при чам зву чи филм ски за ни мљи во, али 
је би ло из у зет но опа сно и за ме не  ва тре
но кр ште ње, при ча  Бо ја нић, ис пред сво
је ку ће у Бе шки, где  са да жи ви.

Нај те же   рат не  опе ра ци је у ко ји ма је 
уче ство вао са   нај по тре сни јим сце на ма 
стра да ња срп ских ци ви ла би ле су, се ћа 
се, у Кра ви ци, где  су сна ге зло гла сног 
На се ра Ори ћа пот по мог ну те му џа хе ди
ни ма, ра ди ле стра вич не зло чи не и  ма са
кре.

– Та мо је би ла кла ни ца. Ни кад за бо ра
ви ти не ћу те сце не, те ужа се, гла ве  
не ду жних ци ви ла, ста ра ца, же на, де це 
по ре ђа не на та ра ба ма срп ских се ла.
Но ћу ме про го не те је зи ве сли ке, ми ра 
не мам. Те 1993. го ди не ме шта ни су  нас 
тај но, но ћу чам ци ма пре ба ци ва ли пре ко 
Дри не, код Ба ји не Ба ште у Ре пу бли ку 
Срп ску, у ак ци је чи шће ња, у ко ји ма је 
по ги ну ло до ста на ших бо ра ца.  Та мо нам 
је сви ма на па ме ти би ло са мо да нас 
жи ве не ухва те, јер су Ори ће ви би ли 
по зна ти по  му че њу. Али, из ву као сам из 
те кла ни це жи ву гла ву, по ти сну ли смо их 
све до Сре бре ни це, оста ло је по зна то, 
ка же наш са го вор ник.

Игром суд би не, Бо ја нић је пре жи вео 
рат, али, жи вот се са њим ка сни је су ро во  
по и грао  до жи вео је да бу де те шко 
по вре ђен у мир но доп ским усло ви ма, 

ри ли ком ско ка па до бра ном код Про ку
пља 1996. го ди не.

– Ска ка ло је та да нас сто ти нак из 63. 
Па до бран ске бри га де. На мо ју не сре ћу, 
ве тар је из не на да про ме нио пра вац и 
бр зи ном од 80 ки ло ме та ра на сат за ку
цао ме у ка ме ње. Са стра вич ним бо ло
ви ма ле жао сам не по кре тан у пла ни ни, у 
сне гу пре ко 20 са ти, док ко ле ге ни су сти
гле по ме не. Ми сли ли су да сам по ги нуо 
у ак ци ји. До жи вео сам тро стру ки пре лом 
скоч ног згло ба де сне но ге са уз ду жним 
ло мом пот ко ле ни це. Опра вак је тра јао 
го ди на ма, без опе ра ци ја са на ме шта њем 
но ге уз по моћ те го ва и стра вич не сва ко
днев не бо ло ве, ко је и данда нас тр пим.  
Због сто про цент не ин ва лид но сти те 
1998. го ди не од ла зим у ин ва лид ску пен
зи ју са са мо 24 го ди не, ка же Бо ја нић.

Ма да је ка сни је по ку ша вао у ви ше 
на вра та да се вра ти у во ље ну бри га ду,  
по сле ди це по вре да, те шка упа ла ве на са 
тром бо ви ма су му то пот пу но оне мо гу ћи

ли. По ро дич на си ту а ци ја се ис ком пли ко
ва ла због ње го ве де пре си је и ал ко хо ли
зма, те га је су пру га оста ви ла и са њи хо
во тро је де це на ста ви ла жи вот у Ни шу, а 
он се пре се лио у ста ру по ро дич ну ку ћу у 
Срем, у род ну Бе шку.

– Оста вио сам ал ко хол, жи вим ов де 
на кон смр ти ро ди те ља, у овој не на мен
ској ку ћи од чер пи ћа са по ни жа ва ју ћим 
при ма њи ма од укуп но 23.000 ди на ра. Да 
ра дим не мо гу, али имам до бру во љу. 
Идем у над ни цу, али због ин ва лид но сти  
и те шких бо ло ва у но зи, мо гу да из др жим 
са мо је дан дан. Се чем др ва, уно сим 
огрев, ко сим, одр жа вам дво ри шта ко ме 
тре ба, све по ма ло што мо гу, са мо да 
за ра дим за се бе ко ји ди нар. Жао ми је 
што де ци не мо гу да по мог нем, ћер ка се 
уда ла, од ње имам тро је уну ча ди, док су 
ми си но ви од лич ни ст у ден ти Прав ног 
фа кул те та у Ни шу, по но сно ис ти че Бо јан 
Бо ја нић.

Удру же ње ве те ра на 63. Па до бран ске 
бри га де и њи хов пред сед ник, рат ни 
ко ман дант Ви до је Ко ва че вић, пу но су 
по мо гли Бо ја ни ћу на об но ви тро шне 
ку ће у Бе шкој. За ме ње на је сто ла ри ја, 
пре тре сен кров, сру ше ни на пу кли зи до
ви, ура ђе ни но ви по до ви, уве де на во да  
и стру ја.

– Хва ла сви ма на по мо ћи, још са мо да 
ми се ка кав по сао на ђе ко ји бих са сво
јом ин ва лид но шћу мо гао да ра дим.  
Не ка кав пор тир ски по сао у Оп шти ни 
Ин ђи ја или не кој др жав ној ин сти ту ци ји, 
да ко нач но и ја жи вим жи вот до стој ним 
жи вље ња, ка же Бо ја нић

Нар ци са Бо жић

– Са вез удру же ња бо ра ца Ср би је осно
ван је 2019. го ди не са ци љем по мо ћи 
ве те ра ни ма по след них ра то ва и по ка зу је 
стал ни раст уз оку пља ње свих зна чај них 
удру же ња у зе мљи. Кроз „Фон да ци ју срп
ских бо ра ца“, чи ји смо  и осни вач пру жа
мо сву по треб ну по моћ нај у гро же ни јим 
при пад ни ци ма и њи хо вим по ро ди ца ма. 

Ка да је реч о на шем ве те ра ну и са бор цу 
Бо ја ну Бо ја ни ћу, већ смо пред у зе ли од ре
ђе не рад ње и ус по ста вља ње кон та ка та 
са над ле жним ин сти ту ци ја ма Оп шти не 
Ин ђи ја у ци љу про на ла же ња аде кват ног 
за по сле ња на шег чла на, ре као је Пе ро 
Ма ле ше вић, по ве ре ник Са ве за удру же ња 
бо ра ца Ср би је  за Срем.

Са вез удру же ња бо ра ца
Ср би је обе ћао по моћ

Бојан Бојанић и Перо Малешевић
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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? (38)

„Стро го се за бра њу је
во зи ти жи то, гра о ри цу
и се но пре 4 са та из ју тра“

При пре ма: Дејан Мостар лић

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

У Огла су број 391 од 13 ју
ла 1910. го ди не пре зен
ту ју се усло ви за ко ше ње 

крм ног би ља – гра хо ри це. Ко
ше ње је до зво ље но свим да
ни ма осим не де ље уз по твр ду 
о ло ка ци ји пар це ле.

„До зво ље но ко си ти гра о ри
цу сва ким да ном осим не де ље. 
Сва ки власт ник њи ве мо ра из
ва ди ти це ду љу од Кра љев ског 
ре дар стве ног по вје ре ни штва 
на ко јој мо ра озна чи ти где му 
је њи ва и ко је су му ком ши је с 
ле ва и де сна. Гра о ри ца се мо
же ко си ти на ука за не да не од 
сун че ва ра ђа ња, па до сун че ва 
сми ре ња.“

У Огла су број 344 од 3. ју
ла 1910. го ди не ре гу ли ше се 
на чин и вре ме пре во за жи та, 
се на и дру гог крм ног би ља из 
окол них ата ра.

„Стро го се за бра њу је во зи ти 
жи то, гра о ри цу и се но пре 4 са
та из ју тра, са мо је до зво ље но 
во зи ти жи то жи то, гра о ри цу и 
се но од 4 са та из ју тра па до 
8 са ти на ве че. Исто та ко не 
сми је се во зи ти за пер ке зе ле
не из ата ра, а ни ти са угар ни це 
ни ти из ли ва да, не го мо же ићи 
сва ки дан да је по се че и кад се 
осу ше да је он да но си ти мо же 
ку ћи а та ко ђе зе ле ни кром пир 
и па суљ сме се но си ти у од ре
ђе не да не и то по не дељ ком и 
че тврт ком. Пре кр ши те љи ове 
од ред бе би ти ће стро го ка
жње ни.

Огла сом број 349 од 12. ју на 
1910. го ди не Ра де Ми ло ра дов 
про да је свој ви но град у на се
ље ном ме сту  Ма на сти ру Бе
ше но во.

„Ра де Ми ло ра дов из Ма на
сти ра Бе ше но во про да је свој 
ви но град до бро вољ но. Исти 
ви но град је у Ма на сти ру Бе

ше но во. Исти има 4000 ко ло на 
под ро дом, те још има мје ста 
за са ди ти 2000 ко ма да  и је
дан ла нац и фр таљ ора ће или 
ви но град ске зе мље. Дра жба 
ће се оба ви ти 20. ју на 1910 у 
3 са та по под не код оп ћин ског 
по гла вар ства у Ма на сти ру Бе
ше но во.“

Огла сом број 442 од 24. ју
ла 1910. го ди не Срп ска пра во
слав на цр кве на оп шти на у Ми
тро ви ци да је у јед но го ди шњи 
за куп 34 ју тра цр кве не зе мље.

„Срп ска пра во слав на цр кве
на оп шти на у Ми тро ви ци из да
ва ће по пов ску се си ју – зе мљу 
од 34 ју тра на јед ну го ди ну у 
за куп. На дан 31. ју ли ја 1910. 
у 5 са ти по под не у школ ској 
згра ди, сви они ко ји же ле ку пи
ти спо ме ну то зе мљи ште не ка 
из во ле до ћи на ре че ни дан и 
сат.“

У Огла су број 565 од 23. сеп
тем бра 1910. го ди не сто ји:

„Код Ђу ре Гри зба ха има 3 и 
по ва го на ку ку ру зни чо ко ва за 
про да ју. Ко же ли ку пи ти не ка 
из во ли се обра ти ти код го спо

ди на Ге о гра Гри зба ха.“
Огла сом број 483 од 14. ав

гу ста 1910. го ди не ми тро вач
ки тр го вац Спа со је Ко јић на 
ја вљу је про да ју све жег свињ
ског, јаг ње ћег и те ле ћег ме са 
по од го ва ра ју ћим це на ма.

“Ов да шњи тр го вац Спа со је 
Ко јић по чи ње се ћи ме со у ку
ћи Ми ло ша Но во сад ског код 
шпи та ља и то је дан ки ло грам 
јаг ње ти не по 25 фи ли ра, је дан 
ки ло грам свињ ти не по 1 кру ну 
и 12 фи ли ра, је дан ки ло грам 
те ле ти не по 1 кру ну и 20 фи ли
ра а је дан ки ло грам ма сти по 1 
кру ну и 80 фи ли ра.“

У Огла су број 509 об ја вље
ном 26. ав гу ста шу ма ри ја у 
Ога ру вр ши про да ју хра сто вог 
др ве та.

„Ко тар ска шу ма ри ја у Ога ру 
рас пи су је Оглас дра жбе др ва.  
У су бо ту да на 27/8 1910. у 9. 
са ти до под не одр жа ва ти ће 
се у шу ми „Ви со ка шу ма пр ви 
и дру ги део код Мје сног ста
ре шин ства у Ви то јев ци“ јав на 
усме на дра жба др ва и то: 8 ко
ма да од ве тра обо ре ни хра сто

ва спо соб ни за град њу и го ри
во и 8 ко ма да у ше ста ру не по
вла ште ни пр о сеч но хра сто ва 
за град њу спо соб ни....“

Срп ско есконт но де о ни чар
ско дру штво тра жи од Град ског 
по гла вар ства у Ми тро ви ци да 
Огла сом број 544 од 11. сеп
тем бра 1910. го ди не на ја ви 
ли ци та ци ју ба ште по вр ши не 4 
ју тра у ми тро вач кој Ра тар ској 
ули ци.

„Срп ско есконт но дру штво 
из да ва ће пу тем јав не до бро
вољ не ли ци та ци је сво ју ба шту 
од ско ро 4 ју тра зе мље на Пе
тро ви ће вом обо ру у Ра тар ској 
ули ци број 46 у не де љу 18. 
сеп тем бра 1910. у 3 са та по сле 
под не на ли цу ме ста...Оста ли 
усло ви об ја ви ће се пре са ме 
ли ци та ци је.“

Град ско по гла вар ство у Ми
тро ви ци об ја ви ло је 22. сеп
тем бра 1910. го ди не Оглас о 
по ја ви ко ле ре у гра ду По жу ну 
и окол ним жу па ни ја ма због че
га су сви ко ји при ма ју пут ни ке 
из тих обла сти би ли у оба ве зи 
да их при ја ве над ле жним ор га
ни ма.

„По што је зва нич но уста но
вље но не ко ли ко слу ча је ва ко
ле ре у гра ду По жу ну, те у мје
сти ма Жу па ни је по жун ске, ко
мо ран ске, ђур ске и ба рањ ске, 
по зи ва ју се сви го сти о ни ча ри, 
си ро ти шта ри и они ко ји при ма
ју пут ни ке на ко нак да пре ма 
ово по гла вар стве ном огла су 
од 30. ау гу ста 1910. при ја ве 
смје ста ре дар стве ној обла сти 
до ла зак сва ког пут ни ка, на ро
чи то и без од влач но, ако до ла
зи из Жу па ни је ба рањ ске, ђур
ске, по жун ске или ко мо ран ске, 
те да сва ко обо ле ње пут ни ка 
при ја ве од мах Град ском по гла
вар ству.“На слов ни ца огла са Ко тар ске шу ма ри је у Ога ру из 1910. го ди не
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О СИТКОМУ

Ла ко је Ра ле ту, али је те шко 
на ма – за што уво зи мо ху мор ?

Сит ком је кла сич на драм ска фор ма ко ме ди је си ту а ци је и за то је нај бо
љи ка да је ори ги на лан

Из гле да је тре нут на ин фла ци ја не што 
нај у спе шни је што смо уве зли до 
са да. Али не ка ко смо са ра стом це на 

свих жи вот них на мир ни ца уве зли и раст 
не до стат ка осе ћа ја за ху мор. Не, не не до
ста је на ма, гле да о ци ма, обич ним љу ди ма 
осе ћај за ху мор, већ они ма ко ји се са нај
ма со ви јег ме ди ја, те ле ви зи је, ху мо ром 
ба ве. Из не ког раз ло га, уред ни ци и про ду
цент ске ку ће ко је сма тра ју да је мо гу ће 
сни ми ти три епи зо де не ког про гра ма днев
но, по че ли су да ку пу ју ино стра не, не ве ро
ват но по пу лар не и успе шне се ри је и да их 
при ла го ђа ва ју на шем тр жи шту. Ка да смо 
код фор ма та, ко ји је по знат као са пу ни ца 
или те ле но ве ла, ни во за пле та се укла па 
сву да – дво је се сва ђа ју, тре ћи из вла чи 
ко рист и слич но. Ме ђу тим, про блем на ста је 
код сит ко ма, фор ма та ко ји је на ме њен 
ко ме ди ји, ко ји је че сто во двиљ ског ка рак те
ра и тра жи здрав и при ла го ђен ху мор. 

Сит ком је фор мат ко ји је пр во бит но 
на стао на ра ди ју, а сво ју по пу лар ност је 
до жи вео на те ле ви зи ји у дру гој по ло ви ни 
20. ве ка и на исти на чин се про из во ди и 
да нас. Епи зо да је крат ка, има два чи на, 
за плет и рас плет и си ту а ци је пра ти (на сни
мљен) смех пу бли ке. Сит ком је кла сич на 
драм ска фор ма ко ме ди је си ту а ци је и за то 
је нај бо љи ка да је ори ги на лан. Ме ђу се ри
ја ма ко је су за слу жне за успех сит ко ма је 
аме рич ка „Ја во лим Лу си“, али за си гур но 
сви по зна ју бри тан ске „Алоало“ и „Мућ ке“, 

док су аме рич ки „При ја те љи“ до не ли 
огром ну пре крет ни цу ка да је реч о те ле ви
зиј ској про дук ци ји, али и ути цај на дру
штве не око ло сти. За овај пут из дво ји ће мо 
„Сви во ле Реј мон да“ и „Два и по му шкар
ца“. У пи та њу је бри так и брз ху мор, ко ји 
од го ва ра ен гле ском је зи ку и по и гра ва њу 
уну тар је зи ка. 

Где на ста је про блем? Ино стра не про ду
цен те за ни ма за ра да и во ђе ни ти ме не ма ју 
про блем да на пла те ли цен цу и при па да ју
ћа пра ва без пре ве ли ке за ин те ре со ва но сти 
ко ли ко ће њи хов шоу у срп ској је зич кој вер
зи ји би ти при ро дан. Та ко смо до би ли уме
сто „Два и по му шкар ца“ до би ли „Три 
му шкар ца и тет ка“, што се мо же по хва ли ти 
за по ку шај по ср бља ња, али не и за ње гов 
успех. Дру ги и ак ту е лан при мер је сте „Ла ко 
је Ра ле ту“ по енорм но ус пе шом сит ко му 
„Сви во ле Реј мон да“. Ла ко је Ра ле ту, али 
те шко је на ма, јер јед но став но је се ри ја 
ве штач ки „на ле пље на“, епи зо де ју ре ми ну
та жу до ма ћег те ле ви зиј ског прајм тај ма, па 
су две епи зо де на ле пље не у јед ну, си ту а
ци је јед но став но не при па да ју ду ху и на чи
ну одвда шњег жи во та. Тре ба по хва ли ти да 
у мо ру ло шег сце на ри ја има мо не ве ро ват
но до бру глу мач ку еки пу, ко ја чак и тај лош 
сце на рио чи ни до брим и свој по сао ра ди 
са вр ше но. Има и до брих при ме ра, где је 
под јед на ко упа лио и глу мач ки шарм и 
до бар сце на ри стич ки пре вод. То је „Ан дри
ја и Ан ђел ка“ из европ ске про дук ци је, што 

је мо жда до при не ло да се ри ја из гле да при
род ни је и пот пу но ау тох то но, до ма ће.

До ма ћа те ле ви зи ја, у ко ју мо же мо да 
свр ста мо и окол не зе мље, уме да на пра ви 
до бар ху мо ри стич ки про грам. Узми мо пра
ве до ма ће сит ко ме на ста ле у вре ме Ју го
сла ви је, по пут „Сер ви сне ста ни це“ и „По зо
ри шта у ку ћи“, пра ве ко ме ди је си ту а ци је, 
за тим иа ко је не свр ста ва мо у сит ком, али 
је сте ап сурд и ко ме ди ја си ту а ци је, ту је и 
се ри ја „Отво ре на вра та“. Не тре ба за бо ра
ви ти ре ги о нал но по пу лар ну „Луд, збу њен, 
нор ма лан“ са са вр ше ним осе ћа јем за 
ми ну та жу и бр зи ну драм ских про ме на, као 
и од истих ау то ра, од пре две го ди не, „Ра
дио Ми ле ва“. Мо жда су не ке ме ђу на бро ја
ним при ме ри ма до бре се ри је, мо жда не ке 
и ни су, али од ра жа ва ју или пре по зна тљи
вост на чи на жи во та или пре по зна тљив 
ап сурд. Ве ро ват но по сто ји још до брих 
ху мо ри стич ких се ри ја, ве ро ват но би и ове 
ко је смо уве зли би ле бо ље да су сце на ри
сти мо гли бо ље да их по ср бе или да су им 
но си о ци ау тор ских пра ва то до зво ли ли. 
За то је мо жда тре ба ло узе ти ту од лич ну 
глу мач ку еки пу из „Ра ле та“ и на пра ви ти 
до ма ћу се ри ју о чо ве ку са мла дом по ро ди
цом, ко ји не мо же да се одво ји од ро ди те
ља и уз сал ву ху мо ра, ап сурд них си ту а ци ја 
из ве сти наш ори ги нал ни ху мор, јер не сме
мо да за бо ра ви мо, ми је смо ду хо вит на род, 
а у ко ре ну ду хо ви тог је сте здрав дух.  

Чи тан ка

НО ВА ИЗ ЛО ЖБА У ГА ЛЕ РИ ЈИ „АДЛИ ГАТ“ У ИН ЂИ ЈИ

Срп ска свад ба као ин спи ра ци ја
Из ло жба фо то гра фи ја „Срп

ска свад ба  мој угао“ отво ре
на је у че твр так, 16. мар та у 
Га ле ри ји „Адли гат“ у Ин ђи ји. У 
пи та њу је из ло жба ко ју је Ту ри
стич ка ор га ни за ци ја оп шти не 
Ин ђи ја ор га ни зо ва ла у са рад њи 
са Цен тром за фо то та лен те из 
Бе о гра да. По ред фо то гра фи ја 
на те му срп ске свад бе, из ло же
не су и ру ко то во ри не Удру же ња 
же на „Го ро цвет“ из Ин ђи је.

Ка ко је на све ча ном отва ра
њу ис та као Ми лан Вој во дић, 
фо то граф и идеј ни тво рац из
ло жбе, у Га ле ри ји „Адли гат“ из
ло же не су фо то гра фи је ви ше 
ау то ра и сва ка од њих на ста ла 
је спон та но. У пи та њу су фо то
гра фи је ко је ни су би ле за про
да ју, об ја шња ва Вој во дић.

– Већ 30 го ди на са ра ђу јем 
са Цен тром за фо то та лен те 
из Бе о гра да и „Срп ска свад ба 
 мој угао“ је дру га из ло жба ко

ју смо за јед нич ки ре а ли зо ва ли. 
На дам се да ће се фо то гра фи је 
сви де ти по се ти о ци ма у Ин ђи ји 
као што је би ла ре ак ци ја и на 
на шу пр ву из ло жбу у Бе о гра ду, 
ре као је Вој во дић.

Ми лан Бо го је вић, ди рек тор 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је, ис

та као је на отва ра њу да је до 
са рад ње до шло за хва љу ју ћи 
ду го го ди шњем по знан ству са 
идеј ним твор цем Ми ла ном Вој
во ди ћем.

– Же ле ли смо да по се ти о
ци ма из ло жбе при ре ди мо још 
не што, осим фо то гра фи ја па су 

нам у то ме по мо гле же не из „Го
ро цве та“ ко је су из ло жи ле сво је 
ра до ве, ха љи не ин спи ри са не 
вен ча ни ца ма, зла то вез, пе шки
ре за де ве ра и дру го. Та ко ђе, у 
јед ном де лу га ле ри је мо же се 
ви де ти и сам раз вој фо то гра фи
је и фо то граф ског за на та јер су 
ту ста ри фо то а па ра ти и оста ли 
ре кви зи ти ко ји су се де це ни ја ма 
уна зад ко ри сти ли. Ви дим да је 
љу ди ма ова те ма ин те ре сант на 
и тру ди мо се да сва ка сле де ћа 
из ло жба у Га ле ри ји бу де бли ска 
свим ста нов ни ци ма у оп шти ни 
Ин ђи ја. Раз ли чи те су ре ак ци је, 
не ке фо то гра фи је су иза зва ле и 
осмех али, у су шти ни, то је не
што што је на ма бли ско и што 
је срп ска тра ди ци ја ис та као је 
Бо го је вић.

Из ло жба фо то гра фи ја „Срп
ска свад ба  мој угао“ отво ре на 
је за по се ти о це до 30. мар та.

М.Ђ.

Отво ре на из ло жба фо то гра фи ја 
ин спи ри са на срп ском свад бом
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ОВАН: По тру ди те се 
да успе шно спро ве
де те све сво је иде је и 
пла но ве у де ло. 

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

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

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

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

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

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

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

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

на не ки за о би ла зан на чин. Ста ло 
вам је да осми сли те до бру 
по слов ну стра те ги ју на осно ву 
ко је ће те успе шно ре а ли зо ва ти 
ско ро све сто сте за ми сли ли. 
Оче ку је вас по зи ти ван обрт у 
љу бав ном жи во ту. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VREMEPLOV
22. март

1876. Ро ђен срп ски пи сац 
Бо ри сав Стан ко вић, је дан од 
за чет ни ка мо дер не срп ске про
зе. При ка зу ју ћи жи вот род ног 
Вра ња с кра ја XIX ве ка, дао и 
пси хо ло шку ана ли зу лич но сти, 
уно се ћи пр ви пут у срп ску ли те
ра ту ру еро ти ку и сен зу ал ност.

23. март
1903. У де мон стра ци ја ма око 
5.000 сту де на та, ђа ка и рад ни
ка про тив ап со лу ти стич ког 
ре жи ма срп ског кра ља Алек
сан дра Обре но ви ћа ко је су 
ор га ни зо ва ли сту ден ти со ци ја
ли сти Ди ми три је Ту цо вић и 
Три ша Кец ле ро вић, у Бе о гра ду 
је у су ко бу с по ли ци јом по ги ну
ло пет, а ра ње но шест љу ди.

24. март
1736. У Бу ди му је му че њем на 
точ ку умо рен во ђа срп ских 
уста ни ка Пе ра Се ге ди нац, ко ји 
је 1735. у По мо риш ју, Бач кој и 
По са ви ни по ди гао Ср бе про тив 
Бе ча. Да би за стра ши ле бун
тов не Ср бе, аустриј ске вла сти 
су мр твог Се ге дин ца од не ле у 
Печ ку и обе си ле. Ср би су се 
ди гли на бу ну због мо би ли за
ци је у аустриј ску вој ску, а уста
нак се про ши рио ме ђу се ља ци
ма. Срп ски пи сац Ла за Ко стић 
на пи сао је дра му “Пе ра Се ге
ди нац”. 

25. март
1844. Про гла шен је пр ви срп
ски гра ђан ски за ко ник, ко ји је 
од и грао зна чај ну уло гу у прав
ном и дру штве ном жи во ту 
Ср би је. Уки нут је 1945. до ла
ском ко му ни ста на власт. 

26. март
1984. Ју го сло ве ски пи сац 
Бран ко Ћо пић, је дан од нај
плод ни јих и нај по пу лар ни јих 
пи са ца у пе ри о ду по сле Дру гог 
свет ског ра та, из вр шио са мо у
би ство, ско ком са мо ста на 
Са ви у Бе о гра ду. Ху мо ри ста, 
аутор ро до љу би ве и де чи је 
по е зи је, Ћо пић се сма тра 
на ста вља чем тра ди ци је се о ске 
при по вет ке срп ског ре а ли зма.

27. март
1941. У Бе о гра ду је, пред зо ру, 
у офи цир ском пу чу сврг нут 
ре гент кнез Па вле Ка ра ђор ђе
вић и на пре сто је до ве ден 
ма ло лет ни краљ Пе тар II Ка ра
ђор ђе вић. Зба че на је и вла да 
Дра ги ше Цвет ко ви ћа и Влат ка 
Ма че ка и обра зо ва на но ва с 
ге не ра лом Ду ша ном Си мо ви
ћем на че лу. Ка сни је то ком 
да на на род је по здра вио пуч 
ма сов ним де мон стра ци ја ма у 
Бе о гра ду и дру гим гра до ви ма 
Ср би је. Јав но су спа љи ва не 
не мач ке и ита ли јан ске за ста ве, 
це па не сли ке Адол фа Хи тле ра 
и Бе ни та Му со ли ни ја и из ви ки
ва не па ро ле “Бо ље рат не го 
пакт”, “Бо ље гроб не го роб”. 

28. март
1797. На та ни јел Бригс из Њу 
Хемп ши ра па тен ти рао је веш 
ма ши ну. 

HOROSKOP

Сре да, 22. (9) март 
Све тих 40 му че ни ка Се ва стиј
ских – Мла ден ци; Св. 42 му че
ни ка Мо ми шић ка

Че твр так, 23. (10) март 
Све ти му че ник Ко драт Ко ринт
ски и оста ли

Пе так, 24. (11) март 
Све ти Со фро ни је, Па три јарх 
је ру са лим ски

Су бо та, 25. (12) март 
Преп. Си ме он Но ви Бо го слов; 
Преп. Те о фан Ис по вед ник; Св 
Гри го ри је Дво је слов

Не де ља, 26. (13) март 
Пре нос мо шти ју Све тог Ни ки
фо ра, Па три јар ха ца ри град ског

По не де љак, 27. (14) март 
Пре по доб ни Бе не дикт Нур сиј
ски

Уто рак, 28. (15) март 
Све ти му че ни ци Ага пи је, Пли
си је и дру ги

Crkveni
kalendar

Бр зе хро но 
по га чи це

Са стој ци: 400 гр бра шна (хро но 
миx или спел ти но+ов се но), 1 ка ши
чи ца пра шка за пе ци во, 1 ка ши чи
ца со де би кар бо не, 3 ка ши ке уља 
(хлад но це ђе ног, по мо гућ но сти), 1 
ја је, ма ло со ли и 2 дл то пле во де.

При пре ма: У суд за ме ша ње 
си пај те бра шно, пра шак за пе ци во, 
со ду би кар бо ну и ма ло со ли (до 1 
ка ши чи це) па про ме шај те. У дру
гом, ма њем су ду, уму ти те ја је, 
до дај те уље, про ме шај те, па до дај
те то плу во ду и про ме шај те. До би
је ни микс си пај те у пр ву по су ду са 
бра шном и до бро про ме шај те вар
ја чом или ка ши ком. Пре криј те 
кр пом и оста ви те док се рер на не 
угре је. Рер ну укљу чи те на 250 сте
пе ни. Ка да се угре је, по ста ви те 
плех па пи ром за пе че ње (или га 
ла га но под ма жи те). Ка ши ком ва ди
те те сто и фор ми рај те 6 по га чи ца. 
Мо же те и по су ти од о зго су са мом 
или се мен ка ма бун де ве, уко ли ко 
же ли те. Пе ци те око 8 ми ну та, у 
за ви сно сти од рер не. Оста ви те да 
се ма ло про хла де и по слу жи те.

• Из да јем по вољ но: при
је те ље, тај не, род би ну, 
на род ...
• Жи вот иде да ље са мо 
ја за о ста јем.
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ЗА ВР ШНИ ЦА ЛИ ГЕ ШАМ ПИ О НА

Без ску по це ног ПСЖа
Бли жи се ко нач ни рас плет у ово го ди

шњем из да њу Ли ге шам пи о на. Но ви
на су три ита ли јан ска пред став ни ка 

на са мом кра ју, не што што за и ста ја ко ду го 
ни смо ви де ли. По сле ви ше од де це ни ју 
ме ђу осам нај бо љих на шли су се ве ли ка
ни „Ин тер“ и  „Ми лан“, док се На по ли пр ви 
пут  пла си рао у че тврт фи на ле нај пре сти
жни јег над ме та ња. У дру штву осам нај бо
љих по ла ко се уста љу је „Бен фи ка“, 
„Ба јерн“, „Ре ал“, „Си ти“ и „Чел зи“ ре дов но 
су ту.

Ни је но ви на да у овој фа зи опет не ма 
ску по це ног ПСЖа.  Из о ста ли су и у про
шло го ди шњем че тврт фи на лу. Упр кос 
де це ниј ском енорм ном ула га њу у играч ки 
ка дар клуб са „Пар ка прин че ва“ не успе ва 
да ис пу ни за да ти циљ због ко јег до ла зи до 
сил них ула га ња – осва ја ње Ли ге шам пи о
на, шта ви ше бу де за у ста вљен пу но ра ни је 
од са мог фи нал ног огле да. Већ две се зо не 
за ре дом би ва ју ели ми ни са ни још у осми ни 
фи на ла, прет ход не се зо не ко бан је био 
„Ре ал“, ове „Ба јерн“. У не дав ном дво ме чу 
про тив Ба ва ра ца ни су ус пе ли да по стиг ну 
ни ти је дан гол, мре жа Ја на Со ме ра ми ро
ва ла је свих 180 ми ну та. Ово мо же да 
до ђе као уда рац по сред че ла за имо ви ном 
бре ме ни те вла сни ке и фи нан си је ре клу ба 
из пре сто ни це др жа ве „гал ских пе тло ва“. 

Чак и пр во ме сто у груп ној фа зи оста је 
не до сти жно, је се нас је успе шни ја у окви ру 
груп ног так ми че ња би ла Бен фи ка.

Пре скром но за оче ки ва ња зах тев них 
вла сни ка клу ба.

Ни су са мо по след ње две  се зо не по ка
за тељ ло ших ре зул та та.

Под се ћа ња ра ди, ПСЖ је ре ла тив но 
млад клуб, осно ван 1970. го ди не. До 2011. 
го ди не ка да га је пре у зео ме га имућ ни 
„Qa tar Sports In vest ments“ ( QSI) осво јио је 
тек две ти ту ле на ци о нал ног пр ва ка, не што 
ви ше по бе да у Куп так ми че њи ма, осва ја чи 
су и Ку па по бед ни ка ку по ва 1996. го ди не. 
Че шће уче сник Ку па УЕ ФА и Ли ге Евро пе 
не го Ли ге шам пи о на. Из не дри ли су исти на 
Ро нал ди ња. Пре до ла ска арап ских ула га
ча бо је Па ри жа на су бра ни ли и на ши 
Ма те ја Ке жман и Да ни јел Љу бо ја. Ма да се 
као дер би фран цу ског фуд ба ла ис кри ста
ли сао меч ПСЖа и Олим пи ка из Мар се ја, 
по оме ру у тро фе ји ма пре 2011. го ди не 
„Све ци“ се ни су свр ста ва ли ме ђу два нај у
спе шни ја.

Епо хал не по клуб 2011. го ди не, арап ски 
маг на ти пре у зи ма ју клуб, за по чи њу јед но 
но во раз до бље чи ме окре ћу но ву стра ни
цу исто ри је  ти ма из „гра да све тло сти“. 
Ство рен је пред у слов за ве ћа ула га ња и 
по че ло је са из го ди не у го ди ну све ви ше 
екс трем но ску пим тран сфе ри ма. Већ пр ве 
го ди не до ве ден је Ха ви јер Па сто ре из 
„Па лер ма“, та да је сло вио за нај пер спек
тив ни јег игра ча на све ту, сле де ће се зо не 
обе ле жи ли су тран сфе ри Ти ја га Сил ве, 
Зла та на Ибра хи мо ви ћа, Еди со на Ка ва ни
ја, Да ви да Лу и за, Ан хе ла Ди Ма ри је да би 
у по след њим го ди на ма низ при до шлих 
зве зда за тво ри ли Мба пе, Неј мар, Сер хио 
Ра мос, До на ру ма и за крај нај спек та ку лар
ни је  Ли о нел Ме си. У ду гач кој је да на е сто

го ди шњој пле ја ди до ла за ка не мо гу ће је 
не ко име не про пу сти ти спо ме ну ти. Ку по
про дај не це не су се кре та ле од астро ном
ских ви ше де се ти на ми ли о на евра до 
ба сно слов них за Мба пеа и Неј ма ра из дво
је них 180 и 222 ми ли о на евра. Ре зи ме, 
укуп но за 11 го ди на за ку по ви ну је по тр ше
но не ствар них цир ка 1 500 000 000 евра! 
Та ко је, да ле ко је пре ма ше на ми ли јар да. 
За ни мљи вост у исти мах и иро ни ја да за 
нај бо љег у ду гом ре ду при до шли ца ни су 
из дво ји ли ни шта, Ме си је до шао као сло
бо дан играч.

По след ње се зо не „ста ре ере“ ПСЖа за 
до во ђе ње но вај ли ја по тро ше но је де вет 
ми ли о на! По сле 2011. про сеч но је по се зо
ни ула га но зна чај но ви ше од 100 ми ли о на 
Еу ра!  

Им по зан тан ути сак не ду го за тим про бу
ди и за пре па шће ност. Ве ру јем да сва ког 
по ште ног мо ра да изи ри ти ра. Жи ви мо у 
све ту у ко јем мно ги не ма ју до вољ но за 
основ но, основ но и нај о снов ни је ис хра ну 
и ле че ње, тек за не што ма ње основ но 
по пут обра зо ва ња ма ђи о ни чар ски се 

по не кад мо ра ју обез бе ди ти  нео п ход на 
сред ства. Ов де се ра ди не чи је ме га ло ма
ни је си лан но вац не ми ли це ба ца кроз про
зор. Нај бла же се мо же  ре ћи пре по тент но, 
зла коб ко ја ин фи ци ра све ви ше и ви ше и 
по ме ра гра ни це бе срам ног.

За за цр та не успе хе јед ног тра ди ци јом 
не бо га тог клу ба из по роч ног гра да ка ко се 
не где го во ри за Па риз, за успе хе ко ји су 
из о ста ли за 11 го ди на по тро шен је још 
ма ло па це ло ку пан бу џет јед не си ро ма
шне свет ске др жа ве.

Те шко да га зде мо гу да об ра ду ју ти ту ле 
у Фран цу ској. Ни ти ту ле не до ла зе сва ке 
го ди не, у три на вра та ПСЖ је оста јао кра
так за осва ја ње до ма ће ли ге, 2012 пр вак је 
по стао „Мон пе ље“, 2017.  Мо на ко и 2021. 
„Лил“, сви са су ви шно и сме шно је ре ћи  
ко ли ко не у по ре ди во скром ни јим бу џе том и 
по тро шњом у пре ла зним ро ко ви ма. Не 
мо же да про бу ди осе ћај са тис фак ци је јед
но фи на ле и јед но по лу фи на ле ЛШ у нео
бич ним „ко ро на се зо на ма“, под се ћам 
игра ла се он да са мо јед на утак ми ца у 
ели ми на ци о ној фа зи, без ре ван ша. Ван 
не сва ки да шњих усло ва так ми че ња увек су 
ис па да ли у осми ни и че тврт фи на лу. За 

ана ле је ис па да ње од „Бар се ло не“, ни 
по бе да 40 у Па ри зу ис по ста ви ће се ни је 
би ла до вољ на, на Ноу Кам пу до жи ве ли су 
де бакл 61, ре зул тат са ко јим је „Бар се ло
на“ чу де сно про шла да ље и на пра ви ла 
под виг и ти ме на не ла сра мо тан по раз про
тив ни ку. Два го ла на тој утак ми ци Бар са је 
по сти гла у су диј ској на док на ди. Без ди ле
ме утак ми ца за пам ће ње

Ме ђу осам у  Ли ги шам пи о на дру гу се зо
ну за ре дом за вр ша ва „Бен фи ка“ без 
ул тра бо га тих га зда, за вр ше „Ајакс“, „Лај
пциг“ и „Ата лан та“, ства ра ју ћи ре зул тат 
му ко трп ним ра дом, стр пљи во шћу и про
ми шље но шћу као во ди чи ма сва ког чи стог 
и бес пре кор ног по стиг ну ћа, за „ бум бар
ске“ Па ри жа не то по ста је по ла ко ми са о на 
име ни ца. Уза луд то ли ки нов ци.

Сва ко ме искре ном пра ти о цу фуд ба ла 
мо ра да до ђе дра го ка да не ка „ 
ве штач ка кон струк ци ја“ као  ПСЖ 

до жи ви крах, ка да ба ха то раз ба ци ва ње не 
до не се оно због че га лу дач ки по чи њу да 
ула жу, на про тив не успе ва ју већ две се зо
не ни да се при бли же ви ше го ди шњој 
те жњи – осва ја њу ЛШ, та ко не што по ла ко 
по ста је по сло вич но. Про ма ша ји су си гу ран 
пут да клуб без чвр стог ко ре на, ши ро ке 
пре по зна тљи во сти и ве ћих ра ни јих успе ха 
бу де при зе мљен и вра ћен на ра ни је ста
ње. Та кав крај же лим сва ком слич ном 
по ду хва ту. Је дан та кав по сто је ћи је „Ман
че стер Си ти“. Иста при ча, исти епи лог.

Убри зга ван је но вац у Ла цио де ве де се
тих, у раз не Ма ла гу, Ан же и сви су не слав
но за вр ши ли на на чин да су вра ће ни на 
курс пре за по чи ња ња аван ту ре ко је су се 
бро до лом но за вр ша ва ле.

„Ре ал“, „Бар се ло на“, „Ба јерн“, „Ман че
стер“. И оста ли ни су кр чи ли пут до успе ха 
и сти ца ња пла не тар не по зна то сти бо гат
ством и ку по ви на ма, чи ни ли су то  ра дом 
на тех ни ци и так ти ци и ства ра ју ћи играч ке 
ле ген де ко је ће оста ти трај но упам ће не и 
та ко су кре и ра ли по бед нич ке ти мо ве и 
чи ни ли клу бо ве зна ним и успе шним . Сте
кли су по кло ни ке ши ром све та и за до би ли 
сим па ти је мно гих. Ни сам чуо још ни ко га 
ка ко ка же да су му ПСЖ или „Си ти“ оми
ље ни, мо жда се тек по не где на ђе по не ки 
сла бо упу ће ни по мо дар, те шко и то. Дра го 
ми је да ће то за у век оста ти не про мен љи
во.

У ПСЖ се до ла зи због уно сних уго во ра, 
ни ко не ће пре те ра но жа ли ти због не у спе
ха јер ни чим ду бин ским ни је ве зан. Моћ
ни ци ко ји их во де увек мо гу да „по диг ну 
си дро“ и усме ре ка пи тал у дру ги клуб, не 
ве жу ни њих ни ка кве емо ци је. Увек је 
до бра ствар ка да из ни чег ство ре на  им пе
ри ја до жи ви су но врат и из то га ће фуд бал 
про фи ти ра ти. Је дан од рет ко пра вед них 
ис хо да.

Исто им же лим сва ке се зо не, и њи ма и 
„Си ти ју“ и сва ком слич ном по ду хва ту ко ји 
их ће без сум ње би ти и у вре ме ну ко је 
до ла зи али ће све њих на кра ју сна ћи 
исто. Кар ма, за ко но мер ност или шта већ, 
не ма тих ми ли јар ди ко ји мо гу да за о би ђу 
не пи са на пра ви ла. Ни ка да не ће мо ћи да 
за се не слав ни је од се бе!  

За за цр та не успе хе јед ног 
тра ди ци јом не бо га тог клу
ба из по роч ног гра да ка ко 
се не где го во ри за Па риз, 
за успе хе ко ји су из о ста ли 
за 11 го ди на по тро шен је 
још ма ло па це ло ку пан 
бу џет јед не си ро ма шне 

свет ске др жа ве
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ДРУГA РЕПУБЛИЧКA ОД БОЈ КА ШКА  ЛИГA   СЕ ВЕР

Но ви по раз од бој ка ши ца „Сре ма 2“
OK „Срем“ Срем ска Ми тро ви ца : ОК „НС во леј тим“ Но ви Сад  0:3 (16:25, 11:25, 26:28)

Од бој ка ши це „Сре ма 2“ по ра же не су у 
18. ко лу Дру ге ре пу блич ке ли ге  се вер на 
свом те ре ну од еки пе „НС вол леј ти ма“ и 
то ве о ма убе дљи во. Без об зи ра што је 
при о ри тет ове мла де еки пе на ступ на пи
о нир ском пр вен ству Ср би је  а так ми че ња у 
Дру гој ре пу блич кој ли ги се вер слу же тек за 

сти ца ње ру ти не и ис ку ства, не а жур на игра 
у овом ме чу се не мо же оправ да ти. Тре не ри 
Ка приц и Чу то вић има ће си гур но мно го то га 
да ка жа сво јој еки пи до на ред не утак ми це.  
У сле де ћем ко лу од бој ка ши це „Сре ма“ го
сту ју у Но вом Са ду еки пи „Но вог Са да 2“.

ОК „Срем 2“: Мир ков, Ми хај ло вић, Ба

баљ, Су че вић, Ми ло ше вић, Ка приц, Ро љић, 
Сми ља нић, Ва си лић, Ива нић, Шко рић, Ми
ћа ше вић, Лу кић, Стан ко вић, тре не ри Ка
приц Ни ко ла и Чу то вић Ка та ри на

ОК „НС вол леј тим“: Виг ње вић, Бје дов, 
Ча ва ре вић, Ми ли че вић, Га ври лов, Виг ње
вић С, По кра јац, тре нер Ана Шо бот

СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ ЗА ОД БОЈ КА ШИ ЦЕ, 21. КО ЛО

Ми тров чан ке у срем ском
дер би ју обез бе ди ле плејоф

ПР ВА ВОЈ ВО ЂАН СКА ОД БОЈ КА ШКА ЛИ ГА  ЗА ПАД

„Срем Ито н“ успешан
пред од лу чу ју ћу утак ми цу
OК „Срем Итон“ Срем ска Ми тро ви ца – ОК „Клек Ср би ја шу ме 2“ 3:0 ( 25:15, 25:22, 25:20) 

ОК „Срем Итон“: Ко ва чић Ј, Ан дри је вић, 
Ве ско вић, Алек сић, Ми лој ко вић, Сто шо
вић, Та дић, Ма ри чић, Ке ра но вић, Пет ко вић 
Р, Ро љић, Ду док, тре нер Зо ран Ко ва чић 

ОК „Клек“ : Ти ца, Мар ко вић, То мић, Дап
че вић, Ра до ва но вић, Спа сић Не ма ња, Вр
бља нац, Спа сић Јо ван, по по вић, рат ко вић, 
Ке пић, Та но вић, тре нер Ђу ро Дап че вић 

У ве о ма ва жној утак ми ци од и гра ној у 
не де љу, 19. мар та еки па „Срем Ито на“ је 
пру жи ла од лич ну игру. Про тив ни ци из Кле

ка су игра ли ве о ма чвр сто и „Срем“ се на 
свом те ре ну у „Ми тро вач кој гим на зи ји“ мо
рао из бо ри ти за сва ки по ен. У сва три се
та, до ма ћа еки па је већ на по чет ку пра ви ла 
раз ли ку од не ко ли ко по е на ко ју је успе ва
ла да за др жи по сле ве ли ке бор бе. Те жи ну 
ове ва жне утак ми це су пре у зе ли нај и ску
сни ји Јо ван Ко ва чић, Алек сић и Сто шо вић, 
али су сјај но игра ли и мла ђи игра чи Ма ри
чић и Ду док. Еки па „Кле ка“, ко ју су чи ни ли 
мла ђи игра чи про сла вље ног пр во ли га ша 

је по ка за ла из у зет ну пер спек ти ву и из ве
сно је да ће се не ки од ових игра ча на ћи 
уско ро у пр во ли га шкој по ста ви пре свих 
ви со ки при ма чи Да ни ло Рат ко вић, Ду шан 
Ра до ва но вић и  Ни ко ла Ке пић  те бло кер 
Урош По по вић.

Сле де ће не де ље, у 13. ко лу Вој во ђан ске 
ли ге гру па за пад „Срем Итон“ до че ку је еки
пу „Но ви Сад 2“. Овај меч у ко ме се са ста ју 
две пр во пла си ра не еки пе ће ве ро ват но и 
од лу чи ти ово го ди шњег пр ва ка.

ГЖОК „Срем“ СМ : ОК „Ин ђи ја“ Ин ђи ја 3:2 (25:18, 23:25, 22:25, 2:20, 15:11)  
ГЖОК „Срем“: Ми хај ло вић, 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, пом. тре нер Ни ко ла Ка приц

ОК „Ин ђи ја“: Зу бац, Шо рак, Бар нак, Иса
и ло вић, Ки та но вић, Љу би чић, Ан дрић Д, 
За кић, Је ри нић, Ан дрић Ј, Кне же вић, Ком
пи ро вић, Ив ко вић, Обре но вић. Тре нер: Ни
ло ла Јер ко вић

Срем ски од бој ка шки дер би из ме ђу од бој
ка ши ца „Сре ма“ и „Ин ђи је“ по ред тра ди ци
о нал ног ри вал ства, ове го ди не је од лу чи
вао ко ја ће се еки па пла си ра ти у плеј  оф 
од бој ка шких так ми че ња Су пер ли ге Ср би је. 
Обе еки пе су про те кле су бо те у ха ли „Ми
тро вач ке гим на зи је“ у меч ушле мак си мал
но мо ти ви са не и са ам би ци јом да по бе де. 
Игра чи це из Ин ђи је су има ле и мо тив ви ше 
због по ра за ко ји су од „Сре ма“ до жи ве ле на 
свом те ре ну у пр вом де лу так ми че ња.

Тре нер „Сре ма“ Мир ја на Му су лин се 
опре де ли ла за по чет ну по ста ву Ми лу но вић 
и Ми хај ло вић А.  на по зи ци ји при ма ча, Жи
ва но вић и Ан тић сред ње бло кер ке,Са рић 
на ко рек ци ји и Сте ва но вић на по зи ци ји тех
ни ча ра уз ли бе ра Ми ло је вић.  Тре нер Ин
ђи је Јер ко вић из вео је по ста ву Ан дрић, Шо
рак, Иса и ло вић, За кић, Ан дрић, Обре но вић 
и ли бе ро Зу бац.

Од бој ка ши це „Сре ма“ су бо ље отво ри ле 
сет и по сте пе но по ве ћа ва ле вођ ство да би 
се сет за вр шио са убе дљи вих се дам по е на 
пред но сти за до ма ћи на. „Срем“ је и ве ћи 
део дру гог се та био у вођ ству али су Ин
ђиј ке по пра ви ле игру при сти гле ре зул тат и 
у са мом фи ни шу би ле срећ ни је за из јед
на че ње. Ис ход се та је по ко ле бао ста бил
ност до ма ћих игра чи ца а го шће из Ин ђи је 
су од и гра ле сјај но пр ви део се та. Раз ли ку 
од 13:6 за Ин ђи ју Ми тров чан ке су сма њи
ле при кра ју се та али то је би ло све. По том 

по но во пре о крет у игри „Сре мо ве“ од бој ка
ши це до би ја ју че твр ти сет па се меч мо рао 
ре ша ва ти у увек не из ве сном пе том се ту. 
„Ин ђи ја“ је по ве ла 4:1 на кон че га „Сре мо
ве“ игра чи це пре о кре ћу на 6:5 и др же игру 
у сво јим ру ка ма за си гур ну по бе ду. До ма
ћин је био бо љи у бло ку и при је му а „Ин
ђи ја“ у сер ви су. Нај бо ље игра чи це у еки пи 
„Сре ма“ су би ле Ми ли ца Жи ва но вић и Ана 
Ми хај ло вић а на при је му Ду ња Гра бић а 
код го шћи из Ин ђи је Те о до ра Иса и ло вић. 
„Срем“ ће ово го ди шњу се зо ну за вр ши ти на 
сед мом ме сту и у пр вом ко лу плеј офа ће 
се го то во си гур но са ста ти са еки пом „Је
дин ства“ из Ста ре Па зо ве а „Ин ђи ја“ се зо
ну за вр ша ва као де ве та на та бе ли.

У по след њем ко лу ко је го то во ни шта 
не ме ња у ко нач ној та бе ли „Срем“ го сту је 
„Омла дин цу“ из Но вих Ба но ва ца а „Ин ђи
ја“ је до ма ћин еки пи су бо тич ког „Спар та
ка“.

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

По бе да ко шар ка ши ца „Сре ма”
ЖКК „Срем” Срем ска Ми тро ви ца  ЖКК „Гирл Бо рац” Зе мун 47:56 (7:19, 18:15, 9:7, 13:15).

Ко шар ка ши це „Сре ма” хра бро и од луч но 
су про те клог ви кен да у зе мун ској ха ли „Пин
ки” ушле у меч и од пр ве се кун де би ле су у 
кон стант ном вод ству то ком це лог ме ча. На 
од мор се оти шло са де вет по е на пред но сти 
за го шће. Ко шар ка ши це из Зе му на су мно го 
бо ље за и гра ле у дру гом по лу вре ме ну и ус пе
ле да се при бли же „Сре му” на че ти ри по е на 

за о стат ка. Го шће су три ми ну та пре кра ја ус
пе ле да се од ле пе на не до сти жних 10 по е на 
раз ли ке и мир но при ве ду кра ју утак ми цу у 
сво ју ко рист, за бе ле жив ши  че твр ту уза стоп
ну по бе ду у плеј – офу.

Нај е фи ка сни ја у еки пи из Срем ске Ми тро
ви це би ла је не за у ста вљи ва Ми ли ца Ин ђић 
са 34 по е на, Ма ри ја Ко стић (кап) де вет по е

на, Мир ја на Ми ло ва но вић Мир ја на че ти ри по
е на, Ми ла Ни ко лић 3по е на, Зо ра на Де до вић  
три по е на, Ми ли ца Ђор ђић  три по е на, Ни
ко ли на Ба ла нац, Ми ли ца Три ван. Еки пу је до 
по бе де во дио тре нер Не ма ња Ста мен ко вић .

У сле де ћем ко лу у дер би ју се зо не у ха ли 
„Пин ки“ са ста ју се две пр во пла си ра не еки пе 
ЖКК „Срем” и ЖКК „Мон до Ба скет“.
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Гра фи чар – Је дин ство 2:0; 
Ин ђи ја То јо Ти рес – Зла ти бор 
1:1; Ме та лац – Же ле зни чар 1:0; 
Рад нич ки СМ – ИМТ 2:1; ОФК 
Вр шац – Ло зни ца 1:0; Ма чва – 
Рад 1:1; Рад нич ки НБ – Но ви 
Сад 1921 1:0; Сло бо да – Тра јал 
1:0.

Ку ла: Хај дук 1912 – Је дин
ство 2:0; Бе чеј: ОФК Бе чеј 1918 
– ОФК Бач ка 0:1; Зре ња нин: 
Рад нич ки – Ди на мо 1945 0:2; 
Ру ма: Пр ви Мај – Наф та гас 0:0; 
Но ви Сад: Ка бел – Ста ни шић 
1920 1:0; Бе ле гиш: По ду на вац 
– Ти са 2:1; Шај каш: Бо рац – 
Омла ди нац 3:0; Тек сти лац је 
био сло бо дан.

01. Тек сти лац 16 11 3 2 33:12 36
02. Бо рац 17 8 7 2 27:11 31
03. Хај дук 17 9 3 5 19:12 30
04. ОФК Бе чеј 17 9 1 7 26:16 28
05. Је дин ство 17 9 1 7 23:26 28
06. По ду на вац 17 7 6 4 12:9 27
07. Пр ви Мај 17 7 5 5 21:14 26
08. Омла ди нац 17 7 4 6 20:16 25
09. Ти са 17 7 3 7 33:29 24
10. Наф та гас 16 7 3 6 20:23 24
11. Ди на мо 16 5 5 6 23:28 20
12. Ка бел 17 5 3 9 15:19 18
13. ОФК Бач ка 17 4 4 9 9:17 16
14. Ста ни шић 17 3 1 13 8:33 10
15. Рад нич ки 17 2 3 12 8:32 9

Спар так ЖК – Рад нич ки Ниш 
0:1; На пре дак – Цр ве на Зве зда 
1:1; Чу ка рич ки – Во ждо вац 3:1; 
Мла дост ГАТ – Рад нич ки 1923 
1:2; Пар ти зан – Рад ник 1:2; 
Ја вор Ма тис – Вој во ди на 1:1; 
ТСЦ – Мла дост 2:1; Но ви Па зар 
– Ко лу ба ра 0:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Хај дук 18 12 5 1 33:4 41
02. ГФК Сло вен 18 12 2 4 44:16 38
03. Је дин ство 18 10 5 3 36:8 35
04. Же ле знич. 18 10 3 5 32:15 33
05. Ин декс 18 10 1 7 32:24 31
06. Сло га (Е) 18 10 1 7 29:23 31
07. Сло бо да 18 7 7 4 27:19 28
08. Сло га (Т) 18 7 4 7 23:24 25
09. Ве тер ник 18 6 5 7 23:29 23
10. Мла дост 18 6 4 8 24:30 22
11. Ду нав 18 5 7 6 9:16 22
12. До њи Срем 18 6 3 9 21:28 21
13. Сла ви ја 18 5 3 10 26:34 18
14. Шај каш 18 6 0 12 12:54 18
15. Радн. (НП) 18 3 4 11 13:37 13
16. Радн. (Ш) 18 0 4 14 10:33 4

Ла ћа рак: ЛСК – На пре дак 
7:2; Ада шев ци: Гра ни чар – 
Бо рац (Р) 5:1; Ру ма: Је дин ство 
– Оби лић 1993 1:0; Ер де вик: 
Ер де вик 2017 – Срем 0:0; Рав
ње: Зе ка Бу љу ба ша – Бо рац 
(ВР) 1:0; Бе ше но во: БСК – 
Фру шка Го ра 0:1; Но ћај: Змај – 
ОФК Би кић 2:0.

01. Гра ни чар 15 12 2 1 40:10 38
02. ЛСК 15 11 3 1 44:14 36
03. Је дин ство 15 10 1 4 33:17 31
04. Оби лић 15 9 2 4 30:15 29
05. ОФК Би кић 15 9 1 5 25:12 28
06. Зе ка Буљ. 15 8 2 5 36:23 26
07. БСК 15 8 2 5 41:31 26
08. Сре мац 15 7 4 4 35:15 25
09. Ф. Го ра 15 4 1 10 14:40 13
10. Змај 15 4 1 10 13:47 13
11. Ер де вик 15 3 2 10 20:27 11
12. На пре дак 15 1 6 8 13:34 9
13. Бо рац (Р) 15 2 2 11 17:49 8
14. Бо рац (ВР) 15 2 1 12 23:50 7

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Кру ше дол: Кру ше дол – 
Љу ко во 5:1; Обреж: Гра ни чар 
– Цар Урош 3:0; Ни кин ци: 
По лет (Н) – Сре мац 8:1; Жар ко
вац: На пре дак – По лет (НК) 1:3; 
Чор та нов ци: ЧСК – Ка ме ни 
4:1; Бу ђа нов ци: Мла дост – 
Ру дар 0:1; Кр че дин: Фру шко го
рац – Хај дук 1932 0:3.

01. По лет (НК) 15 13 1 1 59:15 40
02. Кру ше дол 15 11 1 3 33:10 34
03. Ка ме ни 15 10 1 4 29:18 31
04. ЧСК 15 9 1 5 38:16 28
05. По лет (Н) 15 8 2 5 35:18 26
06. Мла дост 15 8 0 7 47:24 24
07. Хај дук 15 7 2 6 38:19 23
08. Фру шко гор. 15 5 4 6 26:19 19
09. На пре дак 15 6 1 8 26:26 19
10. Цар Урош 15 6 0 9 24:39 18
11. Ру дар 15 5 2 8 25:22 17
12. Гра нич. 15 4 2 9 23:40 14
13. Љу ко во 15 3 3 9 27:42 12
14. Сре мац 15 0 0 15 5:127 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бе шка: Хај дук (Б) – Сло га 
1:0; Ма чван ска Ми тро ви ца: 
Под ри ње – Гра ни чар 0:3; Деч: 
Сре мац (Д) – Рад нич ки 0:1; 
Мар тин ци: Бо рац 1925 – Фру
шко го рац 2:1; Го лу бин ци: 
Ја дран – На пре дак Ме ри ди ан 
1:0; Огар: Шу мар – Пар ти зан 
0:1; Са лаш Но ћај ски: Бу дућ
ност – Хај дук (В) 1:1; Вој ка: 
Сре мац (В) – Срем 0:1.

01. Бу дућ ност 18 11 4 3 56:26 37
02. Срем 18 10 4 4 41:19 34
03. Хај дук (Б) 18 10 4 4 40:18 34
04. Шу мар 18 10 2 6 41:27 32
05. Пар ти зан 18 10 2 6 41:28 32
06. Ја дран 18 9 3 6 34:29 30
07. Хај дук (В) 18 7 4 7 24:28 25
08. На пре дак 18 7 3 8 33:30 24
09. Фру шко го р. 18 6 5 7 33:27 23
10. Срем.(Д) 18 7 2 9 25:26 23
11. Сло га 18 6 5 7 30:36 23
12. Под ри ње 18 7 2 9 21:29 23
13. Гра ни чар 18 6 3 9 23:30 21
14. Срем. (В) 18 5 5 8 26:33 20
15. Рад нич ки 18 6 1 11 24:37 19
16. Бо рац 18 2 1 15 8:77 7

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Те ме рин: Сло га (Т) – Сло бо
да 0:0; Ве тер ник: Ве тер ник – 
Је дин ство 0:0; Ер де вик: Сло га 
(Е) – Мла дост 1:2; Шид: Рад
нич ки (Ш) – Ин декс 0:2; Ко виљ: 
Шај каш 1908 – Же ле зни чар 1:0; 
Но ви Сад: Сла ви ја – Рад нич ки 
(НП) 2:1; Ди вош: Хај дук – ГФК 
Сло вен 1:0; Пе ћин ци: До њи 
Срем 2015 – Ду нав 3:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

КА РА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Иви ним ка ра ти сти ма 
16 ме да ља

ЏУ ДО
Ме да ље за Ла ћар це

Про те клог ви кен да, Спорт ска 
ха ла у Мла де нов цу би ла је до
ма ћин Др жав ног Пр вен ства у 
ка ра теу у ор га ни за ци ји Ка ра те 
Фе де ра ци је Ср би је. Так ми че ње 
је одр жа но у су бо ту, 18. мар та у 
ка та ма и у не де љу 19. мар та у 
бор ба ма. Уче шће је узе ло ви ше 
од 1300 так ми ча ра из 128 клу
бо ва. Пла сман на Пр вен ство 
Ср би је из бо ри ло је и 14 та ми
ча ра из Ка ра те клу ба „Срем” 
под вођ ством тре не ра Иве 
Вин ко вић. Ка ра те клуб „Срем” 
је ме ђу нај бо љим клу бо ви ма у 
ге не рал ном пла сма ну у ка та ма, 
за хва љу ћи сјај ним на сту пи ма 
уз осво је них 16 ме да ља. Осво
је но је пет зла та шест сре бра и 
пет брон зи.  Пр ва ци др жа ве у 
ка та ма су : Јо ва на Бе нак  ка те 
2013,, Ду ња Бе ре жни ка те 2013, 
Ире на Гру ја нић ап со лут ни ни во 

2011, Ире на Гру ја нић ка те 2011, 
ка та тим на де Му рић, Гру ја нић, 
Пе ро вић .Сре бро су осво ји ли: 
Ан ђе ла Пе ро вић ап со лут ни ни
во ка те 2010 , Жељ ко Мо шић 
ка те  2013, Алек сан дар Ра јић 
ка те  2011, Ле на Бр ња 2015 ка
те, Ду ња Бе ре жни 2013 ка те, 
Ду ња Ли кић ка те 2010. Брон за
ну ме да љу су осво ји ли : Жељ ко 
Мо шић  ка те 2013, Ду ња Па вло
ви ћи ка те 2013, Ми ла Ли кић ка
те 2010,Ан ђе ла Пе ро вић бор бе 
– 44 кг. 2010, Ни на Ву кас ка те 
2015.

До бар на ступ има ли су и 
оста ли так ми ча ри али овај пут 
без ме да ље Ко ста Мач кић и 
Ка ли на Ни ко лић. Ка ра ти сти Ка
ра те клу ба „Срем” по но ви су 
оправ да ли свој ква ли тет на др
жав ном пр вен ству, ка же њи хов 
тре нер Ива Вин ко вић.

Тре нер и ка ра ти сткиње „Сре ма”
на др жав ном пр вен ству у Мла де нов цу

Тур нир у Пан че ву одр жан 
про шлог ви кен да у ор га ни
за ци ји Џу до клу ба „Ди на мо“ 
оку пио је ви ше од 400 так ми
ча ра из це ле Ср би је. „ЛСК” из 
Ла ћар ка је на сту пио са че ти ри 
так ми ча ра. Ме да ље су осво ји
ли: Ди ми три је Опа чић, мла ђи 
пи о нир до 50 ки ло гра ма – сре
бро, Та тја на Ра ко вић, по ле тар
ка до 34 ки ло гра ма – брон за, 
Алек сан дар Вин чић, мла ђи пи

о нир до 66 ки ло гра ма– брон
за. Ка та ри на Те о до сић  у ка те
го ри ји мла ђих пи о нир ки до 56 
ки ло гра ма из бо ри ла је од лич
но пе то ме сто.

– Ово је од ли чан успех на
ших так ми ча ра. Све че стит ке 
за упор ност, за ла га ње и про
ли вен зној на тре нин зи ма. Ово 
је до каз да се ис пла ти би ти 
ис тра јан, ка жу у упра ви Џу до 
клу ба „ЛСК” из Ла ћар ка.

Тре не ри и так ми ча ри ла ћа рач ког џу до клу ба
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АН ДРИ ЈА ПА ПИ ШТА, БИВ ШИ ФУД БАЛ СКИ СУ ДИ ЈА О ДО ГА ЂА ЈИ МА И ПРИ ЧА МА 
КО ЈЕ СУ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ ЊЕ ГО ВУ КА РИ ЈЕ РУ

Су ди ја мо ра би ти нај ве ћи
го спо дин на фуд бал ском те ре ну

За фуд бал ске су ди је ва жи пра ви ло да 
су свој по сао до бро од ра ди ли са мо у слу
ча је ви ма ка да оста ју не при ме ће ни на те
ре ну, од но сно ка да њи хо ве од лу ке не на
но се ште ту ни јед ној од еки па на те ре ну. 
По вре ме не су диј ске гре шке, на мер не или 
у ве ћем бро ју слу ча је ва не не мар не, по 
пра ви лу иза зи ва ју бу ру ме ђу игра чи ма и 
на ви ја чи ма, пре тва ра ју ћи ар би тра у цен
трал ну фи гу ру ме ча. Узме мо ли у об зир 
да фуд ба ле ри и струч ни шта бо ви не рет
ко сво је сла бо сти, гре шке и ло ша из да ња 
„ма ски ра ју“ на па ди ма на су ди је, ја сно је 
да овај по зив за си гур но ни је лак, јер по
ред пер фект ног по зна ва ња пра ви ла игре, 
он под ра зу ме ва хра брост и ау то ри тет да 
се сва ка од лу ка „ис те ра“ до кра ја. Оту да 
чу ве не при че о при ти сци ма на су ди је и 
„бе жа њу кроз ку ку ру зе“ ни су са мо ур ба не 
ле ген де, већ исти ни ти до га ђа ји на ко је се 
че сто на до ве зу ју ду хо ви те до сет ке. Оне 
ко је се го ди на ма пре при ча ва ју. Се ћа ња на 
јед ну жи во пи сну и на да све ин те ре сант ну 
су диј ску ка ри је ру са чи та о ци ма на шег ли
ста по де лио је Ми тров ча нин Ан дри ја Па
пи шта. До бри фуд бал ски по зна ва ци пам те 
га као де ли о ца прав де, ко ји је за хва љу ју ћи 
до брим су диј ским оце на ма то ком „де ве
де се тих“ го ди на до спео до та да шњег дру
го ли га шког са ве зног так ми чар ског ран га, 
али и су ди ју ко ји је у сво јој  ка ри је ри „до

жи вео сва шта“. Из тог вре ме на, оста ла је 
ша ла да је био је ди ни су ди ја у гра ду ко ји 
на утак ми це ни је ишао би ци клом и ши но
бу сом, већ и ави о ном. Ан дри ји на спорт ска 
и су диј ска при ча прот ка на је до зом здра вог 
ху мо ра, али је и огле да ло на шег спорт ског 
и дру штве ног мен та ли те та.

Ан дри ја се су диј ском по зи ву окре нуо 
ре ал тив но ра но, у од но су на стан дард ка
сних осам де се тих го ди на, ка да су у су ди
је углав ном од ла зи ли игра чи по окон ча њу 
сво је ка ри је ре. Ба вље ње фуд ба лом, у ко
ме је био од де чач ких да на, за Ан дри ју се 
за вр ши ло у „бер би ма чван ских па при ка“.  
„Бу ба ма ру“ је за во лео као де чак на те ре ни
ма „Сре ма“ где га је сво је вре ме но, као бив
шег ве сла ча у „Ва лу“ ко ме је ве сла ње по
ста ло мо но то на ра бо та, до вео дру гар Га га 
Ми ло ва но вић. Ка ко је Бран ко Да ви до вић, 
бу ду ћи гол ман „Зве зде“ пре шао у пр ви тим 
„Сре ма“, под млат ку клу ба био је по тре бан 
чу вар мре же. По сле све га ме сец да на, Ан
дри ја ста је на гол ми тро вач ког ти ма у ко ме 
ће до од ла ска у вој ску 1980. го ди не про ве
сти две се зо не. Био је ре зер вни гол ман пр
вог ти ма, али све стан чи ње ни це да те шко 
мо же до ме ста пр вог гол ма на у он да шњем 
„Сре му“, на по зив Бр ње Коп чи ћа од ла зи у 
Ба чин це, а по том у шид ску „Јед но ту“, ми
тро вач ки „Рад нич ки“, „Сло гу“ из Ер де ви ка 
и но ћај ски „Змај“. У ме ђу вре ме ну упи су је 

Су диј ски фуд бал ски по зив 
за си гур но ни је лак. По ред пер

фект ног по зна ва ња пра ви ла 
по пу лар не игре, он под ра зу ме
ва хра брост и ау то ри тет да се 
сва ка од лу ка ис те ра до кра ја. 
Се ћа ња на јед ну жи во пи сну и 

на да све ин те ре сант ну су диј ску 
ка ри је ру са чи та о ци ма на шег 

ли ста по де лио је бив ши ми тро
вач ки ар би тар Ан дри ја Па пи

шта, ко ји је за нат де ли о ца 
прав де „пе као“ на „вру ћим“ 

те ре ни ма, од ме ђу оп штин ских 
и зон ских ли га до не ка да шњег 
са ве зног дру го ли га шког ран га. 

Осим што је по след ње да не 
сво је фуд бал ске ка ри је ре 

на пла тио бра њем па при ка у 
ма чван ском ата ру, су диј ска 

му ка при мо ра ла га је да у бе гу 
кроз ку ку ру зе „па тен ти ра“ и 

ори ги на лан  на чин за ва ра ва ња 
тра га  „љу тим“ на ви ја чи ма

Ако се тру диш да су диш 
по ште но, тај до ма ћин ти 
при ла зи са ре чи ма „Ало 

зе мља че, ти си ов де 
до шао да про да јеш 

по ште ње....
Се ћам се су ђе ња у не ким 
на шим се ли ма из та да нај
ни жих фуд бал ских ран го
ва, где игра чу ап со лут но 
не пред ста вља ни ка кав 
про блем да те, кад ни је 

за до во љан од лу ком цак не 
но гом у зад њи цу или уда
ри пе сни цом. По том за су

че ру ка ве, ба ци дрес и 
мир но иде ку ћи

Ан дри ја Па пи шта, се ћа ње на бо га ту су диј ску ка ри је ру 
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Фа кул тет фи зич ке кул ту ре, што га још ви
ше уда ља ва од озбиљ ни јег тре на жног про
це са. Ипак, на по зив тре не ра Ђа не та Ми
ли че ви ћа од ла зи у Ра ден ко вић.

– „Бо рац“ је тад играо у оп штин ској ли
ги, али са озбиљ ним ам би ци ја ма. Љу ди из 
клу ба у Ра ден ко ви ћу осо ко ље ни по др шком 
и сво јим фи нан си је ром оку пља ју еки пу за 
пр во ме сто. До во де Ђа не та за тре не ра, 
ме не као гол ма на и још три игра ча из гра
да, не би ли се по ја ча ли и осво ји ли то пр во 
ме сто. Обе ћа ју они на ма не ке сти пен ди је, 
хра на ри не, бо но ве, али ми пр вен ство кре
не мо ка та стро фал но. По сле не ких шест, 
се дам ко ла би ли смо ше сти. Ма ка кво пр
во ме сто! Сад, ми се ту мо та мо и оче ку је
мо да до би је мо не што од обе ћа ног, ма кар 
тро шко ве пу та до Ра ден ко ви ћа, али ни ко 
се пред на ма не по ја вљу је. Ми цу ња мо.... 
у ка фа ни, у клу бу – ни ког не ма. Оп шта бе
жа ни ја. И до ла зи јед ног да на Ђа не по ме не 
ко ли ма и ка же „Хај мо на  тре нинг и по не си 
не ко ли ко ке са“. Пи тао сам га зашт, а он ка
же: „Са мо ти по не си ке се и  кре ће мо“. И 
на ђем ја две, три ке се и по не сем. За вр шио 
се тре нинг и ми оде мо до се о ске ка фа не 
не би ли на шли не ког из упра ве. Опет не
ма ни ког. Из ла зи мо из Ра ден ко ви ћа и хва
та мо се пу та пре ма Но ћа ју. Не где на пу ту 

из ме ђу два се ла,  ка же Ђа не „Ста ни и дај 
те ке се ова мо“. Ја пи там „Шта ће мо са ке
са ма?“, а он ће ме ни „Ма кад не ма па ра, 
иде мо ми у па при ку“.  Прет по ста вио је да 
од пла ћа ња не ће би ти ни шта, па је ре шио 
да ус пут бар на бе ре мо па при ку, да има мо 
ма кар не што од тог игра ња, ка же Ан дри ја 
Па пи шта, до да ју ћи да је та да „уви део сву 
бе ду та да шњег фуд бал ског за на та“.

Два де сет пе то го ди шњи гол ман, ко ји је 
схва тио да се од фуд ба ла „не ће на је сти 
хле ба“ чуо је да се 1986. го ди не ор га ни зу ју 
курс и обу ка за фуд бал ске су ди је. Пре ско
чи вив ши „бе тон ли гу“, иза шао је на те рен 
ме ђу оп штин ске Срем ске ли ге, а по сле го
ди ну да на и до ви ше Но во сад скосрем ске 
зо не. По сле две го ди не, усле ди ла је Вој
во ђан ска ли га, а по том и тре ће ли га шко 
так ми че ње – гру па Вој во ди на и Бе о град. 
Вр ху нац Ан дри ји не су диј ске ка ри је ре би ло 
је су ђе ње у Дру гој ли ги не ка да шњег са ве
зног ран га. 

Пра те ћи фуд бал ску утак ми цу, по сма тра
ча че сто ин те ре су је  шта се вр зма у „гла
ви“ су ди је на пра во у га о ном трав ња ку оме
ђе ном огра дом и три би на ма, у „гро тлу“ 22 
игра ча, ре зер ви, струч них шта бо ва, де ле
га та и пу бли ке...

– На чин на ко ји ће се су ди ја по ста ви ти 

пот пу но је ин ди ви ду ал на ствар ко ја за ви
си од сва ког чо ве ка по је ди нач но. У „гро тлу“ 
на ших фуд бал ских утак ми ца по сто је ја сно 
ис про фи ли са не стра не   до ма ћин са ве
ли ким сло вом д и гост, са ма лим сло вом г. 
У та квим усло ви ма су ди ти пра вед но, прин
ци пи јел но и не при стра сно би ва ло је  те шко 
 као не ка лу дост, јер се по инер ци ји сма
тра ло да до ма ћи ну мо раш др жа ти стра
ну, за то што су сви на ње го вој стра ни – и 
пу бли ка и ре да ри, чак и ло кал на по ли ци ја. 
Па тај до ма ћин ће ор га ни зо ва ти и не ку ве
че ру. У крај њем слу ча ју он тре ба све и да 
ис пла ти. Гост је у ства ри са мо до шао „да 
из гу би“. На жа лост, та ква је на ша ло ги ка. 
Ако се тру диш да су диш по ште но, тај до ма
ћин ти при ла зи са ре чи ма „Ало зе мља че, 
ти си ов де до шао да про да јеш по ште ње....“ 
Он ти у стар ту ка же да му сме та тво је по
ште ње, хо ће да ти на ви јаш за ње га, ако је 
не што спор но да сви раш у ње го ву ко рист, 
ка же наш са го вор ник. 

У та квој си ту а ци ји, по Ан дри ји ним ре чи
ма до ла зи до из ра жа ја ка рак тер де ли о ца 
прав де.

– Ако си ла би лан или пла шљив, па ти 
при тр че дво ји ца и тро ји ца и за стра ше те, 
ти хтео не хтео, под па даш под ути цај ат

Ар би тар се мо ра уз ди ћи
из над си ту а ци је на „вру ћем те ре ну“

Без об зи ра што лич но во ли „фај тер
ске“ и не из ве сне утак ми це, као су ди ја 
ни је смео да има ни ка кав „лич ни“ од нос 
пре ма ре зул та ту. Сва ка утак ми ца мо ра ла 
је има ти ту драж не при стра сног су ђе ња. 
Ан дри ја твр ди да је во лео бор бе не и „му
шке“ ме че ве где се у ат мос фе ри „по ви ше
не тем пе ра ту ре“ ар би тар уз ди же из над 
си ту а ци је и шти ти пра ви ла фуд бал ске 
игре. У ње го вим су диј ским ме мо а ри ма из 
оног вре ме на за пи са ни су „вру ћи“ срем
ски те ре ни. Се ћа се Ла ћар ка, Ада ше ва
ца, Вишп њи ће ва, Ви то је ва ца или Ога ра.

– Чим ти на „не згод ном“ до ма ћем те ре
ну су диш не при стра сно, не кон ста ту јеш 

при ти ске – су диш, да под на вод ни ци ма 
ка жем „ири ти ра ју ће по до ма ћи на“, а не 
у ње го ву ко рист кад ни је у пра ву, они се 
бу не и  по чи њу да те на зи ва ју ло по вом, 
ка же бив ши су ди ја Па пи шта.

Наш са го вор ник се сла же са чи ње ни
цом да су ни жи ли га шки ран го ви не у по
ре ди во те жи за су ђе ње.

– Се ћам се су ђе ња у не ким на шим 
се ли ма из та да нај ни жих фуд бал ских 
ран го ва, где игра чу ап со лут но не пред
ста вља ни ка кав про блем да те, кад ни је 
за до во љан од лу ком цак не но гом у зад
њи цу или уда ри пе сни цом. По том за су че 
ру ка ве, ба ци дрес и мир но иде ку ћи. Зна 

да ће би ти  ка жњен мо жда и го ди ну да на, 
али баш га бри га  „па не мо рам ни игра
ти“. Све то иза зва но је сил ном же љом за 
по бе дом, али ње го вом не спрем но шћу, 
не ква ли тет ним тре нин зи ма, ви шком ки
ло гра ма. Ка ко на род ка же –  „ср це хо ће 
– ду пе кло ко ће“. Хо ће он ја дан, али му 
све сме та, па и су ди ја на ко га кре не та
ко за ја пу рен,  јер му је крв  „уда ри ла у 
гла ву“. У игри на пра ви те жак пре кр шај, 
до би је цр ве ни кар тон, а он да га ваљ да 
бу де сра мо та од се ла или од не ке де вој ке 
– пој ма не мам, па он да на ср не на су ди ју 
да би се у се лу при ча ло о то ме ка ко је ту
као су ди ју, об ја шња ва Ан дри ја. 

Ан дри ја Па пи шта (де сно) са ко ле га ма Ра до ва но ви ћем
(ле во) и Бо жо ви ћем (у сре ди ни) на игра ли шту
„Тр го вач ког“ 1999. го ди не

Су ди ја Па пи шта на утак ми ци „Сре ма“
и „Пар ти за на“ 1996. го ди не са Дар ком Те шо ви ћем (ле во)
и  Дра шком Сла до је ви ћем
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мос фе ре. Мој жи вот ни и спорт ски мо то је 
био да су дим по ште но, пра вед но и не при
стра сно. Ја увек су дим две ма бо ја ма – цр
ве ним и бе лим. Ко је ту до ма ћин, ап со лут
но ме не ин те ре су је и не пра вим раз ли ку. 
Ако је до ма ћин бо љи не ка за слу же но по
бе ди, исто та ко и гост.  А у оним си ту а ци
ја ма кад се од лу ка „ло ми“, ка ко ми су ди је 
то ка же мо на не ких 49,5:50,5, код ме не је 
прин ци пи јел но  ко нач на од лу ка би ла за го
ста, јер су про тив тог го ста сви, чак и  по
ли ци ја са ње го ве те ри то ри је. Се ћам да су 
ми по ли цај ци са до ма ће те ри то ри је по сле 
не ких пре ки да го во ри ли „Ви ди, па ка ко си 
су дио и тре ба ли су да те ту ку...“, ка же Ан
дри ја ко ји сма тра да су ди је мо ра ју би ти 
љу ди по себ ног „ко ва“. За то је по окон ча
њу ка ри је ре са пи штаљ ком пре у зео рад на 
еду ка ци ји мла дих су ди ја при фуд бал ским 
ор га ни за ци ја ма у Ми тро ви ци и Ши ду. 

У се ћа њу му и да нас уре зан са вет чу ве
ног ју го сло вен ског су ди је Ду ша на Мак си
мо ви ћа Мак се, да на те ре ну  без об зи ра 
о ко јој је ли ги реч, де ли лац прав де мо ра 
би ти нај ве ћи го спо дин, јер он са сво јим ко
ле га ма до ла зи да де ли прав ду, а не ка ко 
Ан дри ја ка же, не ко „њу шка ло“ ко је ће тра
жи ти при ли ку и на чин да из вр да ово пра
ви ло. На пи та ње шта јед ног су ди ју чи ни 
ком плет ним, са го вор ник сма тра да је то 
ком би на ци ја су диј ске па ме ти, „ср ца“ и сна
ге да мо же да тр чи и пра ти игру. По ње му, 
ар би тар је у про бле му уко ли ко из о ста не 
ма кар јед на од ових ка рак те ри сти ка.

Са де ве де се тим го ди на ма по ред не рет
ких при ти са ка на ло кал ним игра ли шти ма 
и ста ди о ни ма „ву кли“ су се про бле ми и 
по сле ди це ра та, оли че ни у  при су ству на
о ру жа них ре зер ви ста са ра ти шта на три би
на ма, чак и по вре ме ног пу ца ња из оруж ја. 
Вр ху нац Ан дри ји не су диј ске ка ри је ре сва
ка ко је 1996. го ди на ка да ме ђу нај бо љим 
су ди ја ма из Вој во ди не до би ја при ли ку да 
су ди у Дру гој са ве зној фуд бал ској ли ги па 
је у сво ју су диј ску ма пу упи сао и ае ро дро
ме у Под го ри ци, Тив ту или При шти ни. Иа ко 
је у цен тра ли фуд бал ског са ве за на Те ра
зи ја ма пре од и гра ва ња утак ми ца по сто јао 
си стем тај ног де ле ги ра ња, Ан дри ја је схва
тио да те тај не ни су под јед на ко ва жи ле 
за све. Од функ ци о не ра клу бо ва и ра зних 
спон зо ра већ на плоч ни ци ма „Те ра зи ја“ на
и ла зио  је не по ку ша је „ло ва у мут ном“.

Ка ко је део Ан дри ји не ка ри је ре по ста ла 
при ча да су га кроз ку ку ру зе у Ви то јев ци
ма, по ред игра ча и до ма ћих на ви ја ча ви
ја ли го сти, чак и хар мо ни каш са обли жње 
свад бе?

Љу ди из све та спор та, ко ји се опре де
ле за су диј ски по зив мо ра ју по не ти од го
вор ност и те жи ну по зи ва а он је, као што 
ви ди мо, че сто скоп чан с мно гим не при јат
но сти ма. Ан дри ја Па пи шта ите ка ко их је 
имао то ком свог су диј ског ман да та. Ње гов 
став је да ви ка, псо ва ње и вре ђа ње су ди је 
пред ста вља сра мо ту за оне ко ји то чи не. 
Тру дио се да га та кве ства ри у што ма њој 
ме ри до ти чу. Из са ве зног ран га так ми че ња 
у се ћа њу му је остао кор пу лент ни гле да
лац са ста ди о на „Бе о гра да“, ко ји га је то
ком ме ча са сво јих пре ко 100 ки ла у сто пу 
пра тио и вре ђао, да би у јед ном тре нут ку 
ски нуо тре нер ку и уда рао се у го лу зад
њи цу. По сле то га би бе жао од по ли ци је, а 
до бар део пу бли ке  ње го ве „пер фор ман се“ 
пра тио је ви ше не го утак ми цу. Не из о став
на, а исти ни та при ча о бе жа њу кроз ку
кур зе до го ди ла се у ата ру се ла Ви то јев ци 
по ло ви ном де ве де се тих. Ан дри ја је том 
при ли ком „па тен ти рао“ ефи ка сан на чин 

за ва ра ва ња тра го ва у ку ку ру зи ма. „Пар ти
зан“ из Ви то је ва ца и „Ја дран“ из Го лу би на
ца би ли су нај о збиљ ни ји кан ди да ти за пр
во ме сто у сво јој ли ги, али су Го лу бин ча ни 
прет ход но из гу би ли шест бо до ва и по раз у 
Ви то јев ци ма за њих био био ка та стро фа, 
а би ли су до бро ор га ни зо ван клуб са ве
ли ким ам би ци ја ма и мак си мал ном по др
шком се ла. Ка ко им је овај меч био „би ти 
ил не би ти“ Го лу би нач ни су се ите ка ко при
бо ја ва ли и рас пи ти ва ли за су ђе ње на тој 
утак ми ци. Су ди ја Па пи шта по ву чен је из 
ви со ког дру го ли га шког ран га упра во да би 
су дио ло кал ну утак ми цу ви со ког ри зи ка у 
ко јој се мо рао но си ти са при ти сци ма. 

– Го сти су се при бо ја ва ли „до ма ћин ског“ 
су ђе ња, а ја сам знао да се мо ја не при стра
сност под ра зу ме ва. У тој утак ми ци по ве ду 
Ви то јев ци 2:0 у пр вом по лу вре ме ну. Го сти 
из Го лу би на ца, по што ни шта ни су мо гли да 
за ме ре су ди ји и би ли су све сни да су ло
ше од и гра ли, кре ну у на став ку на све или 
ни шта. Убр зо и сма ње на 2:1. Не где у 70. 
ми ну ту су сре та „Ја дран“ кре не у кон тра на
пад, а до ма ћин по ста вља не у спе шну оф
сајд зам ку. „Пар ти зан“ по сти же гол и ја га 
при зна јем, иа ко је мој ко ле га по ди гао за
ста ви цу сиг на ли зи ра ју ћи оф сајд. Ме ђу тим, 
кон тра на пад го сти ју ишао је по јед ној стра
ни пре ко бе ка а го сту ју ће кри ло са бро јем 
7 ко ји за ко га су до ма ћи ни сма тра ли да је 
у оф сај ду на ла зио се на пот пу но су прот ној 
стра ни и ни је ути цао на игру, та ко да не ма 
оф сај да. При шао сам ко ле ги и то му об ја
снио, али ка ме ни по чи ње да тр чи свих 11 
игра ча из Ви то је ва ца. Тра же да по ни штим 
гол, али ја оста јем чвр сто при сво јој од лу
ци. Тек што се кре ну ло са цен тра до ма ћи 
играч са обе но ге стар ту је за цр ве ни кар
тон, па у ме ђу вре ме ну за ра де и но во ис
кљу че ње. Опет по ви ци и псов ке за су ди ју. 
По сле не ко ли ко ми ну та број ча но над моћ
ни ји го сти по ве ли су 3:2. У на док на ди вре
ме на играч из Го лу би на ца па да у ка зне ном 
про сто ру и си му ли ра пре кр шај. Бек „Ви то
је ва ца“, из нер ви ран због то га, хва та га за 
ко су, др жи за гла ву и уно си му се у ли це. 
При ла зим ше сна е стер цу ка ко би обо ји ци 
из ре као ди сци плин ске ме ре – го сту жу ти 
кар тон а до ма ћи ну ис кљу че ње због фи зич
ког на ср та ја на про тив ни ка. У том тре нут
ку ка ме ни се за ле ћу сви до ма ћи игра чи, 
пу бли ка и ре да ри. По тр чим ка ме тал ним 
вра ти ма свла чи о ни це  кад она за кљу ча
на. Шта сад да ра дим ? У том маг но ве њу 
пре ско чим огра ду ви шу од јед ног ме тра и 
где ћу   не го у ку ку ру зе. Тр чао сам кроз те 
ку ку ру зе не ких 200 ме та ра ра ши ре них ру ку 
а по том сам ску пио ру ке и да би за ва рао 
траг и про ме нио пра вац. То је би ла мо ја 
ин ту и тив на ре ак ци ја, ка ко ме не би  про на
шли и сти гли. До ђем до пр ве се о ске ку ће. 
Не де ља по под не. Љу ди гле да ју те ел ви зор 
а ја уђем у ку па ти ло и за кљу чам се не ких 
10 ми ну та. Као у фил мо ви ма   ови ула зе и 
пи та ју за су ди ју. Чо век на рав но ни шта ни
је знао а чим су оти шли ја иза ђем и об ја
сним до ма ћи ну шта се до го ди ло. По зо вем 
по ли ци ју ко ја ме от пра ти до свла чи о ни це 
и та мо на пра ви мо за пи сник и ре ги стру је
мо слу жбе ни ре зул тат. Ту сам је два са чу
вао жи ву гла ву. Још се се ћам се на сло ва 
из „Спорт ског жур на ла“, у сти лу:  „Ви ја ли га 
и сва то ви“. По ми њао се чак и хра мо ни каш, 
ко ји је ви јао су ди ју, јер је ствар но по ред са
мог те ре на у вре ме утак ми це би ла свад ба. 
Не знам да ли ме је ствар но ви тлао и не ко 
са те свад бе или је то би ла са мо „ло вач ка 
при ча“, се ћа се су ди ја Па пи шта ин ци ден та 
о ко ме се и да нас при ча. Д. Мо стар лић

По бе да ин ђиј ских 
ру ко ме та ши ца
у дер би ју

Ру ко ме та ши це „Же ле зни ча ра“ из 
Ин ђи је са вла да ле су ЖРК „Мла дост“ 
из Но ве Па зо ве у ком шиј ском дер би ју, 
утак ми ци 12. ко ла АР КУС ли ге Ср би
је ко ја је од и гра на у су бо ту, 4. мар та 
у Но вој Па зо ви. Од са мог ста р та ак
ту ел не др жав не шам пи он ке кре ну ле 
су си ло ви то не до пу шта ју ћи ру ко ме
та ши ца ма „Мла до сти“ ни да до ђу до 
из јед на че ња а ка мо ли до  пред но сти. 
То ком це ле утак ми це, еки па „Же ле
зни ча ра“, има ла је раз ли ку ко ја се 
кре та ла од три до осам го ло ва. Пр во 
по лу вре ме је за вр ше но са 10:14, док 
се од са мог ста р та дру гог де ла су сре
та бе ле жи ско ро, па иден тич на ре зул
тат ска си ту а ци ја. Ни за ли су се го ло ви 
је дан за дру гим па су у 47. ми ну ту су
сре та Ин ђин чан ке има ле раз ли ку од 
10 го ло ва, при ре зул та ту 13:23, а иста 
раз ли ка за бе ле же на је и до пред сам 
крај ме ча, тач ни је у 57. ми ну ту, ка да 
је на се ма фо ру би ло 17:27. Ин ђин чан
ке су ру тин ски при ве ле овај меч кра
ју и оства ри ле зна чај ну по бе ду над 
еки пом „Мла до сти“ из Но ве Па зо ве, 
19:31. М. Ђ.

КУ ГЛА ЊЕ
„Срем ци”
обез бе ди ли
дру го ме сто

Ку гла ши „Сре ма” су по бе да ма у по
след ње две утак ми це про шле не де ље  
обез бе ди ли дру го ме сто у Пр вој вој во
ђан ској ли ги. Рас плет оста лих утак ми
ца у нај ви шем ран гу од лу чу је да ли ће 
ми тро вач ка еки па из бо ри ти ди рек тан 
пла сман у Пр ву ли гу Ср би је или ће то 
мо ра ти да учи не кроз ба раж. Утак ми ца 
на „Спен су” је по ка за ла сна гу „Сре ма”. 
Нај и стак ну ти ји су би ли игра чи Пре драг  
Ко ва чић са 563 и Бра ни слав  Ба че вић 
са 551 обо ре на чу ња. Екип ни ре зул тат 
је био од ли чан за ову ку гла ну  3217 
чу ње ва.

У на ред ном ме чу на го сто ва њу у Вр
ба су. Еки па „Вр ба са” је по ка за ла да 
мо же ква ли тет но да од и гра и да ни
су без раз ло га у вр ху та бе ле, у бор би 
за тре ће ме сто. Ми тро вач ка  еки па је 
оства ри ла је дан од бо љих ре зул та та 
ове го ди не са 3365 обо ре на чу ња. Нај
и стак ну ти ји у го сту ју ћем ти му су би ли 
Игор Де шић са 589, Мар ко Егић са 573 
и Пре драг Ко ва чић  са 570 обо ре них 
чу ње ва. „Срем” је овим ре зул та ти ма 
ушао у нај бо љу по ста ву 19. ко ла са 
че ти ри игра ча.

До кра ја ово го ди шњег пр вен ства су 
нам оста ле још три утак ми це. Ра ду је 
чи ње ни ца да сви чла но ви еки пе „Сре
ма” рав но мер но до при но се ус пе си ма 
и да сва ки по је ди нац мо же да до не се 
пре ва гу у не из ве сним ме че ви ма. То ће 
би ти ве ли ка пред ност  у ви шем ран гу 
так ми че ња. 
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ОШ „Ј. Ј. ЗМАЈ“

Нај бо љи у ба ске ту
Са вез за школ ски спорт Ср би је ор га ни зо вао је у Ве ли ком 

Гра ди шту Ре пу блич ко школ ско пр вен ство у ба ске ту 3х3 за 
уче ни ке и уче ни це основ них и сред њих шко ла у сре
ду, 15.03.2023.го ди не. У кон ку рен ци ји де вет по бед ни ка 
ме ђу о кру жних так ми че ња пр во ме сто ме ђу де вој чи ца ма 
основ не шко ле за у зе ла је Основ на шко ла „Јо ван Јо ва но
вић“ Змај из Срем ске Ми тро ви це. Шам пи он ке Ср би је игра
ле су у са ста ву: Те о до ра Ми ло ше вић, Ири на, По по вић 
Ни ко ли на Ан дри ја ше вић и Ања Бој ко вић.

На пр вен ству их је во дио на став ник Де јан Ко зе љац. Сва 
так ми че ња у окви ру школ ског спор та у на шем гра ду као и 
од ла ске на окру жна, ме ђу о кру жна и ре пу блич ка пр вен ства 
ор га ни зу је Спорт ски са вез гра да Срем ска Ми тро ви ца под 
по кро ви тељ ством Град ске упра ве за кул ту ру и спорт.

По вра так жа ба ра
Ли га пр ва ка, ка ко би на ше ком ши је 

ре кле, до би ла је нај бо љих осам 
еки па ко је ће се у апри лу и ма ју 

бо ри ти за „уша тог“. У ре ванш утак ми ца
ма осми не фи на ла ни је би ло ве ћих 
из не на ђе ња, ако из у зме мо ис па да ње 
То тен хе ма ко ји је у две ане мич не утак
ми це про тив Ми ла на остао пра зних 
ша ка.

Нај ве ћа вест ове фа зе Ли ге шам пи о на 
је сте то да ће мо у че тврт фи на лу гле да ти 
чак три ита ли јан ска ти ма. Да ли се то 
жа бар ски фуд бал вра ћа на ве ли ка вра
та?

Сва ка ко да је нај леп ши мо ме нат у 
спор ту ка да се де си не ка не пред ви ђе на 
ствар. За што? Па за то што би би ло 
до сад но да је дру га чи је. Сви ма је ја сно 
да Ен гле зи већ го ди на ма др ма ју европ
ским фуд ба лом, па ова ита ли јан ска 
ре не сан са де лу је као осве же ње на фуд
бал ској сце ни.

Са дру ге стра не, мно ги ће ре ћи да не 
во ле фуд бал ко ји се игра на Апе ни ни ма 
и озло гла ше ни „ка та на ћо“. Исти на је да 
су Ин тер и Ми лан про шли у осам нај бо
љих по сти гав ши по је дан гол у сво јим 
дво ме чи ма. Чи ње ни ца ко ја сва ка ко не 
по зи ва гле да о це да ис пра те њи хо ве ду е
ле. До бро, тре ба ре ћи да не ма ли број 
љу би те ља фуд ба ла уме да це ни так тич
ки и фи зич ки до бро при пре мље не еки
пе. Па ко шта во ли.

Ипак, част ле по те у ита ли јан ском фуд
ба лу бра ни сјај на еки па На по ли ја. Тим 
са ју га Ита ли је игра фан та сти чан фуд
бал ове се зо не и ве ро ват но се већ са да 
тре су га ће на до ла зе ћим ри ва ли ма у 
за вр шни ци Ли ге шам пи о на. Гвар ди о ла, 
стра тег Ман че стер Си ти ја, је већ по ку
шао да за ку ва си ту а ци ју ре кав ши да је 
На по ли нај бо ља еки па у Евро пи. Тре нер 
На по ли та на ца Лу ча но Спа ле ти га је екс
пре сно од је бао и по ру чио да не па ла му
ди пре ви ше и не игра пси хо ло шке игре 
са њим и ње го вим игра чи ма. Би ло је 
крај ње вре ме да и Шпан цу не ко шук не.

Би ло ка ко би ло, пре евен ту ал ног окр

ша ја ова два струч ња ка, На по ли мо ра 
да пре дри бла Ми ла но. Ста ри знан ци ће 
си гур но од и гра ти два за ни мљи ва ме ча. 
Не ма се ту шта па мет но ре ћи. Пре по ру
ка – обра ти ти па жњу на Кви чу Кварт ске
ли ју. Овај деч ко је ноћ на мо ра, не са мо 
спорт ских ко мен та то ра ко ји се уби ше да 
пра вил но из го во ре ње го во име, не го и 

про тив нич ких де фан зи ва ца. Фин те, шти
кле и ло мље ње кич ме, са мо су део 
ре пер то а ра Гру зиј ца ко ји се, та ко се бар 
чи ни, по ја вио ни от ку да и на пра вио ха ос.

Ре ал Ма дрид ће, по сле лек ци је ко ју је 
одр жао Ли вер пу лу, уда ри ти на Чел зи у 
че тврт фи на лу. Ду ел ко ји би по тен ци јал
но мо гао да бу де ми на за Ма дри ђа не јер 

су плавци све са мо не сла ба еки па. Оно 
што им не до ста је је уи гра ност и ис ку
ство пре све га, али ако по лу де, мо гли би 
раз мон ти ра ти сва ку еки пу. Ако, пак, 
до зво ле Шпан ци ма да им на мет ну сво ју 
игру и ри там, про ве шће се не слав но јер 
ку кер де по пут Мо дри ћа, Бен зе ме и 
Ан ће ло ти ја на клу пи, не пра шта ју гре
шке.

Дер би ове фа зе се игра из ме ђу Си ти ја 
и Ба јер на. Су дар две слич не фуд бал ске 
фи ло зо фи је и еки па ко је жи ве од мле ве
ња сво јих про тив ни ка. Исти на, Си ти 
ма ло шту ца ове се зо не јер им је Ха ланд 
очи глед но по ква рио кон цеп ци ју у мо мен
ти ма кад тре ба да од бра не свој гол, али 
су и по ред то га ма ши на. Уби ше јад ног 
Лај пци га у ре ван шу осми не фи на ла 7:0. 
А овај лу дак у шпи цу ста вио пет ко ма да 
за по ла са та. Оста је да се ви ди да ли ће 
до ми ни ра ти и про тив Не ма ца или ће 
сло ми ти зу бе о ба вар ско гво жђе.

Ин тер ће на Бен фи ку и то је сва ка ко 
ду ел ко ји при вла чи нај ма ње 
па жње. Чу де сна је та пор ту гал ска 

еки па ко ја већ го ди на ма уна зад ува љу је 
сво је игра че европ ским ве ли ка ни ма и 
згр ће сто ти не ми ли о на евра. Ми сли ли 
би љу ди да ће да по су ста ну јер про да ју 
сво је зве зде, а они се опет не ка ко уз диг
ну и за го ди ну да на на пра ве још јед ног 
„вун дер ки да“. Ето ба рем не ког раз ло га 
да се ба ци по глед и на ова ду ел.

Из ру бри ке „за ни мљи во сти“ тре ба 
ис та ћи ди вља ње Ајн трах то вих на ви ја ча 
у На пу љу. Сце не на ви јач ких окр ша ја и 
па ље ња по ли циј ских ау то мо би ла об и
шле су свет на кон по ра за не мач ког ти ма 
у го сти ма. Ина че, Нем ци ма је био за бра
њен ула зак на ста ди он и то су зна ли и 
пре не го што су кре ну ли пут Ита ли је. 
Фа сци нант на је та чи ње ни ца да у сва
ком кут ку ове на ше пре ле пе пла не те 
по сто је бу да ле ко је не мр зи да се до ву ку 
на дру ги крај кон ти нен та са мо да би се 
ту кли и су ко би ли са про тив нич ким на ви
ја чи ма. Из гле да да им је баш до сад но у 
жи во ту. 

Наполи игра фан та сти чан 
фуд бал ове се зо не и 

ве ро ват но се већ са да 
тре су га ће на до ла зе ћим 
ри ва ли ма у за вр шни ци 

Ли ге шам пи о на. Гвар ди о
ла, стра тег Ман че стер 

Си ти ја, је већ по ку шао да 
за ку ва си ту а ци ју ре кав ши 

да је На по ли нај бо ља 
еки па у Евро пи. Тре нер 
На по ли та на ца Лу ча но 

Спа ле ти га је екс пре сно 
од је бао и по ру чио да не 
па ла му ди пре ви ше и не 
игра пси хо ло шке игре са 
њим и ње го вим игра чи

ма. Би ло је крај ње вре ме 
да и Шпан цу не ко шук не



36 22. MART 2023.  M NOVINE СПОРТ

ОСМИ НА ФУД БАЛ СКОГ КУ ПА СР БИ ЈЕ

„Зве зда“ оче ки ва но до ми нант на
у ми тро вач ком фуд бал ском спек та клу

ФК „Рад нич ки“ Срем ска Ми тро ви ца – ФК „Цр ве на зве зда“ Бе о град 1:3 (1:1)
„Рад нич ки“: Осто јић, В. Илић, 

Иг ња то вић (од 67. Ми ли ца но
вић), Спа со је вић, Про тић (од 77. 
Ми о дра го вић), Ивић, Га јић ,Ђ. 
Пе тро вић (од 67. Сте ва но вић), 
Ча ра пић, С. Илић (од 57. М. 
Илић), Ђор ђе вић (од 67. В. Пе
тро вић). Тре нер Дар ко Те шо вић

ФК „Цр ве на зве зда“: Бор јан 
(од 74. Ва си ље вић), Ви го, Ера
ко вић, Ле ко вић, Ро дић (од 46. 
Аза ров),  Ми ја и ло вић (од 46. 
Кан гва), Кан га, Бу ка ри, Ива нић 
(од 57. Ми ја то вић), Ка таи (од 69. 
Ми тро вић) , Ра ко њац. Тре нер 
Ми лош Ми ло је вић

По сле ели ми на ци је „Пар ти за
на“ и је се њег пла сма на у осми ну 
фи на ла Ку па Ср би је фуд ба ле
ри „Рад нич ког“ на шли су се 15. 
мар та 2023. го ди не пред но вим 
иза зо вом. На ста ди он у ми тро
вач кој „Хе сни“ до шла је „Цр ве на 
зве зда“. Струч ни штаб и игра чи 
„Рад нич ког“ обе ћа ва ли су до
сто јан от пор и по тај но се на да
ли но вој сен за ци ји, док су мно
го број ни на ви ја чи нај ве ћи део 
рас по ло жи вих ула зни ца ку пи ли 
за ма ње од сат вре ме на. Фуд
бал ску пред ста ву у Срем ској Ми
тро ви ци до не кле је по ква ри ло 
хлад но, ки шо ви то и на мо мен те 
ве тро ви то вре ме, али је ге не
рал но гле да но пу бли ка ужи ва ла 
у фуд бал ским по те зи ма, на ро чи
то на кон го ла „Рад нич ког“ у 37. 
ми ну ту ко јим су до ма ћи игра чи 
на кон је да на е стер ца Кр ста Ђор
ђе ви ћа по ве ли про тив фа во ри
зо ва ног про тив ни ка. Прет ход но 
је бе о град ски тим за бе ле жио тек 
не ко ли ко по лу при ли ка, а до ма ћи 
игра чи би ли су чвр сти и од го вор
ни у од брам бе ним за да ци ма, па 
је мно ги ма  ова си ту а ци ја „за
ми ри са ла“ на но во из не на ђе ње. 
За про би ја ње бло ка „Рад нич ког“ 
пред крај пр вог де ла игре био је 

за слу жан  Мир ко Ива нић од лич
ном лоп том са ви си не ше сна е
стер ца ко ја је уз по моћ Алек сан
дра Ка та иа за ва ра ла гол ма на 
ми тро вач ког ти ма и за вр ши ла у 
мре жи. У на став ку игре „Зве зда“ 
је по ја ча ла при ти сак и ство ри ла 
мно го број не шан се. На ле пу аси
стен ци ју Осма на Бу ка ри ја Мар ко 
Ра ко њац је у 54. ми ну ту гла вом 
са вла дао гол ма на Осто ји ћа за 
1:2 а не што ка сни је у 64. ми ну ту 
лоп ту из цен тар шу та рас по ло
же ног ре зер ви сте Аза ро ва Кингс 
Кан гва сме стио је у мре жу „Рад
нич ког“ за ко нач них 1:3. Нај о
збиљ ни ја при ли ка до ма ћи на био 
је по ку шај Вла ди ми ра Пе тро ви
ћа у 84. ми ну ту. Тре нер Бе о гра
ђа на Ми лош Ми ло је вић из вео 
је ја ку по ста ву а ре зер ви сти из 
дру гог по лу вре ме на убр за ли 
су „Зве здин“ ри там. Но ви шеф 
стру ке „Рад нич ког“ Дар ко Те шо

вић ко ји је тек пре у зео ми тро вач
ку еки пу у дру гом по у вре ме ну 
дао је шан су мно гим ре зер вним 
игра чи ма из вр шив ши мак си мал
них пет из ме на. 

У из ја ви по сле утак ми це тре
нер „Цр ве не зве зде“ Ми лош 
Ми ло је вић био је за до во љан 
ре ак ци јом ње го вог ти ма по сле 
во де ћег го ла до ма ћи на, уз кон
ста та ци ју да је од и гра на так тич
ки чвр ста так ми чар ска утак ми ца.

– Ушли смо у утак ми цу ма ло 
„са ви си не“ а ја то не во лим јер 
то вам се увек вра ти. То је био 
сце на рио до 25, 30. ми ну та где 
смо би ли ја ло ви и ни смо би ли на 
мак си му му, чак ни бли зу мак си
му ма, док је еки па „Рад нич ког“ 
би ла ја ко ор га ни зо ва на, чвр ста 
са до брим ста ја њем у бло ку. 
Гре шка увек мо же да се де си и 
то ни је та ко бит но али би тан је 
од нос. На кон тог го ла смо „уба

ци ли“ у бр зи ну ви ше и би ли смо 
у бо љој по зи ци ји и бли же њи
хо вом ше сна е стер цу са бо љом 
ре ак ци јом на кон од у зе те лоп те. 
Дру ги гол нам је дао не ку мир
но ћу а тре ћи је ре шио утак ми цу, 
ре као је тре нер Ми ло је вић не
за до во љан чи ње ни цом што је 
ње го ва еки па по сле тре ћег го ла 
„ста ла“.

Дар ко Те шо вић, но ви стра тег 
„Рад нич ког“ за до во љан је мо ти
ва ци јом са ко јом су ње го ви игра
чи при шли овом ме чу.

– До сто смо се до бро  но си ли, 
чак шта ви ше,  има ли смо  је дан 
до бар и леп ре зул тат. Не ће мо да 
при ча мо шта би би ло кад би би
ло, али ми смо пр во по лу вре ме 
од и гра ли пот пу но океј. Ово нам 
је по слу жи ло да мом ци од и гра ју 
јед ну до бру утак ми цу и да бу ду 
за до вољ ни. Ми слим да су сви 
за до вољ ни, као и пу бли ка ко ја је 
ви де ла че ти ри го ла. Мом ци ко ји 
су ушли у игру до би ли су шан су 
за то што  је ме ни као не ка да
шњем игра чу и са да као тре не ру 
дра го да ти игра чи игра ју про тив 
„Цр ве не зве зде“, јер не игра ју се 
ова кве утак ми це сва ки дан, та ко 
да сам дао шан су свим мом ци
ма. Ре ал но, ни смо има ли ви ше 
шан се или сна ге про тив „Цр ве не 
зве зде“ ко ја је „уба ци ла“ у тре ћу 
бр зи ну и да ли су го ло ва ко ли ко 
је би ло по треб но, ре као је тре
нер Те шо вић че сти та ју ћи сво јим 
игра чи ма на за ла га њу, ре као је 
тре нер Те шо вић ко ји је на гла сио 
да је за ње га ова утак ми ца ни је 
при мар на као што су на сту па ју
ћи ме че ви у пр во ли га шком так
ми че њу.

 Д. Мо стар лић

Гу жва пред  го лом Ми тров ча на (фо то: Мој град Срем ска Ми тро ви ца)

На ви ја чи „Цр ве не зве зде“ пра ви ли су од лич ну ат мос фе ру
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„Рад нич ки“ са вла дао ли де ра пр вен ства 
ФК „Рад нич ки“ Срем ска Ми тро ви ца – ФК „ИМТ“ Но ви Бе о град 2:1 (0:1)

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, Ча ра пић (од 
56. Пе тро вић В), Гр бо вић, Иг ња то вић (од 
69. Иса и ло вић), Илић С (од 90. Га јић), Илић 
Л, Пе тро вић Ђ, Про тић, Ри сто вић, Спа со је
вић, Ђор ђе вић (од 90. Ву јић) Тре нер: Дар ко 
Те шо вић

ФК „ИМТ“: Кне же вић, Ћо сић (од 69. Лу
кић), Џи но вић, Гли шић, Ки јев ча нин (од 84. 
ста ме нић), Лу ко вић, Ра до чај (од 84. Сте фа
но вић), Са вић, Сте ва но вић (од 76. Бла го је
вић) , Ви дић (од 46. Ко џић) , Ву кић Тре нер: 
Зо ран Ва си ље вић

Су ди ја: Пре драг Ја њуш, по моћ ни ци Ло
вре, Пи љак

Жу ти кар то ни: Ивић, Спа со је вић („Рад
нич ки), Лу ко вић, Бла го је вић, Лу кић, Сте фа
но вић („ИМТ“)

Еки па  „Рад нич ког“ има ла је те жак за да
так да у не де љу 19. мар та пр ву по бе ду у 
на став ку пр вен ства „ју ри“ про тив пр во пла
си ра ног ти ма на та бе ли, но во бе о град ског 
„ИМТа“. Дар ко Те шо вић де би то вао је на 
клу пи ми тро вач ког пр во ли га ша у овом ран
гу так ми че ња. У пр вих два де се так ми ну та 
ме ча ни је би ло из глед ни јих при ли ка а игра
ло се чвр сто на обе стра не. До ма ћа пу бли
ка не го до ва ла је у де ве том ми ну ту ме ча 
ка да је у ше сна е стер цу Бе о гра ђа на обо рен 
Ђор ђе Пе тро вић ко ме се по сле па да ду го 
ука зи ва ла ле кар ска по моћ. Ар би тар је у 27. 
ми ну ту по ка зао на бе лу тач ку на су прот
ној стра ни ка да је на па дач „ИМТа“ обо
рен у из глед ном на па ду по де сној стра ни. 
Пре ци зан са бе ле тач ке у 28. ми ну ту био 
је ис ку сни Ален Сте ва но вић. Озбиљ ни је уз
бу ђе ње до кра ја пр вог де ла до го ди ло се у 
43. ми ну ту пред го лом „трак то ри ста“ по сле 
сло бод ног удар ца Ђор ђа Пе тро ви ћа, да би 
већ у кон тра на па ду го сти за пре ти ли пре ко 
Лу ке Лу ко ви ћа. Нај бо ља при ли ка за  „ИМТ“ 
био је 45. ми нут ка да је играч са бро јем 9 
Де јан Ви дић био у иде ал ној по зи ци ји, али 

је гла вом из пе тер ца шу ти рао у гол ма на 
Дра ги ће ви ћа. На ста вак игре до нео је ве ли
ка уз бу ђе ња. До ма ћин је за и грао ан га жо ва
ни је и пр ву шан су ство рио већ у 47. ми ну
ту пре ко Сте фа на Или ћа. Што пер го сти ју 
Урош Ћо сић до жи вео је озбиљ ну по вре ду и 
иза шао је из игре у 69. ми ну ту. У 73. ми ну ту 
Ни ко ла Ри сто вић  сјај но је за хва тио ду бин
ску лоп ту са и гра ча Ла за ра Иви ћа  и сме
стио је иза ле ђа гол ма на го сти ју за из јед
на че ње 1:1. У 82. ми ну ту играч „Рад нич ког“ 
Вла ди мир Пе тро вић  на чи нио је фуд бал ску 
бра ву ру со ло про до ром са ле ве стра не али 
је у мо мен ту шу та био не пре ци зан. Го сти 
су та ко ђе тра жи ли сво ју шан су да узму сва 
три бо да, али је при са мом кра ју ме ча ми
тро вач ку еки пу по гле да ла сре ћа, ко ја јој је 

не до ста ја ла на  прет ход ној утак ми ци про
тив „Ра да“ на Ба њи ци. Ду гу лоп ту Ра до ша 
Про ти ћа на ле вој стра ни на па да  при хва тио 
је Ни ко ла Ри сто вић и  оштрим цен тар шу
тем упо слио је Кр сту Ђор ђе ви ћа ко ји је из 
не по сред не бли зи не са вла дао го сту ју ћег 
гол ма на за нео пи си во сла вље фуд ба ле ра, 
струч ног шта ба и на ви ја ча „Рад нич ког“. Ми
тро вач ки „цр ве ни“ упи са ли су три бо да ко ја 
ће им по мо ћи да оста ну у кон ку рен ци ји за 
плејоф. На ред ни про тив ник би ће им еки па 
„Же ле зни ча ра“ из Пан че ва.

По моћ ни тре нер „ИМТа“ Мар ко Јак шић 
че сти тао је про тив ни ку на по бе ди.

– Мо жда ово ни је био наш дан. Ми слим 
да је кључ ни мо ме нат утак ми це био по вре
да што пе ра Ћо си ћа по сле че га  смо при
ми ли два го ла. Та ко је то у фуд ба лу, кад не 
ис ко ри сти те сво је до бре си ту а ци је сле ди 
ка зна, што не ума њу је по бе ду „Рад нич ког“, 
ре као је Јак шић.

Дар ко Те шо вић сма тра да је ова утак ми
ца за ње гов тим би ла те шка с об зи ром на 
ам би ци је клу ба да оста не у плејофу и на 
чи ње ни цу да је „ИМТ“ ква ли тет на еки па.

– Зах те ви ко је сам ја дао игра чи ма су 
ма ло дру га чи ји зах те ви не го што су их они 
има ли и искре но сам се ма ло пла шио ка ко 
ће то да про ђе, за то што сам ја ов де тек 
пет да на. Ис па ло је до бро дру го по лу вре ме 
кад су они схва ти ли да мо гу да игра ју про
тив јед не еки пе ко ја ће су тра би ти Су пер
ли гаш и да је у фуд ба лу мо гу ће да не ко ко 
је у од ре ђе ном де лу под ре ђен, по бе ди. Ми 
смо да нас има ли же љу, мо тив, бор бе ност, 
хра брост и све оно што тре ба да има мо  за 
ова кву утак ми цу. Сва ка част мом ци ма ко ји 
су ушли у игру, до не ли су ве ли ки по мак у 
са мој игри, ре као је но ви тре нер „Рад нич
ког“ Те шо вић ко ји је ге не рал но за до во љан 
ре зул та том , игром и за ла га њем сво јих иза
бра ни ка. Д. Мо стар лић

Дар ко Те шо вић
но ви тре нер „Рад нич ког“

ФК „ИН ЂИ ЈА ТО ЈО ТА ЈЕРС“

По де ла бо до ва на „То јо Та јерс“ аре ни
ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“ Ин ђи ја ФК „Зла ти бор“ Ча је ти на 1:1 (1:1)

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

Тре нер: Јо ван Го лић
ФК „Зла ти бор“: Ма сла ре вић, Ра чић, 

Илић, Ка раћ, Ко мор ски, Чу мић, Ја њић, 
Пе тро вик, Вр бић, Рмуш, Са ли ман. Игра ли 
су још: Ве лич ко вић, Трип ко вић Н, Трип ко
вић С, Ми ла но вић.

Тре нер: Пре драг Ри ста но вић
Пред око 500 гле да ла ца на ин ђиј ској „То

јо Та јерс“ аре ни у не де љу, 19. мар та, од и
гра на је утак ми ца 24. ко ла у окви ру ко је су 
се са ста ли до ма ћа „Ин ђи ја То јо Та јерс“ и 
„Зла ти бор“ из Ча је ти не. Пр ва при ли ка за 
до ма ћи тим ви ђе на је већ у тре ћем ми ну ту 
утак ми це ка да је до бро шу ти рао Сте фан 
Ђу рић, али на пра вом ме сту био је гол ман 
Ма сла ре вић. Преч ку го ла „Ин ђи је“ по го
дио је Чу мић у 16. ми ну ту су сре та и то је 
би ла пр ва при ли ка го сти ју за гол.

У 26. ми ну ту по сле до бре ак ци је го сти 
до ла зе у вођ ство.  Вр бић је аси сти рао, а 
стре лац за „Зла ти бор“ био је Ва си ли је Ја
њић, 0:1. Пет ми ну та ка сни је Мар ко Сто ја
но вић сјај но про на ла зи Да во ра Ра ки ћа ко
ји до но си из јед на че ње до ма ћој еки пи, 1:1. 
Го сти су мо гли да до ђу до пред но сти у 37. 
ми ну ту ме ча пре ко Ва си ли ја Ђу ри ћа ко ји 
од ли чан шут ша ље пре ма го лу „Ин ђи је“, 

али Чу пић од лич но ин тер ве ни ше. До кра ја 
пр вог по лу вре ме на оста је 1:1. 

Од по чет ка дру гог де ла утак ми це до
ма ћи су кре ну ли си ло ви то ка го лу „Зла ти
бо ра“, али ни су ус пе ли да ма те ри ја ли зу ју 
при ли ке ко је су има ли. На кра ју оста је ре
зул тат из пр вог по лу вре ме на 1:1 и по де ла 
бо до ва у Ин ђи ји.

 М.Ђ.

По де ла бо до ва у Ин ђи ји


