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БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ О ИНИЦИЈАТИВИ „ОТВО РЕ НИ БАЛ КАН“

Граница за храну више нема
Ка да су у пи та њу Ср би ја, Се вер на Ма ке до ни ја и Ал ба ни ја, гра ни ца за хра ну ви ше 

не ма, ка же ми ни стар по љо при вре де Бра ни слав Не ди мо ви ћ
Ми ни стри по љо при вре-

де Ср би је, Се вер не Ма ке-
до ни је и Ал ба ни је, зе ма ља 
чла ни ца ини ци ја ти ве „Отво-
ре ни Бал кан“, 27. ја ну а ра 
су по се ти ли ди стри бу тив ни 
цен тар „Де ле зе“ у Ста рој 
Па зо ви, где је при ка за но ка-
ко се кон тро ли ше ро ба ко ја 
се уво зи и про да је у Ср би ји. 
Том при ли ком су раз го ва-
ра ли о бе не фи ти ма, ко је је 
до не ла но ва ини ци ја ти ва, 
од но сно о скра ће њу вре ме-
на ко је про тек не из ме ђу па-
ко ва ња ро бе, пре ко уво за, 
до ра фо ва.

Срп ски ми ни стар по љо-
при вре де, шу мар ства и 
во до про вре де Бра ни слав 
Не ди мо вић по ка зао је на 
при ме ру ај ва ра, ко ји је дан 
на кон оби ла ска по слат у 
Ср би ју из Се вер не Ма ке до-
ни је, а већ су тра дан је био у 
срп ским мар ке ти ма.

Го во ре ћи о бе не фи ти ма 
„Отво ре ног Бал ка на“, Не ди-
мо вић је кон ста то вао да за 
хра ну ви ше не ма гра ни ца.

– Ју трос сам чуо да ме-
со на гра нич ном пре ла зу 
Ба ја ко во, на гра ни ци са 
Хр ват ском, већ пет да на 
че ка у ма га ци ни ма. Раз лог 
то ме јер што се че ка да се 
се за вр ше ла бо ра то риј ске 
ана ли зе, због то га што је 
Ре пу бли ка Хр ват ска чла ни-
ца Европ ске уни је. То под-
ра зу ме ва кон тро ле за сва ку 
на шу ис по ру ку, због ана ли-
зе ри зи ка. Ка да су у пи та њу 
Ср би ја, Се вер на Ма ке до ни-

ја и Ал ба ни ја, то ви ше не 
по сто ји. Гра ни ца за хра ну 
ви ше не ма, ка же ми ни стар 
Бра ни слав Не ди мо вић.

Љуп че Ни ко лов ски, ми ни-

стар по љо при вре де Се вер-
не Ма ке до ни је, ука зао је на 
ва жност „Отво ре ног Бал ка-
на“.

– Уве ри ли смо се на ли цу 

ме ста да се спро во ди оно 
што смо пот пи са ли и да не-
ма ви ше че ка ња на гра нич-
ним пре ла зи ма. Скра ће не су 
ца рин ске про це ду ре. Ва жан 
ко рак у овој ини ци ја ти ви је 
ме ђу соб но при зна ва ње ла-
бо ра то риј ских ана ли за и 
сер ти фи ка та, при ли ком из-
во за и уво за, што уна пре ђу-
је по слов ну кли му у ре ги о ну, 
ре као је Љуп че Ни ко лов ски, 
ми ни стар по љо при вре де 
Се вер не Ма ке до ни је.

Да су у ок то бру у Ни шу го-
то во 48 ча со ва пра ви ли пла-
но ве за нај е фи ка сни је им-
пле мен ти ра ње ини ци ја ти ве 
о „Отво ре ном Бал ка ну“, 
по твр ди ла је и ми ни стар ка 
по љо при вре де Ре пу бли ке 
Ал ба ни је Фри да Кри сца.

– У Ал ба ни ји тре нут но ра-
ди мо на из ме на ма и до пу-
на ма три за ко на ко ја су нео-
п ход на за ускла ђи ва ње због 
до го во ра ко ји смо пот пи са-
ли. Они ће се уско ро на ћи у 
пар ла мен тар ној про це ду ри, 
а ка да пар ла мент ра ти фи-
ку је по ме ну те из ме не и до-
пу не, ми ће мо у пот пу но сти 
да спро ве де мо у де ло, оно 
што је до го во ре но, ис та кла 
је Фри да Кри сца. 

По се ти „Де ле зе“ цен тру 
при су ство вао је и ми ни стар 
по љо при вре де, шу мар ства 
и во до при вре де Ре пу бли-
ке Срп ске Бо рис Па ша лић, 
ко ји је на гла сио да се на да 
про ши ре њу ини ци ја ти ве на 
су сед ну Бо сну и Хер це го ви-
ну. А. Плав шић

Пред став ни ци чла ни ца иницијативе „Отво ре ни Бал кан“

Бра ни слав Не ди мо вић
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За штит ник гра ђа на
на лин гви стич ком по слу

У књи жев но - је зич ка спо ре ња из ме-
ђу Хр ват ске и Ср би је уме шао се 
за штит ник гра ђа на Ср би је, од но-

сно но си лац ове функ ци је Зо ран Па ша-
лић. Он је Ми ни стар ству про све те, на у-
ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је пре по ру чио да до кра ја ове го ди-
не по ву че из упо тре бе уџ бе ник срп ског 
је зи ка за осми раз ред у ко ме је, на вод-
но, оспо ре но по сто ја ње хр ват ског, 
бо сан ског и цр но гор ског је зи ка у Ср би ји. 
Па ша лић је, на при ту жбу Хр ват ског 
на ци о нал ног ви је ћа и Бо шњач ког на ци-
о нал ног ви је ћа у Ср би ји, на шао да је 
„За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и 
вас пи та ња при ли ком оце не ру ко пи са 
уџ бе ни ка мо рао да узме у об зир да 
на чин на ко ји је Од бор за стан дар ди за-
ци ју срп ског је зи ка де фи ни сао по де лу 
ју жно сло вен ских је зи ка мо же за по сле-
ди цу има ти по вре ду пра ва при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на и до во ђе ње при-
зна тих је зи ка на ци о нал них ма њи на у 
Ре пу бли ци Ср би ји у не рав но пра ван 
по ло жај“. 

Па ша лић је на шао да ни је тре ба ло да 
се одо бри из да ва ње уџ бе ни ка за срп ски 
је зик у ко јем је у по де ли ју жно сло вен-
ских је зи ка на ве де но да се Хр ва ти, 
Бо шња ци и Цр но гор ци ко ри сте срп ским 
је зи ком, али да га на зи ва ју хр ват ским, 
бо сан ским и цр но гор ским. Хр ват ски и 
бо сан ски ко ри сте се у зва нич ној слу-
жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма у Ср би-
ји, из у ча ва ју се у ви ду по себ ног пред ме-
та Језик националне мањине са еле
ментиманационалнекултуре, док се у 
од ре ђе ни им основ ним и сред њим шко-
ла ма на овим је зи ци ма ор га ни зу је и 
це ло куп на на ста ва, па сто га, на шао је 
Па ша лић, по де ла ју жно сло вен ских је зи-
ка као што је у уџ бе ни ку по вре ђу је пра-
ва на ци о нал них ма њи на.

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка, чи ји рад ужи ва ве ли ко по ве ре ње 
СА НУ, опре де лио се за на уч ни исто риј-
ско - лин гви стич ки по сту пак при по де ли 
ју жно сло вен ских је зи ка, од ба цив ши 
са вре ме но по ли тич ко про јек то ва ње 
је зи ка на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. С 
то га је и одо брен уџ бе ник са тра ди ци о-
нал ном по де лом ју жно сло вен ских је зи-

ка на срп ски, сло ве нач ки, бу гар ски и 
ма ке дон ски, уз на по ме ну да су ад ми ни-
стра тив ним пу тем у но во на ста лим 
др жа ва ма но вим име ни ма хр ват ски, 
бо сан ски и цр но гор ски на зва не ва ри јан-
те срп ског је зи ка.  

Пред лог Ран ка Бу гар ског, пен зи о ни са-
ног про фе со ра Фи ло ло шког фа кул те та  
у Бе о гра ду, да се код „тра ди ци о нал не 
по де ле ју жно сло вен ских је зи ка на срп-
ско хр ват ски, сло ве нач ки, ма ке дон ски и 
бу гар ски, до да да је по рас па ду Ју го сла-
ви је ме сто ад ми ни стра тив но уки ну тог 
срп ско хр ват ског је зи ка за у зи ма ју срп-
ски, хр ват ски, бо сан ски и цр но гор ски”, 

де лу је по ли тич ки ко рект но. Мо же чак да 
за до вљи ХНВ и БНВ и за штит ни ка гра-
ђа на Ср би је, али је те шко за ми сли ти да 
ће га при хва ти ти срп ски лин гви сти, ко ји 
се др же за исто риј ску чи ње ни цу да је и 
сам срп ско хр ват ски је зик на стао ад ми-
ни стра тив ним пу тем од срп ског је зи ка. 
Пот пи су ју ћи Беч ки књи жев ни до го вор са 
хр ват ским ко ле га ма 1850. го ди не о  
за јед нич ком је зи ку на те ме љи ма срп-
ског, срп ски књи жев ни ци су при хва ти ли 
да се њи хов је зик уне се у до го вор о 
за јед нич ком срп ско хр ват ском је зи ку као 
јужно нарјечје, а да Вук Ка ра џић, као 
нај ве ћи ау то ри тет јужногнарјечја на пи-

ше за јед нич ка пра ви ла но вог књи жев-
ног је зи ка. То да се при зна као по се бан 
је зик, ка жу срп ски лин гви сти, не ће да 
мо же.

Пи та ње је да ли не ће да мо же. Из 
Хр ват ске ваћ са да сти жу упо зо ре ња да 
Ср би ја не ће пре ко ра чи ти праг ЕУ ако не 
пре ста не да у сво ју књи жев ност свр ста-
ва Ма ри на Др жи ћа, на при мер. Ма ти ца 
хр ват ска је оштрим са оп ште њем осу ди-
ла из да ва ње Др жи ће вих иза бра них 
де ла у еди ци ји Десет векова српске
књижевности, у ко јој је Др жић пред ста-
вљен као срп ски дра ма тург и пе сник 
ри мо ка то лич ке ве ре, нај ве ћи пи сац 
ре не сан сног Ду бров ни ка. Ма ти ца хр ват-
ска ка же да је „Др жић хр ват ски књи жев-
ник, нај зна чај ни ји пи сац хр ват ске ре не-
сан се”, ко га Ср би ја без оч ном кра ђом и 
оти ма чи ном свр ста ва у сво ју кул тур ну 
ба шти ну, и да нас као и то ком два ве ка, 
по чев од Ву ка Ка ра џи ћа.

Пре Беч ког књи жев ног до го во ра, 
Хр ва ти ни су има ли ни је зич ки мост до 
ду бро вач ке књи жев но сти, ус по ста ви ли 
су га тек при хва та њем срп ског јужног
нарјечја за свој књи жев ни је зик. То 
по шту ју и не ки са вре ме ни хр ват ски 
пи сци, по пут Ми љен ка Јер го ви ћа, ко ји 
не ви ди за што ду бро вач ка књи жев ност 
не би би ла за јед нич ка кул тур на ба шти-
на Ср ба и Хр ва та.

При ча се, не по твр ђе но, да је уте ме-
љи тељ да на шње хр ват ске др жа-
ве сво је вре ме но на би за ран на чин 

те шио су на род ни ке ожа ло шће не ру ше-
њем Ста рог мо ста у Мо ста ру, ка да је тај 
мост сру ши ла ХВО но вем бра 1993, 
ре чи ма да ће Хр ват ска са гра ди ти још 
ста ри ји мост. Не ма ни ка кве сум ње да ће 
до ду бро вач ке књи жев но сти би ти са гра-
ђен још ста ри ји мост од срп ског  јужног
нарјечја из Беч ког књи жев ног до го во ра 
и да Ср би ја не ће пре ко ра чи ти праг ЕУ 
док се не од рек не ду бро вач ке књи жев-
но сти.

Осим ако ХНВ за тра жи од за штит ни ка 
гра ђа на Ср би је Зо ра на Па ша ли ћа да и 
Ма ри на Др жи ћа ста ви на спи сак по вре-
ђе них пра ва хр ват ске на ци о нал не 
ма њи не и та ко по диг не хр ват ску рам пу 
пред Ср би јом. 
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Зо ран Па ша лић пре по
ру чу је да се по ву че из 
упо тре бе уџ бе ник за срп
ски је зик у ко ме је у по де
ли ју жно сло вен ских је зи
ка на ве де но да се Хр ва
ти, Бо шња ци и Цр но гор
ци ко ри сте срп ским је зи
ком, али да га на зи ва ју 
хр ват ским, бо сан ским и 
цр но гор ским,  јер су ти ме 
по вре ђе на пра ва на ци о
нал них ма њи на

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Ви ше зе ле ни ла у гра ду
На сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем-

ска Ми тро ви ца, ко ја је одр жа на у 
по не де љак 31. ја ну а ра би ло је 23 тач-
ке днев ног ре да, ко је су усво је не 
ве ћи ном од бор нич ких гла со ва.

Из ме ђу оста лог ло кал ни пар ла мент 
је од лу чи вао о одр жа ва њу зе ле ни ла у 
гра ду. Не што ви ше од 48,7 ми ли о на 
ди на ра би ће утро ше но у уре ђе ње 
пар ко ва, зе ле них и ре кре а ци о них 
по вр ши на, са пла ном са на ци је за шти-
ће ног др во ре да пла та на и укла ња ња 
штет не ве ге та ци је. У од но су на 2021. 
го ди ну, це не тих услу га уве ћа не су за 
20 од сто. Та ко ђе, на одо бра ва ње 
ло кал ног пар ла мен та на и шли су и 
пла но ви одр жа ва ња чи сто ће на јав-
ним по вр ши на ма, ко је је под не ло Јав-
но ко му нал но пред у зе ће „Ко му на ли-
је“, као и план одр жа ва ња пу те ва и 
сиг на ли за ци је, у над ле жно сти пред у-
зе ћа „Сир ми јум пут“. 

– До би ја мо ве ли ки број зах те ва гра-
ђа на да се укло ни др ве ће ко је сме та 
под зем ним ин ста ла ци ја ма и тро то а-
ри ма или њи хо вим објек ти ма. Зна ча-
јан део тих зах те ва је оправ дан, али 
то нај пре тре ба да про це ни струч на 
ко ми си ја. Про гра мом је пред ви ђе но 
по ве ћа ње бро ја сад ни ца. Ти ме ће мо 
ис по што ва ти град ску од лу ку у ко јој се 
на во ди да ка да др ве ће бу де укло ње-
но, по треб но је на исто ме сто за са ди-
ти но во, ре као је на кон одр жа не сед-
ни це Урош Ве се ли но вић, за ме ник 
на чел ни ка Град ске упра ве за оп ште и 
за јед нич ке по сло ве и имо ви ну Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца.

Од бор ни ци су раз ма тра ли два 
пред ло га од лу ке о из ра да ма пла но ва 
де таљ не ре гу ла ци је ко ји се од но се на 
цен трал но Град ско гро бље и цен-
трал ни блок у Чал ми. По ред то га на 
днев ном ре ду се на шао и пред лог 
од лу ке о до но ше њу пла на де таљ не 
ре гу ла ци је ком плек са бу ду ћег град-
ског ста ди о на, ко ји ће се на ла зи ти у 
зо ни Ка зне но по прав ног за во да. Усво-
је не су и из ме не пла на де таљ не ре гу-
ла ци је про сто ра ко ји об у хва та те ри то-

ри ју из ме ђу ули ца Ар се ни ја Чар но је-
ви ћа, Ку змин ске, Змај Јо ви не и ули це 
Све тог Ди ми три ја у Срем ској Ми тро-
ви ци. 

– План де таљ не ре гу ла ци је ком-
плек са са град ским ста ди о ном је план 
ко ји ће нам до не ти раз вој се вер ног 
де ла гра да. Омо гу ћи ће да се лак ше 
при сту па објек ту и уна пре ди ква ли тет 
пра те ћих са др жа ја. Би ће про ме њен 
по ло жај по сто је ћег Хи по дро ма, пре ма 
ис то ку и то ће омо гу ћи ти да се за до-
во ље сви усло ви, ко је тр кач ке ста зе 
мо ра ју да ис пу ња ва ју. У том про сто ру 
ће мо ћи да се фор ми ра ју гра ђе вин ске 
пар це ле, ко је ће би ти на ме ње не 
из град њи по ро дич них стам бе них 
обје ка та. За тим, ка ко би смо бо ље 
ис ко ри сти ли јав ни про стор око ПСЦ 
„Пин ки“, у де лу где је би ла пред ви ђе-
на из град ња обје ка та у јав ној на ме ни, 
са да су де фи ни са не ло ка ци је за 
из град њу обје ка та у оста лој на ме ни, 
ка же в. д. ди рек то ра пред у зе ћа „Ур ба-
ни зам“, Мир ја на Ва шут.

На кон сед ни це Скуп шти не гра да је 

ре че но и то да ће се пла ном де таљ не 
ре гу ла ци је Град ског гро бља, омо гу ћи-
ти из град ња не до ста ју ћих обје ка та и 
ин фра струк ту ре, ко ји ће се од но си ти 
пр вен стве но на при сту пач ност гро-
бља.

– При ступ је оте жан ста ри јим ли ци-
ма, с об зи ром на то да се гро бље 
зна чај но про ши ри ло, као и ли ци ма са 
по себ ним по тре ба ма. Из тог раз ло га 
ће се фор ми ра ти са о бра ћај ни це ко је 
ће по ве за ти кол ски и пе шач ки са о бра-
ћај са дру гим де лом гро бља. На тај 
на чин ће мо до би ти још је дан при ступ 
гро бљу, са дру ге стра не, из ме ђу оста-
лог је на ве ла в. д. ди рек то ра пред у зе-
ћа „Ур ба ни зам“, Мир ја на Ва шут.

Сво је про гра ме по сло ва ња за 2022. 
го ди ну, ко је је Скуп шти на усво ји ла 
до ста ви ли су Аген ци ја за ру рал ни 
раз вој, за тим Апо те ка, пред у зе ће 
„Сир ми јум пут“, Цен тар за со ци јал ни 
рад „Са ва“, Пред школ ска уста но ва 
„Пче ли ца“ и уста но ве кул ту ре, чи ји је 
осни вач Град. 

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

У пла ну ра да Аген ци је за ру рал ни 
раз вој, сто ји из ме ђу оста лог, да ће 
то ком 2022. го ди не Аген ци ја на ста-
ви ти са при ку пља њем по да та ка о 
про из вод њи, про да ји, ин ве сти ци ја-
ма и мо гућ но сти ма у обла сти по љо-
при вре де и ру рал ног раз во ја. Као 
је дан од при о ри те та на ве де на је 
при пре ма про је ка та за по тре бе Гра-
да, за кон ку ри са ње код до ма ћих и 
стра них до на то ра, са пру жа њем 
ло ги стич ке по др шке ли ци ма при ли-

ком при ку пља ња до ку мен та ци је 
пре ма кри те ри ју ми ма кон кур са. Ка ко 
се да ље на во ди у про гра му по сло-
ва ња, би ће до де ље на бес по врат на 
сред ства удру же њи ма гра ђа на чи ја 
је де лат ност у ве зи са раз во јем 
по љо при вре де и ру рал ним раз во-
јем. Ра ди ће се на про мо ци ји ту ри-
стич ких, се о ских и ет но до ма ћин ста-
ва кроз сај мо ве, из ло жбе про дај ног 
ка рак те ра, са ве то ва ња и сту диј ска 
пу то ва ња. 

Ми тро вач ки од бор ни ци ве ћи ном 
гла со ва су усво ји ли и од лу ку за 
по ста вља ње спо мен би сте Ми лен ку 
Бо жи ћу, на стра да лом хе ро ју са 
Ко ша ра, а на прет ход но под не ту ини-
ци ја ти ву Ме сне за јед ни це Ла ћа рак. 
Ми лен ко Бо жић од ли ко ван је ор де-
ном за за слу ге у обла сти од бра не и 
без бед но сти пр вог сте пе на. Пред лог 
је да спо мен – би ста бу де по ста вље-
на у цен тру Ла ћар ка.  

Бес по врат на сред ства
за ру рал ни раз вој

Спо ме ник 
Ми лен ку Бо жи ћу

Урош Ве се ли но вић Мир ја на Ва шут
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РЕ НО ВИ РА ЊЕ СА НИ ТАР НИХ ЧВО РО ВА У МИ ТРО ВАЧ КИМ ШКО ЛА МА

На ста вак ула га ња
у школ ску ин фра струк ту ру

Зо ран Ђу рић, в. д. на чел ни-
ка Град ске упра ве за обра зо-
ва ње Града Срем ска Ми тро-
ви ца, по во дом ре но ви ра ња 
са ни тар них чво ро ва, об и шао 
је шко ле „Три ва Ви та со вић 
Ле бар ник“ у Ла ћар ку, „До бро-
сав Ра до са вље вић На род“ у 
Но ћа ју и „Ми тро вач ку гим на-
зи ју“. У две се о ске основ не 
шко ле ра до ви су за вр ше ни, 
а у Ми тро вач кој гим на зи ји су 
у то ку. 

У ла ћа рач кој шко ли ка жу 
да су се ја вља ли про бле ми у 
функ ци о ни са њу са ни тар них 
чво ро ва, због до тра ја ло сти.

– Над ле жни су нам иза шли 
у су срет и омо гу ћи ли нам да 
ре но ви ра мо то а ле те за на-
ше ђа ке. Ра до ви у при зе мљу 
су за вр ше ни, али има мо још 
не ко ли ко са ни тар них чво ро ва 
ко ји ни су у до бром ста њу, па 
се на да мо на став ку успе шне 
са рад ње, ка же Злат ко Ву ле-
тић, ди рек тор шко ле „Три ва 
Ви та со вић Ле бар ник“ у Ла-
ћар ку.

Про сто ри је то а ле та су ком-
плет но ре кон стру и са не, што 
је под ра зу ме ва ло са на ци ју 
зи до ва и по ста вља ње ке ра-
ми ке и сто ла ри је. Ра до ве у 
ла ћа рач кој шко ли и Ми тро-
вач кој гим на зи ји је фи нан си-
рао По кра јин ски се кре та ри јат 
за обра зо ва ње, док је но вац 

за шко лу у Но ћа ју, ко ју је на-
чел ник Зо ран Ђу рић об и шао 
са ди рек то ром те шко ле Сла-
ђа ном Па пи ћем, фи нан си ра-
ло Ми ни стар ство про све те, 
науке и технолошког развоја. 

– За до дат на сред ства, ко ја 
ће по ди ћи ква ли тет бо рав ка 
де це у по је ди ним шко ла ма, 
већ смо апли ци ра ли,  а за не-
ке тек пла ни ра мо. По треб но 
је са ни ра ти кров ну кон струк-
ци ју у шко ла ма у Гр гу рев ци-
ма, Шуљ му, за тим у Ди во шу, 
као и са ни тар не чво ро ве у 
Ра ден ко ви ћу, где ће мо по ку-
ша ти да обез бе ди мо сред-
ства са ви ших ни воа вла сти и 
за по став ку изо ла ци је. Ослу-

шки ва ће мо по тре бе и дру гих 
обра зов них уста но ва, а он да 
и апли ци ра ти за но ва сред-
ства, ре као је Зо ран Ђу рић.

Да ло кал на са мо у пра ва ре-
дов но ула же зна чај на сред-
ства и на по ре да уна пре ди 
ква ли тет ин фра струк ту ре у 
обра знов ним уста но ва ма, по-
твр ди ла је и гра до на чел ни ца 
Срем ске Ми тро ви це, Све тла-
на Ми ло ва но вић, на во де ћи да 
не по сто ји шко ла на те ри то ри-
ји гра да Срем ска Ми тро ви ца у 
ко јој ни је ура ђе но не што но во, 
у скла ду са њи хо вим по тре ба-
ма и зах те ви ма.

– Под се ти мо, у основ ној 
шко ли у Мар тин ци ма та ко-

ђе су ре но ви ра ни то а ле ти. 
У шко ли „Бо шко Пал ко вље-
вић Пин ки“ је за ме ње на уну-
тра шња сто ла ри ја, а градња 
фискултурне са ле за град-
ску шко лу „Јо ван По по вић“ 
коштаће 150 ми ли о на ди на-
ра. У За са ви ци I ре кон стру-
и ше се ком пле тан обје кат, 
ре кла је гра до на чел ни ца Све-
тла на Ми ло ва но вић.

Вред ност ра до ва у Ла ћар-
ку из но си два ми ли о на и се-
дам сто ти на хи ља да ди на ра, 
у Но ћа ју три и по ми ли о на 
ди на ра, а у гим на зи ји два ми-
ли о на и де вет сто хи ља да ди-
на ра. 

А. Плав шић

Ра до ви у Ми тро вач кој гим на зи ји

Зо ран Ђу рићЗлат ко Ву ле тић Све тла на Ми ло ва но вић
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Уче ни ке Шко ле за основ но 
и сред ње обра зо ва ње „Ра-
ди вој По по вић“ из Срем ске 
Ми тро ви це Га ле ри ја „Ла зар 
Во за ре вић“ је об ра до ва ла 
па ке ти ћи ма 26. ја ну а ра, уо чи 
обе ле жа ва ња школ ске сла ве 
Све тог Са ве. Де сет ку ти ја ко-
је са др же по тре бан школ ски 
при бор, слат ки ше и играч ке, 
Га ле ри ја је обез бе ди ла ху ма-
ни тар ном ак ци јом, ко ја је тра-
ја ла то ком де цем бра 2021. 
го ди не. 

– Ор га ни зо ва ли смо пра-
знич не кон цер те у Га ле ри ји, 
го то во сва ког да на у де цем-
бру про шле го ди не. На сту па-
ла су де ца, а ула зни ца на до-
га ђај био је слат киш, играч ка 
или школ ски при бор. Све то 
смо при ку пи ли, а уче сни ци су 
па ко ва ли да ро ве, ка ко би об-
ра до ва ли сво је вр шња ке из 
шко ле ко јој смо то на ме ни ли, 
ре кла је Ма ри ја Ву ру на, ку-
стос Га ле ри је.

Ди рек тор шко ле, ко јој је 

уру че на до на ци ја, из ра зио је 
за хвал ност Му зич кој шко ли 
„Пе тар Кран че вић“, Га ле ри ји 

„Ла зар Во за ре вић“, а нај ви ше 
уче ни ци ма ко ји су уче ство-
ва ли у про гра ми ма и на тај 

на чин обез бе ди ли па ке ти ће 
. До дао је и то да је ово по-
зи ти ван при мер ка ко се во ди 
бри га о свим чла но ви ма јед не 
за јед ни це.

– С об зи ром на то да па ке ти 
са др же зна чај ну ко ли чи ну ди-
дак тич ког ма те ри ја ла, фло ма-
сте ра, ко лаж па пи ра и бо ји ца, 
што је на шим ђа ци ма по треб-
но, чак и ви ше не го дру гим 
шко ла ма, ова до на ци ја је за 
нас ве о ма ва жна и за хвал ни 
смо свим љу ди ма до бре во-
ље ко ји ми сле на нас, ис та као 
је Не го ван Ни ко лић, ди рек тор 
ШО СО „Ра ди вој По по вић“.

Ма ни фе ста ци ја „Пра знич ни 
кон цер ти“ је по че ла 8. де цем-
бра, одр жа но је де се так кон-
це ра та, а по се ти о ци су има ли 
при ли ку да ужи ва ју у хор ском 
пе ва њу, кла вир ским из во ђе-
њи ма нај леп ших ком по зи ци-
ја, за тим ду вач ким и гу дач ким 
ин стру мен ти ма и зву ци ма ги-
та ре.

А. П.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ре а ли зо ва на ху ма ни тар на ак ци ја

Уру че ње па ке ти ћа 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Еду ка ци ја и осна жи ва ње же на
У уто рак, 25. ја ну а ра у 

Град ској ку ћи је одр жан рад ни 
са ста нак Ет но - мре же и Аген-
ци је за ру рал ни раз вој гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. Те ма 
са стан ка би ла је еду ка ци ја и 
осна жи ва ње же на у пи са њу 
про је ка та. 

– Обу ка се од но си на пи са-
ње про је ка та за кон кур се из 
обла сти жен ског пред у зет ни-
штва. Ово је пр ва обу ка на ту 
те му, а по ла зни це ће на кон 
спро ве де не еду ка ци је има ти 
до вољ но зна ња да кон ку ри шу 
за сред ства, не са мо на 
ло кал ном, већ и по кра јин ском 
и ре пу блич ком ни воу вла сти, 
ре кла је Ду ши ца Па вло вић, 

ди рек то ри ца Аген ци је за 
ру рал ни раз вој.

Про је кат пред ста вља 
на ста вак успе шне са рад ње 
Ет но - мре же и Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца. 

– Ра ни је смо ре а ли зо ва ли 
обу ку за ста мо стал ну про из-
вод њу ру ко тво ри на, ка да смо 
на у чи ли же не тех ни ку пу сто-
ва ња ву не. Да нас су те же не 
во де ће у про из вод њи ру ко-
тво ри на, на ста лих пу сто ва-
њем, ко је ко ри сте по је ди на 
ми ни стар ства и сви парт не ри 

Ет но - мре же, као про то ко-
лар не по кло не, ис та кла је 
Ива Ра дић, ко ор ди на тор ка 
Ет но - мре же.

Ова ра ди о ни ца и слич не 
њој има ју за циљ да же не на у-
че не што ви ше о фи нан сиј-
ском упра вља њу, да би обез-
бе ди ле до дат на сред ства у 
свом по сло ва њу. По за вр шет-
ку ак ту ел не обу ке, сле де пре-
да ва ња о огла ша ва њу на дру-
штве ним мре жа ма, у свр ху 
пла си ра ња про из во да. 

А. П.
Ду ши ца Па вло вић Ива Ра дић

Са рад ног са стан ка
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

На гра де за спорт ске
успе хе шко ла ра ца

До де ла на гра да за нај у спе-
шни је шко ле у Сре му у окви-
ру школ ског спор та, а ујед но 
и про мо ци ја но вог Са ве за за 
школ ски спорт гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, одржана је 26. ја-
ну а ра у Град ској ку ћи. Пр ва 
на гра да  за пи о ни ре основ них 
шко ла пре ма оства ре ном бро-
ју бо до ва на так ми че њи ма, 
при па ла је Основ ној шко ли 
„Пе тар Ко чић“ из Ин ђи је, док 
су нај у спе шни је би ле пи о нир-
ке из Основ не шко ле „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“ из Срем ске 
Ми тро ви це. Ка да су у пи та-
њу омла дин ке и омла дин ци 
сред њих шко ла, нај у спе шни ји 
су би ли уче ни ци „Ми тро вач ке 
гим на зи је“. По ред то га, нај у-
спе шни јом основ ном шко лом, 
узи ма ју ћи у об зир све ре зул-
та те, про гла ше на је ин ђиј ска 
шко ла „Пе тар Ко чић“, а пр ву 
на гра ду до би ла је и „Ми тро-
вач ка гим на зи ја“ као нај у спе-
шни ја сред ња шко ла Сре ма. 
То су ре зул та ти успе ха око 
три хи ља де уче ни ка ко ји су 
уче ство ва ли на окру жним, 
ме ђу о кру жним и ре пу блич ким 
так ми че њи ма.

Исто вре ме но је одр жа на 
про мо ци ја но во о сно ва ног Са-
ве за за школ ски спорт гра да 
Срем ска Ми тро ви ца.

– Фо кус на шег ра да би ће 
рад са де цом. Усме ре ни смо 
на ор га ни за ци ју школ ских и 
спорт ских так ми че ња. Циљ је 
да сва ко де те до би је мо гућ-
ност да се опро ба у так ми че-

њи ма, а то под ра зу ме ва да су 
здрав жи вот, раз вој и на ви ке 
при о ри те ти, ре кла је Ан ге ли-
на Аној чић Ву ко вић, пред сед-
ни ца Са ве за за школ ски спорт 
гра да Срем ска Ми тро ви ца.

Пр ви управ ни од бор Са ве за 
за школ ски спорт гра да Срем-
ска Ми тро ви ца чи не же не и 
као та кав je је дин ствен у Ср-
би ји.

– По но сни смо на то што 
ће управ ни од бор Са ве за за 
школ ски спорт чи ни ти же не, 
мај ке, про фе со ри фи зич ког. 
Ка да го во ри мо о род ној рав-
но прав но сти, не за др жа ва мо 
се са мо на ре чи ма ко је из го-
ва ра мо, већ их пре тва ра мо 
у де ла, по ру чио је Не ма ња 

Цр нић, ге не рал ни се кре тар 
Спорт ског са ве за гра да Срем-
ска Ми тро ви ца.

Град на Са ви са раз ло гом 
но си епи тет „град спор та“, јер 
је пре по знат као је дан од ли-
де ра у обла сти ра да са мла-
ди ма и де цом. О то ме шта је 
ва жно за спорт ску бу дућ ност 
јед не зе мље, го во ри ло се на 
одр жа ној све ча но сти.

– Ра ду је ме чи ње ни ца да се 
осни ва ло кал ни са вез, јер је 
ве о ма ва жно да на та кав на-
чин мо гу да уче ству ју у од лу-
чи ва њу и ор га ни за ци ји  са ве за  
на др жав ном ни воу. Про те кла 
го ди на је би ла те шка, али 
је Срем ска Ми тро ви ца би ла 
ве о ма ак тив на ка да је упи та-

њу укљу чи ва ње нај мла ђих у 
спорт, ре чи су Жељ ка Та на-
ско ви ћа, председникa Са ве за 
за школ ски спорт Ср би је. 

Алек сан дра Плав шић

Жељ ко Та на ско вић

Са доделе награда у Градској кући

На кон ви ше од ме сец да на, у 
Бе о чи ну је 30. јануара за тво

ре но кли за ли ште. Мно ги ма ли
ша ни, али и ста ри ји на пра ви

ли су пр ве кли зач ке ко ра ке на 
ле де ној пло чи и не ке од нај
леп ших успо ме на по не ли су 

са ово го ди шњег ле да. Све ча
ност за тва ра ња уве ли ча ли су 
уче ни ци му зич ке шко ле „Мју

зик стар“ из Бе о чи на, а сим бо
лич но је пу ште но сто тину 

бе лих ба ло на.

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

За тво ре но кли за ли ште
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН СА ВИН ДАН ШИ РОМ СРЕ МА

До дељене Све то сав ске по ве ље

Сремска Митровица
До са да нај ве ћи број Све то сав ских 

по ве ља је до де љен срем ско ми тро вач ким 
уче ни ци ма за ре зул та те по стиг ну те то ком 
прет ход не школ ске го ди не, чак  176. 
Пред став ни ци Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
и Град ске упра ве за обра зо ва ње су, на кон 
упу ће ног јав ног по зи ва нај у спе шни јим 
основ ци ма и сред њо школ ци ма, Све то-
сав ске по ве ље уру чи ли 27. ја ну а ра у 
Град ској ку ћи. 

Успе шним шко лар ци ма су уру че не 
ди пло ме и нов ча не на гра де у ви си ни од 
10.000 ди на ра, а њи хо вим мен то ри ма по 
3000 ди на ра. Ло кал на са мо у пра ва је у те 
свр хе опре де ли ла ви ше од два ми ли о на 
ди на ра, пре ма ре чи ма ре сор ног на чел ни-
ка.

– Ве ли ко ми је за до вољ ство што сва ке 
го ди не ста са ва све ви ше до брих и пре 
све га вред них мла дих љу ди, ко ји оства ру-
ју сјај не ре зул та те у уче њу и школ ским 
так ми че њи ма. Град ска упра ва је пре по-
зна ла њи хов рад и за ла га ње, ре као је в.д. 

на чел ни ка Град ске упра ве за обра зо ва ње 
Зо ран Ђу рић.

До де ла на гра да је због епи де миј ске 
си ту а ци је одр жа на у два де ла. На гра ђе ни 
су нај пре уче ни ци и мен то ри основ них, а 
на кон то га и сред њих шко ла. Нај ве ћи број 
на гра да је до де љен у обла сти ма еко ло ги-
је, му зи ке и фи зич ког вас пи та ња. 

– Од бој ка шка еки па на ше шко ле осво-
ји ла је пр во ме сто на Ре пу блич ком так ми-
че њу. То је ве ли ки успех за нас и за на шу 
шко лу, мно го нам зна чи као мо ти ва ци ја за 
да љи рад, ре кла је јед на од до бит ни ца 
Све то сав ске по ве ље Ду ња Стан ко вић, 
уче ни ца осмог раз ре да Основ не шко ле 
„Јо ван Јо ва но вић Змај“ из Срем ске 
Ми тро ви це.

Уче ни ца сред ње Му зич ке шко ле „Пе тар 
Кран че вић“ из Срем ске Ми тро ви це Ан ђе-
ла То мић, Све то сав ску по ве љу је до би ла 
због по стиг ну тих ре зул та та на не ко ли ко 
так ми че ња из обла сти му зи ке. 

– Ме ни ова на гра да мно го зна чи, јер је 
до би јам од ма ле на. За ме не је 27. ја ну ар 
ве о ма ва жан дан и слу жи ми као под сет-

ник да мо рам још вред ни је и мар љи ви је 
да ра дим, по ру чи ла је Ан ђе ла То мић.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма то ком све-
ча но сти, гра до на чел ни ца Све тла на 
Ми ло ва но вић је ре кла да као не ко ко је 
ду го вре ме на про вео у про све ти раз у ме 
шта зна чи уло же ни труд и на по ран рад са 
де цом, ка ко би по сти гли нај бо ље ре зул та-
те. 

– До де ла Све то сав ских по ве ља је 
до каз да има мо па мет не де ча ке и де вој-
чи це, али и да има мо до бре шко ле и 
на став ни ка дар од ко јих оче ку је мо да ће 
нас во ди ти кроз 21. век сво јом по све ће но-
шћу, ре кла је гра до на чел ни ца Све тла на 
Ми ло ва но вић.

Рума
По во дом школ ске сла ве Све тог Са ве у 

Ру ми се до де љу ју Све то сав ске по ве ље – 
за нај бо љег уче ни ка сва ке основ не и 
сред ње шко ле. Ра ни је је би ло 15 ових 
по ве ља, а од ове го ди не јед на ви ше, ко ја 
се до де љу је нај бо љем уче ни ку Му зич ке 

Зо ран Ђу рић Ду ња Стан ко вићАн ђе ла То мићСве тла на Ми ло ва но вић

Додела Светосавских повеља у Сремској Митровици
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шко ле „Те о дор То ша Ан дре је вић“.
Има ју ћи у ви ду епи де миј ску си ту а ци ју, 

тра ди ци о нал на Све то сав ска ака де ми ја 
ни је одр жа на, не го са мо ма ња све ча ност 
на ко јој је у Кул тур ном цен тру Све то сав-
ске по ве ље и на гра де нај бо љим уче ни ци-
ма уру чи ла Алек сан дра Ћи рић, пред сед-
ни ца Оп шти не. Она је ис та кла да  је ово 
са мо је дан од ви до ва по др шке ко ју ло кал-
на са мо у пра ва да је сво јим нај бо љим уче-
ни ци ма, али да сма тра да је ово сва ка ко 
јед на од нај леп ших по мо ћи, од но сно 
по хва ла ко је Оп шти на до де љу је сво јим 
нај бо љим уче ни ци ма. 

– Иа ко у скром ни јим усло ви ма због епи-
де миј ске си ту а ци је, да нас смо има ли ту 
част да на гра ди мо 16 уче ни ка са те ри то-
ри је оп шти не Ру ма. За пра во, ово је је дан 
од нај зна чај ни јих пра зни ка у на шој исто-
ри ји, јер про сла вља мо успо ме ну на нај ве-

До бит ни ци Све то сав ске по ве ље

Алек сан дра Ћи рић уру чу је По ве љу Вељ ку Дра жи ћу

ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ

Обе ле же на школ ска сла ва
У Ве ли ким Ра дин ци ма 27. 

ја ну а ра, под руч но оде ље ње 
Основ не шко ле „Јо ван По по-
вић“ је тра ди ци о нал но обе-
ле жи ло школ ску сла ву Све-
тог Са ву. У се о ској цр кви, уз 
при су ство ве ли ког бро ја ме-
шта на, уче ни ка и њи хо вих 
на став ни ка, слу же на је све-
та ли тур ги ја, а по том и се чен 
слав ски ко лач. Кум школ ске 
сла ве и ово га пу та је би ло 
удру же ње же на из тог се ла.

– Ве ра и тра ди ци ја су нај-
ва жни ји ду хов ни по кре та чи, 
ка ко би смо има ли сна ге да 
се из бо ри мо са свим не да ћа-
ма ко је нас у жи во ту сна ла зе. 
Без то га не ма бу дућ но сти, а 
на на ма је да то пре не се мо 
на сво ју де цу, ка же чла ни ца 
удру же ња же на „Ве ли ки Ра-
дин ци“ Ста ни сла ва Ми ро сла-
вље вић.

По во дом обе ле жа ва ња 

школ ске сла ве упри ли че на је 
и до де ла књи га нај у спе шни-
јим ђа ци ма шко ле. На гра де и 
за хвал ни це по де ли ли су гра-
до на чел ни ца Срем ске Ми тро-
ви це Све тла на Ми ло ва но вић 
и ди рек тор Основ не шко ле 
„Јо ван По по вић“ Сло бо дан 
Сто јил ко вић.

– Сви смо ус хи ће ни због 
пра зни ка, при сут ни су на ши 
уче ни ци, а де ца су ре ци то ва-
ла и пе ва ла. Обез бе ди ли смо 
при год не по кло не за њих, а 
на да мо се да ће то би ти прак-
са и убу ду ће, од но сно да ће-
мо сва ке го ди не има ти све 
ве ћи број успе шних уче ни ка, 

на гла сио је Сло бо дан Сто јил-
ко вић.

Уру че но је осам на гра да 
нај и стак ну ти јим ма ли ша ни ма 
у раз ре ду. Гра до на чел ни ца 
се том при ли ком освр ну ла на 
зна чај за јед нич ког про сла-
вља ња Са вин да на.

– По же ле ла бих да и у на-
ред ном пе ри о ду обе ле жа-
ва мо школ ску сла ву на овај 
на чин, за јед но и све ча но уз 
при су ство ме шта на, про свет-
них рад ни ка и уче ни ка у хри-
шћан ском ду ху, по ру чи ла је 
гра до на чел ни ца Све тла на 
Ми ло ва но вић.

Под се ћа мо, ра ни јих го ди-
на, про сла ва Са вин да на је 
ор га ни зо ва на у шко ла ма, ме-
ђу тим, због епи де миј ске си ту-
а ци је са ко ро на – ви ру сом, у 
ци љу спре ча ва ња ши ре ња 
за ра зе, све ча но сти се ор га ни-
зу ју у ме сним цр ква ма.

Додела књига најуспешнијим ђацима
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ћег срп ског ар хи е пи ско па, про све ти те ља, 
ди пло ма ту, књи жев ни ка, твор ца срп ске 
књи жев но сти, оног ко се нај ви ше тру дио 
да ши ри пи сме ност и обра зо ва ње ме ђу 
срп ским на ро дом – ука за ла је Алек сан-
дра Ћи рић. 

Она је до да ла да је сто га и ду жност 
ло кал не са мо у пра ве да на све ча ни на чин 
на Са вин дан на гра ђу је нај бо ље уче ни ке 
ко ји на ста вља ју тра ди ци ју Све тог Са ве, а 
то је да ши ре обра зо ва ње. 

– Ми по ред Све то сав ске по ве ље,  
на шим уче ни ци ма по ма же мо и кроз дру ге 
ви до ве по мо ћи као што су бес плат ни 
уџ бе ни ци, бес пла тан вр тић, сти пен ди је, 
бес пла тан пре воз за уче ни ке, тру ди мо се 
да као од го вор на ло кал на са мо у пра ва 
по мог не мо на шим ђа ци ма да по сти жу 
до бре успе хе, да им да мо под стрек да 

ни жу успе хе у да љем обра зо ва њу -  по ру-
чи ла је пред сед ни ца Алек сан дра Ћи рић.

Вељ ко Дра жић је нај бо љи уче ник СТШ 
„Ми лен ко Бр зак Уча“ и је дан од до бит ни-
ка Све то сав ске по ве ље.

 – Ја сам на сме ру елек тро тех ни чар 
ра чу на ра и уче ник сам че твр тог раз ре да. 
Би ло је те шко до ћи до овог ре зул та та, а 
на гра да ми зна чи до ста и ле по је што 
Оп шти на под сти че мла де ка да је обра зо-
ва ње  у пи та њу. На ста ви ћу у истом сме ру 
и  пла ни рам да упи шем Фа кул тет тех нич-
ких на у ка у Но вом Са ду – ре као је Вељ-
ко.

Ово го ди шњи до бит ни ци Све то сав ске 
по ве ље су Ма ри ја Де шић, ОШ „Ду шан 
Јер ко вић ” Ру ма; Ре ља Бу ца ло, ОШ „Змај 
Јо ва Јо ва но вић ” Ру ма; Дан ка Јо ва нов, 
ОШ „Иво Ло ла Ри бар ” Ру ма; Ва ња Јо во-

вић, ОШ „Вељ ко Ду го ше вић ” Ру ма;  Ана 
Па ра но сић, ОШ „23.ок то бар“ Кле нак; 
Мир ко Си мић, ОШ „ Не бој ша Јер ко вић ” 
Бу ђа нов ци; Ања Поп ђур ђев, ОШ „Ми ли-
вој Пет ко вић – Фећ ко“ Пла ти че во; Ми ло-
мир Ми тро вић, ОШ „До си теј Об ра до вић ” 
Пу тин ци; Не ма ња Кон чар, ОШ „Ми лош 
Цр њан ски” Хрт ков ци; Са ња Пеј чић , ОШ „ 
VI удар на вој во ђан ска бри га да” Гра бов-
ци;  Кри сти на Шко рић, ОШ  „Бран ко Ра ди-
че вић” Ни кин ци; Алек сан дра Ру деж, Гим-
на зи ја „Сте ван Пу зић” Ру ма; Вељ ко Дра-
жић , СТШ „Ми лен ко Бр зак - Уча” Ру ма; 
На та ша Вој но вић, СППШ „ Сте ван Пе тро-
вић - Бри ле” Ру ма; Сте фан Ко лон џи ја, 
ССШ „Бран ко Ра ди че вић“ Ру ма; и Ми ла-
на Јан чић, ОМШ ,,Те о дор То ша Ан дре је-
вић“ Ру ма.

Ови нај бо љи уче ни ци су, по ред Све то-

Зо ран Се ме но вић уру чу је Све то сав ско при зна ње

Осве ће ње слав ског ко ла ча у Основ ној шко ли „Сло бо дан Ба јић Па ја“ у Пе ћин ци ма
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сав ске по ве ље, до би ли и нов ча ну на гра-
ду у ви си ни од 15.000 ди на ра.

Шид
У са ли Кул тур но - обра зов ног цен тра у 

Шиду, у че твр так , 27. ја ну а ра одр жа на је 
ака де ми ја по во дом Са вин да на и уру че не 
су Све то сав ске по ве ље уче ни ци ма и 
про свет ним рад ни ци ма. У ци љу афир ма-
ци је ства ра ла штва у основ ним и сред-
њим шко ла ма, Све то сав ска по ве ља тра-
ди ци о нал но се до де љу је  уче ни ци ма и 
про свет ним рад ни ци ма за по себ на 
до стиг ну ћа у обла сти ма књи жев но сти, 
при ро ди них и дру штве них на у ка, му зи ке, 
ли ков ног ства ра ла штва и фи зич ке кул ту-
ре. Ор га ни за ци ја све ча но сти би ла је у 
скла ду са свим епи де миј ским ме ра ма, а 
ка ко то тра ди ци ја на ла же, по че так је 
обе ле жи ла хим на Све том Са ви. Усле ди-
ло је пре се ца ње и осве ће ње слав ског 
ко ла ча, а по том је уче ни ца шид ске Гим-
на зи је Ана ста си ја Де ди јер про чи та ла 
свој рад „Бе се да о Све том Са ви”. Пред-
сед ник Оп шти не Шид Зо ран Се ме но вић 
ово го ди шњим до бит ни ци ма је уру чио 
при зна ња.

– По што ва ни при ја те љи, дра ги ди рек-
то ри, на став ни ци, учи те љи, уче ни ци,све-
ти оци, за хва љу јем вам се што сте у 
ова ко те шким тре ну ци ма до шли. Же лим 
да се за хва лим свим на став ни ци ма и 
уче ни ци ма ко ји су да нас до бит ни ци Све-
то сав ске на гра де и да вам по же лим сре-
ћу и здра вље у жи во ту, ре као је у свом 
обра ћа њу пред сед ник Оп шти не Зо ран 
Се ме но вић.

 Уче ни ци ко ји су ове го ди не до би ли 
Све то сав ско при зна ње су : Еми ли ја 
Ко вин чић из Основ не шко ле „Бран ко 
Ра ди че вић”; Ана ста си ја Теп шић, Основ-
на шко ла „Бран ко Ра ди че вић”; Еми ли ја 
Сми ља нић из Основ не шко ле „Вук Ка ра-
џић” Ада шев ци; Еле на Стар че вић, 
Основ на шко ла „Срем ски фронт”; Лен ка 
Ла стић Основ на шко ла „Срем ски фронт”; 
Та ра Обу ћи на, Основ на шко ла  „Фи лип 
Ви шњић” из Мо ро ви ћа; Ја на Лу кић из 
Основ не шко ле „Са ва Шу ма но вић” у 

Ер де ви ку; Ми ли ца Сто ја ко вић из Основ-
не му зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић”; 
Алек сан дар Сто ја ко вић из Основ не 
му зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић”; Јо ва на 
Ла зић и Та ма ра Јев тић из   Гим на зи је 
„Са ва Шу ма но вић”; и Вла ди мир Ан дри-
шка и Алек сан дар Пе тро вић из сред ње 
тех нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла”. Про-
свет ни рад ни ци Са ња Вур де ља, Ду шко 
Пан чић, Зо ран Јо кић, Ива на Мац ко, 
Го ра на Ра ђе вић, Сре тен ка Ву ко вић, 
Влат ко Ра ји чић, Ми ла на Сто ја ко вић и 
Бра ни мир Ћу ћа су ово го ди шњи до бит-
ни ци Све то сав ског при зна ња. У име 
на гра ђе них за хва ли ла се Са ња Вур де-
ља, а по том су чла но ви ама тер ског 
по зо ри шта „Бра ни слав Ну шић” из ве ли 
му зич ко - сцен ски при каз „Са ви ним 
пу тем”.

Пећинци
У част пр вог срп ског ар хи е пи ско па и 

про све ти те ља, у пе ћи нач ким основ ним 
шко ла ма и у сред њој Тех нич кој шко ли, 27. 
ја ну а ра, обе ле же на је школ ска сла ва - 
Све ти Са ва. Об ре ду осве ће ња слав ског 
ко ла ча у Основ ној шко ли „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ у Пе ћин ци ма при су ство вао је 
и пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Си ни ша 
Ђо кић.

– Дан по све ћен уте ме љи ва чу срп ске 
пи сме но сти сва ка ко је је дан од нај зна чај-
ни јих да ту ма у на шој тра ди ци ји. Све ти 
Са ва је ду хов ни и ин те лек ту ал ни тво рац 
срп ске др жа ве, ко ји је свој жи вот по све-
тио про све ће њу срп ског на ро да, а на 
на ма је да се тру ди мо да не гу је мо ње го ве 
иде је и ре чи, али и да на ста ви мо да иде-
мо ње го вим пу тем и да у ду ху све то са-
вља упи ја мо зна ње, али и ши ри мо љу бав 
и то ле ран ци ју – ре као нам је пр ви чо век 
пе ћи нач ке оп шти не.

Због епи де миј ске си ту а ци је, ове го ди не 
је из о стао бо гат све то сав ски про грам, али 
за то ни је из о ста ла хим на Све том Са ви и 

Добитници Светосавских повеља

Владимир Гак и Милка Газибарић

Савиндан у Новој Пазови
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скро ман про грам на кон об ре да осве ће ња 
слав ског ко ла ча. Ди рек тор ка пе ћи нач ке 
основ не шко ле Ми ли ја на Ср дић за хва ли-
ла се Оп шти ни Пе ћин ци на раз у ме ва њу и 
по др шци, јер ка ко је ре кла, ни је ла ко 
обез бе ди ти све што је нео п ход но за функ-
ци о ни са ње јед не ве ли ке по ро ди це ко ја 
бро ји 734 уче ни ка и 106 за по сле них ко ји 
жи ве у осам се ла у на шој оп шти ни.

– Иза нас је те шка и иза зов на го ди на, 
ко ју не ће мо пам ти ти са мо по пан де ми ји, 
већ и по ху ма но сти, со ли дар но сти и 
за јед ни штву ко је смо, као мо тив да ис тра-
је мо и по бе ди мо, про на шли у се би и сво-
јим бли жњи ма. За то је ва жно да на ша 
мла дост оста не на пу ту све то са вља не гу-
ју ћи тра ди ци ју и по шту ју ћи ве ли ка не из 
на ше про шло сти, јер ти ме ства ра ју усло-
ве за све тли ју бу дућ ност – ре кла је ди рек-
тор ка Ср дић.

Об ред осве ће ња слав ског ко ла ча оба-
вио је ар хи је реј ски на ме сник пе ћи нач ки 
је реј Бо јан Ми ја но вић, ко ји је том при ли-
ком под се тио да је упра во у ду ху све то са-
вља не дав но осно ва на Све то сав ска 
омла дин ска за јед ни ца, по пр ви пут у ду гој 
исто ри ји пе ћи нач ке цр кве не оп шти не, а 
да глав ни циљ осни ва ња ле жи на те ме-
љи ма ко је је по ста вио Све ти Са ва – на 
ху ма но сти и очу ва њу и не го ва њу тра ди-
ци је на шег на ро да.  

Инђија
По во дом про сла ве и обе ле жа ва ња 

школ ске сла ве Све тог Са ве у сре ду, 27. 
ја ну а ра одр жа на је Све то сав ска ака де ми-
ја у Кул тур ном цен тру Ин ђи ја. До ма ћин и 
ор га ни за тор ово го ди шње Ака де ми је би ла 
је Основ на шко ла „Пе тар Ко чић“ из Ин ђи-
је. Ка ко је ис та кла Све тла на Пе шут, 
ди рек то ри ца те обра зов не уста но ве, у 
пи та њу је ве ли ка част за њи хо ву шко лу.

– То што је на ма при па ла част да бу де-
мо до ма ћи ни ово го ди шње школ ске сла ве 
је по го то во зна чај но, јер Основ на шко ла 
„Пе тар Ко чић“ сла ви ове го ди не, свој 240. 
ро ђен дан- ис та кла је Све тла на Пе шут и 
до да ла да је до дат но срећ на, јер су нај бо-

ља на став ни ца и уче ник по ми шље њу 
струч не Ко ми си је из по ме ну те обра зов не 
уста но ве.

У окви ру Све то сав ске ака де ми је уру-
че не су Све то сав ске по ве ље про свет-
ним рад ни ци ма и уче ни ци ма ко ји су се 
сво јим тру дом и за ла га њем ис та кли у 
про све ти. Све то сав ске по ве ље уру че не  
су у кон ку рен ци ји  про свет них рад ни ка у 
основ ним шко ла ма за не по сре дан рад 
са де цом уз ра ста од пр вог до че твр тог 
раз ре да Мил ка Га зи ба рић, учи те љи ца у 
ОШ „Ду шан Јер ко вић“; у кон ку рен ци ји  

про свет них рад ни ка у основ ним шко ла-
ма за не по сре дан рад са де цом уз ра ста 
од пе тог до осмог раз ре да на гра ђе на је 
Љи ља на Ле ма јић, про фе со ри ца срп ског 
у ОШ „Пе тар Ко чић”. У кон ку рен ци ји  
про свет них рад ни ка у сред њим шко ла-
ма за не по сре дан рад са де цом Ми ла ни 
Лу кић, про фе со ри ци књи жев но сти у 
Гим на зи ји; у  кон ку рен ци ји  уче ни ка 
основ них и сред њих шко ла Ни ко ли 
Об ра до ви ћу, уче ни ку ОШ „Пе тар Ко чић” 
и у обла сти пред школ ског вас пи та ња 
Гор да ни Јо вић, вас пи та чи ци Пред школ-

На гра ђе ни уче ни ци врд нич ке шко ле

ДУ „ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ“ ИРИГ

До бит ни ци
Све то сав ске на гра де

Пр ви пот пред сед ник Вла де и ми ни-
стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја Бран ко Ру жић је уру чио 27. ја ну а ра 
у Вла ди Ср би је Све то сав ске на гра де за 
2021. го ди ну ис так ну тим по је дин ци ма 
и ин сти ту ци ја ма. Ово пре сти жно при-
зна ње, ко је но си име по срп ском про-
све ти те љу Све том Са ви, по не ло је 34 
до бит ни ка, ме ђу ко ји ма су вас пи та чи, 
уче ни ци, сту ден ти, на став ни ци, про фе-
со ри, ди рек то ри, пред школ ске уста но-
ве, шко ле, фа кул те ти и на уч ни ин сти-
ту ти.

По ве ља се до де љу је од 2002. го ди не, 
а ове го ди не био је ре кор дан број при ја-
ва, пре ко 150, што зна чи да је Ко ми си ја 
за из бор кан ди да та има ла те жак за да-
так да иза ба ре нај бо ље.

Ме ђу до бит ни ци ма се на ла зи и ДУ 
„Де чи ја ра дост“ из Ири га, ко ја је Све-
то сав ску на гра ду до би ла за из у зет ност 
де ло ва ња у оси гу ра њу ква ли те та пред-
школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња. 

– Де чи ја уста но ва ,,Де чи ја ра дост” у 
Ири гу сво јом ефи ка сном ор га ни за ци јом, 
не го ва њем тим ског ра да и отво ре но-
шћу за уче ње, са рад њу са по ро ди цом, 

ло кал ном за јед ни цом и парт не ри ма у 
окру же њу, уче шћем у ре ле вант ним на-
ци о нал ним и ме ђу на род ним про јек ти ма 
и ини ци ја ти ва ма, кон ти ну и ра но ула же 
на по ре да се обез бе ди ши ри об у хват 
де це ква ли тет ним пред школ ским вас-

Је ле на Ви да но вић
и ми ни стар Бран ко Ру жић



132. FEBRUAR 2022.     M NOVINE

ске уста но ве „Бо шко Бу ха” у Ин ђи ји.
Све то сав ске по ве ље ово го ди шњим ла у-

ре а ти ма уру чио је пред сед ник оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак.

– Зна мо ко ли ко је Све ти Са ва до при нео 
уте ме ље њу срп ске др жа ве у не ко ли ко 
сег ме на та. Оп шти ни Ин ђи ја је ва жно да 
ула же у школ ство, у де цу и омла ди ну. 
Ка ко сам на гла сио не ко ли ко пу та ра ни је, 
пре ко 32 по сто ово го ди шњег бу џе та на ме-
ње но је обра зо ва њу и спор ту. Да кле, ја сно 
је опре де ље ње ка кву по ли ти ку во ди мо и 
шта нам је нај ва жни је, а то су де ца и мла-
ди- обра зо ва њу, до но ше њу за ко на, уте ме-
ље њу цр кве и ве ре- ре као је Гак.

Све то сав ска по ве ља до де љу је се 
основ ним, сред њим шко ла ма и пред школ-
ској уста но ви у ци љу афир ма ци је ства ра-
ла штва. У основ ним и сред њим шко ла ма 
по ве ља се до де љу је уче ни ци ма и про-
свет ним рад ни ци ма за по се бан до при нос 
обра зо ва њу и вас пи та њу, а у пред школ-
ској уста но ви вас пи та чу за при ме ну са вре-
ме них ме то да и об ли ка ра да. Од лу ку о 
до де ли Све то сав ске по ве ље до не ла је 
ко ми си ја ко ју је име но ва ла СО Ин ђи ја, а 
под ра зу ме ва ди пло му и нов ча ну на кна ду 
ко ја ове го ди не из но си 20.000 ди на ра.

Ове го ди не, као и прет ход не, шко ле у 
ста ро па зо вач кој оп шти ни су школ ску сла-
ву про сла ви ле без ве ли ких при ред би и 
ма сов них оку пља ња уче ни ка и ро ди те-
ља.У хра мо ви ма су слу же не ли тур ги је.

Стара Пазова
Пра зник по све ћен оцу срп ске ду хов но-

сти, кул ту ре, осни ва чу срп ске цр кве и 
про све ти те љу  Све том Са ви обе ле жен је 
27.ја ну а ра 2022.го ди не  у свим хра мо ви-
ма ста ро па зо вач ке оп шти не, док су тра-
ди ци о нал не све то сав ске при ред бе и  ака-

де ми је у шко ла ма из о ста ле због епи де-
миј ске си ту а ци је. 

Се че њем слав ског ко ла ча у хра му Све-
те Пет ке у Но вој Па зо ви у при су ству вер-
ни ка и број не де це и нај ве ћа основ на 
шко ла у Сре му, основ на шко ла “Раст ко 
Не ма њић Све ти Са ва” ко ја са по но сом 
но си име пр вог срп ског ар хи е пи ско па, 
сим бо лич но је обе ле жи ла школ ску сла ву. 
Све то сав ској ли тур ги ји у Но вој Па зо ви 
при су ство вао је и пред сед ник оп шти не 
Ђор ђе Ра ди но вић са са рад ни ци ма а обе-
ле жа ва њу  да на Све тог Са ве при кљу чи ла 
се и ло кал на са мо у пра ва ко ја је да ро ва ла 
нај мла ђе су гра ђа не све то сав ским па ке ти-
ћи ма у свим хра мо ви ма ове срем ске 
Оп шти не. 

При ли ком прославе Са вин да на шко ле 
ста ро па зо вач ке оп шти не на гра ди ле су на 
ли те рар ним и ли ков ним кон кур си ма сво је 
нај кре а тив ни је уче ни ке а  мно ги ђа ци су 
уче ство ва ли и у при пре ми све то сав ских 
про гра ма , ко ји се еми ту ју пу тем дру штве-
них мре жа.

Ириг
На осно ву пре по ру ке Кри зног шта ба 

ири шке оп шти не, Ак тив ди рек то ра је 
до нео од лу ку да се школ ска сла ва Све ти 
Са ва про сла ви на на чин при ме рен епи де-
миј ској си ту а ци ји у оп шти ни. Због то га 
ни је би ло оку пља ња и при ред бе у шко ли, 
ка ко је то би ло ра ни јих го ди на.  

– Уче ни ци ОШ „Ми ли ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“‘, за јед но са сво јим на став ни ци-
ма и учи те љи ма, по тру ди ли су се да и ове 
го ди не да ју скро ман до при нос у обе ле жа-
ва њу школ ске сла ве. Уо чи Све тог Са ве, 
уче ни ци ко ји по ха ђа ју ве ро на у ку, уче ство-
ва ли су у про гра му ко ји је из ве ден у 
Цр кви у Врд ни ку под упра вом ве ро у чи те-
љи це На та ше Дим ко вић – ка же ди рек тор 
Са ша Ма те шић. 

У шко ли је ор га ни зо ва но ли те рар но 
так ми че ње, као и так ми че ње у ле пом 
ре ци то ва њу, а нај у спе шни ји уче ни ци 
на гра ђе ни су при год ним по кло ном.  

– Обе ле жа ва ње школ ске сла ве је увек 
под јед нак иза зов и уче ни ци ма и на став-
ни ци ма.  Иа ко смо пр во бит но има ли дру-
га чи је пла но ве, мо ра ли смо се при ла го ди-
ти тре нут ној си ту а ци ји. Уче ни ци че твр тог 
раз ре да су ис тра жи ва ли и ди ску то ва ли о 
жи во ту Све тог Са ве, ње го вој по ро ди ци и 
ве ли ким де ли ма ко је је чи нио и из то га је 
про и за шао драм ски текст ко ји смо сни ми-
ли. Би ло је пра во за до вољ ство ра ди ти на 
овом про јек ту. Ви део се мо же по гле да ти 
на сај ту или зва нич ној Феј сбук стра ни ци 
шко ле – ре као је учи тељ Да ли бор Пан те-
лић. 

О пр вом срп ском про се ти те љу је го во-
ри ла и ди рек тор ка шко ле Гор да на Фо дог.

– Све ти Са ва је по стао сим бол про све-
ће но сти. Пут ко ји је за по чео Све ти Са ва, 
ми да нас на ста вља мо, не као оба ве зу 
већ као остав шти ну бу ду ћим ге не ра ци ја-
ма. И ове го ди не, све то сав ска при ред ба 
је ор га ни зо ва на у ска ду са епи де миј ским 
ме ра ма, одр жа не су при ред бе и све то-
сав ки квиз зна ња, ура ђе ни су ли ков ни и 
ли те рар ни ра до ви. У ма тич ној и под руч-
ним шко ла ма про сла ва је ор га ни зо ва на у 
цр кви. Свим уче ни ци ма, дра гим ко ле га ма 
и го сти ма  че сти там школ ску сла ву – 
ис та кла је Гор да на Фо дог, ди рек тор ка ОШ 
„До си теј Об ра до вић“ у Ири гу. Е. М. Н.

пи та њем и обра зо ва њем. У ДУ „Де чи ја 
ра дост“ у Ири гу по себ но су по но сни на 
са рад њу са по ро ди ца ма де це, ви со ко-
школ ским уста но ва ма за обра зо ва ње 
вас пи та ча, као и на про фе си о нал но 
по ве зи ва ње и уче ње са ко ле га ма из 
дру гих пред школ ских уста но ва. Ини ци-
ја то ри су и уче сни ци број них ху ма ни-
тар них и еко ло шких ак тив но сти и ак ци-
ја у за јед ни ци – ка же се у обра зло же њу 
за ову ви со ку на гра ду. 

На гра ду је од ми ни стра Ру жи ћа при-
ми ла ди рек тор ка ове уста но ве Је ле на 
Ви да но вић, ко ја је ис та кла да је по но-
сна што се вр тић на шао ра ме уз ра ме 
са ве ли ка ни ма обра зов ног си сте ма.

 – По но сна сам на вр тић ко ји про-
мо ви ше пра ве вред но сти, ко ји не гу-
је парт нер ство са по ро ди цом, ства ра 
ин спи ра тив ну сре ди ну за игру, уче ње 
и ис тра жи ва ње, што раз ви ја ин клу зив-
ну прак су и што, за хва љу ју ћи од лич ној 
са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом, из 
го ди не у го ди ну про ши ру је ка па ци те те. 
Ста ва сам да де ло ва њем свих нас за-
јед но, тим ским ра дом оси гу ра ва мо тај 
ква ли тет – ис та кла је ди рек тор ка Ви-
да но вић.

Она је до да ла да је пред ла гач за на-
гра ду био ко лек тив и она као ди рек то-
ка, али уз обра зло же ње и по др шку ко ју 
су до би ли од Са ве та ро ди те ља, НУР-
ДОР - а и Ху ма ни тар но - еко ло шког 
удру же ња „Че пом до осме ха“. 

Кли форд
31. јану ар 2022. у 16:00

Про јек ци ја фил ма

Злат ни деч ко
31. јану ар 2022. у 18:00

Про јек ци ја фил ма

Злат ни деч ко
31. јану ар 2022. у 20:00

Про јек ци ја фил ма

Кли форд
1. фебру ар 2022. у 16:00

Про јек ци ја фил ма

Злат ни деч ко
1. фебру ар 2022. у 18:00

Про јек ци ја фил ма

Злат ни деч ко
1. фебру ар 2022. у 20:00

Про јек ци ја фил ма
Кли форд

2. фебру ар 2022. у 16:00
Про јек ци ја фил ма

Злат ни деч ко
2. фебру ар 2022. у 18:00

Про јек ци ја фил ма
Злат ни деч ко

2. фебру ар 2022. у 18:00
Про јек ци ја фил ма

Сан тја го од мора
5. фебру ар 2022. у 12:00

Пред ста ва за децу

Кли форд
10. фебру ар 2022. у 18:30

Про јек ци ја фил ма

Ври сак
10. фебру ар 2022. у 20:00

Про јек ци ја фил ма
Пче ли ца Маја

11 фебру ар 2022. у 18:30
Про јек ци ја фил ма

Kin gsman: Поче так
11. фебру ар 2022. у 20:00

Про јек ци ја фил ма

Јахач зма ја
12. фебру ар 2022. у 18:30

Про јек ци ја фил ма

Смрт на Нилу
12. фебру ар 2022. у 20:00

Про јек ци ја фил ма

Крај викен да
17. фебру ар 2022. у 20:00

Вечер ња пред ста ва

Гуска на месе цу
19. фебру ар 2022. у 12:00

Пред ста ва за децу

Тра жим мужа
19. фебру ар 2022. у 12:00

Вечер ња пред ста ва

Црвен ка па и збу ње ни вук
26. фебру ар 2022. у 12:00

Пред ста ва за децу

ПОЗО РИ ШТЕ
„ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
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Основана неформална
Зелена одборничка група
Пи та ње еко ло ги је се по чи

ње убр за но раз ви ја ти и 
за то сма тра мо да је бит но 

да се од бор ни ци свих 
по ли тич ких стра на ка при
кљу че, јер за шти та жи вот

не сре ди не не по зна је 
по ли тич ке бо је, ни ти гра

ни це, ре кла је Та ма ра 
Мил ко вић, пред сед ни ца 

не фор мал не Зе ле не 
од бор нич ке гру пе

Кон сти ту тив на сед ни ца и рад ни са ста-
нак не фор мал не Зе ле не од бор нич ке гру-
пе Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви-
ца, одр жан је у Град ској ку ћи 25. ја ну а ра. 
При су ство ва ло је пет на ест од бор ни ка 
ло кал ног пар ла мен та, пред став ни ка 
Срп ске на пред не стран ке и Со ци ја ли-
стич ке пар ти је Ср би је, ко ји ће убу ду ће 
чи ни ти ту гру пу за јед но са чла но ви ма, 
ко ји ће тек при сту пи ти. Пред сед ни ца 
не фор мал не од бор нич ке гру пе Та ма ра 
Мил ко вић је по зва ла и дру ге од бор ни ке, 
без об зи ра на стра нач ко опре де ље ње, 
да се при кљу че но во фор ми ра ној гру пи. 
Рад Зе ле не гру пе за сни ва ће се на про-
мо ци ји за шти те жи вот не сре ди не, ослу-
шку ју ћи гра ђа не, њи хо ве по тре бе и су ге-
сти је за здра ви ју за јед ни цу. 

– Пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну је 
пра во сва ког чо ве ка. Ода тле је по те кла 
же ља да офор ми мо гру пу ко ја ће би ти у 
ко му ни ка ци ји са на шим су гра ђа ни ма, 
ци вил ним сек то ром и при вре дом, ка ко 
би смо са ра ђи ва ли и уна пре ђи ва ли ква-
ли тет жи вот не сре ди не у Срем ској 

Ми тро ви ци. Пи та ње еко ло ги је се по чи ње 
убр за но раз ви ја ти и за то сма тра мо да је 
бит но да се од бор ни ци свих по ли тич ких 
стра на ка при кљу че, јер за шти та жи вот не 
сре ди не не по зна је по ли тич ке бо је, ни ти 

гра ни це. Кроз три би не, се ми на ре и та ко-
зва ну „зе ле ну сто ли цу“, уго сти ће мо 
пред став ни ке ци вил ног сек то ра, при вре-
де, На род не и по кра јин ске скуп шти не АП 
Вој во ди не, ко ји низ го ди на, та ко ђе, уче-
ству ју у ра ду зе ле них пар ла мен тар них 
гру па. На ша же ља је да Ми тро ви ца бу де 
град без от па да, ко ји се кре ће у сме ру 
одр жи вог раз во ја и ус по ста вља ња енер-
гет ске ефи ка сно сти, ре кла је Та ма ра 
Мил ко вић, пред сед ни ца не фор мал не 
Зе ле не од бор нич ке гру пе Скуп шти не 
гра да Срем ска Ми тро ви ца и до да ла да 
је фор ми ра ње гру пе јед на од ак тив но сти 
про гра ма „За јед но за ак тив но гра ђан ско 
дру штво“. У окви ру тог про гра ма Град 
Срем ска Ми тро ви ца спро во ди про је кат 
„Одр жи ви раз вој за све – плат фор ма за 
ло кал ни ди ја лог“.

За ин те ре со ва ни гра ђа ни ће има ти 
при ли ку да при су ству ју сва кој сед ни ци 
не фор мал не Зе ле не од бор нич ке гру пе, 
сва ком пре да ва њу или три би ни и сло-
бод но ће мо ћи да из но се сво је ми шље-
ње и су ге сти је.  А. Плав шић

Та ма ра Мил ко вић

Са сед ни це

ОП ШТИ НА ШИД

Кон сти ту тив на сед ни ца
со ци јал но  еко ном ског са ве та

У са ли Скуп шти не оп шти не Шид 28. ја ну а ра, одр жа на је кон-
сти ту тив на сед ни ца Со ци јал но - еко ном ског са ве та оп шти не. 
Сед ни цу Са ве та све ча но су отво ри ли пред сед ник Оп шти не 
Шид Зо ран Се ме но вић и по кра јин ски се кре тар за при вре ду и 
ту ри зам и пред се да ва ју ћи По кра јин ског со ци јал но - еко ном-
ског са ве та др Не над Ива ни ше вић. 

Кон сти ту тив ној сед ни ци су по ред пред став ни ка оп шти не 
Шид у Со ци јал но - еко ном ском са ве ту, при су ство ва ли и пред-
став ни ци По кра јин ског се кре та ри ја та за при вре ду и ту ри зам, 
пред став ни ци Са ве за син ди ка та Вој во ди не, по кра јин ског и 
ре пу блич ког со ци јал но - еко ном ског са ве та, пред став ни ци 
Уни је по сло да ва ца Ре пу бли ке Ср би је и Оп шти не Шид, као и 
пред став ни ци Са ве за са мо стал них син ди ка та Вој во ди не и 
Ши да. 

Пред сед ник оп шти не Шид Зо ран Се ме но вић се за хва лио 
при сут ни ма на тру ду ко ји су уло жи ли до са да ка ко би Со ци јал-
но - еко ном ски са вет оп шти не по но во от по чео са ра дом и 
ис та као да ће Са вет на пу ту ства ра ња бо љих усло ва ра да у 
оп шти ни у ло кал ној са мо у пра ви има ти искре ног и ста бил ног 
парт не ра. 

Пред се да ва ју ћи По кра јин ског со ци јал но - еко ном ског са ве та 
др Ива ни ше вић ре као је да је оп шти на Шид да нас упи са на на 
ма пу со ци јал но - еко ном ског ди ја ло га, као и то да охра бру је 
чи ње ни ца што се ши ром Вој во ди не ин тен зив но ра ди на ре ак-
ти ви ра њу ра да со ци јал но - еко ном ских са ве та. 

– Со ци јал но-еко ном ски са вет је је ди но ле гал но ме сто и 
на чин за су че ља ва ње ин те ре са по сло да ва ца, син ди ка та и 
но си ла ца јав них овла шће ња, ис та као је др Ива ни ше вић.
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Из ло жба ико на
Уче ни ци свих основ них шко ла са 

те ри то ри је Срем ске Ми тро ви це из ра ди-
ли су ико не по во дом обе ле жа ва ња 
школ ске сла ве Све тог Са ве. Из ло жба је 
отво ре на у хо лу Град ске ку ће 25. ја ну а-
ра. Тех ни ка ко ју су де ца ко ри сти ла је 
ко лаж, у са рад њи са сво јим учи те љи ма 
и ве ро у чи те љи ма, а сва ки од по ста-
вље них ра до ва по све ћен је ло зи Не ма-
њи ћа. 

Иде ја о из ра ди ико на на ста ла је Ру ми 
2014. го ди не у шко ли „Ду шан Јер ко вић“. 
Убр зо су се при дру жи ле и дру ге обра-
зов не уста но ве у зе мљи, те са да уче-
ству је чак 27 шко ла, ме ђу њи ма и срем-
ско ми тро вач ке. 

– Реч је о са да већ ве ли ком про јек ту 
у ко ме уче ству је мно го шко ла, а све је 
по те кло од учи те љи це На та ше Ста нић. 
За хвал ни смо Срем ској Ми тро ви ци јер 
се ода зва ла са ова ко ве ли ким бро јем 
уче сни ка, ре као је Ко ста Стје па но вић, 
ве ро у чи тељ Основ не шко ле „ Ду шан 
Јер ко вић“, Ру ма.

Основ на шко ла „Све ти Са ва“ је том 
при ли ком јед ну од сво јих ико на по кло-
ни ла Гра ду Срем ска Ми тро ви ца. При го-

дан дар уру чен је гра до на чел ни ци 
Срем ске Ми тро ви це.

– Основ на шко ла „Све ти Са ва“ и про-
шле го ди не је уче ство ва ла у из ло жби и 
та да смо на пра ви ли пр ву ико ну, по све-
ће ну на шем за штит ни ку и про све ти те-
љу, по ко ме шко ла но си име. Усле дио је 
мар љив рад ђа ка, чи јих је чак пет ико на 
из ло же но ово га пу та у Град ској ку ћи. 
Же ља и иде ја на ших уче ни ка и на став-
ни ка је би ла да из ра де ико ну Све тог 
Ди ми три ја, ко ју смо од лу чи ли да по кло-
ни мо свом гра ду, ре кла је ди рек то ри ца 
шко ле Дра га на Сре те но вић.

Гра до на чел ни ца Све тла на Ми ло ва-
но вић је при ли ком отва ра ња из ло жбе 
по себ ну за хвал ност упу ти ла де ци, 
ро ди те љи ма и на став ни ци ма, ко ји су 
за јед но при пре ми ли ову из ло жбу.

– По себ но ми је за до вољ ство, јер 
ви дим да су де ца на пра ви ла леп спој 
умет но сти и тра ди ци је на шег на ро да. 
По ка за ли су на тај на чин да по зна ју 
сво ју исто ри ју, ре кла је при ли ком отва-
ра ња из ло жбе Све тла на Ми ло ва но вић, 
гра до на чел ни ца Срем ске Ми тро ви це.

А. Плав шић

Дра га на Сре те но вић, Све тла на Ми ло ва но вић и Ко ста Стје па но вић

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Бес плат но
кли за ње

За хва љу ју ћи ја пан ској ком па ни ји „То-
јо та јерс“ од 28. ја ну а ра до 1. фе бру а-
ра, свим љу би те љи ма кли за ња омо гу-
ће но је бес плат но ко ри шће ње услу га 
кли за ли шта у цен тру Ин ђи је. Ка ко су 
ис та кли пред став ни ци Уста но ве Спорт-
ски цен тар, 1. фе бру ар би ће по след њи 
рад ни дан ин ђиј ског кли за ли шта, чи ме 
ће зва нич но би ти за тво ре на кли за ли-
шна се зо на, ко ја је тра ја ла око ме сец и 
по да на. Ка ко је ра ни је ис та као ди рек-
тор Уста но ве Спорт ски цен тар Или ја 
Тр бо вић, кли за ли ште је по се ти ло ви ше 
од 10 хи ља да кли за ча, што је да ле ко 
ви ше не го прет ход них го ди на. 

– На ша је од лу ка да уме сто но во го-
ди шњих кон це ра та сва ке го ди не на шим 
нај мла ђим су гра ђа ни ма, пре све га, 
обез бе ди мо за ба ву то ком зим ског рас-
пу ста. Та ко ће би ти и сле де ће го ди не- 
ре као је Тр бо вић и до дао да су  оче ки-
ва ња да ће до кра ја се зо не, 1. фе бру а-
ра, услу ге кли за ли шта ко ри сти ти још 
нај ма ње две хи ља де по се ти ла ца.

Пар кинг
код но вог вр ти ћа

За вр ше ни су ра до ви на из град њи 
пар кин га код но вог објек та вр ти ћа „Ла-
буд“ у Ин ђи ји. Пар кинг је укуп не ду жи-
не 40 ме та ра и има 15 пар кинг ме ста.  
Ра до ви ма је об у хва ће на и из град ња 
пе шач ке ста зе, по ста вља ње ивич ња ка 
и од во да за ат мос фер ске во де. Цео 
пар кинг - про стор и пе шач ка ста за 
„пре сву че ни“ су за вр шним сло јем 
ас фал та. Та ко ђе, обез бе ђе но је пар-
кинг - ме сто на ме ње но ли ци ма са 
ин ва ли ди те том. Ра до ве је ера ли зо ва-
ло Јав но пред у зе ће за упра вља ње 
пу те ви ма и пар ки ра ли шти ма „Ин ђи ја 
пут“, а вред ност про јек та је 1,8 ми ли о-
на ди на ра.

М. Ђ.

ПОЉОПРИВРЕДА

Пше ни ца у фа зи ми ро ва ња
Пр ви ве ли ки по сао ко ји че ка ра та ре на 

по чет ку ове го ди не је при хра њи ва ње пше-
ни це азот ним ђу бри ви ма. Азот је но си лац 
при но са и ква ли те та, па од ове агро тех-
нич ке ме ре у мно го ме за ви си крај њи ре-
зул тат про из вод ње. 

– При ча ти о ђу бре њу без прет ход но 
ура ђе не ана ли зе зе мљи шта и не ма мно-
го сми сла. Са мо на осно ву ана ли зе мо же 
да се од ре ди тач на ко ли чи на по треб ног 
ђу бри ва и та ко из бег ну све штет не по сле-
ди це да ва ња азо та у мањ ку или су ви шку. 
Има ју ћи у ви ду ви со ке це не ђу бри ва, ан-
ли за до би ја до дат но на зна ча ју, јер омо гу-
ћу је бо ље еко но ми са ње тро шко ви ма ве-
за ним за ње го ву на бав ку – ис ти че Го ран 
Дроб њак, струч ни са рад ник у По љо при-
вред ној слу жби у Ру ми.

Пр ве ана ли зе ко је су ура ђе не у ПСС Ру-
ма ука зу ју на не што ни жи са др жај азо та у 
зе мљи шту у од но су на прет ход не го ди не.  
Ра спон на ђе ног азо та је, ме ђу тим, до ста 
ши рок и кре ће се од 40 до 140 ки ло гра-
ма азо та по хек та ру. На зе мљи шту, где је 
на ђе но 40 ки ло гра ма азо та по хек та ру је 
по треб но при ме ни ти око 300 ки ло гра ма 
урее што, по са да шњим це на ма, из но си 
око 36.000 ди на ра по хек та ру. 

На зе мљи шту где је на ђе но 140 ки ло-
гра ма азо та по хек та ру, по треб но је при-
ме ни ти око 150 ки ло гра ма урее, што по 
са да шњим це на ма из но си око 18.000 ди-
на ра по хек та ру. Ова кве раз ли ке у по треб-
ној ко ли чи ни ђу бри ва и  из но су нов ча них 
сред ста ва го во ре у при лог то ме да ове 
го ди не тре ба ура ди ти ана ли зу зе мљи шта 

на што ве ћем бро ју пар це ла. Са при хра-
њи ва њем се мо же по че ти у фе бру а ру и 
та да се при ме њу је углав ном уреа. У мар-
ту већ тре ба да ти пред ност бр же де лу ју-
ћим ђу бри ви ма, као што су АН и КАН.  Код 
пше ни це, где је ни жи са др жај азо та тре ба 
ра ни је кре ну ти са при хра ном, док код до-
бро обез бе ђих пар це ла не тре ба жу ри ти. 

– Пше ни ца се тре нут но на ла зи у фа зи 
ми ро ва ња и ни ске тем пе ра ту ре ни су ути-
ца ле на оште ће ња ли сне ма се,  а снег ко-
ји је пао то пље њем ће по ве ћа ти за ли хе 
вла ге у зе мљи шту. Број ност гло да ра ове 
го ди не ни је из ра же на у по ре ђе њу са прет-
ход ним се зо на ма, али про из во ђа чи тре ба 
да оби ла зе пар це ле и пра те ста ње усе ва 
– упо зо ра ва Го ран Дроб њак.

С. Џа ку ла
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НО ВА СО ЦИ ЈАЛ НА УСЛУ ГА У РУ МИ

Са ве то ва ли ште
за брак и по ро ди цу

У окви ру Уста но ве за 
пру жа ње услу га со ци јал-
не за шти те „Со ли дар-
ност“ у Ру ми од 2. фе бру-
а ра по чи ње са ра дом 
Са ве то ва ли ште за брак и 
по ро ди цу.

–  Са ве то ва ли ште је 
отво ре но уз по др шку 
ГИЗ-а (Не мач ка аген ци ја 
за ме ђу на род ну са рад-
њу) и ло кал не са мо у пра-
ве,  а ини ци ја ти ва за 
ње го во осни ва ње је 
по кре ну та на кон ана ли зе 
по сто је ћих и про це не 
по тре ба за но вим  услу га-
ма. Са ве то ва ли ште је по се бан ва нин сти-
ту ци о нал ни об лик со ци јал не за шти те  и 
спа да у гру пу днев них услу га у за јед ни-
ци. Свр ха Са ве то ва ли ште је по др шка 
гра ђа ни ма и гра ђан ка ма рум ске оп шти не 
у пре ва зи ла же њу кри зних жи вот них 
си ту а ци ја, ус по ста вља њу функ ци о нал-
них по ро дич них од но са, сти ца њу ве шти-
на за са мо ста лан жи вот, од но сно по бољ-
ша њу и очу ва њу ква ли те та жи во та – 
ис ти че ди рек тор Уста но ве „Со ли дар-
ност“ Бра ни слав Па вић.

Ова услу га ће се спро во ди ти кроз 
ин фор ми са ње,  кон сул та ци је, са ве то дав-
ни рад и ме ди ја ци ју. Пре вас ход но је  
на ме ње на по ро ди ца ма, ко је има ју по тре-
бу за по др шком у ус по ста вља њу на ру-
ше них по ро дич них од но са и пре вла да ва-
њу акут них кон фли ка та, за тим, по ро ди-
ца ма ко је има ју по те шко ће у функ ци о ни-
са њу у то ку или по сле раз во да, ро ди те-
љи ма ко ји же ле да уна пре де сво је ро ди-
тељ ске ком пе тен ци је, па ро ви ма ко ји 
же ле да уна пре де свој парт нер ски од нос 
и по је дин ци ма ко ји же ле да ра де на про-
ме ни од ре ђе них обра за ца по на ша ња 
или на по бољ ша њу ква ли те та свог жи во-
та.

– Рад Са ве то ва ли шта се ба зи ра на 
ин ди ви ду ал ном при сту пу у ра ду са ко ри-
сни ци ма, ка ко би по др шка у нај ве ћој 
ме ри од го во ри ла  ис ка за ним  по тре ба ма, 

до бро вољ но сти уче шћа у 
са ве то дав ном про це су, 
по вер љи во сти  и по што-
ва ње при ват но сти, де ло-
ва њу у нај бо љем ин те ре-
су ко ри сни ка и при ме ни 
про фе си о нал них и  етич-
ких стан дар да – ука зу је 
Мар та Ми ја то вић, ди пло-
ми ра ни пси хо лог, ли цен-
ци ра ни си стем ски по ро-
дич ни са вет ник и  ме ди ја-
тор у по ро дич ним спо ро-
ви ма.

У окви ру Са ве то ва ли-
шта ће би ти ор га ни зо ва-
ни ин фор ма тив ни, пре-

вен тив ни и еду ка тив ни про гра ми. Циљ 
ових про гра ма је ја ча ње  ка па ци те та и 
ком пе тен ци ја по је ди на ца, по ро ди ца и 
дру штве них гру па, на ро чи то ра њи вих и 
мар ги на ли зо ва них, у обла сти ма уна пре-
ђе ња ро ди тељ ских ве шти на, ра да са 
де цом са смет ња ма, пре ве ни ра ње 
ри зич ног по на ша ња мла дих, про бле ми 
ста ре ња...

Тим Са ве то ва ли шта за брак и по ро ди-
цу чи не Мар та Ми ја то вић, ди пло ми ра ни 
пси хо лог, ли цен ци ра ни си стем ски по ро-
дич ни са вет ник и  ме ди ја тор у по ро дич-
ним спо ро ви ма и Из во рин ка Ко чо ски 
Је лић, ма стер де фек то лог, ТА пси хо те-
ра пе ут у еду ка ци ји.

Све за ин те ре со ва не за ко ри шће ње 
ове услу ге мо же упу ти ти Цен тар за со ци-
јал ни рад, али се мо гу обра ти ти и лич но 
пу тем меј ла: sa ve to va liš te.so li dar nost @
ru ma.rs  или на те ле фон 022/474- 281.

У Са ве то ва ли шту је рад са кли јен ти ма 
ор га ни зо ван по не дељ ком и сре дом од 9 
до 17 ча со ва, у про сто ри ја ма Уста но ве 
„Со ли дар ност“  у 

Же ле знич кој ули ци 28 и Змај Јо ви ној 
бб, где се на ла зи и Днев ни бо ра вак за 
де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју.

Бит но је ис та ћи да је ова услу га бес-
плат на за ко ри сни ке и да се фи нан си ра 
из бу џе та ло кал не са мо у пра ве.

С. Џа ку ла

Бра ни слав Па вић

Мар та Ми ја то вић

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Бу џет ре а ли зо ван
го то во сто про цент но

Чла но ви Оп штин ског ве ћа Ру ма су, 
на сед ни ци одр жа ној 25. ја ну а ра, усво-
ји ли из ве штај о из вр ше њу од лу ке о 
бу џе ту за про те клу го ди ну.

Пре ма том из ве шта ју, уку пан из нос 
при хо да и при ма ња и рас хо да и из да-
та ка оп штин ског бу џе та је пла ни ран у 
ви си ни од 2.329.537.653 ди на ра.

У про те клој го ди ни, при хо ди и при-
ма ња су оства ре ни у из но су од  

2.267.249.030 ди на ра, што је из у зе-
тан ре зул тат, бу ду ћи да је план оства-
рен са чак 98,74 про цен та. 

Исто вре ме но, рас хо ди и из да ци 
бу џе та рум ске оп шти не су у про те клој 
го ди ни из но си ли 1.887.591.074 ди на ра 
и у од но су на пла ни ра не су из вр ше ни 
са 82,2 од сто. Ка да је реч о струк ту ри 
при хо да, нај ве ћи су оства ре ни од 
по ре за на до хо дак, до бит и ка пи тал не 
до бит ке. Он је ре а ли зо ван у укуп ном 
из но су од ско ро 1,1 ми ли јар ду ди на ра, 
што је ре а ли за ци ја од око 104,5 про це-
на та у од но су на пла ни ра ни при ход. 
Исто вре ме но, по рез на за ра де је 
оства рен у из но су од  904 ми ли о на 
ди на ра или ско ро 106,4 од сто у од но су 
на пла ни ра ни при ход.

Ви ши од пла ни ра них су и при хо ди 
од по ре за на имо ви ну – уку пан из нос 
је 412,3 ми ли о на ди на ра, од но сно 
102,3 про цен та од пла на. Тран сфе ри 
са дру гих ни воа вла сти су из но си ли 
306 ми ли о на ди на ра чи ме је план 
оства рен са 99,3 про цен та.

На овој сед ни ци је до нет и пред лог 
од лу ке о из ме на ма и до пу на ма од лу ке 
о во до во ду, као и пре чи шћа ва њу 
от пад них  и ат мос фер ских во да што ће 
се на ћи и пред од бор ни ци ма Скуп шти-
не оп шти не Ру ма на сед ни ци ко ја се 
одр жа ва 2. фе бру а ра. 

На овој 49. сед ни ци Оп штин ског 
ве ћа до не та је од лу ка  о су фи нан си ра-
њу про је ка та из бу џе та Оп шти не Ру ма 
ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у 
обла сти јав ног ин фор ми са ња у овој 
го ди ни, а за те на ме не је од ре ђе но 25 
ми ли о на ди на ра. С. Џ.
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KУЛТУРНИ ЦЕН ТАР РУ МА

У фе бру а ру че ти ри
пред ста ве за де цу

РУ МА: ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ

15 ми ли о на ди на ра
за за ме ну сто ла ри је

Про те кле го ди не је у рум ској оп шти ни 
по пр ви пут ре а ли зо ван про је кат по ве ћа-
ња енер гет ске ефи ка сно сти по ро дич них 
ку ћа и ста но ва. За то је на сед ни ци Оп-
штин ског ве ћа, одр жа ној у ју лу про шле го-
ди не име но ва на Ко ми си ја за спро во ђе ње 
ме ра енер гет ске ефи ка сно сти по ро дич-
них ку ћа и ста но ва, а до нет је и  Пра вил-
ник о су фи нан си ра њу ових ме ра.

По том су рас пи са ни и кон кур си, и то пр-
во за из бор ди рект них ко ри сни ка   у спро-
во ђе њу ме ра енер гет ске ефи ка сно сти, а 
по том и за крај ње ко ри сни ке. Рок за под-
но ше ње при ја ва крај њих ко ри сни ка био је 
1. но вем бар 2021. го ди не или до утро шка 
сред ста ва.  У кон курс ном ро ку под не то је 
306 при ја ва, док је укуп на вред ност суб-
вен ци ја за при сти гле при ја ве из но си ла је 
25.122.730 ди на ра. 

С об зи ром на то да је пр во бит но за кон-
курс би ло опре де ље но 15 ми ли о на ди-
на ра Ко ми си ја је на сед ни ци, одр жа ној 
по ло ви ном сеп тем бра до не ла од лу ку да 
се кон курс при вре ме но об у ста ви, јер су 
опре де ље на сред ства утро ше на. Упра во 
за то је дру гим ре ба лан сом оп штин ског 

бу џе та опре де ље но до дат них 10 ми ли о на 
ди на ра чи ме су по кри ве не све при сти гле 
при ја ве, а кон курс је по но во отво рен. 

– Од свих при ја вље них крај њих ко ри-
сни ка, пра во на суб вен ци ју оства ри ло је 
њих 267, док је 39 при ја ва од би је но због 
не ис пу ња ва ња усло ва или су под но си о-
ци од у ста ли у то ку по ступ ка одо бра ва ња 
сред ста ва – сто ји у из ве шта ју Ко ми си је за 
спро во ђе ње ме ра енер гет ске ефи ка сно-
сти. Због бо ле сти јед ног од из во ђа ча ра-
до ва, 12 крај њих ко ри сни ка је за кљу чи ло 
анек се уго во ра, те ће се њи ма одо бре ни 
ра до ви ре а ли зо ва ти у овој го ди ни.

Од укуп но 25 ми ли о на ди на ра суб-
вен ци је, утор ше но је ми ну ле го ди не 
22.544.777 ди на ра. 

Пред сед ник СО Ру ма Сте ван Ко ва че-
вић је ис та као да се, због ве ли ког ин те-
ре сва ња гра ђа на, ло кал на са мо у пра ва 
опре де ли ла да и у бу џе ту за ову го ди ну 
бу ду обез бе ђе на сред ства за ову на ме ну. 
Реч је 15 ми ли о на ди на ра за, ка ко ка же, 
и дру штве но ко ри сну ин ве сти ци ју, с об зи-
ром на то да ће у знат ној ме ри сма њи ти 
бес по треб но ба ца ње енер ги је. С. Џ.

То ком фе бру а ра, рум ски Кул тур ни 
цен тар ће сва ка ко има ти број ну деч ју 
пу бли ку, с об зи ром на то да ће се 
то ком ме се ца од и гра ти чак че ти ри 
де чи је по зо ри шне пред ста ве. Кул тур ни 
цен тар „Бра на Црн че вић“ је до са да за 
нај мла ђу по зо ри шну пу бли ку ор га ни зо-
вао по јед ну пред ста ву у про ле ће, 
од но сно је сен и деч ју пред ста ву у окви-
ру Кул тур ног ле та. 

Са да ће ма ли ша ни у фе бру а ру сва-
ке су бо те у ма ти не тер ми ну од 11 ча со-
ва, има ти при ли ку да ужи ва ју и да се 

ра ду ју пред ста ва ма ко је ће би ти игра-
не у Ма лој би о скоп ској дво ра ни.  Пр ва 
пред ста ва се игра 5. фе бру а ра и то је 
„Цр вен ка па“, по том сле де ће су бо те 
сле ди пред ста ва „Свет ма ги је“, за тим 
„Успа ва на ле по ти ца“ и по след ња пред-
ста ва у фе бру а ру је „Принц жа ба“.

Кул тур ни цен тар „Бра на Црн че вић“ 
Ру ма ће фи нан си ра ти све тро шко ве 
ко ји се од но се на од и гра ва ње пред ста-
ва, па ће та ко и це на ула зни це би ти 
сим бо лич на и из но си ће са мо 100 ди на-
ра. С. Џ.

УДРУЖЕЊE ЖЕ НА
„ШИ МА НОВ ЧАН КЕ”

Пу на кор па да ро ва
Чла ни це Удру же ња же на „Ши ма нов-

чан ке” већ ду ги низ го ди на, на кон бо жић-
них пра зни ка по се те и Днев ни бо ра вак 
за де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју 
у Су бо ти шту. Ове го ди не, одво ји ле су 11 
по сних па ке та за ко ри сни ке, а ка ко нам је 
ре кла Ду ши ца Ми ло ше вић при пре ми ле 
су и до дат не слат ке и сла не по сла сти це.

– За хва љу ју ћи по мо ћи Оп шти не Пе-
ћин ци и Ме сној за јед ни ци Ши ма нов ци 
већ де се так го ди на об ра ду је мо ма ли ша-
не на Бад њи дан, као и ко ри сни ке Днев-
ног бо рав ка у Су бо ти шту. Од при пре мље-
них па ке ти ћа за Бо жић одво ји ле смо 11 
па ке ти ћа за Днев ни бо ра вак и до ку пи ле 
још слат ких и сла них по сла сти ца, со ки ћа 
и во ћа. Сва ке го ди не то ком пе ри о да од 
Бо жи ћа до Све тог Са ве по се ти мо на ше 
дру га ре у Су бо ти шту, а њи хо ви осме си и 
то пла до бро до шли ца су нам мо ти ва ци ја 
да на ста ви мо са на шом ак ци јом. Дру жи-
ће мо се опет то ком ус кр шњег пра зни ка – 
ре кла нам је Ду ши ца, и до да ла да су због 
епи де ми о ло шких ме ра са мо две чла ни це 
ове го ди не по се ти ле ко ри сни ке.

По ред ко ри сни ка Днев ног бо рав ка у 
Су бо ти шту, па ке ти ће су до би ла и де ца из 
спе ци јал ног оде ље ња у Ку пи но ву.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА ОГАР 
До на ци ја
Цр ве ном кр сту

Пред став ни ци Са ве та ме сне за јед ни це 
Огар до ни ра ли су ве ће ко ли чи не по лов не 
зим ске гар де ро бе Цр ве ном кр сту Пе ћин-
ци, на ме ње не гра ђа ни ма сла би јег ма те-
ри јал ног ста ња.

Ка ко нам је ре као пред сед ник Са ве та 
МЗ Огар Ми лан Алек сић, до ни ра но је 30 
ку ти ја ко ри шће не зим ске оде ће за де цу и 
од ра сле, а при ку пље на је и од ре ђе на 
ко ли чи на зим ске обу ће.

– Због пан де ми је, јед но вре ме из без-
бед но сних раз ло га, ни смо ор га ни зо ва ли 
ак ци је при ку пља ња по лов не гар де ро бе, 
али смо са до ла ском хлад ни јих да на 
од лу чи ли да се ак ти ви ра мо и да по мог не-
мо ко ли ко мо же мо – из ја вио је Алек сић.

По ре чи ма се кре тар ке пе ћи нач ког 
Цр ве ног кр ста Гор да не Ко ње вић, до на ци-
ја је сти гла у пра вом тре нут ку, јер су се 
за ли хе у Цр ве ном кр сту сма њи ле, а ка ко 
је за хла ди ло по тра жња за зим ском оде-
ћом и обу ћом је по ра сла, по себ но ка да је 
у пи та њу деч ја зим ска гар де ро ба.
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Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си ни-
ша Ђо кић по се тио је 25. ја ну а ра оп шти ну 
Ле по са вић на Ко со ву и Ме то хи ји. Он је 
том при ли ком, по во дом школ ске сла ве 
Све тог Са ве, као дар пе ћи нач ке ло кал не 
са мо у пра ве, де ци из ове оп шти не уру чио 
слат ке па ке те и уче нич ке сти пен ди је.

Пред сед ник Ђо кић је за јед но са до ма-
ћи ном, пред сед ни ком Оп шти не Ле по са-
вић Зо ра ном То ди ћем, уру чио 111 слат-
ких па ке та ма ли ша ни ма из Пред школ ске 
уста но ве „Бам би“ у Со ча ни ци, као и пет 
уче нич ких сти пен ди ја де ци без јед ног 
или оба ро ди те ља из оп шти не Ле по са-
вић.

Ђо кић је том при ли ком на гла сио да му 
је по себ на част сва ки до ла зак на Ко со во 

и Ме то хи ју и у оп шти ну Ле по са вић, и да 
је сре ћан ка да је у при ли ци да об ра ду је 
де цу из ју жне срп ске по кра ји не.

– Оп шти на Пе ћин ци има мо гућ но сти, 
хо ће и на ста ви ће да по ма же наш на род 
на Ко со ву и Ме то хи ји. Ру ко вод ство на ше 
оп шти не сма тра да је, по ред све га што 
др жа ва чи ни на пла ну по др шке на шем 
на ро ду на Ко со ву и Ме то хи ји, нео п ход но 
и да ло кал не са мо у пра ве из цен трал не 
Ср би је и Вој во ди не да ју свој пун до при-
нос оп стан ку Ср ба на овим про сто ри ма 
– по ру чио је Ђо кић.

Пред сед ник Оп шти не Ле по са вић Зо-
ран То дић за хва лио се го сти ма на по се ти 
и, ка ко је ре као, кон стант ној бри зи и по-
др шци.

– Сва ка по се та на ших осве до че них 
при ја те ља из Пе ћи на ца пра ви је пра зник 
за на шу оп шти ну. Ово је са мо још је дан у 
ни зу до ка за да ни смо са ми, да су на ши 
при ја те љи увек уз нас. За хва љу је мо им 
се јер на шој де ци до но се до дат ну ра дост. 
А ми као ло кал на са мо у пра ва тру ди ће-
мо се да уз по моћ Кан це ла ри је за Ко со во 
и Ме то хи ју и др жа ве Ср би је обез бе ди мо 
све по треб не усло ве ка ко би на ша де ца 
има ла без бри жно де тињ ство – из ја вио 
је То дић и до дао да оп шти на Ле по са вић 
ду гу је за хвал ност и ве ли ком ху ма ни тар-
цу Ми ју Ра до ва но ви ћу из се ла Ка ме ни ца 
ко ји се, ка ко је ре као, не се бич ним за ла-
га њем тру ди да по мог не на шем на ро ду и 
де ци на те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић.

ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ СИНИША ЂОКИЋ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Посета општини Лепосавић

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ У ПЕ ЋИН ЦИ МА И ШИ МА НОВ ЦИ МА

Ме ђу да ва о ци ма и пред сед ник 
Оп шти не Си ни ша Ђо кић

Ме ђу до бро вољ ним да ва о ци ма кр ви, 
ко ји су 28. ја ну а ра уче ство ва ли у ак ци ја-
ма у Пе ћин ци ма и Ши ма нов ци ма, био је 
и пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Си ни ша 
Ђо кић ко ји је до бро вољ ни да ва лац ду-
же од три де це ни је. Он је том при ли ком 
на гла сио зна чај до бо ров љног да ва ла-
штва кр ви ко је, ка ко је ис та као, спа са ва 
људ ске жи во те.

– Увек ми је дра го ка да сам у мо гућ но-
сти да дам крв. Ја бих по звао све на ше 
гра ђа не ко ји то мо гу да узму уче шћа у 
овим ху ма ним ак ци ја ма, са све шћу да 
сва ки пут ка да да ју крв не ко ме спа са ва-
ју жи вот – по ру чио је пр ви чо век пе ћи-
нач ке Оп шти не.

Пе ћи нач ки Цр ве ни крст у са рад њи са 
Ин сти ту том за тран сфу зи ју кр ви Вој во-
ди не, ре дов но ор га ни зу је ак ци је до бро-
вољ ног да ва ња кр ви у пе ћи нач кој оп-
шти ни, а по ре чи ма се кре тар ке Цр ве ног 
кр ста Гор да не Ко ње вић, по ред ре дов-
них ак ци ја ор га ни зу ју и ван ред не ак ци је, 
ко је се ре а ли зу ју са пред у зе ћи ма и ком-
па ни ја ма са те ри то ри је оп шти не.

– Да на шње ак ци је у Ши ма нов ци ма 
и Пе ћин ци ма спа да ју у на ше ре дов не 
ак тив но сти. По оно ме што до са да ви-
дим, од зив је до бар с об зи ром на епи де-
миј ску си ту а ци ју. У ор га ни за ци ји ак ци ја 
има мо по др шку ло кал не са мо у пра ве, 
Кул тур ног цен тра Пе ћин ци и мно гих 

дру гих. За хва љу јем се пред сед ни ку Оп-
шти не што се лич ним при ме ром укљу-
чио у про мо ци ју до бро вољ ног да ва ла-
штва кр ви и на дам се да ће мно ги на ши 
су гра ђа ни сле ди ти ње гов при мер – из ја-
ви ла је Ко ње вић.

У ак ци ји у Пе ћин ци ма крв је по ну дио 
31 да ва лац, а да ло је 30, док је је дан да-
ва лац од би јен из ме ди цин ских раз ло га. 
Ме ђу да ва о ци ма је би ло 11 же на и 5 но-
вих да ва ла ца. 

У Ши ма нов ци ма крв је по ну ди ло 11 
да ва ла ца и сви су је успе шно да ли, а 
ме ђу да ва о ци ма су би ле че ти ри при пад-
ни це леп шег по ла и је дан но ви да ва лац 
кр ви. 

Синиша Ђокић је добровољни давалац крви дуже од три деценије
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Но ва ди рек тор ка
Цен тра за со ци јал ни рад

У Ири гу је про шлог пет ка, 
28. ја ну а ра, одр жа на 19. сед-
ни ца Скуп шти не оп шти не. 
Од бор ни ци су усво ји ли из ме-
не и до пу не од лу ке о из ра ди 
Пла на ге не рал не ре гу ла ци је 
Врд ни ка. Ка ко је ре као Оли-
вер Ог ња но вић, из ве сти лац 
по овој тач ки днев ног ре да, 
ове из ме не су ну жне због 
ускла ђи ва ња са ак ти ма Вла-
де Ср би је и Про стор ног пла-
на оп шти не Ириг.

Усво је на је остав ка ди рек-
тор ке Цен тра за со ци јал ни 
рад Сил ва не Ла ћа рац, због 
пре ла ска на дру го рад но ме-
сто. За вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Цен тра на ман дат 
од шест ме се ци, иза бра на је 
Ми ра Ра ду ло вић, ди пло ми-
ра на прав ни ца. Она се за-
хва ли ла на из бо ру и ре кла 
да је до бро упо зна та са ра-
дом Цен тра, јер је у ње му за-
по сле на још од 1992. го ди не.

Ди рек тор ка Срп ске чи та-
о ни це Ве ра Нов ко вић је од-
бор ни ци ма из ло жи ла план 
ра да ове уста но ве кул ту ре за 
2022. го ди ну. Ка ко је ре кла, 
план је ам би ци о зно за ми-
шљен, а Срп ска чи та о ни ца 
ће то ком 2022. го ди не обе ле-
жи ти и три зна чај на ју би ле ја. 

– Обе ле жи ће мо 180 го ди на 
по сто ја ња Срп ске чи та о ни-
це, 60 го ди на од одр жа ва ња 
пр вог са бо ра би бли о те ка ра 
и 100 го ди на од ро ђе ња Бо-
ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи-
за, ре кла је Ве ра Нов ко вић.

Она је, та ко ђе, на ја ви ла да 
ће Срп ска чи та о ни ца у окви-

ру из да вач ке де лат но сти ове 
го ди не об ја ви ти књи гу о 180 
го ди на по сто ја ња Срп ске 
чи та о ни це. По ред то га, из 
штам пе ће иза ћи но ва збир-
ка по е зи је То до ра Бјел ки ћа и 
књи га дра ме до бит ни ка ово-
го ди шње Ми хи зо ве на гра де. 

Од бор ни ци Скуп шти не 

оп шти не Ириг су усво ји ли 
про грам ра да Срп ске чи та о-
ни це, а ка ко је на ја ви ла ди-
рек тор ка, уско ро ће се пред 
њи ма на ћи и из ве штај о ра ду 
ове уста но ве кул ту ре, ко ја је 
јед на од нај ста ри јих у Ср би-
ји.

С. Ћ.

Ми ра Ра ду ло вић, в. д. ди рек то ра 
Цен тра за со ци јал ни рад

Ве ра Нов ко вић, ди рек тор ка 
Срп ске чи та о ни це

МИ ТРО ВИ ЦА НА „AGRO BEL GRA DE“ САЈ МУ 

Пред ста вљен
по љо при вред ни по тен ци јал

„АGRO BEL GRA DE“ је ме ђу на род ни 
са јам ско – кон фе рен циј ски до га ђај ко ји 
оку пља нај ва жни је ком па ни је из обла сти 
во ћар ства, по вр тар ства и ви но гра дар-
ства, као и по љо при вред не за дру ге из 
Ср би је, ре ги о на и ино стран ства. На Сај-
му се пред ста ви ло пре ко 300 из ла га ча из 
не ко ли ко др жа ва и ре ги о на, по ка зав ши 
са рад њу у тр го ви ни, је дин ство и бо гат-
ство Бал ка на. Са јам „Аgro Bel gra de 2022“ 
је отво рио ми ни стар по љо при вре де Бра-
ни слав Не ди мо вић. Ове го ди не, уче шће 
на Сај му узео је и град Срем ска Ми тро-
ви ца, пред ста вив ши бо гат ство ма лих ло-
кал них по љо при вред них про из во ђа ча.

Пре ма ре чи ма Пе тра Са мар џи ћа, за-
ме ни ка гра до на чел ни це, Ми тро ви ца је 
бо гат по љо при вред ни крај ко ји има чи ме 
да се по хва ли и шта да по ну ди - од ме да, 
ра ки је, ви на, пре ко си ре ва, ме сних пре-
ра ђе ви на, до со ко ва, зим ни це и оста лих 
спе ци ја ли те та. На ми тро вач ком штан ду 
је сво је про из во де пред ста ви ло 15 про-

из во ђа ча по љо при вред но пре храм бе них 
про из во да, на Сај му ко ји омо гу ћа ва кон-
такт по љо при вред ни ка са по тен ци јал ним 
парт не ри ма и куп ци ма, али и раз ме ну 
зна ња и ин фор ма ци ја. Град Срем ска Ми-
тро ви ца и ло кал на Аген ци ја за ру рал ни 
раз вој, пре у зе ли су ком плет ну ор га ни-
за ци ју на сту па ми тро вач ких из ла га ча на 
Сај му, у ци љу по ве ћа ња њи хо ве ви дљи-
во сти на тр жи шту. Њи хо вим пред ста-
вља њем до при но си се и пред ста вља њу 
по тен ци ја ла ми тро вач ког агра ра, али и 
ту ри стич ког по тен ци ја ла. Уз по љо при-
вред ни ке из ла га чи су и се о ска ту ри-
стич ка до ма ћин ства, као и про из во ђа чи 
тра ди ци о нал них за нат ских про из во да и 
ру ко тво ри на. Ови из ла га чи пред ста вља-
ју Срем ску Ми тро ви цу и на пор Гра да је 
да они бу ду је дин стве ни што се пла ни-
ра оства ри ти за јед нич ким на сту пи ма као 
и кроз „Кор пу ло кал них про из во да“, ко ја 
се на тр жи ште пла си ра као град ски су-
ве нир.

СТА РА ПА ЗО ВА

Без бед но ст
у са о бра ћа ју

У ци љу по ве ћа не без бед но сти са о-
бра ћа ја, Са вет за без бед ност са о бра ћа-
ја оп шти не Ста ра Па зо ва  ве ли ку па жњу 
по све ћу је еду ка ци ји.  Ак ци је су усме ре не 
ка свим ста ро сним гру па ма и  свих уче-
сни ка у са о бра ћа ју, по себ но нај мла ђих. 
То ће би ти њи хов при о ри тет и ове го ди-
не, ка да им је  бу џет ве ћи у по ре ђе њу са 
прет ход ном го ди ном, та ко да ће  из но си-
ти  око 15 ми ли о на ди на ра (од на пла ће-
них ка зни за са о бра ћај не пре кр ша је –  
ло кал ној са мо у пра ви иде 30 од сто, а 70 
у ре пу блич ки бу џет)  и пла ни ра но је да 
се по но ве све ак ци је ре а ли зо ва не у про-
шлој го ди ни, јер се по ка за ло да су на и-
шле на до бар од зив и по зи ти ван од јек у 
јав но сти. 

За јед но са Аген ци јом за без бед ност 
са о бра ћа ја ор га ни зо ва ће се Па жљив ко-
ва смо тра  за уче ни ке пр вог и дру гог 
раз ре да,  пла ни ра но је по ста вља ње 
си сте ма за ви део - над зор и де тек ци ју 
са о бра ћај них пре кр ша ја и на ста ви ће се 
са по де лом деч јих ау то се ди шта, а за ову 
на ме ну опре де ље но је 2,5 ми ли о на 
ди на ра.   З. К.
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СТА РА ПА ЗО ВА: УРУ ЧЕ НО ПРИ ЗНА ЊЕ ПЛА КЕ ТА „СВЕ ТЛОСТ“                                                            

Нај бо љи по је ди нац Ја на Ру ман,
нај бо љи ко лек тив ОКУД „Све ти Са ва“

Пла ке та „Све тлост“, нај ве ће при зна ње 
у кул ту ри ко је до де љу ју Са вез ама те ра, 
Цен тар за кул ту ру и Оп шти на Ста ра Па-
зо ва, об но вље на је пре де сет го ди на.  
Пре га о ци и ства ра о ци у кул ту ри се на-
гра ђу ју уо чи Са вин да на, а при зна ња се 
до де љу ју за по стиг ну те успе хе у прет-
ход ној го ди ни, али и за ду го ди шњи до-
при нос раз во ју кул тур ног ама те ри зма. 
Ове го ди не је уру че но 43 при зна ња.

– Го ди на иза нас ни је би ла ни ла ка ни 
ле па, али ама те ри су ипак би ли вред-
ни. Одр жа но је ви ше смо три и фе сти-
ва ла, он лајн или ужи во, а на ши чу ва ри 
тра ди ци је и ства ра о ци су би ли из у зет но 
успе шни, ре кла је на по чет ку све ча но сти 
Ан ђел ка Ма ли, пред сед ни ца УО Са ве за 
ама те ра оп шти не Ста ра Па зо ва.

Јед но спе ци јал но при зна ње за  ду го-
го ди шњи  до при нос  раз во ју  ама тер ског  
ства ра ла штва - Пла ке та „Све тлост“,  
пост хум но је до де ље но Ја ну Ве ре шу, 
глум цу и мај сто ру ино ва то ру сцен ских 
ефе ка та из Ста ре Па зо ве, ко је је  пре-
у зе ла  ње го ва су пру га Ка та ри на, док је 
дру го оти шло у ру ке Вла ди сла ва Фор га-
ча, ше фа на род ног ор ке стра СКУД „Хе-
рој Јан ко Чме лик“ из Ста ре Па зо ве.

– Ве о ма ми је дра го што сам при мио 
ово при зна ње.  Хар мо ни ку сви рам од 
сво је де ве те го ди не, ско ро 40 го ди на. 
По чео сам у деч јем ор ке стру, пре шао 
у ве ли ки на род ни у мом ма тич ном дру-
штву, сви рао на мно гим фе сти ва ли ма, 
те је усле ди ла јед на па у за, на кон ко је 
сам се по но во се вра тио, до вео и сво ју 
де цу, и ево ме још увек ту, са да као шеф 
ор ке стра, ре као је Вла ди слав Фор гач, 
до бит ник спе ци јал ног при зна ња.

На осно ву укуп них ре зул та та по стиг ну-
тих на так ми че њи ма, Ја на Ру ман из Ста-
ре Па зо ве, је нај бо љи по је ди нац у 2021. 
го ди ни, а нај бо љи ко лек тив ОКУД „Све ти 
Са ва“ из Но ве Па зо ве.

– Дру ги пут у исто ри ја ту ОКУД - а „Све-

ти Са ва“,  на ше дру штво је про гла ше но 
за нај у спе шни ји ко лек тив у ку лу ту ри, пр-
ви пут је то би ло  2014. и са да за 2021. 
го ди ну, а ове 2022. обе ле жа ва мо две 
де це ни је по сто ја ња. Ова при зна ња су 
са тис фак ци ја за ду го го ди шњи кон ти ну-
и ра ни рад, ре као је на кон про гла ше ња 
Мар ко Кам џи јаш, умет нич ки ру ко во ди-
лац у ОКУД - у  „Све ти Са ва“ из Но ве 
Па зо ве.

Ја на Ру ман из Ста ре Па зо ве је по не ла 
при зна ње нај бо љи по је ди нац, јер се са 
ре пу блич ке Смо тре ре ци та то ра вра ти ла 
као нај бо ља у Ср би ји.

– Про шле го ди не сам осво ји ла пр во 
ме сто у Ва ље ву, 2019. сам би ла че твр-
та. Ре ци ту јем од пр вог раз ре да основ-
не шко ле и сва ке го ди не сам сти за ла 
до по кра јин ског ни воа где сам осва ја ла 
злат не ди пло ме, та ко да би ло је до ста 
успе ха. Али, за си гур но, про шле го ди-
не је био нај ве ћи успех до са да и дра го 

ми је што сам до би ла при зна ње за нај-
бо љег по је дин ца, ре кла је сту дент ки ња 
Ја на Ру ман. 

За уче шће и на гра де на ре пу блич ким 
смо тра ма и фе сти ва ли ма у 2021. го ди ни 
ма ле злат не пла ке те су при па ле ре ци та-
то ри ма Ло ри Мер шак, Ан дре ју Си мен ди-
ћу и Ја ни Ру ман, као и ње ној мен тор ки 
Ани Си мо но вић, та ко ђе, ОКУД - у  „Све ти 
Са ва“ из Но ве Па зо ве за уче шће на ре-
пу блич кој  Смо три  на род ног ства ра ла-
штва и ре пу блич кој  Смо три  фол клор-
них ан сам ба ла, а нај ве ћа при зна ња је 
уру чи ла На та ша Ми ћић, пред сед ни ца 
СО Ста ра Па зо ва.

– Го ди на ма се по но си мо ре зул та ти ма 
ко је по сти же те на смо тра ма и фе сти-
ва ли ма, и то не са мо ре зул та ти ма већ 
и про гра ми ма ко је оства ру је те у на шој 
сре ди ни обе ле жа ва ју ћи зна чај не да ту ме 
и ма ни фе ста ци је у кул тур ном жи во ту и 
тра ди ци ји, ко ју про но си те ши ром не кад 
Ју го сла ви је а сад Ср би је, све оно што 
сте ства ра ли и у че му сте уче ство ва ли.  
Оп шти на је увек из два ја ла сред ства за 
кул ту ру. И ове го ди не смо у бу џе ту пла-
ни ра ли фи нан си ра ње обе јав не уста-
но ве кул ту ре, од ре ђе не ин ве сти ци је и 
сред ства за ама те ри зам и ве ћа сред ства 
за про гра ме и про јек те у кул ту ри, ре кла 
је На та ша Ми ћић.

Уру че но је још 20 брон за них пла ке-
ти ца за пла сман на по кра јин ски ни во 
так ми че ња и 13 сре бр них за уче шће и 
на гра де на по кра јин ским смо тра ма ли-
ков ног ства ра ла штва, деч је дра ме, ре-
ци та то ра, на род ног ства ра ла штва и 
фол кло ра од ра слих. У име на гра ђе них, 
за хва ли ла се Ка та ри на Ве реш, су пру га 
пре ми ну лог Ја на Ве ре ша. Све ча ност је 
одр жа на у по зо ри шној са ли уз при го дан 
про грам, у ор га ни за ци ји Са ве за ама те ра 
у са рад њи са Цен тром за кул ту ру а под 
по кро ви тељ ством оп шти не Ста ра Па зо-
ва. Зден ка Ко жик

Ја на Ру ман

Вла ди слав Фор гач

ОКУД „Свети Са ва“



212. FEBRUAR 2022.     M NOVINE

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА 
У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ 
Ви сок про це нат
за ра же них

У по след њих де се так да на  и у ста ро-
па зо вач кој оп шти ни бе ле жи се из у зет но 
ви сок про це нат ста нов ни ка за ра же них 
ко ро на – ви ру сом, а по ве ћан је и број 
де це са симп то ми ма ко ро не. За пет да-
на у Ко вид ам бу лан ти у Ста рој Па зо ви 
пре гле да но је пре ко 1300 па ци је на та, 
те сти ра но 550, а по зи ти ван на лаз је до-
би ло ви ше од  330 осо ба. У истом пе ри-
о ду, те сти ра но је пе де се так де це. Ско ро 
по ло ви на је би ла ин фи ци ра на  – од бе бе 
ста ре не ко ли ко ме се ци, пре ко де це из 
вр ти ћа и осно ва ца, до нај по дло жни јих 
ин фек ци ји – ста ри јих осно ва ца и сред-
њо шко ла ца. Про це нат су гра ђа на ста ри-
јих од 70 го ди на ко ји су за ра же ни је ма ли, 
а ви рус и да ље до ми ни ра ме ђу рад но ак-
тив ним ста нов ни штвом, на гла ша ва  ди-
рек тор ка До ма здра вља „Др Јо ван Јо ва-
но вић Змај“ Сне жа на Та ба ко вић.  

Ви рус се ово га пу та мно го бр же ши ри, 
али олак ша ва ју ћа чи ље ни ца је да су кли-
нич ке сли ке за ра же них углав ном лак ше, 
те го бе као што су тем пе ра ту ра, ки ја ње, 
бол но ждре ло, бр же  про ла зе и па ци-
јен ти се бр же опо ра вља ју  у од но су на 
прет ход не та ла се ко ви да 19, ка жу ме ди-
ци на ри.  

И ме ђу осо бљем ста ро па зо вач ког До-
ма здра вља има ин фи ци ра них ко ви дом, 
та ко да за по сле ни ула жу ве ли ки на пор 
да све слу жбе функ ци о ни шу нор мал но. 
Због бро ја по зи тив них ле ка ра, сма њен је 
и број док то ра на Оде ље њу оп ште прак-
се у свим ам бу лан та ма ста ро па зо вач ке 
оп шти не.

Нај ве ћи при ти сак је на Kовид ам бу лан-
ти ко ја  и да ље ра ди са шест еки па ме ди-
ци на ра, од 7 до 22 ча са. Сви гра ђа ни са 
симп то ми ма, ко ји под се ћа ју на ак ту ел ни 
ви рус, нај пре иду у Ко вид ам бу лан ту на 
пре глед и те сти ра ње, а све у ци љу из-
бе га ва ња уно ше ња ви ру са у про сто ри је 
До ма здра вља, у та ко зва ну зе ле ну зо ну.

Иа ко је  гра ђа ни ма до ступ но не ко ли ко 
вак ци на,  ин те ре со ва ње  за вак ци ну је 
опа ло. Пре ма по да ци ма До ма здра вља, 
за иму ни за ци ју  се већ не де ља ма ја вља 
ма њи број љу ди,  око 50, што пред ста-
вља ми ни ма лан број за ста ро па зо вач ку 
оп шти ну. Вак ци ну гра ђа ни мо гу при ми ти 
на ком плек су Па зо вач ких ба зе на као и у 
По ду на вљу, у  ам бу лан ти  у Ста рим Ба-
нов ци ма.  Д. Г.

МИ СТЕ РО ЗНА СМРТ СТАР ЦА ИЗ ГО ЛУ БИ НА ЦА

Об дук ци ја
от кри ва узрок

Бе жи вот но те ло Бра ни сла-
ва Са ви ћа (75) из Го лу би на ца 
про на ђе но је у че твр так, 27. 
ја ну а ра у по по днев ним са ти ма 
на дво ри шту од ку ће у ко јој је 
жи вео. На кон об дук ци је, зна ће 
се та чан узрок смр ти, а до та да 
ме шта ни овог се ла са мо на га-
ђа ју. 

На те лу стар ца би ли су ви-
дљи ви ује ди па са па су не ки по-
ве за ли са тим да су упра во пси 
лу та ли це до при не ли ње го вој 
смр ти, док они дру ги ве ле да је 
у пи та њу за де сна смрт. 

Ис пред ку ће где је жи вео 
Бра ни слав у са мом цен тру овог 
срем ског се ла, ком ши је, по зна-
ни ци, ка жу да тек ка да су угле-
да ли по ли циј ско во зи ло и хит ну по моћ 
схва ти ли су да се не што де си ло.

– Он је сам жи вео, ни је имао де це, 
оби ла зи ла га је се стра ко ја жи ви у Бе-
о гра ду. У че твр так, ка да је сти гла хте ла 
је да уђе, али је ка пи ја би ла за кљу ча на. 
Пр во је хте ла пре ко мог дво ри шта да 
уђе у по сед, али по што ни сам био код 
ку ће, оти шла је код дру гог ком ши је и та-
ко ушла - при ча Ни ко ла Ве гин (72), пр ви 
ком ши ја не срећ ног стар ца.

Ка да је Бра ни сла во ва се стра кро чи ла 
у дво ри ште, угле да ла је те ло бра та ка ко 
не по мич но ле жи на зе мљи, а ка да му је 
при шла, при ме ти ла је тра го ве ује да. То 
јој је про бу ди ло сум њу да је мо жда до-
шло до на сил не смр ти па је по зва ла по-
ли ци ју.

– Ми смо има ли до бре од но се, иа ко се 
ни смо по се ћи ва ли. Ра ни је се ба вио зе-
мљо рад њом, ме ђу тим, ка да је ви део да 
му то баш нај бо ље не иде, дао је зе мљу 
у арен ду - при ча ком ши ја Ни ко ла, до да-
ју ћи да је од је се нас ње го ва се стра по че-
ла да му сре ђу је ку ћу, ко ја је по при лич но 
за пу ште на.

И оста ле ком ши је, ка жу да су стар ца 

ви ше зна ли из ви ђе ња, не го што су се 
дру жи ли и при ча ли са њим.

– Че сто је ше тао по ули ци, ви ђа ли смо 
га. Баш по след њи пут сам га ви де ла пре 
не ко ли ко да на, про шао је по ред рад ње.- 
ка же јед на про да ва чи ца. 

Да Го лу бин ча ни има ју про бле ма са 
пси ма лу та ли ца ма, уве ри ли смо се и ми 
то ком на шег бо рав ка у овом се лу. По ред 
ви ја ња ау то мо би ла, пра ће ња де це при 
из ла ску из шко ле, љу ди ко ји из ла зе из 
про дав ни це, а би ло је и бор бе ме ђу њи-
ма и све то на не ко ли ко ме та ра од ку ће 
Са ви ћа.Ру па у до њем де лу ка пи је, упра-
во пот кре пљу је чи ње ни цу да су пси мо-
гли да уђу у дво ри ште.

– Бра ни сла во ва се стра нам је ре кла 
да је има ла кон такт са њим пре пет да на, 
да је био бо ле стан и имао је про блем са 
ви со ким крв ним при ти ском. На те лу не-
ма тра го ва бор бе, на си ља, ви дљи во је 
би ло не ко ли ко угри за, али су они мо жда 
на ста ли и по сле смр ти. Те ло је по сла то 
на Ин сти тут суд ске ме ди ци не и по сле об-
дук ци је, зна ће се та чан узрок смр ти - ка-
же наш из вор из по ли ци је.

С. Ко стић

СА О БРА ЋАЈ НА НЕ СРЕ ЋА КОД РУ МЕ

Јед но ли це по ги ну ло
У те шкој са о бра ћај ној не сре ћи, ко ја 

се до го ди ла у че твр так, 27. ја ну а ра на 
ма ги страл ном пу ту на ре ла ци ји Ру ма – 
Ја рак, по ги ну ла је јед на му шка осо ба, 
док су три би ле хо спи та ли зо ва не. Ме ђу 
њи ма је би ло и тро го ди шње де те, ко је 
је због те шких те ле сних по вре да у прат-
њи ане сте зи о ло га тран спор то ва но у 
Ур гент ни цен тар Кли нич ког цен тра 
Ср би је у Бе о град.

Пре ма не зва нич ним ин фор ма ци ја ма, 
до су да ра је до шло ка да је ау то мо бил 
мар ке голф пре шао у су прот ну са о бра-
ћај ну тра ку, оби ла зе ћи во зи ло ис пред и 
ди рект но на ле тео на во зи ло мар ке шко-
да. Во зач шко де (31) из Бе о гра да од 
за до би је них по вре да пре ми нуо је на 

ли цу ме ста, док је во зач гол фа (24) 
за до био те шке те ле сне по вре де опа сне 
по жи вот и он је пре ве зен у Оп шту бол-
ни цу у Срем ску Ми тро ви цу.

– У Ур гент ни при јем ми тро вач ке 
Оп ште бол ни це, до ве зе не су три осо бе 
по вре ђе не у са о бра ћај ној не сре ћи. Јед-
но му шко и жен ско ли це, због за до би је-
них по вре да, хо спи та ли зо ва ни су у 
Оде ље ње пште хи рур ги је, док је тро го-
ди шње де те од мах пре ве зе но за Бе о-
град - ре кла је Би ља на Срем чић, порт-
па рол Оп ше бол ни це у Срем ској Ми тро-
ви ци.

На овом пут ном прав цу са о бра ћај је 
био об у ста вљен ви ше од два са та.

С. Ко стић
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МИЛЕ НА МАР КО ВИЋ ДОБИТ НИ ЦА НИНОВЕ НАГРА ДЕ ЗА РОМАН „ДЕЦА“

НИН  ова награ да шести пут тек

Ништа не може да иза зо ве тако живу и 
жуч ну рас пра ву када је у пита њу умет-
ност и кул ту ра, као што је то избор и 
доде ла НИН - ове награ де. Са дру ге 
стра не, обич но до момен та обја ве књи-
жев ни ка и њихо вих дела која су ушла у 
ужи избор, нико се посеб но и не бри не о 
књи жев но сти и еснаф ским награ да ма у 
овој обла сти. Било како било, НИН - ова 
награ да са свим бага жом који носи на 
леђи ма, била је и оста ће нај ва жни је књи-
жев но при зна ње за писа ну реч.

Од 1954. годи не када је први пут доде-
ље на Добри ци Ћоси ћу за роман „Коре-
ни“, све га шест спи са те љи ца је доби ло 
НИН - ову награ ду. Тре ба ло је да про ђе 
три де сет чети ри годи не да прва жена 
буде лау ре ат овог при зна ња, а за наред-
них три де сет чети ри то је пошто за руком 
још њима пет. „Одав но је то поста ла 
меди о кри тет ска награ да, а фина ли сти и 
лау ре а ти се бира ју из уна пред подоб них 
иде о ло шких кру го ва и по интер ним 
заслу га ма, а све то са добром књи жев-
но шћу нема везе“, каже Мили ца Вуч ко-
вић, која је била у ово го ди шњем ужем 
избо ру.

Ова кав при лич но суров опис нај ва-
жни је струч не награ де у обла сти књи-
жев но сти тре ба узе ти са резер вом, јер 
када се то чар ши ја сло жи ла барем по 
јед ном пита њу, а пого то во ако је чар ши ја 
нај че шће „круг двој ке“. Ства ри тре ба 
појед но ста ви ти, НИН - ову награ ду у 
вре ме ну опште скри бо ма ни је и даље 
доби ја ју књи жев ни ауто ри од име на, 
пре зи ме на, ауто ри те та и зна ња. Иста 
она чар ши ја про шле годи не је „на нож 
доче ка ла“ обја ву да је Све ти слав Баса-

ра добио НИН - а дру ги пут. Јед но став но 
гле да ју ћи, Баса ра је писац, писац је 
награ ђен спи са тељ ском награ дом и што 
је нај ва жни је, оце њи ва ње умет нич ког 
дела не при па да само умет нич кој кри-
тич кој јав но сти, него и чита о цу, али је 
оце њи ва ње умет нич ког дела увек и под 
оба ве зно вео ма субјек тив но, јер се оце-
њу је из лич ног сен зи би ли те та и уку са 
кон зу мен та. И ту би била тач ка, јер ми 
жели мо награ де које има ју тежи ну и тра-
ди ци ју, чак и ако су меди о кри тет ске, јер 
НИН никад није награ дио викенд рома не 
или пет па рач ке при че.

Вра ти мо се на добит ни цу. Тек шести 
пут је жена доби ла ово при зна ње и то у 
сво јим ства ра лач ки и живот но нај плод-
ни јим годи на ма. Роман „Деца“ Миле не 
Мар ко вић, нај бо љи је роман у 2021. 
годи ни, али спи са те љи ца би веро ват но 
поно ви ла сво ју опа ску „Нећу рећи да ми 
је част, јер при ча о части није моја при-
ча“. Тако је нека ко у нај кра ћем Миле на 
Мар ко вић нај бли же ука лу пи ла свој рад, 
прем да нај о штри је одби ја да буде писац 
по калу пу: „Када сам иза шла са Павиљо
нима и Шинама, ја сам била озна че на 
као један тако бло ков ски, урба ни нови 
глас нове гене ра ци је. Није ми се ника ко 
то сви де ло да ме ста ве у калуп. Ја не 
волим ети ке те, не волим калуп. Све при-
че су моје и читав свет и неће мени нико 
да одре ди шта ћу ја да радим и шта ћу 
да певам“.

И заи ста већ у првим дра ма ма, Миле-
на Мар ко вић није писа ла, она је пева ла 
и испе ва ва ла редо ве, репли ке, опе ва ла 
лико ве који су у гну сној потра зи за чашћу, 
чој ством, људ ско шћу. У њих је сат ка ла 
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Миле на Мар ко вић (Foto: BETAP HO TO/AMIR HAM ZA GIC/DS)
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сво је стра хо ве, није кроз њих изго ва ра ла 
сво је ста во ве. Она је попут антич ке, ста-
ро грч ке песни ки ње, про зу пише у пое зи-
ји, а као одго вор на то, каже да је тан ка 
лини ја изме ђу реда и сти ха, про зе и пое-
зи је, шта је ту шта. Од прве поја ве Миле-
на Мар ко вић је исту па ла по свом, сво јим 
сти лом меша ња књи жев них фор ми, сти-
ло ва и родо ва и није је бри га да ли ће се 
неко ме сви де ти или не што епску дра му 
пише лир ски и што епске про бле ме сво-
јих јуна ка раз ре ша ва без о бра зно дана-
шње, шутом у међу нож је.

Дело „Деца“ је писа ла седам годи на и 
по фор ми је ура ди ла оно што се од ње 
оче ки ва ло, напи са ла је про зну пое му и 
роман у сти ху. Позна ју ћи њен рад ништа 
спек та ку лар но и хра бро, пот пу но нор-
мал но и јед но став но. Важно је да је ова-
ква награ да спрем на да при хва ти нову 
нор мал ност насту па нових писа ца који-
ма не да фор ма није бит на, већ се о 
фор ми и не мисли, већ је једи но важна 
сушти на у чијој осно ви посто ји при ча: „У 
том тре нут ку, 2014, има ла сам осе ћај да 
су ства ри које сам до тада писа ла досе-
гле одре ђе ни ниво. Узе ла сам да је 
пишем оног тре нут ка када сам нашла 
кључ, а то је да пишем о деци, о мени и 
деци коју сам гаји ла и о деци коју знам, 
јед на од тема и теза ове пое ме да нико 
није одра стао. Дете вас одре ди за цео 
живот, на добро или на лоше, деца су 
начин да човек дожи ви веч ност и стал но 
дожи вља ва неку врсту радо сти, а исто 
тако да су деца став ка која вам и завр ши 
живот. То су све теме и у тако зва ној 
вели кој лите ра ту ри, од 18. века, од кад је 
човек у фоку су“, каже Миле на о свом 
рома ну.

Када гово ри о себи и свом сти лу писа-
ња, Миле на пара фра зи ра Луја - Фер ди-
нан да Сели на да писац мора да окре не 
сво ју кожу и по њој бол но да пише као по 
буб њу, јер једи но што човек има је аутен-
тич ни глас, а на писцу је да у томе про-
на ђе свој стил и начин како ће писа ти. 
Сви писци пишу о оно ме што их окру жу-
је, о поро ди ца ма, о при ја те љи ма, о себи, 
само је пита ње да ли ће их име но ва ти. 

На кра ју, коли ко је заи ста бит но што је 
Миле на Мар ко вић тек шеста добит ни ца 
НИН - ове награ де, јер свет који наив но 
и деч је раз ви ја толе ран ци ју и рав но прав-
ност, у ства ри све дубље тоне у пола ри-
за ци ју. Не сме мо да дође мо у ситу а ци ју 
да се било која награ да наиз ме нич но 
доде љу је жени, мушкар цу, ста рој осо би, 
мла дој осо би, хомо сек су ал ној осо би, 
црној раси, жутој раси, белој раси и иним 
поде ла ма људи. Умет нич ка награ да је 
одраз, исти на, субјек тив ног суда кон зу-
мен та и такву је тре ба при хва ти ти. Но, 
Миле ни је тек четр де сет сед ма годи на и 
пре два де се так годи на била је одраз 
новог сти ла и нове гене ра ци је након чега 
су у Срби ји ста са ва ле озбиљ не спи са те-
љи це, оштре, бру тал не, језич ки пот ко ва-
не, лише не улеп ша ва ња и њихо во вре ме 
дола зи. Тре ба пошто ва ти оно што НИН - 
ова награ да јесте, јер нај леп ше од дома-
ће књи жев но сти што има мо, има мо 
захва љу ју ћи овом при зна њу, па било да 
је то Ћосић или Дубрав ка Угре шић, 
Оскар Дави чо или Све тла на Вел мар Јан-
ко вић, Гро зда на Олу јић, Гор да на Ћир ја-
нић, Ива на Димић...

Читан ка

ЕКСПЛОЗИЈA КО ТЛА У ПРЕД У ЗЕ ЋУ „АГРО СА ВА”
У ШИ МА НОВ ЦИ МА

Че ка ју се ре зул та ти 
ве шта че ња

У тра ге ди ји, ко ја се до го ди ла у по не-
де љак, 24. ја ну а ра у пред у зе ћу „Аго са-
ва” у Ши ма нов ци ма на стра да ла су два 
рад ни ка Бра ни мир Бо тић (36) из Ру ме и 
Го ран Ко лун џи ја (45) из Ши ма но вац. Из 
за са да још не раз ја шње них окол но сти у 
про из вод ној ха ли екс пло ди рао је ко тао 
за гре ја ње. Ис тра га још ни је за вр ше на, 
а по ли циј ски ин спек то ри су и по сле не-
сре ће не ко ли ко да на бо ра ви ли  у овом 
пред у зе ћу. Ка ко ка жу за М но ви не из 
Основ ног јав ног ту жи ла штва у Ру ми, они 
у са рад њи са по ли ци јом ра де на утвр ђи-
ва њу узро ка и окол но сти услед ко јег је 
до шло до смрт ног ис хо да. Не зва нич но 
са зна је мо да је за ме ник Основ ног јав ног 
ту жи ла штва на ло жио до дат на ве шта че-
ња, ко ја би мо жда и до ве ла до пра вог 
од го во ра – шта је до при не ло екс пло зи ји. 

Не ки од рад ни ка, ко ји су у том тре нут-
ку би ли у сме ни го во ре ка ко је је дан од 
ше фо ва ка зао да се за тво ре вен ти ли и у 
тре нут ку ка да су они при шли, до шло је 

до тра ге ди је. Да ли је не сре ћа мо гла да 
бу де из бег ну та, то се пи та ју и по ро ди це 
на стра да лих, док су оба вља ли по след-
ње при пре ме да их ис пра те на веч ни по-
чи нак.

– Бра ни ми ра по вра ти ти ни ко не мо же. 
На рав но, да би смо во ле ли да има мо ви-
ше ин фор ма ци ја шта се и ка ко де си ло, 
али на жа лост са да са мо мо же мо да на-
га ђа мо - ре као је Бра ни ми ров стриц не-
ко ли ко са ти на кон што је са знао нај стра-
шни је ве сти.

Бо тић је иза се бе оста вио су пру гу Јо-
ва ну и дво је де це од шест и три го ди не. 

– По чео је ни од че га и ка да је не што 
сте као, са да га не ма. Вре дан, пе дан тан, 
пра ви до ма ћин, су пруг, отац, то је украт-
ко био он. Ову ку ћу он је са гра дио и ка да 
је тре ба ло да ужи ва са сво јом по ро ди-
цом, на стра дао је- ис при чао је ње гов 
стриц са очи ма пу них су за.

И у Ши ма нов ци ма вла дао је мук, на-
кон тра гич не смр ти Ко лун џи је, ко ји је иза 
се бе оста вио су пру гу и дво је де це, јед-
ног сред њо школ ца и основ ца. 

– Жи вим на око 800 ме та ра од фа бри-
ке и чуо сам не ку де то на ци ју, тек ка сни је 
ка да сам оти шао у про дав ни цу чуо сам 
шта се до го ди ло. У „Агро са ви“ има до ста 
по ро ди ца ко је ту ра де, та ко ка да су им 
ре кли да иду ку ћа ма, вест се про чу ла – 
ка же Ра до ван З. из овог ме ста, до да ју ћи 
да о на стра да лом Го ра ну има са мо ре чи 
хва ле.

С. Ко стић

Тра ге ди ја се до го ди ла у про из вод ној 
ха ли хра не за псе и мач ке, ко ја је још у 
при пре ми. Ина че, ова фир ма је по зна-
та по про из вод њи пе сти ци да, а са да је 
ре ши ла да про ши ри асор ти ман. По во-
дом ове не сре ће, ни ко се ни је огла ша-
вао из фир ме.

И да ље ћут ње

ОШ „ПЕ ТАР КО ЧИЋ“ ИЗ ИН ЂИ ЈЕ

Први у Срему

Са вез за школ ски спорт Сре ма до де лио 
је на гра де нај у спе шни јим шко ла ма Сре ма 
за по стиг ну те ре зул та те у школ ском спор-
ту за 2020/2021. школ ску го ди ну. На гра де 
нај у спе шни јим шко ла ма до де лио је пред-
сед ник Са ве за за школ ски спорт Ср би је и 
не ка да шњи од бој ка шки ре пре зен та ти вац 
Ср би је Жељ ко Та на ско вић. 

У укуп ном пла сма ну нај у спе шни ја 
основ на шко ла је ОШ „Пе тар Ко чић“ из 
Ин ђи је са осво је них 1.343 бо да за по стиг-
ну те ре зул та те на ре пу блич ким так ми че-
њи ма у атле ти ци, ми ни атле ти ци, ко шар-
ци, ма лим олим пиј ским игра ма, стре ља-

штву и ка ра теу. По ме ну та обра зов на 
уста но ва из бо ри ла је и пр во ме сто у 
ка те го ри ји пи о ни ра са осво је них 824 бо да 
и тре ће ме сто у ка те го ри ји пи о нир ки са 
осво је них 519 бо до ва. 

Тре ће ме сто у ка те го ри ји пи о ни ра из бо-
ри ла је ОШ „Бра ћа Гру ло вић“ из Бе шке, 
ко ја је нај бо ље ре зул та те по сти гла осво-
јив ши 1. ме сто на ре пу блич ком пр вен ству 
у ру ко ме ту. Нај бо ља у кон ку рен ци ји сред-
њих шко ла је ТШ „Ми хај ло Пу пин“ ко ја је 
из бо ри ла 2. ме сто са осво је них 322 бо да 
у кон ку рен ци ји омла ди на ца.

М. Ђ.

На гра ђе не нај бо ље шко ле у школ ском спор ту
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АН ТОН ПА ВЛО ВИЧ ЧЕ ХОВ: ПЛА НЕ ТАР НИ ГЕ НИ ЈЕ И ЈЕД АН ОД НАЈ БО ЉИХ СИ НО ВА 
РУ СИ ЈЕ

Цве ће за Че хо ва
29. ја ну а ра 1860. го ди не 

ро ђен је Ан тон Па вло вич 
Че хов у лу ци Та ган рог на 

ју гу Ру си је. Пре ми нуо је 
1904. го ди не од ту бер ку ло
зе. По жи вео све га 44 го ди
не. На при ме ру тог жи во та, 

тај не ко или не што што 
по зна је тај ну по чет ка и 

кра ја је још јед ном по ка
зао ко ли ко је жи вот ни век 

ре ла ти ван. То ком свог 
жи во та, Че хов је на пи сао 
17 дра ма и око 600 при ча, 

те се сма тра јед ним од 
нај ве ћих но ве ли ста европ

ског ре а ли зма, је дан од 
нај зна чај ни јих ру ских дра
ма ти ча ра, за чет ник пси хо
ло шког ре а ли зма у дра ми 

али и књи жев но сти, Че хов 
је за са мо 44 го ди не жи во

та оства рио пла не тар ни 
зна чај

„ Жи вот је, кад ни је из ми шљо ти на пси-
хо ло га, вр ло те шка ствар.“ - А. П. Че хов. 
Од у век се пи там, по сто ји ли не ко или 
не што, ко би на са мом по чет ку не чи јег 
жи во та мо гао зна ти ко ли ко ће жи вот тра-
ја ти? Ко ли ко ће то би ти ве ли ка суд би на, 
ве ли ка или ма ла лич ност? Ко ли ко сре ће 
и ту ге ће се до го ди ти? Успо на, па до ва, 
три јум фа, ко ли ко ле по те?  Да ли ће и 
ко ли ко зна ча ја та лич ност оста ви ти за 
нај бли же, са вре ме ни ке, по ко ле ња, ге не-
ра ци је и ге не ра ци је?

29. ја ну а ра 1860. го ди не ро ђен је 
Ан тон Па вло вич Че хов у лу ци Та ган рог 
на ју гу Ру си је. Пре ми нуо је 1904. го ди не 
од ту бер ку ло зе. По жи вео све га 44 го ди-
не. На при ме ру тог жи во та, тај не ко или 
не што што по зна је тај ну по чет ка и кра ја 
је још јед ном по ка зао ко ли ко је жи вот ни 
век ре ла ти ван. То ком свог жи во та, Че хов 
је на пи сао 17 дра ма и око 600 при ча, те 

се сма тра јед ним од нај ве ћих но ве ли ста 
европ ског ре а ли зма, је дан од нај зна чај-
ни јих ру ских дра ма ти ча ра, за чет ник пси-
хо ло шког ре а ли зма у дра ми али и књи-
жев но сти, Че хов је за са мо 44 го ди не 
жи во та оства рио пла не тар ни зна чај.

И ја да нас, овог ја ну а ра, ви ше од сто 
го ди на ка сни је ста вљам бу кет нај леп-
ших бе лих ка ла на име и де ло Че хо вље-
во, док то ра и пи сца ко ји је оста вио све-
вре мен ски траг у свет ској ли те ра ту ри и 
по зо ри шту.

У по зо ри ште се за љу био на пр ви 
по глед, као и сви они ко ји су оста ли у 
по зо ри шту јер ка ко ка жу ин фек ци ја 
по зо ри штем се до го ди од мах или ни кад. 

Че хов је био и остао је дан од нај ве ћих 
дра ма ти ча ра свет ских раз ме ра. Ма ни-
ром сва ког ге ни ја, ли ша вао се су ви шног. 
Са еле гант ном јед но став но шћу гра дио 
је сво је ли ко ве, окре ну те ка се би са 

ни зом уну тра шњих дра ма и пре и спи ти-
ва ња. Без су ви шне па те ти ке и па то са, 
сме штао их у вре ме ко је не про ла зи, на 
има ња где се до го ди све и не до го ди се 
ни шта. Као и у би ло чи јем жи во ту.

Све те љу ба ви, све че жње, сва уми ра-
ња, раз о ча ре ња, па до ви, гре хо ви, ка ја-
ња, ло мо ви не до ла зе на ја вље ни фан-
фа ра ма и ва тро ме ти ма, ни ти се ру ше 
гра до ви због на ших ту га и про ма ша ја 
ма да би ми то че сто во ле ли. Не, ни шта 
од то га. Све оста је исто као што је би ло. 
Ниг де се ни шта ни је про ме ни ло, осим у 
те би са мом. Е то је Че хов умео да на пи-
ше. Не по гре ши во, тач но, баш та ко. 

Ње го ве ју на ки ње су слу чај но Со ња, 
Ни на За реч на, Је ле на Ан дре јев на, 
Ма ша, Ол га, а са свим си гур но то мо же 
би ти и не ка ка сир ка, оп штин ска слу жбе-
ни ца, би ло ко ја глу ми ца. Књи го во ђа ко ја 
ће по сле сру ше ног це лог све та уну тар 

Ан тон Па вло вич Че хов (фо то: Ви ки пе ди ја)
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се бе, ура ди ти још је дан за вр шни ра чун, 
глу ми ца ће до ћи на још јед ну про бу, 
ка сир ка про ку ца ти још је дан ар тикл и 
умре ти из ну тра а то ни ко не ће при ме ти-
ти.

И све се ме ња. Овај свет се ме ња. 
Си сте ми, тех но ло ги ја, на чин жи во та. 
Жи вот је дру га чи ји од вре ме на кад је 
Че хов жи вео. Али чо век, чо век је исти. 
Са свим сво јим ни јан са ма, осе ћа њи ма, 
хте њи ма, ин тро спек ци ја ма чо век је сву-
да на све ту исти и сад и пре јед ног ве ка. 
По ред оста лог у то ме ле жи Че хо вље ва 
ак ту ел ност и да нас у по зо ри шту ши ром 
све та.

„И за хи ља ду го ди на чо век ће исто 
ова ко уз ди са ти: „Ах, те шко је жи ве ти“ – и 
у исти мах ова ко исто као и са да, бо ја ће 
се и не ће хте ти да умре.“, А. П. Че хов.

Био је ве ли ки ху ма ни ста. По про фе си-
ји је био ле кар, ма да ни кад ни је сте као 
док тор ску ти ту лу, због не за вр ше ног 
ди плом ског ра да. У пе ри о ду од 1892-
1893. вла да ла је епи де ми ја ко ле ре, а 
Че хов је бес плат но ле чио нај си ро ма-
шни је љу де.

Кроз жи вот је ишао са две љу ба ви, 
два ра зно род на та лен та са истом ми си-
јом, ме ди ци на и ли те ра ту ра. Обе има ју 
за крај њи циљ оздра вље ње чо ве ка. 
Ка ко умет ни ци жи ве ду же од свог ве ка и 
вре ме на и да нас се ле чи мо и бо ље раз-
у ме мо свет за хва љу ју ћи ње го вим ли те-
рар ним за хва ти ма. 

У Мо скви по сто ји по зо ри ште МХТ по 
име ну А. П. Че хо ва. По че так ра да Ху до-
же стве ног те а тра (МХТ име на Че хо ва) 
ве зу је се за, са да већ исто риј ски су срет, 
ње го вих осни ва ча Кон стан ти на Сер ге је-
ви ча Ста ни слав ског и Вла ди ми ра Ива-
но ви ча Не ми ро ви ча – Дан чен ка. Пр ви, 
пра ви по зо ри шни ус пе си овог те а тар 
ве за ни су за дра ма тур ги ју А. П. Че хо ва и 
М. Гор ког. У овом су по зо ри шту пре ми-
јер но из ве де на Че хо вље ва де ла „Га-
леб“, „Уј ка Ва ња“, „Три се стре“, „Ви шњик“ 
као и де ло „На дну“ од Гор ког. Би ле су то 
пред ста ве ко је су у ве ли кој ме ри тра си-
ра ле пут овог по зо ри шта. Ме ђу тим, оно 
што је ин те ре сант но у ве зи ра да на овим 
пред ста ва ма је сте то да је ство рен но ви 
тип глум ца ко ји ће се, при ли ком при пре-
ма ња уло ге, пре да ва ти пси хо ло ги ји 
ли ка. Ни је тај на да је при ли ком ра да на 
тим пред ста ва ма Ста ни слав ски при ку-
пио обим ну гра ђу за ње го ву чу ве ну књи-
гу „Си стем“ ко ја и дан-да нас пред ста-
вља осно ву за уче ње за све оне ко ји се 
ла те глу мач ког хле ба.

На кон Ок то бар ске ре во лу ци је, 1919. 
го ди не но ве вла сти су, као и у мно гим 
дру гим слу ча је ви ма, име ну овог те а та ра 
до да ли од ред ни цу „Ака дем ски“ та ко да 
је у на ред них осам де сет пет го ди на овај 
те а тар но сио име Мо сков ски ху до же-
стве ни ака дем ски те а тар (МХАТ). 2004. 
го ди не те а тру је вра ћен пр во бит ни на зив 
Мо сков ски ху до же стве ни те а тар име на 
А. П. Че хо ва. (Р. Зу бац)

Иа ко га из во ри опи су ју као шар ме ра 
ко јем су да ме те шко одо ле ва ле у Че хо-
вље вом емо тив ном жи во ту ва жно ме сто 
за у зи ма са мо јед на же на, глу ми ца Ол га 
Кни пер. То је би ла љу бав кру ни са на 
бра ком, са мно го че жње, пи са ма, не до-
ста ја ња. Ан тон и Ол га су жи ве ли одво је-
но због ње го ве бо ле сти и ње них оба ве за 
у по зо ри шту. Он је бо ло вао углав ном на 

Јал ти, а она је но си ла ре пер то ар у 
Мо сков ском МХТ. Ако по же ли те јед ном 
да ис тра жи те њи хо ву пре пи ску ви де ће те 
ко ли ко ду би не и сло је ва мо же да има 
је дан од нос. Ко ли ко по што ва ња и раз у-
ме ва ња... Али ипак се на ме ће пи та ње 
за што по ред то ли ке же ље и та квих емо-
ци ја ни су ор га ни зо ва ли жи вот та ко да 
жи ве за јед но?  Мо жда су се пла ши ли, 
мо жда су же ле ли да са чу ва ју иде ју јед но 
о дру гом, мо жда су на не све сном ни воу 
же ле ли да па те, мо жда су за зи ра ли од 
бли ско сти. Исти на је да су се раз у ме ли, 
и исти на је да су по сто ја ле жи вот не 
окол но сти ко је су их раз два ја ле. „А што 
сад ни смо за јед но, кри ви ца ни је ни до 
те бе ни до ме не, већ до ђа во ла ко ји је у 
ме не уса дио ба цил а у те бе љу бав пре-
ма умет но сти.“ А. П. Че хов.

Жи вот пун лу та ња, љу ба ви, бо ле сти, 
пу то ва ња, пун же ља за оса мом, да ле ко 
од су је те и љу ди Ан тон Па вло вич Че хов 
за вр шио је јед ног да на уз ча шу шам пањ-
ца. Као да је гла му ро зно и по бед нич ки 
на здра вио не ком или не че му ко је знао 
до кле и на ко ји на чин ће му жи вот тра ја-
ти. Пре ми нуо је од ту бер ку ло зе 15. ју ла 
1904. у Ба ден вај ле ру у Не мач кој.

„Кад умре Ан тон Че хов, умре ће је дан 
од нај бо љих си но ва Ру си је, па ме тан, 
пра ве дан, ко ји је во ли и у све му са о се ћа 
с њом. и Ру си ја ће за дрх та ти од ту ге, и 
ду го га не ће за бо ра ви ти, и ду го ће се 
учи ти схва та њу жи во та из ње го вих књи-
га, оба сја них ту жним осме хом ср ца 
пу ног љу ба ви.“ – одао је при зна ње је дан 
ве ли ки (ко ли ко год раз ли чит) ру ски 
пи сац, Мак сим Гор ки.

На кон Че хо вље ве смр ти Ол га Кни пер 
је на ста ви ла да му пи ше пи сма.

Кад раз ми шљам о Че хо ву, увек га 
за ми шљам у ка би не ту пу ном књи га. 
Се ди у пле те ној сто ли ци за љу ља ње, 
док пуц ке та ва тра. То су они про сто ри 
где је ле по, то пло, ин тим но, осе ћа се 
ми рис књи га. Ве ли ка је при ви ле ги ја, 
би ти у том про сто ру, ко ји оста вља мир у 
ду ши. То пло ме гле да ју све суд би не и 
сви жи во ти и мо гла бих да ка жем као 
Тол сто је ва На та ша Ро сто ва: „Осе ћам да 
ни кад не ћу би ти срећ ни ја“. 

На сто ли ћу ис пред ње га је са мо вар и 
ру ска шо ља за чај. Све тлост ула зи кроз 
про зор око ван ле дом. Ако по гле да кроз 
про зор ви де ће бес крај ну, ши ро ку бе ли-
ну. Бре зе оки ће не сне гом, ши ро ко ру ско 
по ље без ичи јих тра го ва у сне гу. Тек у 
да љи ни, на зи ру се сан ке ко је ву ку ха ски-
ји, по глед не мо же да до ба ци ко је у 
њи ма.

Он је уре дан, про ду хо вљен, уз ви шен, 
су пер и о ран и стр пљив. Оди ше сми ре но-
шћу ко ја про из и ла зи из жи вот ног ис ку-
ства, из по зна ва ња чо ве ко ве ду ше. 
По не кад се на ка шље. По глед му је 
па ме тан и ја сан. Раз у ме све, ни су му 
по треб на до дат на об ја шње ња. Оста-
вљам бу кет бе лих ка ла и од ла зим. 
Ис пра ћа ме по гле дом и на са мим вра ти-
ма ми ка же : „Шта да ра ди мо, тре ба 
жи ве ти. Про жи ве ће мо ду ги, ду ги низ 
да на, ду гих ве че ри. Стр пљи во ће мо под-
но си ти ис ку ше ње ко ја нам по ша ље суд-
би на. Ја ми слим да за оног ко је ис ку сио 
ужи ва ње ко је пру жа ства ра ла штво – 
ни ка ква дру га ужи ва ња не по сто је.“ А. П. 
Че хов.

V.W.

Ње го ве ју на ки ње су слу
чај но Со ња, Ни на За реч на, 
Је ле на Ан дре јев на, Ма ша, 
Ол га, а са свим си гур но то 
мо же би ти и не ка ка сир ка, 

оп штин ска слу жбе ни ца, 
би ло ко ја глу ми ца. Књи го
во ђа ко ја ће по сле сру ше

ног це лог све та уну тар 
се бе, ура ди ти још је дан 
за вр шни ра чун, глу ми ца 

ће до ћи на још јед ну про
бу, ка сир ка про ку ца ти још 

је дан ар тикл и умре ти 
из ну тра а то ни ко не ће 

при ме ти ти

„Кад умре Ан тон Че хов, 
умре ће је дан од нај бо љих 

си но ва Ру си је, па ме тан, 
пра ве дан, ко ји је во ли и у 
све му са о се ћа с њом. и 
Ру си ја ће за дрх та ти од 

ту ге, и ду го га не ће за бо
ра ви ти, и ду го ће се учи ти 
схва та њу жи во та из ње го

вих књи га, оба сја них 
ту жним осме хом ср ца 

пу ног љу ба ви.“ – одао је 
при зна ње је дан ве ли ки 
(ко ли ко год раз ли чит) 

ру ски пи сац, Мак сим Гор ки
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АТЛЕТ СКИ КЛУБ „СРЕМ“ ИДЕ ПРЕ МА ВРХУ СРП СКЕ АТЛЕ ТИ КЕ 

Митро вач ки чува ри
кра љи це спор то ва

Добре позна ва о це при ли ка у нашој 
атле ти ци није изне на ди ла вест да је на 
табе ли успе шно сти Атлет ског саве за 
Срби је за 2021. годи ну Атлет ски клуб 
„Срем“ из Срем ске Митро ви це пози ци о-
ни ран на висо ком шестом месту, одмах 
иза вели ких атлет ских клу бо ва из Бео-
гра да и Новог Сада. То је несум њи во, уз 
про шло го ди шње резул та те дру гог атлет-
ског клу ба из Срем ске Митро ви це, зна-
ча јан допри нос срем ско ми тро вач ком 
спор ту и потвр да да је један од мало-
број них гра до ва са намен ски изгра ђе ним 
атлет ским ста ди о ном важна тач ка на 
атлет ској мапи Срби је. 

С дру ге стра не више него лепо зву чи 
пода так да у Атлет ском клу бу „Срем“, 
који посто ји без ма ло седам деце ни ја, 
тре нут но насту па шест држав них репре-
зен та ти ва ца. Баца чи ца копља и први 
клуп ски олим пи јац Мари ја Вуче но вић, 
ска кач у вис Слав ко Сте вић, бацач 
копља Ведран Самац, Воји слав Гве ро у 
дисци пли ни баца ња кла ди ва, мла ди 
јуни ор ски тркач Андреј Јок си мо вић и 
иску сни дуго пру гаш Мир ко Мау на. Поред 
наве де них чла но ва наци о нал ног тима 
који су у сво јим дисци пли на ма доми-
нант ни на држав ном нивоу, митро вач ки 
клуб у коме је реги стро ва но пре ко осам-

де сет а тре ни ра око сто ти нак чла но ва, 
оку пља и низ дру гих поје ди на ца са запа-
же ним резул та ти ма. 

Сма тра ју ћи да су њихо ви успе си вред-
ни посе те наше нови нар ске еки пе изра-
зи ли смо жељу да кроз раз го вор са тре-
не ри ма и упра вом клу ба испи ше мо још 
јед ну „здра ву“ спорт ску при чу. Са Боја-
ном Комле ни ћем, нека да шњим репре-
зен та тив ним трка чем и сада већ дуго го-
ди шњим тре не ром „Сре ма“ пра ви мо кра-
так осврт на спорт ски учи нак у прет ход-
ној годи ни.

– Ја сам уве рен да је, суде ћи по овим 
резул та ти ма Атлет ски клуб „Срем“ у 
овом тре нут ку можда и нај у спе шни ји 
клуб у гра ду. Коли ко се ја сећам, у 
послед њих два де се так или три де се так 
годи на нисмо има ли боље резул та те. 
Про шле годи не забе ле жи ли смо наступ 
наше баца чи це копља Мари је Вуче но вић 
на Олим пи ја ди, а дали смо и пет држав-
них репре зен та ти ва ца. То су, Слав ко 
Сте вић - мла ди ска кач у вис који тре нут-
но сту ди ра у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Држа ва ма. Он се так ми чио на Европ ском 
првен ству за мла ђе сени о ре где је био 
осми, на Бал ка ни ја ди је био сед ми а на 
екип ном Европ ском првен ству зау зео је 
тре ће место. Копљаш Ведран Самац био 

Ја сам уве рен да је, суде ћи по овим резул та ти ма Атлет ски клуб „Срем“ у овом тре
нут ку можда и нај у спе шни ји клуб у гра ду. Коли ко се ја сећам, у послед њих два де се
так или три де се так годи на нисмо има ли боље резул та те. Про шле годи не забе ле жи ли 
смо наступ наше баца чи це копља Мари је Вуче но вић на Олим пи ја ди, а дали смо и пет 
држав них репре зен та ти ва ца, каже Бојан Комле нић

Пред сед ник клу ба Дра ги ша Ђор ђић
и тре нер Бојан Комле нић

Са јед ног од тре нин га
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је тре ћи на екип ном првен ству Евро пе и 
пети на Бал ка ни ја ди. Бацач кла ди ва 
Воји слав Гве ро на екип ном првен ству 
Евро пе био је тре ћи а на Бал ка ни ја ди 
осми. У кон ку рен ци ји мла ђих јуни о ра 
про шле годи не на Бал ка ни ја ди први пут 
је насту пио и мла ди Андреј Јок си мо вић у 
дисци пли ни 2000 мета ра са пре пре ка ма. 
На жалост, због одла га ња так ми че ња 
наш тркач на 5000 и 10000 мета ра Мир ко 
Мау на није био у при ли ци да насту пи за 
репре зен та ци ју, каже Бојан Комле нић 
који похва љу је и резул та те жен ске селек-
ци је коју чине, Алек сан дра Коста ди но-
вић са шест одво је них меда ља у тркач-
ким дисци пли на ма и Јова на Шуба тли ја 
која је на држав ним првен стви ма осво ји-
ла низ одлич ја у трка ма на 3000 и 5000 
мета ра, као и у полу ма ра то ну. 

Он изно си пода так да је АК „Срем“ ове 
годи не први пут иза шао на так ми че ња са 
свим клуп ским селек ци ја ма због чега су 
у укуп ном пла сма ну и оства ре ни ова кви 
резул та ти. Митро вач ки атле ти ча ри поне-
ли су 34 меда ље са држав них првен ста-
ва, од којих је нај ви ше оних у сени ор ској 
кон ку рен ци ји.

Међу успе шним и пер спек тив ним атле-
ти ча ри ма овог клу ба тре ба поме ну ти и 
копља ши цу Тео до ру Самац, баца чи цу 
кла ди ва Милу Миљ ко вић, ска ка чи цу 
мот ком Сању Весе ли но вић, Ану Дасо вић 
и Ању Шко рић - баца чи це диска и кла ди-
ва, више бој ку и даљи на ши цу Мила ну 
Симић, више бо ку Ању Лајић, трка чи цу 
Лану Гаври ло вић, ска ка чи цу и копља ши-
цу Иву Бежа но вић, баца ча копља Мили-
во ја Ћири ћа, сприн те ра и више бој ца 

Лаза ра Ђако ви ћа и мла де копља ше 
Мар ка Вуче но ви ћа и Сини шу Дрља чу. 

–Пла сма ни наших так ми ча ра на 
разним првен стви ма и тур ни ри ма нису 
увек били нај ви ши, али су сва ка ко добри 
ако узме мо у обзир кон ку рен ци ју. Када 
се ви у гру пи од седам на ест атлет ских 
еки па пла си ра те на четвр то или пето 
место, то није мала ствар, јер данас за 
раз ли ку од неких прет ход них вре ме на, 
уче шће на свим так ми че њи ма узи ма 
вели ки број еки па. Наша је пред ност 
може бити и у томе што се већи на так ми-
че ња орга ни зу је у нашем гра ду, па нема-
мо додат не тро шко ве и оба ве зе путо ва-
ња. Нека моја визи ја као тре не ра је да у 
наред них пет до десет годи на „Срем“ уђе 
међу три нај у спе шни је еки пе и да ту по 
могућ но сти оста не мо. Сма трам да као 
град атле ти ке са ква ли тет ним так ми ча-
ри ма и добрим ста ди о ном има мо усло ве 
за тако нешто, рекао је Комле нић и 
изнео пода так да Срем ска Митро ви ца 
има фан та сти чан збор атлет ских суди ја 
- сва ка ко међу бољим у Срби ји.

Инте ре со ва ли смо се за начин струч-
ног рада и спорт ску „фило зо фи ју“ клу ба.

– Код нас посто ји атлет ска тра ди ци ја и 
сва наша деца и так ми ча ри дола зе овде 
годи на ма и тре ни ра ју. Ниг де не жури мо и 
не тра жи мо ника кву пре чи цу. Мислим да 
у том погле ду ради мо баш она ко како 
тре ба. Спорт ски раз вој наших так ми ча ра 
кре ће лага но, нај пре кроз више бој ски 
тре нинг и тако је све до узра ста четвр тог 
раз ре да основ не шко ле када са децом  
ради мо неке опште ства ри. Тек у касни-
јим  годи на ма рада може мо да види мо 
коли ко они могу у так ми чар ском сми слу и 
тада се мла ди атле ти ча ри у нај ве ћој 

Мила на Симић, так ми чар ка у дисци-
пли ни више бој, рође на је 2005. годи не и 
поха ђа спорт ски смер Митро вач ке гим-
на зи је. Са седам годи на јед ног дана је 
дошла на обли жњи атлет ски ста ди он да 
би већ наред ног дана одра ди ла ска кач-
ки тре нинг. Мила на је осва јач првог 
места у више бо ју (лет ња сезо на) и дру-
го место у зим ској сезо ни. До про шле 
годи не так ми чи ла се искљу чи во у ско ку 
у даљ а потом је пре шла на више бој 
(седам атлет ских дисци пли на). Жеља 
јој је да ове годи не оства ри добре 
резул та те и испу ни нор ме за нека зна-
чај ни ја так ми че ња.

Ката ри на Шко рић, мла ђа пио нир ка, 

так ми чи се у мно гим атлет ским дисци-
пли на ма а нај ви ше у трча њу на 200 
мета ра и ско ку у даљ. На држав ном 
првен ству  била је дру га у трци на 200 
мета ра и четвр та у ско ку у даљ. Пла ни-
ра да током ове годи не попра ви лич не 
рекор де и забе ле жи добре резул та те на 
држав ном првен ству.

Ива Бежа но вић, ска ка чи ца у вис и 
баца чи ца копља насту па у свим атлет-
ским дисци пли на ма већ осам годи на. 
На држав ном првен ству у баца њу вор-
тек са осво ји ла је дру го место. Обе ћа ва 
да ће се и ове годи не потру ди ти да 
оства ри што бољи резул тат у свим 
дисци пли на ма у који ма се так ми чи. У 

клу бу кажу да је Ива јед на од нај пер-
спек тив ни јих мул ти ди сци пли нар них 
так ми чар ки.

Андреј Јок си мо вић од недав но је 
репре зен та ти вац Срби је. Бави се атлет-
ским спор том чети ри годи не. Про шле 
годи не је нај ви ше трчао у дисци пли на-
ма 3000 мета ра и 2000 мета ра са пре-
пре ка ма а у дво ра ни на 800 мета ра. 
Био је држав ни првак за мла ђе јуни о ре 
у трча њу на 2000 мета ра са пре пре ка ма 
за мла ђе јуни о ре и тре ћи на првен ству 
за ста ри је јуни о ре у дисци пли ни 3000 
мета ра са пре пре ка ма и тре ћи у дво ра-
ни на 800 мета ра. Пре него што је заво-
лео атле ти ку бавио се фуд ба лом.

Мла де наде митро вач ке атле ти ке

Мила на Симић, Ката ри на Шко рић, Ива Бежа но вић и Андреј Јок си мо вић

Наред ног викен да се у пор ту гал ском 
гра ду Оери а су, који се нала зи на 17 
кило ме та ра од Лиса бо на, одр жа ва Куп 
европ ских шам пи о на у кро су а Срби ју 
ће у кон ку рен ци ји сени ор ки пред ста-
вља ти еки па АК „Срем“ у саста ву Алек-
сан дра Коста ди но вић, Јова на Шуба тли-
ја и Вања Вла о вић. 

–Први пут у клуп ској исто ри ји има мо 
при ли ку да уче ству је мо на овој врсти 
так ми че ња на комe ће насту пи ти 350 
трка ча из већи не европ ских зема ља и 
то је вели ка част за нас. Девој ке су се 
избо ри ле за ово екип ном побе дом на 
крос првен ству Срби је и одлу чи ли смо 

да тамо иде мо без поја ча ња из дру гих 
клу бо ва, све сни да пла сман који буде мо 
оства ри ли можда неће бити висок али 
ће бити реа лан, а за нас је и само уче-
шће на КЕШ-у вели ки успех. Кури о зи тет 
је тај да су све три так ми чар ке из Лаћар-
ка а две су чак и из исте ули це. Људи из 
малог места и малог клу ба могу да ура-
де нешто вели ко уко ли ко има ју вољу, 
жељу и амби ци ју због којих су спрем ни 
да се потру де и пока жу да се пуно може 
пости ћи уко ли ко се пре ста не тра жи ти 
оправ да ње и раз лог за оду ста ја ње, изја-
вио је тре нер Бојан Комле нић пред пут 
у Пор ту гал. 

КУП ШАМ ПИ О НА У КРО СУ
Лаћар ку ше доми ни ра ју
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мери  опре де љу ју за одре ђе не дисци пли-
не. Чла но ви који се у нашем клу бу задр-
же и током сред ње шко ле углав ном оста-
ју у овом спор ту и пости жу жеље не 
резул та те. На жалост, при сут но је и изве-
сно оси па ње деце. Мно го је раз ло га за 
то. Лич но, сма трам да је битан раз лог и 
пре ра но фор си ра ње „про фе си о на ли зма“ 
и озбиљ них тре нин га, што у неким слу ча-
је ви ма може дове сти до заси ће ња нај-
мла ђих. Зато сма трам да је четвр ти раз-
ред основ не шко ле неко опти мал но вре-
ме да се поч не са озбиљ ни јим тре нин зи-
ма, каже тре нер Комле нић и дода је да је 
атмос фе ра у клу бу данас пра ва спорт ска 
и пози тив на за раз ли ку до „деве де се тих“ 
годи на када на ста ди о ну није било 
„гужве“ већ све га четво ро или пето ро 
заљу бље ни ка у кра љи цу спор то ва, укљу-
чу ју ћи и њега. Оче ку ју ћи да ће клуп ски 
так ми чар ски пока за те љи бити из годи не 
у годи ну бити све бољи, Комле нић је 
сигу ран да се у Гра ду Срем ској Митро ви-
ци зна за добре резул та те клу ба и да се 
они у доброј мери цене, али би по њего-
вом мишље њу „ветар у леђа“ Атлет ском 
клу бу „Срем“ дефи ни тив но могао бити и 
већи како би се одр жа ли посто је ћи резул-
та ти и задр жа ли успе шни так ми ча ри.

У раз го вор се укљу чио и Дра ги ша Ђор-
ђић, нај у спе шни ји тре нер овог митро вач-
ког клу ба који оба вља функ ци ју пред сед-
ни ка клу ба. При ча мо о одно су мла дих 
људи пре ма атле ти ци и  спор ту уоп ште, 
као и о даљим пла но ви ма клу ба.

– Атле ти ка је спорт који тра жи доста 
одри ца ња а дана шња деца су нави кла 
на те седе ће актив но сти у сми слу да им 
је често лак ше седе ти и гле да ти у ком пју-
тер или мобил ни теле фон, него бити 
акти ван у спор ту. Ту мора мо бити реал ни 
- мно го деце се опре де љу је за лоп та шке 
спор то ве, где су мате ри јал на ситу а ци ја и 
њихов ста тус бољи. Кад погле да те ове 
мла де људе који тре ни ра ју на зим ском 
мину су, уства ри види те пра ве заљу бље-
ни ке у овај спорт. Да су дру га чи ји, не би 
били овде. Наш зада так је да их убе ди мо 
да заво ле атлет ски спорт и да их у њему 
задр жи мо. Омла ди на данас има мно го 
иза зо ва. Може мо да гово ри мо и о гене-
рал ној неза ин те ре со ва но сти мла дих за 
бавље ње спор том и због тога се са 
децом мора систе мат ски ради ти како би 
они тек са седам на ест или осам на ест 
годи на пока за ли прве резул та те. Дакле, 
гово ри мо о седам, осам годи на ква ли тет-
ног рада у коме мора мо води ти рачу на 
да се са том децом ради мето до ло шки 
пра вил но како би они посте пе но напре-
до ва ли  осе ћа ју ћи задо вољ ство сво јим 
резул та ти ма. Мно го је спор то ва а све 
мање деце. И поред тога тре нут ни резул-
та ти нашег клу ба су добри и могу бити 
још бољи, сма тра пред сед ник Дра ги ша 
Ђор ђић пона вља ју ћи позив за већу 
подр шку клу бу, уз кон ста та ци ју да Атлет-
ски клуб „Срем“ једи ни у гра ду има шест 
сени ор ских репре зен та ти ва ца. 

Рад у клу бу, по њего вим речи ма сва ка-
ко би уна пре ди ли бољи усло ви за зим-
ске при пре ме и евен ту ал но обез бе ђи ва-
ње тере та не за тре нинг. Што се тиче 
пла но ва клу ба у теку ћој годи ни из упра ве 
„Сре ма“ пору чу ју да је циљ одр жа ва ње 
овог пла сма на и потвр да осво је них 
држав них првен ста ва.

Дејан Мостар лић

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ВИШЕ БО ЈУ

Мила на Симић
вице шам пи он ка Срби је

Током про шлог викен да у Бео гра ду је 
одр жа но првен ство Срби је у дво ра ни за 
ста ри је јуни о ре и Првен ство Срби је за 
мла ђе јуни о ре у више бо ју. 

Од атле ти ча ра АК „Срем“  нај у спе шни-
ја је била Мила на Симић која је у дисци-
пли ни пето бој осво ји ла сре бр ну меда љу 
са осво је них 3359 бодо ва из пет дисци-
пли на. У првој дисци пли ни дана на 60 м 
пре по не је била дру го пла си ра на са 9,17 
с, у ско ку у вис није баш бли ста ла и осво-
ји ла је шесто место са скром них 1,49 м. 
Потом је била убе дљи ва у кугли (3 кг) и 
ско ку у даљ где је оба пута побе ди ла са 
10,60м и пре ско че них 5,41 м. До послед-
ње дисци пли не је била у бла гом вод ству 
али је у трци која је све одлу чи ва ла на 
800 м њена глав на кон ку рент ки ња Мила-
не Опа чић из ново сад ске „Вој во ди не“  
успе ла да оства ри довољ ну пред ност - у 
укуп ном порет ку за само чети ри бода.  И 
поред пеха са коро ном и дужег пери о да 
нетре ни ра ња Мила на је успе ла је да се 

кон со ли ду је и да пока же да је пра ви 
борац, а само мало спорт ске сре ће је 
недо ста ја ло да се домог не побед нич ког 
посто ља.

У више бо ју за мла ђе јуни ор ке је насту-
пи ла и пио нир ка Тео до ра Чонић, којој је 
ово так ми че ње било при пре ма за сле де-
ћи викенд и пето бој у њеној кон ку рен ци-
ји. Била је врло добра, шеста, са осво је-
них 2644 бодо ва. 60 м пре по не је трча ла 
за 9,91 с и била осма, у ско ку у вис је 
била сед ма са 1,43 м, куглу је баци ла 
7,88м што је било довољ но за пето 
место, у ско ку у даљ је била одлич на 
четвр та са 5,01 м и у трци на 800м је 
била шеста са 2:55,13.

Четвр ти на 800 м у кон ку рен ци ји ста-
ри јих јуни о ра био је Андреј Јок си мо вић 
са недо вољ них 2:04,74. И он сам је имао 
пери од пау зе због коро не, није довољ но 
спре ман, тек је ушао у ста ри је јуни о ре и 
његов наступ може се ока рак те ри са ти 
као успе шан. Извор: АК „Срем“

АК „СИР МИ УМ“

Две меда ље за баца че
Про шлог викен да одр жа-

но је  у Бео гра ду  Првен ство 
Срби је у дво ра ни  за ста ри је 
јуни о ре и јуни ор ке (У20). Так-
ми ча ри Атлет ског клу ба „Сир-
ми ум“ у бацач ким дисци пли-
на ма осво ји ли су две меда ље.

Нај пре  је првог дана так-
ми че ња у субо ту 29. јану а ра, 
нови уче ник тре не ра Дани ла 
Крти ни ћа, Петар Илић побе-
дио у баца њу кугле (6кг) у 
кон ку рен ци ји јуни о ра хицем 
од 15.85 мета ра. Оства ре ним 
пла сма ном - злат ном меда-
љом и титу лом шам пи о на 
Срби је сва ка ко је задо во љан, 
али из клу ба кажу да оста-
је жал за већом даљи ном за 
коју је Петар и те како спре-
ман, што ће нада ју се, лет ња 
сезо на на отво ре ном  и пока-
за ти.

У неде љу, дру гог дана так-
ми че ња у истој дисци пли ни - 
баца њу кугле (4 кг), Ања Чан-
ча ре вић је дошла  до брон-
за не меда ље у јуни ор ској 
кон ку рен ци ји хицем од 12.05 
мета ра, што је ујед но и њен 
нови лич ни рекорд са спра-
вом ове тежи не.

Тре не ри Дани ло Крти нић, 
Горан Павло вић и Сло бо дан 
Маца но вић исти чу да су задо-
вољ ни постиг ну тим, наро чи то 
има ју ћи у виду све тешко ће 
око реа ли за ци је пла но ва и 
тре на жног про це са у зим ским 
усло ви ма.

Јуни ор ски шам пи он у баца њу кугле
Петар Илић и тре нер Сло бо дан Маца но вић 
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Кам па ња „Ре цепт
за са вр ше ну су пру гу”, 
ко ја ме је до ве ла до су за

А, да! Са вр ше на же на мо ра у ово вре ме и да ра ди 
и за ра ђу је, као и да бу де увек сре ђе на, али не пре
ви ше; да јој ко са увек бу де са вр ше на, али да ни је 
сва ки дру ги дан код фри зе ра, ни ти да пла ћа истог; 
као и да бу де у до број фор ми, али да све то из гле
да та ко као да уоп ште не ра ди на то ме. Јер, не дај 
Бо же да пре ви ше ра ди на то ме, са мим тим ни је 
са вр ше на

Ли ста ју ћи Ин ста грам, на ле
те ла сам на кам па њу не ко
ли ко удру же них ком па ни ја 

ко је да ју на гра де за нај бо ље 
ре цеп те за са вр ше ну су пру гу. 
Гла си от при ли ке ова ко: Ре цепт 
за са вр ше ну су пру гу  200 гра ма 
са мо по у зда ња, 200 гра ма не за
ви сно сти, 150 гра ма од ва жно
сти... И, от при ли ке схва та те 
ко ли ка је то бу да ла шти на. 

Ни је ствар но бит но ко је су то 
ком па ни је, ни је то по ен та. Ни ти 
је по ен та да на гла ша ва мо да је 
њи хов мар ке тин шки тим пре 
све га не пи смен, а са дру ге стра
не за ту цан, ми зо гин и по себ но 
за ста рео. 

По ен та је тај „Ре цепт за са вр
ше ну су пру гу“. Ако вам ни је на 
пр ву лоп ту не при јат но ка да чу је
те ту ре че ни цу у гла ви, про бај те 
да је из го во ри те на глас и све ће 
вам би ти ја сно. За што ни је 
ре цепт за са вр ше ну же ну као 
би ће (иа ко је то екс трем но глу па
во, та ко ђе)? За што ни је ре цепт 
за са вр ше ну осо бу? 

Или ре цепт за са вр ше ног 
му жа? Или му шкар ца? Али то је 
већ не ка дру га те ма...

За што и да ље тра жи мо ре цепт 
за са вр ше ну су пру гу? Шта то 
уоп ште под ра зу ме ва? Во де ћи се 
том ло ги ком, до ла зи мо до 
за кључ ка да је са вр ше на су пру га 
она ко ја је ро ди ла де цу, ку ва, 
пе гла, спре ма, чи сти, вас пи та ва, 
уси са ва... А, да! Са вр ше на же на 
мо ра у ово вре ме и да ра ди и 
за ра ђу је, као и да бу де увек сре
ђе на, али не пре ви ше; да јој ко са 
увек бу де са вр ше на, али да ни је 
сва ки дру ги дан код фри зе ра, 

ни ти да пла ћа истог; као и да 
бу де у до број фор ми, али да све 
то из гле да та ко као да уоп ште не 
ра ди на то ме. Јер, не дај Бо же да 
пре ви ше ра ди на то ме, са мим 
тим ни је са вр ше на. 

До кле ће мо ви ше пра ви ти 
ли сте шта све јед на же на, пар
дон су пру га, тре ба да ра ди и 
ка ква све тре ба да бу де, као и 
ко је све осо би не мо ра да по се
ду је? 

И све то да не би би ло да се 
уда ла због нов ца, да не бу де 
спон зо ру ша, да не бу де да је 
му жа ‘на хва та ла на бе бу’... Као и 
да се слу чај но не раз ве де, јер 
ако и то учи ни, он да је она лу да, 
на шла дру гог или је у кли мак су. 
А ако се раз ве де, ни ка ко не сме 
да тра жи но вац за али мен та ци ју, 
јер он да она си гур но же ли да 
оја ди свог бив шег су пру га, а не 
да би свом де те ту при у шти ла 
све што му тре ба. 

Мо жда вам де лу је као да сам 
оти шла пре да ле ко, али си гур но 
је да ве ћи на же на ка да про чи та 
ову кам па њу у ко јој се од ње 
тра жи да још и на ве де по треб не 
са стој ке ка ко би и она са ма би ла 
са вр ше на  пот пу но по лу ди. Баш 
за то што нам цео жи вот го во ре 
ако не ро ди те љи, он да дру штво 
да мо ра мо да бу де мо ова кве или 
она кве да би смо не ка да у жи во
ту, али опет у баш са вр ше но вре
ме ни пре мла де ни пре ста ре  
на шле му жа и има ле де цу. 

Ако вам ово и да ље зву чи као 
фе ми ни стич ка про па ган да, ма ло 
раз ми сли те о сво јој мај ци, 
се стри или ћер ки и да ли би сте 
во ле ли да се њи ма на ме ће ка кве 

све са стој ке тре ба да са др же да 
би не ко ме би ле са вр ше не су пру
ге. 

Та ко ђе, ако већ пра ви мо би ло 
ка кве ли сте и тра жи мо би ло 
ка кве ре цеп те  што не би смо 
тра жи са вр шен ре цепт за љу бав? 
Не за ве зу, не за брак, не за чла
но ве од но са по је ди нач но, не го 
баш за љу бав. Ка ко би тај ре цепт 
из гле дао? Мо жда 100 гра ма 
по што ва ња, 200 гра ма при ја тељ
ства, 150 гра ма стра сти... Ваљ да 
је увек ва жи ло и ва жи ће – ако 
има љу ба ви би ће и све га оста
лог, јер због љу ба ви би и лењ 
тре ба ло да по ста не вре дан, груб 
да по ста не не жан и бе сми сао да 
до би је сми сао. 

Ка да љу ба ви има, сва ка 
су пру га је са вр ше на и сва ки 
су пруг је са вр шен. Ваљ да 

је ди на ли ста ко ју вре ди пра ви ти 
је сте упра во та са ни зом са сто ја
ка ко ји чи не љу бав. А, вр ло је 
ве ро ват но да ка да јед ном и 
на пи ше мо ту ли сту и са чу ва мо је 
као под сет ник, не ће мо има ти 
по тре бу да тра жи мо са вр шен
ство од по гре шне осо бе, јер је 
пра ва са ма по се би та ква. 

Ка да љу ба ви има, сва ка су пру
га је са вр ше на и сва ки су пруг је 
са вр шен. Ваљ да је ди на ли ста 
ко ју вре ди пра ви ти је сте упра во 
та са ни зом са сто ја ка ко ји чи не 
љу бав. А, вр ло је ве ро ват но да 
ка да јед ном и на пи ше мо ту ли сту 
и са чу ва мо је као под сет ник, 
не ће мо има ти по тре бу да тра жи
мо са вр шен ство од по гре шне 
осо бе, јер је пра ва са ма по се би 
та ква. 

ЛА Луна
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НЕМА ЊА ЦРНИЋ, ГЕНЕ РАЛ НИ СЕКРЕ ТАР СПОРТ СКОГ САВЕ ЗА ГРА ДА СРЕМ СКЕ
МИТРО ВИ ЦЕ О АКТИВ НО СТИ МА САВЕ ЗА У ЈУБИ ЛАР НОЈ 10. ГОДИ НИ ПОСТО ЈА ЊА

Бор ба за више мла дих
у спор ту је „ровов ска“

Покре ну ли смо акци ју 
„100 дана за 100 посто 
деце у спор ту“ која ће 

тра ја ти од фебру а ра 
до кра ја маја са поен
том на томе да сва ко 

дете под стак не мо и 
моти ви ше мо да се на 

било који начин укљу
чи у спорт ске актив но

сти, макар то био и 
само један тур нир на 
коме ће уче ство ва ти, 
каже Нема ња Црнић

У орга ни за ци ји Спорт ског саве за Гра-
да Срем ске Митро ви це за спорт ске клу-
бо ве, саве зе и орга ни за ци је - чла но ве 
саве за, про шлог утор ка, 25. јану а ра 
орга ни зо ва но је пре да ва ње на тему 
„Спорт ско пра во, инспек ци ја и фиска ли-
за ци ја“. Циљ овог оку пља ња спорт ских 
рад ни ка јесте да од пред став ни ка 
Спорт ског саве за доби ју ваља не 
инструк ци је о при пре ми и пре да ји про-
гра ма рада за теку ћу годи ну али и да 
буду упо зна ти са новим закон ским реше-
њи ма у обла сти фиска ли за ци је и оба ве-
за клу бо ва у сми слу усло ва које над гле-
да спорт ска инспек ци ја. Реч је о послед-
њој актив но сти у низу широ ке  лепе зе 
делат но сти који ма се бави Спорт ски 
савез Гра да - носи лац систе ма спор та у 
једи ни ци локал не само у пра ве који пред-
ста вља спо ну изме ђу клу бо ва, саве за и 
спорт ских орга ни за ци ја и над ле жне 
Град ске упра ве за кул ту ру и спорт. Савез 
тре нут но чини 123 чла на и то су углав-
ном сви клу бо ви у гра ду и око ли ни, изу-
зев неко ли ко углав ном неак тив них 
спорт ских клу бо ва. 

Иако смо убе ђе ни да је већи на чита-
ла ца про те клих годи на сазна ла или уче- Нема ња Црнић
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ство ва ла у некој актив но сти локал ног 
спорт ског саве за, желе ли смо да на 
почет ку 2022. годи не, на десе то го ди шњи 
јуби леј овог удру же ња, кроз раз го вор са 
Гене рал ним секре та ром Нема њом 
Црни ћем доби је мо више инфор ма ци ја о 
актив но сти ма и пла но ви ма саве за и 
напра ви мо „пре сек“ акту ел ног ста ња 
спор та у гра ду и окол ним мести ма. 

Као бив ши спор ти ста, тре нер и дуго го-
ди шњи спорт ски рад ник који је први опе-
ра ти вац Саве за од њего вог осни ва ња, 
Нема ња Црнић је на послед њем пре да-
ва њу у Гале ри ји „Лазар Воза ро вић“ 
пред став ни ци ма клу бо ва поја снио начин 
при пре ме њихо вих про гра ма који се до 
почет ка апри ла пре да ју Саве зу а касни је 
про сле ђу ју над ле жној град ској упра ви. 
Ти про гра ми мора ју задо во љи ти одго ва-
ра ју ћу фор му и кри те ри ју ме. Врло важан 
сег мент функ ци о ни са ња клу бо ва јесте и 
њихо ва адми ни стра тив на и струч на при-
пре ма за кон тро лу спорт ског инспек то ра 
који делу је на про сто ру Гра да. Спорт ски 
савез је у том сми слу и прет ход них годи-
на био отво рен за сва ку врсту кон крет не 
подр шке пред став ни ци ма клу бо ва и 
саве за, наро чи то код прав них и орга ни-
за ци о них про ме на и пошто ва ња оба ве за 
које про из и ла зе из важе ћих зако на, 
попут Зако на о спор ту. Тре ћа, наро чи то 
бит на ствар за поје ди не спорт ске саве зе 
и клу бо ве у овој годи ни сва ка ко је оба ве-
зна фиска ли за ци ја. Обу хва та оне клу бо-
ве који у свом посло ва њу изда ју рачу не. 
У току је при ја ва за суб вен ци је држа ве а 
сам про цес фиска ли за ци је тре ба да се 
окон ча до кра ја апри ла. У окви ру срем-
ско ми тро вач ког Спорт ског саве за овој 
оба ве зи тре нут но под ле жу фуд бал ски, 
руко мет ни и одбој ка шки савез као и клу-
бо ви који има ју спон зор ске уго во ре.

Један од при о ри тет них циље ва у 
дело ва њу Спорт ског саве за Гра да 
несум њи во је рад на про мо ци ји и раз во-
ју спор та, наро чи то међу децом и омла-
ди ном. У том сми слу неке актив но сти 
одав но су пре по зна тљи ве а у току је 
реа ли за ци ја пла на за теку ћу годи ну. Од 
2. фебру а ра до кра ја маја сва ко днев но 
ће се одр жа ва ти неки од школ ских 
спорт ских тур ни ра, како у самом гра ду 
тако и у окол ним сели ма.

– Циљ нам је да испу ни мо наш зада-

так и да омо гу ћи мо деци и мла ди ма што 
боље усло ве за бавље ње неким од 
спор то ва, да им пону ди мо нешто чиме 
ћемо се супрот ста ви ти све већој неак-
тив но сти мла дих и нерет кој поја ви да 
цео дан про ве ду седе ћи пред ком пју те-
ром. Сва ки човек а наро чи то деца и 
мла ди али тре ба да схва те спорт као 
при ви ле ги ју и при ли ку за дру же ње, путо-
ва ње и заба ву. Спорт је један здрав 
начин живо та и он се може сва ко днев но 
упра жња ва ти без опте ре ће ња која поне-
кад наме ћу „суви“ тре нин зи, про фе си о-
на ли зам или вели ки новац. Нас Закон о 
спор ту оба ве зу је да про ши ри мо поље 
дело ва ња у спор ту за мла де али и за 
жене и инва ли де на чему тако ђе мора мо 
ради ти, рекао је Нема ња Црнић изно се-
ћи пода так да је недав но начи ње на 
анке та међу 3000 уче ни ка срем ско ми-
тро вач ких шко ла пока за ла да се 56,7 
одсто деце бави неким спор том бар три 
пута недељ но.

- Ми жели мо да тај број буде 100 
одсто. Дакле, наме ра ва мо да покри је мо 
и тај про це нат који нам недо ста је и због 
тога смо покре ну ли акту ел ну акци ју „100 
дана за 100 посто деце у спор ту“ која ће 
тра ја ти од фебру а ра до кра ја маја са 
поен том на томе да сва ко дете под стак-
не мо и моти ви ше мо да се на било који 
начин укљу чи у спорт ске актив но сти, 
макар то био и само један тур нир на 
коме ће уче ство ва ти. Врло нам је важно 
да деца осе те све пред но сти здра вог 
погле да на живот кроз бавље ње спор-
том, рекао је Црнић дода ју ћи да је данас 
сва ко пове ћа ње бро ја деце у спорт ским  
актив но сти ма пра ва умет ност и „тешка 
ровов ска бор ба“.

Гово ре ћи о дру гим сва ко днев ним 
актив но сти ма спорт ског саве за, Гене-
рал ни секре тар каже да се оне одви ја ју 
у неко ли ко пра ва ца. 

– Први је про грам ски рад, првен стве-
но са децом на свим  ниво и ма  так ми че-
ња од школ ских до репу блич ких. Пот пу-
но смо „покри ли“ школ ски спорт на тери-
то ри ји Гра да. Мак си мал но вре ме посве-
ти ли смо орга ни за ци ји рекре а тив них 
так ми че ња као што су спорт ске игре 
мла дих из прет хо дих неко ли ко годи на. 
Тако ђе, важна је и бес плат на шко ла 
спор та која функ ци о ни ше у саве зу већ 
пет годи на и где сва ко дете са наше 
тери то ри је може да се, без ика квих тро-
шко ва упи ше у поје ди не спор то ве. Тре-
нин зи се изво де на рас по ло жи вим спорт-
ским објек ти ма а нај ви ше у хали „Пин-
ки“, на град ском базе ну а нерет ко и на 
отво ре ном про сто ру. Про грам обу хва та 
децу од пред школ ског узра ста до четвр-
тог раз ре да основ не шко ле. Тре нин ге 
воде наше иску сне струч не сарад ни це 
Анге ли на Вуко вић и Зора на Ста ни шић. 
Деца прак тич но кори сте нај леп ше спорт-
ске објек те у гра ду, пот пу но бес плат но. 
Шко ла ради без пау зе и током рас пу ста 
а уз то роди те љи нема ју ника кве тро-
шко ве. Деца овде савла да ва ју базич не 
спор то ве, атле ти ку, гим на сти ку, пли ва ње 
и могу да кажем, ужи ва ју у вео ма важном 
сег мен ту физич ког раз во ја и спор та – 
игри. Сушти на ове шко ле је да децу уве-
де мо у спорт, да они стек ну неке основ-
не вешти не и касни је оста ну у спор ту, да 
им тај спорт буде радост, каже Нема ња 
Црнић уз пода так да је тре нут но око 400 
кли на ца укљу че но у про грам бес плат не 
шко ле спор та.

Јед на од делат но сти Спорт ског саве за 
Гра да обу хва та и редов на тести ра ња 
уче ни ка од првог до четвр тог раз ре да. 
Тести ра ња се оба вља ју на осно ву десе-
так науч но - струч них кри те ри ју ма и као 
њихов резул тат доби ја се селек то ва ње 

Спорт ски савез се у послед ње вре ме 
„ухва тио у коштац“ и са еви дент ним 
про бле мом да доста мла дих напу шта 
бавље ње спор том у касним пубер тет-
ским или сред њо школ ским дани ма. У 
момен ти ма када из неких раз ло га пре-
ста је инте ре со ва ње мла дих за спорт, 
изу зет но важна мора бити и уло га 
роди те ља, самих шко ла, па и Спорт-
ског саве за. У прав цу пре ва зи ла же ња 
ове поја ве поче ла је сери ја јав них часо-
ва на који ма се са уче ни ци ма осмих 
раз ре да раз го ва ра о њихо вим жеља ма 
веза ним за бавље ње спор том. Циљ је 
да се сред њо школ ци ма у њихо вом 
окру же њу пону ди ква ли те тан рекре а-
тив ни спорт, јер реал но мали број уче-
ни ка тог узра ста оста је у про фе си о нал-
ним спорт ским вода ма. 

Сма тра ју ћи да је наш саго вор ник 
довољ но упу ћен у ову тема ти ку поку ша-
ли смо да у крат ким црта ма ана ли зи ра-
мо тре нут ну ситу а ци ју у град ском спор-
ту, доти чу ћи се и неких општих про бле-
ма попут све мањег бро ја деце који се 
актив но баве спор том или начи на 
финан си ра ња самих клу бо ва и саве за 
који нерет ко иза зи ва ју раз ли чи те поле-
ми ке. 

– У Срем ској Митро ви ци посто ји неко-
ли ко спорт ских сег ме на та у који ма смо 
као спорт ска сре ди на изван ред ни. На 
првом месту то је кајак као олим пиј ски 
спорт у коме смо дужи низ у самом врху 
држа ве и Евро пе. Жен ска одбој ка је 
тако ђе у самом држав ном врху, наро чи-
то када је у пита њу рад са мла ђим кате-
го ри ја ма. Одбој ка ши це ГЖОК „Срем “ 
так ми че се у супер ли га шкој кон ку рен ци-
ји. Игра ју са мла дом еки пом а недав но 
су кадет ској репре зен та ци ји Срби је дале 
чети ри  репре зен та тив ке и тре не ра. 
Фуд бал ски клуб „Рад нич ки“ игра у про-
фе си о нал ном првен стве ном ран гу – 
Првој лиги Срби је. Атле ти ка је тако ђе 
спорт који у нашем гра ду има вели ку 
тра ди ци ју. Има мо два клу ба који се 

нала зе у самом врху држа ве. Атлет ски 
клуб „Срем“ је шести на ранг листи 
Атлет ског саве за Срби је. Наш атлет ски 
спорт би био још јачи да су клу бо ви ује-
ди ње ни , што они на жалост нису. Кара-
те клуб „Срем“ је тако ђе у врху држа ве 
кад је у пита њу рад са мла ђим селек ци-
ја ма са одлич ном при чом напра вље ном 
у послед њих неко ли ко годи на. Поме ну ћу 
и митро вач ки три а тлон као вео ма тро-
фе јан и пер спек ти ван спорт и жен ску 
кошар ку која је напра ви ла можда и нај-
ве ћи помак за крат ко вре ме. Жен ски 
руко мет ни клуб „Срем“ тако ђе је у висо-
ком ран гу так ми че ња са озбиљ ном стра-
те ги јом раз во ја клу ба, наво ди Црнић али 
и ука зу је на еви дент ну кри зу спор та која 
је про у зро ко ва на сма ње њем бро ја  
деце. Због тога, пре ма њего вим тврд ња-
ма клу бо ви мора ју има ти модер ни ји и 
ква ли тет ни ји при ступ деци и мла ди ма а 
сам Спорт ски савез кроз бес плат не про-
гра ме спор та мора помо ћи роди те љи ма 
да сво ју децу усме ре ка бавље њу спор-
том, омо гу ћа ва ју ћи да то буде бес плат-
но. Наш саго вор ник исти че пода так да у 
шест спорт ских сала у гра ду посто је 
бес плат ни тер ми ни за спорт ске клу бо ве. 

Јав ни часо ви

Митро ви ца је изван ред на 
спорт ска сре ди на
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потен ци јал но нај у спе шни јих мла дих 
спор ти ста. Про грам „Спорт у шко ла ма“ 
под ра зу ме ва рад са децом на поли го ни-
ма и одви ја се три пута недељ но у 
митро вач ким Основ ним шко ла ма „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ и „Све ти Сава“. 
Про грам је тако ђе за децу бес пла тан а 
несум њи во допри но си раз во ју дечи је 
спрет но сти, мото ри ке и коор ди на ци је. 
Спорт ски савез Срем ске Митро ви це 
током целе годи не орга ни зу је рекре а тив-
не тур ни ре за децу основ них шко ла у 
чак шесна ест спор то ва.

– У насту па ју ћој сери ји школ ских тур-
ни ра који почи њу 2. фебру а ра насто ја-
ће мо да уђе мо у сва ку, чак и нај ма њу 
сео ску сре ди ну. Так ми че ња су посеб но 
кре и ра на да оку пе што већи број деце 
са поен том да сва ко дете чији роди тељ 
пот пи ше сагла сност уче ству је у так ми-
че њи ма, чак и она деца која можда 
нема ју физич ке пре ди спо зи ци је или 
посе бан тале нат за неки спорт. Жели мо 
да и они оди гра ју бар јед ну зва нич ну 
утак ми цу и да их тако моти ви ше мо, јер 
мора мо бити све сни да не може сва ко 
дете да буде про фе си о нал ни спор ти ста. 
Посеб но бих иста као про грам обу ке 
деце непли ва ча из свих сео ских сре ди на 
који се одви ја уз прет ход ну роди тељ ску 
сагла сност. Тре ба нагла си ти да ову обу-
ку раде искљу чи во наши лицен ци ра ни 
струч ња ци, каже Црнић. 

На поду гом спи ску актив но сти спорт-
ског саве за нала зе се и рекре а тив не 
мани фе ста ци је за одра сле, семи на ри и 
еду ка ци је за тре не ре као и пра те ћи 
струч но - адми ни стра тив ни посло ви о 
који ма је било речи на почет ку тек ста. 
Поме ну ће мо и пло до ве изда вач ке 
делат но сти из прет ход них годи на као 
што су три публи ко ва не књи ге о исто ри ји 
спор та у Срем ској Митро ви ци. Овај 
поду хват у нај ве ћој мери је реа ли зо ван 
захва љу ју ћи енту зи ја зму и ван ред но 
вели ком тру ду про фе со ра Нена да Лема-
ји ћа.

Дејан Мостар лић

Пла ћа ње чла на ри на, по речи ма првог 
опе ра тив ца саве за при сут но је код 
мало број них изу зе та ка који нема ју 
довољ но финан сиј ских сред ста ва и у 
свр ху пла ћа ња њихо вих тре не ра, као и 
код при ват них спорт ских шко ла. Што се 
тиче финан си ра ња  клу бо ва, оно се 
врши на осно ву уго во ра са над ле жном 
град ском упра вом и тре нут но „покри ва“ 
седам де се так чла но ва срем ско ми тро-
вач ког спорт ског саве за, при чему се 
вред ну ју кри те ри ју ми као што су ранг 
так ми че ња, оства ре ни спорт ски резул-
та ти, масов ност или тра ди ци ја самог  
клу ба. Одлу ке о финан си ра њу и изно су 
сред ста ва за спорт ске саве зе и клу бо ве 
ина че су вео ма ком плек сне, усло вље не 
мно го број ним окол но сти ма и углав ном 
огра ни че не изно сом рас по ло жи вих 
сред ста ва. Због тога се оне не доно се 
се лако и јед но став но а мора ју бити 
засно ва не се на стра те шким при о ри те-
ти ма које сва ка локал на само у пра ва и 
дру ги, виши нивои финан си ра ња и у 
обла сти спор та мора ју да дефи ни шу.

Финан си ра ње ФК „РАД НИЧ КИ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Тре нер Нико лић
задо во љан при пре мама

Фуд ба ле ри срем ско ми тро вач ког „Рад-
нич ког“ запо че ли су пре три неде ље при-
пре ме за наста вак сезо не у Првој лиги 
Срби је. На клу пу еки пе са Хесне дошао 
је нови тре нер Дејан Нико лић који је на 
почет ку при пре ма обе ћао ква ли те тан 
рад и наја вио оди гра ва ње неко ли ко кон-
трол них утак ми ца са циљем додат ног 
селек ти ра ња тима и уве жба ва ња жеље-
ног начи на игре у поку ша ју да се еки па 
домог не так ми че ња у плеј - оф завр шни-
ци првен ства. Сво је ути ске о првим рад-
ним дани ма у новом клу бу изнео је  шеф 
струч ног шта ба Нико лић.

– Ми углав ном спро во ди мо оно што 
нам је по пла ну у ових десе так дана у 
ком би на ци ји тере на са вештач ком тра-
вом и рада у тере та ни. Два дана смо 
ради ли у хали због вре мен ских непри ли-
ка и све сни смо да у зим ским при пре ма-
ма због вре мен ских усло ва не може мо 
да спро ве де мо све што смо пла ни ра ли, 
али то је укал ку ли са но у план при пре ма. 
Терен са вештач ком тра вом доста нам 
доно си, макар у уве жба ва њу неких тех-
нич ко - так тич ких ситу а ци ја уз уоби ча је-
не физич ке при пре ме. Задо во љан сам 
како мом ци то под но се. Нови мла ди 
мом ци углав ном се при ви ка ва ју а ста ро-

се де о ци су нави кли на овај начин тре ни-
ра ња. Доста нових мома ка је  у ових 
десе так дана про шло кроз тре нин ге. 
Виде ће мо ко ће оста ти. Неке смо вра ти-
ли у одго ва ра ју ћи ранг так ми че ња како 
би има ли кон ти ну и тет ига ра а за мом ке 
који су при сти гли, виде ће мо да ли су 
пра ва поја ча ња за нас, јер ми хоће мо 
поја ча ња која одмах могу да одго во ре на 
зах те ве „Рад нич ког“, иста као је тре нер 
митро вач ког прво ли га ша. 

ФК „Рад нич ки“ је у про те клих два де се-
так дана од почет ка при пре ма оди грао 
две при прем не утак ми це са ком би но ва-
ним тимом. У првој су били бољи од 
шид ског “Рад нич ког”, чла на Вој во ђан ске 
лиге резул та том 1:0, док су у дру гој при-
прем ној утак ми ци истим, мини мал ним 
резул та том пора же ни од еки пе „Хај ду ка“ 
из Диво ша. До закљу че ња овог бро ја „М 
нови на“ незва нич но сазна је мо да је  еки-
па „Рад нич ког“ тре нут но поја ча на са 
чети ри игра ча о чему ће се из клу ба зва-
нич но огла си ти. Зна се и да је један од 
нај бо љих игра ча у јесе њем делу сезо не 
Ибра хим Муста фа тре нут но на при пре-
ма ма са матич ним клу бом „Црве ном 
Зве здом“.

Д. Мостар лић

СТО НИ  ТЕ НИС
Румља ни бољи
од ком ши ја из Митро ви це

Так ми ча ри Сто но те ни ског клу ба „Рума“ 
из Руме у субо ту 29. јану а ра у 8. колу 
Вој во ђан ске А лиге уго сти ли су еки пу 
СТК „Срем Спин“ из Срем ске Митро ви це 
и забе ле жи ли убе дљи ву побе ду од 4:1. 

У првом мечу дома ћи играч Раст ко 
Симо вље вић био је мак си мал ним резул-
та том бољи од Радо ји це Гла мо ча ка. 
Дејан Радо ва но вић је побе дом над Мла-
де ном Недељ ко ви ћем истим резул та том 
пове ћао пред ност Румља на на 2:0 да би 
Ненад Ђокић у тре ћем мечу савла дао 
Хами да Токи ћа резул та том 3:1. Дубл 
„Срем Спи на“ Недељ ко вић - Гла мо чак 

донео је једи ну побе ду Митров ча ни ма 
побе див ши дома ћи играч ки  пар Симо-
вље вић – Радо ва но вић резул та том 3:2, 
да би у послед њем мечу Раст ко Симо-
вље вић савла дао Мла де на Недељ ко ви-
ћа резул та том 3:1 и потвр дио конач ни 
три јумф сво је еки пе. Живан Јова но вић, 
тре нер и играч „Срем Спи на“ чести тао је 
побед ни ку рекав ши да се ради о бољој, 
мла ђој и супер и ор ни јој еки пи која је 
одне ла побе ду у овом срем ском дер би ју 
Вој во ђан ске лиге. Митров ча ни су у 
наред ном првен стве ном колу сло бод ни.

Д. М.

Са тре нин га
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14. КОЛО ОДБОЈ КА ШКЕ СУПЕР ЛИГЕ (Ж)

Сре мице ску по „про да ле кожу“
ГЖОК „Срем“ СМ : ОК „Црве на Зве зда“ Бео град 1:3 (16:25, 25:21, 19:25, 18:25)

ГЖОК „СРЕМ“: Михај ло-
вић, Ста но је вић, Тадић, Гаће-
ша, Егић, Лукић, Јеко вић, 
Дани ло вић, Дра го вић, Антић, 
Бер ба то вић. Тре нер Мир ја-
на Мусу лин, помоћ ни тре нер 
Нико ла Каприц.

ОК „ЦРВЕ НА ЗВЕ ЗДА“ : 
Тауб нер, Мило је вић, Мар ко-
вић, Дрча, Шајић, Милу но вић, 
Ђор ђе вић, Ађо ња, Лазић, 
Јањић, Делић, Стан ко вић, 
Бошко вић, Родић. Тре нер 
Милан Гршић.

Суди је: Зеле но вић, Петро-
вић
Публи ка која је у субо ту 29. 
јану а ра до послед њег места 
испу ни ла гле да ли ште спорт-
ске хале Митро вач ке гим на-
зи је при су ство ва ла је одлич-
ној одбој ка шкој пред ста ви у 
14. колу жен ске одбој ка шке 
Супер ли ге. У госте је дошла 
фаво ри зо ва на и недав но 
поја ча на еки па „Црве не зве-
зде“ али су дома ће одбој ка-
ши це, иако осла бље не неи-
гре њем одлич не Дуње Гра-
бић пру жи ле досто јан отпор, 
бива ју ћи на момен те и бољи 
ривал на пар ке ту. „Зве зди-
не“ одбој ка ши це сте кле су 
на почет ку првог сета пред-
ност коју су дома ће игра чи-
це поло ви ном сета сусти гле. 
При резу ла та ту 11:11 тре нер 
госту ју ће еки пе затра жио је 
тајм аут после чега су  Бео-
гра ђан ке пове ћа ле и одр жа ле 
пред ност до кра ја сета. Дру ги 
сет почео је пред но шћу одбој-
ка ши ца „Црве не зве зде“ да би 
у јед ном момен ту одбој ка ши-
це „Сре ма“ поно во дости гле 

и пре сти гле сво је ривал ке 
код резул та та 11:10.  Тада је 
захва љу ју ћи одлич ним сер-
ви си ма „Зве зди не“ сед ми це, 
диза ча Боја не Дрче и напа-
дач ким пое ни ма Јеле не Лазић 
госту ју ћа еки па накрат ко пре-
о кре ну ла резул тат, да би у 
настав ку меча рас по ло же ни је 
митро вач ке супер ли га ши це 
фан та стич ном завр шни цом 
у послед њих неко ли ко пое на 
изјед на чи ле резул тат у сето-
ви ма. Било је 25:21. Сре ми-
це су у овом сету има ле три 
ас сер ви са и иско ри сти ле су 
више гре ша ка про тив ни ца.
Ина че, током целе утак ми це 
све игра чи це „Сре ма“ игра-
ле су изу зет но бор бе но. Ана 
Михај ло вић поно во се иста-
кла у редо ви ма сво је еки-
пе а доста лоп ти успе шно је 
„ухва ти ла“ либе ро Ана Тадић. 

Каква таква неиз ве сност у 
тре ћем сету потра ја ла је до 
резул та та 19:17 за гошће које 
су  овај сет иску сно при ве ле 
кра ју резул та том 25:19. У овом 
делу меча виђен је можда и 
нај леп ши напа дач ки поен на 
утак ми ци када је Соња Дани-
ло вић про на шла небра њен 
про стор и про тив ни ца и на то 
место упу ти ла пре ци зну дија-
го нал ну лоп ту. После ега ла 
код осам на е стог пое на за обе 
еки пе у четвр том сету, после 
два веза на аса Боја не Дрче 
и неко ли ко ефект них поте за 
Ане Лазић одбој ка ши це „Сре-
ма“ нису има ле пра ви одго-
вор и на кра ју сета, резул та-
том 18:25 „Црве на зве зда“ је 
дошла до конач ног три јум фа 
од 3:1. Гошће су у том завр-
шном сету биле нешто боље 
у смеч пое ни ма и ас сер ви си-

ма. У госту ју ћој еки пи нај ви-
ше се иста кла при мач Јеле на 
Лазић која је забе ле жи ла 25 
пое на а први наступ у новој 
еки пи забе ле жи ла је и корек-
тор Даја на Бошко вић рође на 
сестра наше нај бо ље одбој ка-
ши це и репре зен та тив ке Тија-
не Бошко вић.У наред ном, 15. 
колу митро вач ке одбој ка ши це 
госту ју еки пи „Пар ти за на“ у 
Зему ну.
Тре нер „Црве не Зве зде“ 
Милан Гршић при знао је да 
је еки па „Сре ма“ при лич-
но наму чи ла фаво ри зо ва не 
гошће и да их је сер вис дома-
ће еки пе „при лич но поре ме-
тио и узне ми рио иза зи ва ју ћи 
мно ге гре шке“ које ће струч ни 
штаб Бео гра ђан ки насто ја ти 
да испра ви. 
Мир ја на Мусу лин, шеф струч-
ног шта ба „Сре ма“ у крат кој 
изја ви после утак ми це рекла 
је:
– Мислим да смо пру жи ле 
добру игру. „Зве зда“ је била 
апсо лут ни фаво рит и то је 
еки па која ула зи у трку за оба 
тро фе ја. Има ју ква ли те тан 
тим а ми смо вече рас били у 
нешто изме ње ном саста ву јер 
се Дуња Гра бић раз бо ле ла и 
није могла да игра. Задо вољ-
на сам игром и анга жма ном 
свих дево ја ка. Осво јен сет 
про тив ова кве „Црве не Зве-
зде“ и два при лич но неиз-
ве сна сета пока за тељ су да 
добро ради мо и да девој ке 
заслу жу ју да игра ју и плеј оф, 
рекла је тре нер митро вач ких 
одбој ка ши ца.

Д. Мостар лић

ДРУ ГА РЕПУ БЛИЧ КА ОДБОЈ КА ШКА ЛИГА – СЕВЕР (М)

Бле до изда ње еки пе „Срем Ито на“
ГОК „Срем Итон“ „Дунав Волеј“ 0:3 (1725,1425,1825)

ГОК „СРЕМ ИТОН“: Петро вић, Рољић, 
Три вун чић, Љуби шић (тр.), Маће шић, 
Кузма но вић, В. Ћорић, Алек сић, Р. 
Петро вић, Лешчук, Милој ко вић, Мико-
вић

„ДУНАВ ВОЛЕЈ“: Сур ла, Медан, 
Галић, Барач ков, Ђур ђев, Мака рић, 
Рашко вић, Нова ко вић, тре нер Петро вић

У окви ру Дру ге Репу блич ке одбој ка-
шке лиге – Север у субо ту 29. јану а ра у 
срем ско ми тро вач ком ПСЦ „Пин ки“ оди-
гра на је утак ми ца 12. кола у којој је 
дома ћа еки па ГОК „Срем Итон“ пора же-
на од ново сад ске еки пе „Дунав Волеј“ 
резул та том 0:3. (17-25,14-25,18-25)

Еки па дома ћи на била је при лич но 

хен ди ке пи ра на пре самог меча с обзи-
ром да су тре нер Зоран Кова чић, капи-
тен еки пе Јован Кова чић, либе ро и дру ги 
дизач тима пози тив ни на коро на вирус. 
Као и у мно гим прет ход ним утак ми ца ма 
вели ки део одго вор но сти био је на мла-
дим „Сре мо вим“ каде ти ма. У крат ком 
освр ту на утак ми цу шеф стру ке Кова чић 
рекао је да еки па није успе ла да се оду-
пре иску сни јим игра чи ма „Дуна ва“.

– Ово је било бле до изда ње наших 
игра ча и поред поја ча ња у виду иску сног 
Зора на Алек си ћа и поврат ни ка Нена да 
Кузма но ви ћа, али без повре ђе на оба 
тех ни ча ра и још увек боле сног Баби ћа. 
У овом пора зу и бор би за првих шест 

пози ци ја које гаран ту ју опста нак у Дру гој 
лиги ове годи не, на виси ни задат ка нису 
били ни мла ди при ма чи Рољић и Ћорић. 
Само је капи тен Огњен Љуби шић, који је 
и водио еки пу на овом мечу сво јим 
насту пом ули вао мало наде, рекао је 
Кова чић који је изра зио оче ки ва ње да ће 
се недо ста ју ћи игра чи брзо вра ти ти и 
ући у потреб ну так ми чар ску фор му.

У сле де ћим колу ГОК „Срем Итон“ 
доче ку је „Про ле тер“ из Зре ња ни на који 
је у одлич ној фор ми, тако да се оче ку је 
још јед на тешка утак ми ца за митр о вач ке 
одбој ка ше који и даље има ју шан су да 
оства ре зацр тан првен стве ни циљ.

Д. М.
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Срп ски су пер стар
Ср би ја је до би ла но вог фуд бал-

ског су пер ста ра и нај ску пљег 
игра ча у исто ри ји. Ду шан Вла хо-

вић, до ско ра шњи фуд ба лер Фи о рен-
ти не, пот пи сао је уго вор са ве ли ким 
Ју вен ту сом.

Би ло је ја сно да ће упра ва Ви о ле 
има ти ве ли ке му ке да за др жи мом ка 
ко ји већ две го ди не ре ше та про тив нич-
ке гол ма не ши ром Ита ли је. Тре нут но, 
ве ро ват но нај бо љи на па дач на Чи зми, 
ди гао је си дро и пре се лио се у То ри но. 
Чел ни ци Фи о рен ти не су ду го одо ле ва-
ли и од би ја ли би ло ка кве при че о про-
да ји мла дог би се ра, али по ка за ло се 
да све има сво ју це ну. У ли ци та ци ји за 
на шег аса, ста ло се на ци фри од 80 
ми ли о на евра, док ће сам Вла хо вић 
ин ка си ра ти се дам ми ли о на го ди шње.

Вла хо вић је са сво је 22 го ди не, већ 
са да по твр дио не ве ро ва тан та ле нат и 
обо рио не ке ре кор де. Ушао је у исто-
ри ју као нај мла ђи играч ко ји је де би то-
вао за Пар ти зан. Имао је са мо 16 
го ди на. Убр зо на кон де би ја, обо рио је 
још је дан ре корд, с об зи ром на то да је 
по стао нај мла ђи уче сник ве чи тог дер-
би ја.

На рав но, ка ко то обич но би ва, во де-
ћи љу ди на шег фуд ба ла (у овом слу-
ча ју Пар ти за на), на вре ме су пре по-
зна ли та ле нат и ис ко ри сти ли при ли ку 
да ма лог ува ле у ино стран ство и узму 
не ку кин ту. А за ин те ре со ва них је би ло 
мно го.

Вла хо вић је де би то вао за Фи о рен ти-
ну у сеп тем бру 2018. го ди не, да би 
сле де ћу се зо ну за вр шио са осам 
по стиг ну тих го ло ва. У се зо ни 2020-
2021. За те гао је 21 гол и по стао не из о-
став ни део еки пе из Фи рен це. Те се зо-
не је по нео и ти ту лу нај бо љег мла дог 
игра ча у Ита ли ји. Ту се деч ко ни је 
за у ста вио, а на кра ју про шле го ди не, 
по стао је је ди ни играч уз Кри сти ја на 
Ро нал да ко ји је дао 33 го ла у ка лен-
дар ској го ди ни. По след њи пут, то се 
де си ло 1951. го ди не. Ја сно је о ка квој 
се зве ри ра ди.

Гле да ти Ду ша на Вла хо ви ћа на те ре-
ну је ме лем за очи. Одвно се ни је по ја-
вио играч ко ји има то ли ко са мо по у зда-
ња, ко је је пред у слов за успех и за 
ве ли ке ства ри. Чо век да је го ло ве са 
не ве ро ват ном ла ко ћом.

Да ли је Ју вен тус пра ви из бор за 
на шег фуд ба ле ра? Ми шље ња су 
по де ље на. Сва ка ко да од ла зи у ве ћи и 
бо га ти ји клуб са ко јим ће има ти при ли-
ку да се бо ри за нај ве ће тро фе је. Са 
дру ге стра не, оста је жал ме ђу мно гим 
љу би те љи ма фуд ба ла, укљу чу ју ћи и 
мо ју ма лен кост, што ни је оти шао у 
не ки ен гле ски клуб и из био на ве ли ку 
сце ну у нај ве ћем сја ју. Јер, да се не 

ла же мо, Остр во је фуд бал ски цен тар 
све та у овим мо мен ти ма и сва ком 
игра чу је при ви ле ги ја да бу де уче сник 
тог цир ку са. За Вла хо ви ћа су би ли 
за ин те ре со ва ни по је ди ни ен гле ски 
клу бо ви, а нај ви ше је за гри зао Ар се-
нал.

Ипак, наш ас се од лу чио за То ри но, 
а би ло би ве ли ко из не на ђе ње уко ли ко 
од мах не би до био шан су као пр ва 
оп ци ја у на па ду. Кон ку рен ци ја је па кле-
на, али у овом мо мен ту, те шко да по гу-
бље ни Ал ва ро Мо ра та мо же да га 
угро зи. По сто је и на ја ве да ће дво јац 
би ти у исто вре ме на те ре ну, али не 
бих се кла дио на то. Тре ба на по ме ну-
ти и то да ће Вла хо вић има ти по др шку 
у на па ду у ви ду Ки је зе и Ди ба ле и све 
то де лу је као сјај но окру же ње за на ста-
вак ка ри је ре овог та лен то ва ног мом ка.

На рав но, услед овог бом ба стич ног 
тран сфе ра и при ча о ми ли о ни ма и 

та лен ту ко ји овај мо мак по се ду је, код 
ве ћи не Ср ба се ја вља по тај на ми сао: 
Шта ће мо да ура ди мо на пред сто је ћем 
Свет ском пр вен ству и ко ли ки су нам 
до ме ти, ка да у сво јим ре до ви ма има-
мо не ко ли ко вр хун ских игра ча? И за и-
ста, на са му по ми сао да ће Вла хо ви ћу 
дру штво у на па ду пра ви ти Ми тро вић, 
ко ји раз ва љу је по ен гле ском Чем пи он-
ши пу, Та дић као ка пи тен ве ли ког Ајак-
са и Ми лин ко вић – Са вић као је дан од 
нај бо љих ве зних игра ча у Ита ли ји, 
про сеч ном срп ском на ви ја чу кре ће 
во да на уста. Би ће ту још ло же ња јер 
је Свет ско тек кра јем го ди не, али 
чи ње ни ца је да Ср би ја ду го ни је има ла 
ово ли ки број та лен то ва них фуд ба ле-
ра. Овај тран сфер Ду ша на Вла хо ви ћа 
и све што је ура дио са сво јих 22 ле та 
је по твр да тог по зи тив ног трен да. 
Срећ но мом чи но. 

Чел ни ци Фи о рен ти не су ду го одо ле ва ли и од би ја ли 
би ло ка кве при че о про да ји мла дог би се ра, али по ка
за ло се да све има сво ју це ну. У ли ци та ци ји за на шег 
аса, ста ло се на ци фри од 80 ми ли о на евра, док ће 
сам Вла хо вић ин ка си ра ти се дам ми ли о на го ди шње
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РУ МА: РАД НИЧ КО  СПОРТ СКЕ 
ИГРЕ

Нај бо љи фуд ба ле ри 
„Ал бо на“

Ово го ди шњи по бед ник Рад нич ко - 
спорт ских ига ра рум ске оп шти не у фуд-
ба лу је еки па „Ал бо на“, ко ја је до по бед-
нич ке ти ту ле до шла над моћ но, без ијед-
ног по ра за. Фуд ба ле ри  „Ал бо на“ су у 
Спорт ском цен тру Ру ма, где се од ви ја ло 
так мич ње, у фи на лу убе дљи во савладалi 
еки пу По ште ре зул та том 6:1. Тре ће 
ме сто је осво ји ла еки па „Ха чин со на“.

За нај бо љег игра ча так ми че ња иза-
бран је Не ма ња До бић из еки пе „Ал бо-
на“, нај бо љи стре лац је Дар ко Рок са из 
„Гу ма ре“, а нај бо љи гол ман Де јан Сто ја-
ко вић, та ко ђе из еки па „Ал бо на“. Све 
утак ми це су од и гра не у Спорт ском цен-
тру, улаз је био бес пла тан за пу бли ку, а 
ор га ни за тор Рад нич ко - спорт ских ига ра 
је Спорт ски са вез рум ске оп шти не.

С. Џ.

ЏУ ДО КЛУБ „ЛСК“

Признања
за џудисте

Че ти ри так ми ча ра Џу до клу ба „ЛСК“ су 
до бит ни ци Све то сав ске по ве ље. Реч је о 
Слав ку Лон ча ре ви ћу, Стра хи њи Би ро-
вље ву, Ива ни Ата рац и Ан ђел ки Ва си ље-
вић. Уло же ни труд и рад тре не ра и џу ди-
ста овог клу ба се ис пла тио. Ина че, 
до бит ни ци Све то сав ске по ве ље су 
ви ше го ди шњи до бит ни ци ове пре сти жне 
на гра де, а ујед но по ка зу ју ко јим пу тем би 
тре ба ло да кре ну и оста ли так ми ча ри 
Џу до клу ба „Ла ћа рак“. Из ЏК „Ла ћа рак“ 
се на да ју да ће и оста ли так ми ча ри вред-
ним за ла га њем и тер ни ра њем до ћи до 
ве ли ких при зна ња.

10. КОЛО КАДЕТ СКЕ КОШАР КА ШКЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ (Ж)

Побе да фаво ри зо ва них 
Бео гра ђан ки

ЖКК „Срем“ – ЖКК „Рас“ Београд 40:55
У 10. колу Кадет ске кошар ка шке лиге 

Срби је, Жен ски кошар ка шки клуб „Срем“ 
из Срем ске Митро ви це пора жен је про те-
клог викен да од еки пе ЖКК „Рас“ из Бео-
гра да резул та том 40:55 (9:12, 5:13, 11:15, 
15:15).

Кошар ка ши це Сре ма бори ле су се мак-
си мал но али ипак нису могле да изне на-
де јед ну од нај бо љих еки па у држа ви, 
еки пу „Раса“ која се тре нут но нала зи на 
део би тре ћег места кадет ске лиге. У ЖКК 
„Срем“ објек тив но посма тра ју овај пораз 
твр де ћи да су на тере ну пре су ди ли огром-
но иску ство госту ју ћих игра чи ца које су 
при лич но ста ри је од дома ћих и вели ка 
висин ска пред ност еки пе „Раса“ које су у 

јед ном напа ду има ле по неко ли ко нових 
при ли ка за кош после ухва ће них лоп ти.

За ЖКК „Срем“ игра ле су: Бран ка Трку-
ља (22 пое на), Нико ли на Бала нац (5 пое-
на), Мили ца Ђор ђић (5 пое на), Ири на 
Андри ја ше вић (4 пое на), Мила Нико лић 
(2 пое на), Ана Симић (2 пое на), Све тла на 
Костић, Мили ца Јери нић и Мили ца Три-
ван. Еки пу је са клу пе водио тре нер 
Нема ња Ста мен ко вић. Нај е фи ка сни ја 
игра чи ца у еки пи „Раса“ била је кадет ска 
репре зен та тив ка Срби је Маша Бузић са 
14 пое на. У сле де ћем колу митро вач ке 
кошар ка ши це госту је еки пи „Србо бра на“ 
где ће наста ви ти бор бу за ула зак међу 
осам нај бо љих еки па.

МЛА ЂЕ ПИО НИР КЕ
„Сре ми це“ без пора за

ЖКК „Мла дост“ Голубинци  ЖКК „Срем“ 17:65 
У кате го ри ји жен ског кошар ка шког 

так ми че ња мла ђих пио нир ки ЖКК 
„Срем“ побе дио је у гости ма еки пу ЖКК 
„Мла дост“ из Голу би на ца резул та том 
17:65 и задр жао воде ћу пози ци ју, без 
пора за.

У еки пи „Сре ма“ игра ле су: Тео до ра 

Мило ше вић, Лана Вуче тић, Нико ли на 
Попо вић, Еми ли ја Мир че та, Нико ли на 
Попо вић, Тија на Биу ко вић, Бра ни сла ва 
Павло вић, Маша Ђукић, Ана Рас по по-
вић, Ива Марин ко вић и Тео до ра Кузми-
нац. Шеф струч ног шта ба је Нико ла 
Мило ше вић.

МИНИ БА СКЕТ
Неза у ста вљи ва Еми ли ја Мир че та

ЖКК „Срем“  ЖКК „Желе зни чар“ Инђија 24:20

У 4. колу Првен ства Вој во ди не, тако ђе 
оди гра ног про шлог викен да, у нај мла ђој 
кате го ри ји мини ба ске та, ЖКК „Срем“ био 
је бољи од еки пе ЖКК „Желе зни чар“ из 
Инђи је резул та том 24:20. Из упра ве клу-
ба кажу да је утак ми ца била вео ма зани-
мљи ва и да је оправ да ла епи тет вели ког 
дер би ја врха првен стве не табе ле. Сре-
ми це пред во ђе не неза у ста вљи вом Еми-
ли јом Мир че том оди гра ле су хра бро и 
бор бе но до самог кра ја и успе ле да забе-
ле же важну побе ду. „Срем“ се тре нут но 
нала зи на првом месту са све чети ри 

побе де и бли жи се конач ној пози ци ји нај-
бо ље вој во ђан ске еки пе у мини ба ске ту. 
У тиму побед ни ка Еми ли ја Мир че та 
пости гла је 16 коше ва, Ана Рас по по вић 4 
пое на, Дуња Ива но вић и Дуња Игња тов 
пости гле су по 2 пое на. Игра ле су још и 
Неве на Кова че вић, Дуња Михај ло вић, 
Неве на Аџић, Јана Сали тре жић, Нико ли-
на Зави шић и Маша Орма но вић. Тре нер 
Нико ла Мило ше вић водио је и ову селек-
ци ју митро вач ких кошар ка ши ца до побе-
де.

Д. Мостар лић
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ОВАН: Ула же те ве ли-
ки на пор да оства ри-
те по зи тив не ре зул та-
те у свом по слов ном 

из ра жа ва њу,ал и по сто ји след 
до га ђа ја ко ји ре ме ти ва ше пла-
но ве. Ва жно је да се пра вил но 
ор га ни зу је те и да ис по шту је те 
све за да те ро ко ве. Скло ни сте 
че стим про ме на ма свог емо тив-
ног рас по ло же ња,не ма раз ло га 
да гу би те на ду или да се уда ља-
ва те од парт не ра.

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: У скла-
ду са при о ри те ти ма 
ко је сте по ста ви ли 
има те сво ју ви зи ју и 

не же ли те да при хва ти те ком про-
ми сна ре ше ња ко ја вам пред ла-
жу од ре ђе ни са рад ни ци. Не мој те 
до зво ли ти да не ко оте жа ва ваш 
по слов ни или дру штве ни по ло-
жај. Ис ку ство вас опо ми ње да 
на пра ви те емо тив ну дис тан цу у 
од но су на јед ну осо бу и на не ке 
сум њи ве си ту а ци је. 

РАК: Из не над не про-
ме не на по слов ној 
сце ни, де лу ју као 
до дат ни пси хо ло шки 

при ти сак и зах те ва ју да има те 
до бру кон цен тра ци ју ка ко би сте 
се на вре ме при ла го ђа ва ли у 
од но су на оче ки ва ња. Ва ша лич-
на сре ћа про ис ти че из уну тра-
шње по тре бе, да се све ле пе 
ми сли и то пла осе ћа ња увек 
де ле или раз ме њу ју са бли ском 
осо бом.

ЛАВ: 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 тим про ве-
ре них са рад ни ка. 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.

ДЕ ВИ ЦА: Исто вре-
ме но сте ан га жо ва ни 
на ви ше по ља и са ве-
сно ис пу ња ва те свој 

део оба ве за или не ке зва нич не 
до го во ре ко је има те са са рад ни-
ци ма. Не мој те до зво ли ти да не ко 
од лу чу је у ва ше име о за јед нич-
ким ин те ре си ма. Парт нер у ва ма 
под сти че сум њи ча вост и број на 
пи та ња на ко ја не до би ја те за до-
во ља ва ји ће од го во ре. Ва жно је 
да ви ше под сти че те по зи тив но 
рас по ло же ње.

ВА ГА: Но во са зна ње 
по зи тив но ути че на 
ва шу мо ти ва ци ју и на 
про фе си о нал ну ори-

јен та ци ју.Са да има те до бру 
во љу да се ан га жу је те на не ким 
за дат ци ма ко је мо же те да ре ша-
ва те у до го во ру са са рад ни ци ма. 
Љу бав ни до га ђа ји ко је на слу ћу-
је те има ју не ку нео бич ну драж.
До па да ју вам се по ступ ци ко је 
чи ни парт нер и то вас на во ди да 
про ме ни те сво је од лу ке. Пра ти 
вас љу бав на ин спи ра ци ја.

ШКОР ПИ ОН: Осла-
ња те се на сво је пре-
го ва рач ке ма ни ре, јер 
да без до бре при пре-

ме,пла на или про це не не ма ни 
за јед нич ког по слов ног успе ха. 
По треб но је да се уса гла ша ва те 
са сво јим са рад ни ци ма око ува-
жа ва ња раз ли чи тих ин те ре са. 
Па жња и раз у ме ва ње ко је до би-
ја те у кру гу сво је по ро ди це де лу-
ју вр ло под сти цај но. 

СТРЕ ЛАЦ: Из не над ни 
по слов ни обр ти де лу ју 
збун ју ју ће на вас,али 
кра јем на ред не не де-

ље ће се све ста би ли зо ва ти. 
Ва ша кре а тив ност ће до ћи до 
из ра жа ја и вра ти ти вас на сам врх 
у ва шем по сло ва њу. 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 емо тив ном 
за но су спрем ни сте да учи ни те 
не што по себ но ка ко би сте им пре-
си о ни ра ли свог парт не ра.

ЈА РАЦ: По треб но је 
да се рас те ре ти те од 
до дат них оба ве за,али  
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. У 
до сто јан стве ном сти лу и без 
су ви шних пи та ња при хва та те све 
ко ри сне су ге сти је или ре чи кри-
ти ке ко је вам упу ћу ју бли ски 
са рад ни ци. Же ле ли би сте да 
ус по ста ви те бо љу кон тро лу над 
но вим до га ђа ји ма у љу бав ном 
жи во ту.

ВО ДО ЛИ ЈА: На ла зи-
те се за ве ли ки ко рак 
ис пред дру гих,јер  
уме те да пред ви ди те 

не чи ју ре ак ци ју или од го вор у 
по слов ним пре го во ри ма. Ја сно 
вам је да са вре ме ни ји при ступ 
за јед ни чим те ма ма или ин те ре-
си ма до но си ду го роч ни ји успех. 
По ста вља те су ви ше стро ге кри-
те ри ју ме пред во ље ну осо бу.

РИ БЕ: 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 или од го вор. 
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 нос 
са парт не ром до жи вља ва те као 
оства ре ње сво јих сно ва.

VREMEPLOV
2. фе бру ар

1834. Срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић об ја вио тре ћи 
ха ти ше риф тур ског сул та на 
Мах му да II, ко јим је уоб ли чен 
по ли тич ки ста тус и прав ни 
ка рак тер Кне же ви не Ср би је. 
Тим до ку мен том Ср би ји при по-
је но шест на хи ја, а по себ ним 
бе ра том кнез Ми лош до био 
до сто јан ство срп ског и на след-
ног кне за.

3. фе бру ар
1194. Не мач ки краљ Хен рик VI 
осло бо дио је уз ве ли ку от куп-
ни ну ен гле ског кра ља Ри чар да 
I (зва ног Ла вље Ср це), ко јег је 
на по врат ку из Кр ста шког ра та 
1192. за ро био аустриј ски вој-
во да Ле о полд.
1915. У Са ра је ву је обе шен 
срп ски учи тељ Вељ ко Чу бри-
ло вић, је дан од уче сни ка у 
атен та ту 28. ју на 1914. на 
аустро у гар ског пре сто ло на-
след ни ка над вој во ду Фран ца 
Фер ди нан да.

4. фе бру ар
1945. У ме сту Јал та на Кри му 
са ста ли се бри тан ски пре ми-
јер Чер чил, пред сед ник САД 
Ру звелт и со вјет ски ли дер Ста-
љин да би се до го во ри ли о 
ак ци ја ма за за вр ше так Дру гог 
свет ског ра та и пла но ви ма за 
по сле рат ни пе ри од. 1946. Бив-
ши пред сед ник Вла де Ср би је, 
ге не рал Ми лан Не дић, из вр-
шио са мо у би ство то ком ис тра-
жног по ступ ка у ком је био 
оп ту жен за из да ју и рат не зло-
чи не у оку пи ра ној Ср би ји у 
Дру гом свет ском ра ту.

5. фе бру ар
1814. У Бе чу об ја вље на “Ма ла 
про сто на род на сла ве но серб-
ска пе сма ри ца” Ву ка Ка ра џи-
ћа, што је озна чи ло по че так 
упо зна ва ња Евро пе са срп-
ском на род ном по е зи јом.

6. фе бру ар
1958. У ави он ској не сре ћи 
по ги ну ла 23 пут ни ка, ме ђу 
ко ји ма 8 игра ча ен гле ског фуд-
бал ског клу ба “Ман че стер 
ју нај тед”. Не сре ћа се до го ди ла 
при по врат ку из Бе о гра да, где 
је ен гле ски тим играо утак ми цу 
европ ског Ку па шам пи о на с 
“Цр ве ном зве здом”.

7. фе бру ар
1812. Ро ђен је Чарлс Ди кенс, 
ро до на чел ник со ци јал ног 
ро ма на, је дан од нај зна чај ни-
јих ен гле ских пи са ца (“Деј вид 
Ко пер филд”, “Оли вер Твист”, 
“Пи кви ков клуб”, “Ста ра про-
дав ни ца рет ко сти”).

8. фе бру ар
1984. На ста ди о ну “Ко ше во” у 
Са ра је ву у при су ству 50.000 
гле да ла ца отво ре не су 14. 
зим ске Олим пиј ске игре. На 
пр вим олим пиј ским игра ма 
одр жа ним у Ју го сла ви ји уче-
ство ва ли су спор ти сти из 49 
др жа ва, нај ве ћи број у исто ри-
ји ЗОИ.

HOROSKOP

Сре да, 2. фе бру ар
(20. ја ну ар) 

Пре по доб ни Јев ти ми је Ве ли ки
Че твр так, 3. фе бру ар

(21. ја ну ар) 
Пре по доб ни Мак сим Ис по вед-
ник; Све ти му че ник Нео фит

Пе так,  4. фе бру ар
(22. ја ну ар) 

Све ти апо стол Ти мо теј; Све ти 
пре по до но му че ник Ана ста си је

Су бо та, 5. фе бру ар
(23. ја ну ар) 

Све ти све ште но му че ник Кли-
мент, Епи скоп ан кир ски и оста-
ли

Не де ља, 6. фе бру ар
(24. ја ну ар) 

Преп. Ксе ни ја Ри мљан ка; Све ти 
му че ник Ва ви ла; Бла же на Ксе-
ни ја Пе тро град ска

По не де љак, 7. фе бру ар
(25. ја ну ар) 

Све ти Гри го ри је Бо го слов; 
Преп. Пу бли је ; Св. Пре по доб-
но му че ник Гри го ри је Пећ ки

Уто рак, 8. фе бру ар
(26. ја ну ар) 

Пре по доб ни Ксе но фонт, Ма ри ја 
и си но ви њи хо ви

Crkveni 
kalendar

• Што је не бо там ни је то 
ће зве зде би ти сјај ни је.
• Ме њам све ја сту ке овог 
све та за тво је ра ме..
• Иза сва ког успе шног 
чо ве ка сто ји же на ко ја 
се до бро уда ла.

Мафини
Са стој ци: 2 ја је та, 2 дл јо гур та, 

1 ча ша ше ће ра, ½ ча ше уља, 2 
ча ше бра шна, 1 пра шак за пе ци-
во, су во во ће или чо ко ла да за 
де ко ри са ње

При пре ма: по ме ша ти са стој ке, 
а за тим до да ва ти бра шно по ме-
ша но са пра шком за пе ци во и 
исто вре ме но му ти ти мик се ром 
или вар ја чом, па за ме си ти те сто. 
Си па ти сме су у под ма за не ка лу пе 
за ма фи не или у па пир не кор пи-
це. По су ти ма фи не чо ко ла дом 
или су вим во ћем. Пе ћи на 200 
сте пе ни у за гре ја ној рер ни, док 
ма фи ни не по ру ме не. Ка да бу ду 
пе че ни, са че ка ти да се про хла де, 
па тек он да ва ди ти из пле ха. 
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ПЕРФОРМАНС У ПО ЗО РИ ШТУ „ДО БРИ ЦА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ“

Моћ не же не љу ба вљу збо ре

У уто рак, 25. ја ну а ра у По зо ри шту „До-
бри ца Ми лу ти но вић“ у Срем ској Ми тро-
ви ци у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни ру-
ске кул ту ре“, ко ју ор га ни зу је Исто риј ски 
ар хив „Срем“ из ве ден је пер фор манс 
„Моћ не же не љу ба вљу збо ре“, ко ји је 
ура ђен по исто и ме ној књи зи књи жев ни це 
Мир ја не Мар ко вић „Сильные женщины 
любовью вещают- Моћ не же не љу ба-
вљу збо ре“, чи је штам па ње је по др жао 
По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и 
јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским 
за јед ни ца ма. Пер фор манс је за по чео 
обра ћа њем ау тор ке књи ге и пот пи сни ком 
дра ма ти за ци је и ре жи је Мир ја не Мар ко-
вић, ко ја је про чи та ла По сла ни цу Ва си-
ли се Те о до ре сво јим се стра ма, за тим је 
на ви део – би му, ко ји пот пи су је „Aspro Art“ 
про дук ци ја пред ста вљен  део књи ге ау-

тор ке и ли ко ви зна ме ни тих же на ко је су 
за сту пље не у књи зи.

Пер фор манс је спој мо дер ног и про-
шлих вре ме на, као и спој глу ме, ба ле та 
и пе сме. Глав на ју на ки ња пер фор ман са 
ти неј џер ка Ан ђе ла, ко ју глу ми Иси до-
ра Бо жић, до би ла је до ма ћи за да так да 
на пи ше есеј о по зна тим же на ма Ру си је 
и Ср би је. Она нас са мла ђом се стром 
Ни ком, ко ју глу ми Ни ко ли ја Мар ко вић 
спро во ди кроз ко лаж зна ме ни тих же на 
Ру си је и Ср би је.  Ка та ри ну Ве ли ку је глу-
ми ла Мар га ри та Ву јо вић, Ири ну Не по-
кој чиц ко ју је глу ми ла Оле на Пан те лић и 
Ма ри ну Цве та је ву је глу ми ла Ка та ри на 
Ор ло ва. Оне су по ре клом из Ру си је и жи-
ве у Срем ској Ми тро ви ци. Ми ли цу Хре-
бе ља но вић је глу ми ла Ја сна Ар ба нас,  
Је фи ми ју Је ле ну Мр њав че вић је глу ми ла 

Да ни је ла Сто јиљ ко вић и Ми ну Ка ра џић је 
глу ми ла Ка та ри на Јо ва но вић.

Ру ска игра и ба лет ске ва ри ја ци је,  ко-
је су из ве ле ба ле ри не  Ком па ни је ба ле-
та мла дих - Ин сти ту та за умет нич ку игру 
из Бе о гра да су та ко ђе иза зва ле оду ше-
вље ње пу бли ке као и на ступ ет но - гру пе 
Храм, ко ја је из ве ла ком по зи ци је „Ма ри јо 
слав на“ и „Ово је Ср би ја“.

За фри зу ре је за слу жан фри зер ски 
сту дио „Ин“, за ко сти мо гра фи ју Игор 
Ја гић и по зо ри ште „До бри ца Ми лу ти но-
вић“, за сце но гра фи ју  тек стил на рад ња 
„Гар филд“, тех нич ка по др шка Вла ди мир 
Ко ва че вић, По зо ри ште „До бри ца Ми лу-
ти но вић“.

Био је ово још јед на по твр да ко ли ко 
нам ма ло тре ба да би има ли све га, као и 
то да је љу бав из над свих за ла.

„ВО ДИ ЦА“ КОД ВОГ ЊА 

Ка то лик по ди гао
пра во слав ну ка пе лу

На „Во ди ци“ код Вог ња, не да ле ко од 
Ру ме, где већ го ди на ма пра во слав ни 
на род од ла зи на хо до ча шће, са гра ђе-
на је ка пе ла. Слу чај је уто ли ко за ни-
мљи ви ји што је ову пра во слав ну ка пе-
лу по ди гао ка то лик Јо хан Риг из Ру ме.

„Во ди ца“ у Вог њу по све ће на је му-
че ни ци и ис по сни ци Све тој Пет ки, ко-
ју ина че по шту је ве ли ки број по бо жног 
на ро да. Је дан од на ро чи то ве ли ких по-
што ва ла ца Све те Пет ке и „Во ди це“ су 
би ли Јо хан Риг и ње го ва су пру га Вил-
ма. Јо хан Риг је био ин ду стри ја лац и 
вла сник мли на „Бра ћа Риг“ из Ру ме. 
На „Во ди цу“ са сво јом су пру гом је до-
ла зио бар 20 пу та го ди шње. По сма-
тра ју ћи ста ру и већ до тра ја лу ку ћи цу и 

не у ре ђе ни из вор, он је обе ћао ме шта-
ни ма Вог ња да ће из вор до ве сти у ред. 
До ла зе ћи на из ор, из вор ска во да ко ју и 
же на и он то ли ко це не би ла је за му ће-
на и блат ња ва. Од вод ни ка нал био је 
ско ро ви ши од из во ра та ко да се во да 
вра ћа ла.

– Ја то мо рам по пра ви ти. По пра ви ћу 
и ку ћи цу, ре као је од мах же ни, зна ју ћи 
да же на по шту је му че ни цу Све ту Пет-
ку.

Са зи да њем ка пе ли це се убр зи по-
че ло пре ма про јек ту ин жи ње ра Слав ка

Ву кај ло ви ћа из Ру ме. Ка пе ли ца је 
при лич но про стра на, осим ол та ра, има 
и два пре двор ја, ко ја су на ро чи то за то 
по диг ну та да слу же „бол ни ма“, ко ји на 

„Во ди ци“ у мо ли тви про во де и по ви ше 
да на, тра же ћи ле ка сво јој бо ле сти.

На дан Све те Пет ке 8. ав гу ста, 1939. 
го ди не „Во ди ца“ у Вог њу је има ла на-
ро чи то сла вље. Сам чин осве ће ња 
но ве ка пе ле, оба вљен је у не де љу, 6. 
ав гу ста, на и ме пр ву не де љу пред Све-
ту Пет ку.

Ово осве ће ње је ра ни је оба вље но, 
јер си лан на род, од ко јих сто ти не бол-
них и не вољ них, до ла зи већ дан - два 
пред Све ту Пет ку. Кти то ри Вил ма и Јо-
хан Риг из Ру ме, ка то ли ци, до би ли су 
на ро чи ти бла го слов ви кар ног епи ско-
па Срем ског го спо ди на Ви кен ти ја Про-
да но ва, ко ји је на ову све ча ност та ко ђе 
био по зван. Мар ко Ми јић


