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Улагањеуобразовање
дајенапредак

Председник Општине Пећинци
СинишаЂокић уручио је у петак, 4.
фебруара уговоре о стипендирању
студената и уговоре о регресирању
путнихтрошковастудентима.Општи
наПећинцићеуовојшколскојгодини
стипендиратиукупно23студента,док
ће средства за регресирање путних
трошковадобијати54студента.
Председник Ђокић је том прили

комизјавиодаОпштинаПећинцивећ
дужинизгодинапомаженасамосту
денте, већ ињихове родитеље како
биихлакшеизвелинаправипут.
– Наравно, ми желимо да се ова

деца коју помажемо сутра врате у
нашу средину, да у општиниПећин
цизаснујурадниодносидаонисутра
будуносиоциовенашемалеиуспе
шнелокалнесамоуправе–поручиоје
првичовекпећиначкеОпштине.
ОнјеподсетиодаОпштинаПећин

циодецибринеодвртића,гдеобез
беђујебесплатанборавакзатрећеи
четврто дете у породици и за једно
дете у породицама са близанцима,
као и дафинансира бесплатан пре
воз за ученике основне школе, док
средњошколцимарегресиратрошко
вепревоза.
Студенткиња треће године Факул

тетаорганизационихнаукаУниверзи
тета у БеоградуНиколина Божић из
Пећинаца кажеда јој је велика част
изадовољствоштојеудруштвумла
дихамбициознихљуди.
– Највећи значај у свему овоме

јестештонекопрепознајенашужељу
дабудемонајбољи.Сигурна самда
стипендија коју добијамо произла
зи из дубоког уверењанашеопшти
не да само улагањем у образовање
и усавршавање стремимо напретку,
што заправо и представља камен

темељац,какоиндивидуалног,такои
општегразвоја–рекланам јеНико
линаБожић.
По речима Милоша Симића из

Пећинаца, студента друге године
Технолошког факултета у Новом
Саду, стипендија је добар подстицај
забудућеуспехе.
– Стипендију углавном користим

за покривање дневних трошкова,
а понекад и обрадујем себе неким
поклоном–кажеМилош,којисебепо
завршеткушколовањапонововидиу
општиниПећинци.
Студенткиња друге године Меди

цинског факултета Универзитета у
Београду Јасмина Беговић из Сиба
часматрадасвакомстуденту свака
помоћзначи,адајестипендијаујед
ноимотивацијазадаљинапредаку
учењу. Средства од стипендије ће,
какојерекла,покушатидаприштеди
занекопутовање.
Општина Пећинци је у последње

време реализовала неколико капи
талних инвестиција у образовне
објекте на својој територији. Завр
шена је комплетна реконструкција
основнешколе у Карловчићу и ком
плетна реконструкција и доградња
основнешколеуКупинову.Самоуове
двеинвестицијеуложенојепреко330
милионадинара.Врлобрзосеочеку
је отварање новоизграђеног објекта
предшколске установе у Шиманов
цима, вредног близу 330 милиона
динара,а токомове године требало
бидапочнурадовинареконструкци
јиосновнеистарогделасредњешко
ле у Пећинцима, чија је процењена
вредност265милионадинара.

СинишаЂокићсадобитницимастипендије

ОпштинаПећинцистипендира23студента

ФИНАЛНАКОНФЕРЕНЦИЈАПРОЈЕКТА„GET2IT“

МитровачкиволонтериуПрагу

Финална конференција пројекта „GET2ITGetting toActive
Citizenship inEurope“,финансираногизпрограма„Европаза
грађане и грађанке“, наставља са темама о волонтирању и
укључивањуграђанауиницијативекојесуважнезазаједницу.
ТуристичкаорганизацијаградаСремскаМитровицазаједно

саКанцеларијомзамладе,наградилајевредневолонтереод
ласкомуПраггдесуималиприликудаучествујуназавршној

конференцијипројекта.Томприликом,волонтерисупредста
вилирадизалагањеКанцеларијезамладекаопримердобре
праксеувремепандемијековида19.Канцеларијузамладе
супредставиливолонтерикојисуволонтиралиуобаколцен
траувремепандемије,атосу:АнђелаРаковић,ИваАлимпић,
СретенМиражић,АлександраРауковић,ЉиљанаИлићиИва
наТерзић.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Да ли је пра ва стра на 
по ста ла не што дру го?

„Ако се де си да је не ко од вас све
ту по да рио стру ју, да без вас не би 
по сто јао те ле фон, да је не ко од вас 
от крио нај ве ће тај не пла не те... Ако 
се све то де си, мо гли би смо да 
ка же мо да је ва ша зе мља – зе мља 
ве ли ких љу ди и ве ли ких сно ва. 
Не ки сно ви поч ну у Ср би ји и ме ња ју 
жи во те око вас, не ки сно ви про ме не 
Ср би ју, не ки сно ви из Ср би је про ме
ни ли су чи тав свет и због све га то га 
– ви сте свет.”

Овим ре чи ма из те ле ви зиј ског 
спо та, еми то ва ног на срп ским те ле
ви зи ја ма, САД су пре ко сво је Ама
ба са де у Бе о гра ду ода ле по част 
Ср би ји по во дом сто го ди шњи це 
ис ти ца ња срп ске за ста ве над Бе лом 
ку ћом у Ва шинг то ну. Пред сед ник 
Ву дро Вил сон, при ја тељ Ми хај ла 
Пу пи на, овим ге стом, 28. ју на 1918. 
ис ка зао је по што ва ње Ср би ји и 
Ср би ма због њи хо вог хе ро и зма у 
сла ма њу Цен трал них си ла и због 
до при но са аме рич ких Ср ба у раз во
ју САД – а. То је би ло пр ви пут у 
исто ри ји САД – а да се за ста ва јед
нае стра не др жа ве ис так не над 
Бе лом ку ћом. То је још са мо јед ном 
по но вље но, 14. ју ла 1920. го ди не, 
ис ти ца њем за ста ве Фран цу ске, са 
слич ним обра зло же њем. И ни ка да 
ви ше. 

Аме рич ка Ам ба са да у Бе о гра ду 
по ја сни ла је да је тим по во дом 
по че ла кам па њу ода ва ња по ча сти 
зна ме ни тим Ср би ма про шло сти и 
да на шњи це за до при нос чо ве чан
ству, „ко ји нас је све обо га тио”. 

Ме ђу на ма је би ло оних ко ји су 
по ру ку спо та при ми ли уљуд но, 
ћу те ћи пи та ње о про ле ћу 1999, а 
би ло је и на ив них ко ји су по ми сли
ли да се то САД на фин на чин при
пре ма ју за из ви ње ње Ср би ји.

Ме ђу тим, већ код спо та по све ће
ног Бо ри сла ву Пе ки ћу при ме ти ли 
смо да се ова по част без ма ло по гр

би ла под те ре том по ли тич ке по ру ке 
Ср би ма. „Не ма ти про шлост”, ка же 
Пе кић, „зна чи оста ти без бу дућ но сти. 
Али ако та мо оста не мо, ако се та мо 
за гли би мо, бу дућ ност због ко је смо 
се у њу вра ти ли по ста ће не до сти
жна. Не ра зу ме ва ње оно га што је 
би ло ју че, јем ство је да ће мо још 
ма ње раз у ме ти оно што нас че ка, а 
нај ма ње ово што да нас ра ди мо.”

Ау то ри спо та су, да ли на мер но да 
ли слу чај но, из Пе ки ће вог ро ма на 
Какоупокојитивампира узе ли ре чи 

ју на ка не га тив ца др Кон ра да Рут ков
ског, на кон ње го ве по се те јед ном 
дал ма тин ском гра ди ћу у ко ме је, као 
на ци стич ки офи цир,  по слао јед ног 
не ви ног град ског чи нов ни ка на ве ша
ла и на смрт пре ту као јед ног за тво
ре ни ка. Два де сет две го ди не ка сни је 
про га ња ју га аве ти про шло сти и он у 
пи сми ма по ку ша ва да схва ти по сту
пак пре о бра жа ја чо ве ка у не чо ве ка.

У ре ду, мо же мо се сло жи ти да су 
ми сли и не га тив них ју на ка под јед на
ко пи шче ве као и ми сли ње го вих 

по зи ти ва ца. Али, учи ти Ср бе као 
ко лек ти ви тет о штет но сти гле да ња у 
про шлост кроз ин ди ви ду ал но уну
тар ње пре ви ра ње код јед ног на ци
стич ког офи ци ра не ма ло збу њу је. 
Ср би су ин ди ви ду ал но не сум њи во 
чи ни ли зло чи не, али су као ко лек ти
ви тет увек би ли на пра вој стра ни 
исто ри је.

Осим ако смо пре спа ва ли тре ну так 
ка да је пра ва стра на по ста ла не што 
дру го.

Узми мо да је Пе ки ћев Кон рад Рут
ков ски на про сто гре шка ау то ра кап
ма ње Вистесвет. Ми лун ка Са вић, 
ме ђу тим, ни је гре шка. Тач но се, на и
ме, зна да је срп ска Јо ван ка Ор ле ан
ка осим срп ских од ли ко ва ња до би ла 
и два фран цу ска. Аме рич ко од ли ко
ва ње ни ка да ни је до би ла. Ипак, у 
јед ном од два спо та о Ми лун ки 
Са вић, срп ска хе ро и на при ма од ли
ко ва ње у аме рич кој Би зер ти, на Дан 
не за ви сно сти САД, а при ма га из 
ру ку не ка квог аме рич ког ге не ра ла 
слич ног Де да Мра зу!

У ре ду, мо же мо се сло жи ти да је и 
ова ко не што до пу ште но умет нич кој 
сло бо ди, баш као и у сце ни Ми лун ки
ног упа да у ров ау стро у гар ских вој
ни ка, бла го сти вих и збу ње них као да 
су за те че ни у ко па њу бу на ра у сво јој 
отаџ би ни, али је спо то ве и са ма аме
рич ка Ам ба са да де кла ри са ла као 
по ли тич ку кам па њу ода ва ња по ча
сти за слу жним Ср би ма, и умет нич ка 
сло бо да мо ра да се узме крај ње 
услов но.

Не из бе жно се на ме ће пи та ње ком 
је кул ту ро ло шком пре се ку ова кам
па ња на ме ње на, да би суп тил на 
дре су ра би ла успе шна? Ка кав год да 
је ци ља ни кул ту ро ло шки пре сек, 
не при стој но је ис та ћи ка ја ње Пе ки
ће вог не га тив ца Кон ра да Рут ков ског 
као узор по ко ме би Ср би тре ба ло да 
се по ка ју због сво јих убе ђе ња о Ко со
ву и да га без у слов но при зна ју. 
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Учи ти Ср бе као ко лек ти
ви тет о штет но сти гле да
ња у про шлост кроз 
ин ди ви ду ал но уну тар ње 
пре ви ра ње код јед ног 
на ци стич ког офи ци ра 
не ма ло збу њу је. Ср би су 
ин ди ви ду ал но не сум њи
во чи ни ли зло чи не, али 
су као ко лек ти ви тет увек 
би ли на пра вој стра ни 
исто ри је. Осим, ако смо 
пре спа ва ли тре ну так 
ка да је пра ва стра на 
по ста ла не што дру го

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Кадровски континуитет

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Пе ћин ци, одр жа ној 1. фе бру а ра, до не
та је од лу ка о за ме ни ка та стар ских пар
це ла у Аша њи, чи ме је обез бе ђе но 
зе мљи ште за из град њу но вог ло вач ког 
до ма у овом на се љу.

Од бор ни ци су до не ли од лу ку о име
но ва њу ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни
за ци је оп шти не Пе ћин ци и Јав ног ко му
нал ног пред у зе ћа „Са ва“ Пе ћин ци, на 
пе ри од од че ти ри го ди не. За ди рек то ра 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је име но ва на је 
Љу би ца Бо шко вић, ко ја је на овој функ
ци ји би ла и у прет ход ном ман да ту, а 
ка ко нам је ре кла, око сни ца ра да пе ћи
нач ке ТО, ка ко у прет ход ном, та ко и у 
на ред ном пе ри о ду, би ће ин тен зив на 
про мо ци ја ту ри стич ке по ну де на ше 
оп шти не и јед но днев не ту ри стич ке 
ру те кроз оп шти ну ко ја је за са да наш 
нај у спе шни ји про из вод, као и уво ђе ње 
но вих са др жа ја на ту ри стич ким ло ка
ли те ти ма.

– У прет ход ном пе ри о ду је за ме ње на 
кров на по крив ка на Ет но  ку ћи „Пут
ник“ у Ку пи но ву, а из вр ше на је и ре ста
у ра ци ја обје ка та у окви ру окућ ни це ове 
ку ће. Ку пљен је елек трич ни ми ни бус 
„Зе ле ни змај“ за пре воз ту ри ста у Ку пи
но ву, а у дво ри шту „Ак сен ти је вог ку ћер
ка“ у Ога ру из гра ђе но је но во деч је 
игра ли ште. Про шле го ди не, из ра ђе на 
је ма ке та твр ђа ве Ку пи ник и QR ко до ви 
за све ло ка ли те те, а при кра ју је ре ди
зај ни ра ње сај та Ту ри стич ке ор га ни за
ци је. Та ко ђе, то ком про шле го ди не, 
за вр ше на је но ва ту ри стич ка апли ка ци
ја у част Зма ја Ог ње ног Ву ка, ко ја ани
ма ци јом у та ко зва ној про ши ре ној ре ал
но сти пру жа при ли ку по се ти о ци ма да 
до жи ве зма ја на зи ди на ма Ку пи ни ка. 
Ова апли ка ци ја је већ има ла успе шну 
прет пре ми је ру и с пра вом оче ку је мо да 
ће на кон пред ста вља ња ши рој јав но
сти, ко је пла ни ра мо за март ове го ди
не, по ста ти по себ на атрак ци ја за ту ри
сте. Про шле го ди не је по кре нут и 
здрав стве но  ту ри стич ки про грам „Ути
шај стреспо ја чај здра вље“ ко ји оче ку
је мо да у пот пу но сти за жи ви то ком ове 
го ди не  – из ја ви ла је Бо шко вић.

Она је под се ти ла да је за вр ше на 
из ра да про јект но  тех нич ке до ку мен та
ци је за из град њу ту ри стич ког ин фо  
пунк та, на пар це ли ко ју је от ку пи ла 
Оп шти на Пе ћин ци по ред „Ак сен ти је вог 
ку ћер ка“, и за по ста вља ње но ве ту ри
стич ке сиг на ли за ци је у пе ћи нач кој 
оп шти ни. Бо шко вић је оце ни ла да ће 
оба про јек та у ве ли кој ме ри до при не ти 
бо љој про мо ци ји ком плет не ту ри стич ке 
по ну де на ше оп шти не.

За ди рек то ра ЈКП „Са ва“ име но ван је 

до са да шњи ди рек тор Жељ ко Ми ли ће
вић, ко ји је на ја вио да ће ово пред у зе
ће у кон ти ну и те ту на ста ви ти са ра дом 
на уна пре ђе њу ква ли те та ко му нал них 
услу га.

– У прет ход них не ко ли ко го ди на на 
овом по љу је за и ста до ста ура ђе но. 
За хва љу ју ћи по др шци ло кал не са мо у
пра ве, ку пи ли смо два но ва ка ми о на 
сме ћа ра, је дан ка ми он ки пер и ви ше на
мен ски ка ми он пу та рац, као и две рад
не ма ши не. Ти ме смо у зна чај ној ме ри 
уна пре ди ли ква ли тет по сто је ће услу ге 
од но ше ња сме ћа у свим на се љи ма, а 
уве ли смо и но ву услу гу од но ше ња 
ка ба стог от па да по по зи ву, ко ја је бес
плат на за на ше гра ђа не. По кре ну ли 
смо и услу гу од но ше ња от па да жи во
тињ ског по ре кла из до ма ћин ста ва по 
по зи ву (022/2436510, рад ним да ни ма 
од 7.30 до 15.30 ча со ва). Ову услу гу 
фи нан си ра Оп шти на Пе ћин ци, а за 
на ше гра ђа не је бес плат на – из ја вио је 
Ми ли ће вић и до дао да не по сто ји ни је
дан је ди ни раз лог, а ни оправ да ње, да 
се сме ће би ло ко је вр сте ба ца по ред 
пу та.

Он је на гла сио да је у ци љу очу ва ња 
жи вот не сре ди не ин тен зи ви ран рад на 
укла ња њу и са на ци ји ди вљих де по ни ја 
ши ром пе ћи нач ке оп шти не, све са 
ци љем очу ва ња жи вот не сре ди не и 
уна пре ђе ња усло ва за жи вот на ших 
су гра ђа на.

– Са мо то ком про шле го ди не, очи
шће не су ди вље де по ни је у Ши ма нов

ци ма, Обре жу, Ога ру, По пин ци ма и 
До њем То вар ни ку, а из вр ше на је са на
ци ја ди вљих де по ни ја у ско ро свим 
на се љи ма. Про блем је то што не са ве
сни по је дин ци по но во ба ца ју сме ће на 
тек са ни ра не или на но ве ло кал ци је и 
због то га ће мо у на ред ном пе ри о ду 
ра ди ти на по ја ча ном над зо ру, ка ко 
би смо спре чи ли по нов ни на ста нак 
ди вљих де по ни ја – ре као је Ми ли ће
вић.

Он је под се тио да је пре две го ди не 
угра ђен но ви ко тао на гас у то пла ни у 
Пе ћин ци ма, чи ме је оси гу ра но ква ли
тет но снаб де ва ње то плот ном енер ги
јом ко ри сни ка услу ге да љин ског гре ја
ња, као и зна чај но сма ње ње за га ђе ња 
у са мом на се љу.

– Од тре нут ка ка да су ме сна ху ма на 
гро бља пре шла у над ле жност на шег 
пред у зе ћа кон стант но ра ди мо на уре
ђе њу и ове ко му нал не обла сти. На 
свим гро бљи ма је из вр ше на пар це ла
ци ја, утвр ђи ва ње гроб них ме ста, ге о
дет ско сни ма ње, а по том смо кре ну ли у 
огра ђи ва ње гро ба ља и бе то ни ра ње 
ста за. Има мо још са мо три на о гра ђе на 
ме сна гро бља. У овој го ди ни нам је у 
пла ну огра ђи ва ње гро ба ља у Кар лов чи
ћу и Си ба чу, док ће мо у Пр хо ву са че ка
ти да се нај пре за вр ши про цес про ши
ре ња ме сног гро бља пре огра ђи ва ња – 
ка зао је Ми ли ће вић и по ру чио да ће 
уна пре ђе ње ко му нал них услу га и очу
ва ње жи вот не сре ди не би ти при о ри тет 
ЈКП „Са ва“ и у на ред ном пе ри о ду.

Љубица Бошковић Жељко Милићевић

Од бор ни ци су до не ли од лу ку о име но ва њу Љубице Бошковић на 
место  ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Пе ћин ци и Жељка 
Милићевића за директора Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Са ва“ Пе ћин
ци, на пе ри од од че ти ри го ди не
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По ди за ње ка па ци те та
јав них пред у зе ћа

Од бор ни ци Скуп шти не оп шти не Ру
ма су на сед ни ци одр жа ној 2. фе бру а ра, 
усво ји ли из ме не и до пу не од лу ке о во
до во ду и од лу ке о одр жа ва њу ка на ли
за ци о не мре же и од во ђе њу от пад них и 
ат мос фер ских во да. Основ ни раз лог за 
ове из ме не је те жња ло кал не са мо у пра
ве да по диг не ка па ци те те сво јих јав них 
пред у зе ћа, а у скла ду са зах те ви ма ко је 
пред њих по ста вља убр зан ур ба ни стич ки 
раз вој рум ске оп шти не.

Ду шан Љу би шић, на чел ник Оп штин ске 
упра ве, ис та као је да рум ска јав на пред
у зе ћа мо ра ју има ти тех нич ких и ка дров
ских ка па ци те та да са ма из во де ра до ве, 
без ан га жо ва ња по ди зво ђа ча па је за то 
ло кал на са мо у пра ва опре де ли ла  зна чај
на сред ства за њи хо ву мо дер ни за ци ју. 

– Да кле, иде ја је да по ла га ње ка на ли
за ци о не или во до вод не мре же, ин фра
струк ту ре ра ди са мо јав но пред у зе ће па 
смо за то у бу џет ста ви ли озбиљ на сред
ства за на бав ку опре ме, ка ко за ЈП „Во
до вод“ та ко и ЈП „Ко му на лац“, ко је већ 
има ис кљу чи во пра во за де лат но сти ко је 
оба вља на те ри то ри ји оп шти не – ре као 
је Љу би шић. 

Он је до дао да су од лу ке ра ђе не по 
узо ру на од лу ке ве ли ких гра до ва, ко ји 
има ју јав на пред у зе ћа ап со лут но тех нич
ки и ка дров ски оспо со бље на да ра де ове 
по сло ве на те ре ну и да за ра де. 

– Иде ја је да јав на пред у зе ћа за ра де, 
да бу ду на тр жи шту, ра де од ре ђе не по
сло ве не са мо за ло кал ну са мо у пра ву 
и не са мо за јав ни ин те рес. Же ли мо да 
оја ча мо на ша јав на пред у зе ћа да има ју 
ка па ци тет да све оно што је у њи хо вој 
над ле жно сти од ра ђу ју. Ка да смо има ли 
еле мен тар не не по го де, пр во смо зва
ли јав на пред у зе ћа, јер она мо ра ју би
ти оспо со бље на да иза ђу у су срет и да 

од ре а гу ју, и то је на ша на ме ра ка да смо 
ме ња ли ове од лу ке – ука зао је Ду шан 
Љу би шић.

Пред сед ник СО Ру ма Сте ван Ко ва че
вић ка же да су до са да из во ђа чи и ре а
ли за то ри свих ин ве сти ци ја за во до вод ну 
и ка на ли за ци о ну мре жу би ла пред у зе ћа 
ко ја су та ко оства ри ва ла од ре ђен при
ход.

– Же ља нам је да на ша јав на пред у
зе ћа, а у овом слу ча ју „Во до вод“, не бу
ду са мо „про точ ни бој лер“ кроз ко ји ће 
про ла зи ти сред ства ко ја ула же ло кал на 
са мо у пра ва, По кра ји на или Ре пу бли ка, 
не го да од тих ра до ва и на ше јав но пред
у зе ће оства ру је при хо де и за ра ђу је. По 
овим од лу ка ма смо ис кљу чи во пра во на 
ин ве сти ци о ној из град њи и одр жа ва њу 
во до вод не и ка на ли за ци о не мре же по
ве ри ли ЈП „Во до вод“ и оче ку је мо да ће 
то ути ца ти на по ве ћа ње при хо да, од но
сно до би ти јав ног пред у зе ћа – по ја снио 
је Сте ван Ко ва че вић.

Ка да је реч о из бо ри ма и име но ва њи
ма, в. д. ди рек тор ка ЈП „Стам бе но“ Алек
сан дра Ад на ђе вић је под не ла остав ку, 
а за но вог в. д. ди рек то ра име но ван је 
Стој ша Јо ва но вић, ди пло ми ра ни са о бра
ћај ни ин же њер. 

Због ис те ка ман да та, ду жно сти је раз
ре ше на Је ле на Бр кљач, а на ме сто в. д. 
ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа за ур ба ни
стич ко пла ни ра ње, упра вља ње пу те ви
ма и из град њу је име но ва на Вла ди сла ва 
По вић, ди пло ми ра ни ин же њер гра ђе ви
не.

Про ме ње ни су и по је ди ни чла но ви Оп
штин ске из бор не ко ми си је у стал ном са
ста ву. 

Пред сед ни ца OIK је Вла ди сла ва Ста
ме но вић, док је за за ме ни цу пред сед ни
ка иза бра на Ана Цвет ко вић. С. Џ.

Ду шан Љу би шић Сте ван Ко ва че вић

РУ МА

По моћ
при вред ни ци ма

Рум ска Oпш тина ће и ове, као и 
прет ход не две го ди не, фи нан сиј ски 
по мо ћи при вред ни ке у ци љу убла жа
ва ња не га тив них ефе ка та про у зро ко
ва них пан де ми јом ко ро на  ви ру са. У 
том ци љу је 31. ја ну а ра, рас пи сан јав
ни по зив за до де лу бес по врат не јед но
крат не нов ча не по мо ћи при вред ним 
су бјек ти ма са се ди штем ре ги стро ва
ним на те ри то ри ји оп шти не.

За фи нан си ра ње ове ме ре, у бу џе ту 
су обез бе ђе на сред ства у укуп ном 
из но су од 20 ми ли о на ди на ра. Јав ни 
по зив ће би ти отво рен до утро шка 
сред ста ва, а нај ка сни је до 31. мар та. 
Нов ча не по мо ћи се кре ћу у ра спо ну од 
50.000 до 300.000 ди на ра по при вред
ном су бјек ту. 

Та ко при вред ни ци, ко ји има ју од јед
ног до три за по сле на оства ра ју пра во 
на по моћ од 50.000 ди на ра,  од че ти ри 
до 10 до би ја ју 150.000 ди на ра, а пре ко 
10 има ју пра во на 300.000 ди на ра. 
Фит нес клу бо ви и те ре та не има ју пра
во на јед но крат ну нов ча ну по моћ од 
50.000 ди на ра.

Пра во на јед но крат ну по моћ има ју 
при вред ни су бјек ти, ко ји има ју ре ги
стро ва но се ди ште на те ри то ри ји рум
ске оп шти не и ко ји су код Аген ци је за 
при вред не ре ги стре као пре те жну 
де лат ност ре ги стро ва ли сле де ће 
де лат но сти по ши фра ма: 1512, 5510, 
5610, 5630, 7911, 7912, 9313, 9523, 
9525,  9529, 9602 и 9604.

Уко ли ко при вред ник оба вља ви ше 
де лат но сти или де лат ност оба вља у 
ви ше из дво је них ме ста, мо же оства ри
ти пра во на јед ну суб вен ци ју без об зи
ра на број по слов них је ди ни ца. Вр ста 
де лат но сти утвр ђу је се ис кљу чи во 
пре ма ре ги стро ва ној пре те жној де лат
но сти, ко ја се не мо же ме ња ти у то ку 
ва же ња овог по зи ва.

За ин те ре со ва ни при вред ни ци све 
ин фор ма ци је мо гу до би ти на те ле фон 
478712, сва ког рад ног да на од 7 до 15 
ча со ва, као и пу тем меј ла po moc pri
vred ni ci ma@ ru ma.rs  

Пра вил ник за до де лу јед но крат не 
нов ча не по мо ћи при вред ним су бјек ти
ма са се ди штем ре ги стро ва ним на 
те ри то ри ји оп шти не Ру ма за убла жа
ва ње не га тив них по сле ди ца про у зро
ко ва них епи де ми јом за ра зне бо ле сти 
ко вид 19,  са чи ни ла је Ко ми си ја за 
до де лу јед но крат не нов ча не по мо ћи 
при вред ним су бјек ти ма ко ја је фор ми
ра на, а чи ја је оба ве за би ла да са чи ни 
и пра вил ник о до де ли сред ста ва ко ји 
је усво јен на сед ни ци Оп штин ског 
ве ћа ко ја је одр жа на та ко ђе 31. ја ну а
ра. Пред сед ни ца ове Ко ми си је је 
Адри ја на Бо шко вић, а чла но ви Би ља
на Да мља но вић и На та ша Ко са нић. 

За раз ли ку од про шло го ди шње јед
но крат не но вач не по мо ћи, са да су 
про ши ре не ши фре де лат но сти, а 
са мим тим ће би ти по ве ћан и број при
вред ни ка, ко ји се мо гу ја ви ти за ову 
по моћ.

С. Џа ку ла
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ДЕ ЈАН УМЕ ТИЋ, В.Д. ДИ РЕК ТО РА АР ХИ ВА „СРЕМ“: 

Епи де ми ја ути ца ла на 
про грам ске ак тив но сти

Но ва ка лен дар ска го ди на је по че ла 
оп ти ми стич но и за Исто риј ски ар хив 
„Срем“, ка да је у пи та њу ор га ни за ци ја 
раз ли чи тих ак тив но сти. То ком ја ну а ра су 
успе шно ре а ли зо ва ни „Да ни ру ске кул ту
ре“, ко ји су тра ја ли де сет да на, а ако се 
по ју тру дан по зна је, ова го ди на мо гла би 
да бу де не што по вољ ни ја у од но су на 
прет ход ну, гле да ју ћи на спро ве де не про
гра ме. Да је 2021. го ди на би ла те шка за 
све, сма тра и ру ко вод ство ар хи ва.

– Про шла го ди на је би ла из у зет но 
те шка, ако го во ри мо о про грам ским 
ак тив но сти ма, ко је су све де не на ми ни
мум. Та ко ђе смо и 2021. го ди ну за по че ли 
ма ни фе ста ци јом „Да ни ру ске кул ту ре“, 
али смо та да ра ди ли пу тем „ју тјуб“ ка на
ла, ме ђу тим овог пу та ус пе ли смо да 
из ве де мо све пред пу бли ком, ре као је 
Де јан Уме тић, в.д. ди рек то ра Исто риј ског 
ар хи ва „Срем“.

Та ко ђе, оно што је би ло мо гу ће да се 
ре а ли зу је то ком 2021. го ди не, је сте про
мо ци ја ју би лар ног два де се тог бро ја ча со
пи са „Спо ме ни ца Исто риј ског ар хи ва 
„Срем“ . Убр зо је за по че ла и при ме на 
но вог За ко на о ар хив ској гра ђи, те је ка жу, 
за по сле ни у ар хи ву, при ме тан при ти сак 
због но вих ре ги стра ту ра.

– Циљ но вих про пи са је да се уве де 
ред и ујед на чи рад свих ар хи ва на те ри
то ри ји др жа ве. По ред ди ги та ли за ци је, то 
под ра зу ме ва и рад у но вом ар хи ви стич
ком, ин фор ма ци о ном си сте му, а на ро чи то 

рад на те ре ну. Тре нут но се ве ћи на по сла 
оба вља елек трон ски, јер ши ре ње ко ро на 
– ви ру са је сма њи ло мо гућ ност кре та ња 
за по сле них по гру па ма, али оче ку је мо да 
ће то да се про ме ни, на да се Де јан Уме
тић.

Де лат ност ар хи ва у ве ли кој ме ри је 
то ком чи та ве го ди не, ори јен ти са на на рад 
са гра ђа ни ма. То под ра зу ме ва да омо гу
ћа ва ју гра ђа ни ма да до ђу у по сед до ку
мен та ци је, ко ју је ар хив у оба ве зи да 
чу ва.

– Нај че шће нам гра ђа ни тра же до ку
мен та ци ју ко ја је нео п ход на за спро во ђе
ње по ступ ка ре сти ту ци је, за тим ле га ли за
ци је и при ку пља ње рад ног ста жа, об ја
снио је Де јан Уме тић.

С об зи ром на чи ње ни цу да је Исто риј
ски ар хив осно ван још 1946. го ди не, а у 
де по и ма се чу ва око се дам хи ља да 
ду жних ме та ра ар хив ске гра ђе, ко ја да ти
ра од се дам на е стог ве ка, па све до да нас, 
ја сно је да нај ве ћи део по сла се на сла ња 
на ко му ни ка ци ју са гра ђа ни ма. Те ри то ри
јал на над ле жност об у хва та чи тав Срем
ски округ,  а над ле жност се од но си на 
ар хив ску гра ђу и ре ги стра тур ски ма те ри
јал, на стао ра дом ор га на вла сти, ор га ни
за ци ја, ин сти ту ци ја и по је ди на ца. Ар хив 
је сме штен у згра ди, ко ја је из гра ђе на 
кра јем осам на е стог ве ка за по тре бе Вој не 
гра ни це и као та ква је под за шти том 
др жа ве. Тре нут но бро ји осам на ест стал
но за по сле них ли ца. А. Плав шић

Про шла го ди на је би ла из у зет но те шка, ако го во ри мо о 
про грам ским ак тив но сти ма, ко је су све де не на ми ни
мум. Та ко ђе смо и 2021. го ди ну за по че ли ма ни фе ста ци
јом „Да ни ру ске кул ту ре“, али смо ра ди ли пу тем „ју тјуб“ 
ка на ла. Ме ђу тим, овог пу та ус пе ли смо да из ве де мо све 
пред пу бли ком, ре као је Де јан Уме тић, в. д. ди рек то ра 
Исто риј ског ар хи ва „Срем“

Де јан Уме тић

ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
У ПРО ЈЕК ТУ ЕУ

Раз ви ја ње
со ци јал не
еко но ми је

Про је кат Европ ске уни је „CO OP 
FWD“, ко ји се од но си на раз вој со ци
јал не еко но ми је у окви ру ко јег до ла зи 
до оства ри ва ња ме ђу ре ги о нал не 
са рад ње и раз ви ја ња обра зо ва ња 
мла дих. Пун на зив овог про јек та је 
„Mo ving for ward to sup port the so cial 
eco nomy thro ugh in terre gi o nal CO O pe
ra tion and de ve lo ping edu ca tion and tra i
ning for youn ger per sons – CO OP FWDи 
фи нан си ран је кроз CO SME про грам.

Про је кат „CO OP FWD“, је одо бри ла 
Европ ска уни ја, за че га је из дво је но 
99.934,00 евра пу тем кон кур са „Ми си је 
со ци јал не еко но ми је/So cial Eco nomy 
Mis si ons”. На овом про јек ту је и град 
Срем ска Ми тро ви ца био парт нер, а 
за вр шна кон фе рен ци ја је одр жа на 
успе шно 24. ја ну а ра у Бје ло ва ру.

Но си лац про јек та је Бје ло вар скоби
ло гор ска жу па ни ја, ре ги о нал на вла да 
у Ре пу бли ци Хр ват ској. Про јект но 
парт нер ство об у хва та пет европ ских 
др жа ва (Хр ват ска, Ита ли ја, Че шка, 
Ср би ја и Ма ђар ска). Парт не ри на про
јек ту су: 

• Co mu ne di Ca vri a go/Општина 
Кавриаго – Ита ли ја

• Mestska Cast Pra ha 9/Општина 
Праг 9 – Че шка

• Срем ска Ми тро ви ца– Ср би ја
• Ba la ton bo glar Va ro si On kor manyza t /

Општина Балатон – Ма ђар ска
Про је кат је по чео 1. фе бру а ра 2021. 

и тра јао је  12 ме се ци (до 31. ја ну а ра 
2022). 

Глав ни циљ про јек та је под сти ца ње 
пред у зет нич ког раз ми шља ња мла дих 
да бу ду укљу че ни у со ци јал ну еко но
ми ју у ци ља ним ре ги ја ма.

Кроз овај про је кат, парт нер ство је 
по бољ ша ло са рад њу  и зна ње ме ђу 
гра ђа ни ма у ве зи са со ци јал ном еко но
ми јом. Оче ку је се да ће то ће за уз врат 
по бољ ша ти при сту пе обра зо ва њу 
(по себ но мла ђим осо ба ма) и под сти
ца ти за дру жне пред у зет нич ке мо де ле 
(и слич не мо де ле ко ји до при но се одр
жи вом ра сту). 

Глав не ак тив но сти про јек та, Ме ђу
на род на ра ди о ни ца на те му со ци јал не 
еко но ми је у Срем ској Ми тро ви ци, раз
вој и те сти ра ње ве би на ра на те му 
со ци јал не еко но ми је и пред у зет ни
штва, во дич при ме ра нај бо ље прак се и 
оста ло, успе шно су ре а ли зо ва не и 
би ће да ље ко ри шће не за ши ре ње 
ли сте са рад ни ка и парт нер ста ва за 
до при нос еко ном ском раз во ју ре ги о на 
Сре ма.   

За ви ше ин фор ма ци ја о про јек ту 
“CO OP FWD” као и о да љим ко ра ци ма 
раз во ја ове те ме, мо же те кон так ти ра ти 
Град ску упра ву за со ци јал ну за шти ту и 
за шти ту жи вот не сре ди не: Кра ља 
Пе тра I, бр. 5, 022/623 788, имејл: upra
va10@srem ska mi tro vi ca.org.rs.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ДАН БИБЛИ О ТЕ КЕ „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

Бес плат на чла на ри на
и захвал ни це

Библи о те ка „Гли го ри је 
Воза ро вић“ у Срем ској Митро
ви ци, бога ти ја је за више од 
800 нових чла но ва, упи са них 
за само један дан. Наи ме, 
пово дом обе ле жа ва ња 156. 
годи шњи це посто ја ња уста но
ве, библи о те ка ри су одлу чи ли 
да један дан посве те учла њи
ва њу заин те ре со ва них сугра
ђа на у библи о те ку, пот пу но 
бес плат но. 

Дан библи о те ке обе ле жа
ва се тра ди ци о нал но сва ког 
4. фебру а ра, а ове годи не су 
тог дана нај вер ни ји чита о ци 
награ ђе ни захвал ни ца ма, на 
одр жа ној све ча но сти.

– Када не бих читао књи ге, 
осе ћао бих се као да нисам 
жив. Сва ки човек би тре ба ло 
што више књи га да про чи
та, како би се еду ко вао. На 
тај начин сазна је мо и учи мо 
нешто ново. Наро чи то у ери 
елек трон ских уре ђа ја, мно ги 
су књи гу оста ви ли по стра ни. 
Реци мо, мно га дела су екра
ни зо ва на, одно сно, сни мље ни 
су фил мо ви пре ма рад ња ма 
у књи га ма, али то није исто. 
Леп ши је осе ћај када уђе те 
сами у лик писца или глав
ног јуна ка. Осо ба која про чи
та књи гу, чини ми се, мно го 
више је испу ње на лепим осе
ћа њи ма, већ она осо ба која то 
погле да кроз филм. Позвао 
бих мла де да се вра те књи
зи, јер је она ван вре мен ска. 
Мени оми ље на књи га, којој 
се увек вра ћам, јесте „Књи га 
о Милу ти ну“ Дан ка Попо ви
ћа. Увео бих је као оба ве зно 
шти во у основ не шко ле, јер 

опи су је срп ска села и срп ска 
стра да ња. Тако би деца на 
вре ме нау чи ла ко смо, ода
кле смо и зашто би тре ба ло 
да воле сво ју земљу, рекао је 
награ ђе ни члан библи о те ке 
Зоран Хер цег, који је про шле 
годи не про чи тао 125 књи га.

Зоран Хер цег је сво ју 
љубав пре ма чита њу књи га 
пре нео и на дру ге чла но ве 
поро ди це. Слич но њему, то 
чини и учи те љи ца Основ не 
шко ле „Сло бо дан Бајић Паја“ 
Мари ја на Јешић, која је јед на 
од нај ак тив ни јих у попу ла ри
зо ва њу чита ња књи га, међу 
нај мла ђи ма. 

– Кроз игру упо зна је мо књи
ге, наро чи то кроз мани фе ста
ци ју „У бај ци ста ну јем“, када 
се деца маски ра ју у јуна ке, 
зајед но са дру га ри ма из оста
лих шко ла. Уко ли ко побе де, 
доби ја ју бес плат не члан
ске кар те. Редов но дола зе и 

чита ју, не само у нашој ђач кој 
библи о те ци, већ и у град ској. 
Сва ки учи тељ би тре ба ло да 
уса ди деци љубав пре ма књи
зи, кроз кви зо ве „Пока жи шта 
знаш“, или „Поста ћу писац“. 
Захвал ни смо библи о те ка ри
ма Деч јег оде ље ња, који са 
мно го љуба ви и раз у ме ва ња 
при ла зе новим, мла дим чита
о ци ма, рекла је учи те љи ца 
Мари ја на Јешић.

Библи о те ка „Гли го ри је 
Воза ро вић“ је осно ва на на 
теме љи ма срп ске гра ђан ске 
чита о ни це из 1886. годи не. 
Дана шња библи о те ка је уста
но ва од вели ког зна ча ја, као 
спој тра ди ци је и савре ме ног 
доба. Функ ци о ни ше у неко
ли ко оде ље ња, систе ма ти зо
ва них пре ма узра сном добу 
чита ла ца, али и врсти лите
ра ту ре. Поред стан дард ног 
оде ље ња за одра сле и децу, 
посто ји и чита о ни ца са струч

ном лите ра ту ром. Библи о те ка 
има и зави чај ну збир ку, али и 
огран ке у сели ма.

– Може мо да се похва ли мо 
да је наша акци ја бес плат ног 
учла ње ња нових чита ла ца 
уро ди ла пло дом. Нада мо се 
да ћемо на тај начин поди ћи 
свест Митров ча на о важно
сти чита ња књи га и упо тре бе 
нашег обим ног шти ва. Жели
мо да књи ге уђу у домо ве 
свих наших гра ђа на, рекао је 
в. д. дирек то ра библи о те ке, 
Сло бо дан Кекић. 

Под се ти мо, библи о те ка 
носи име по књи го ве сцу и 
изда ва чу Гли го ри ју Воза ро
ви ћу, рође ном 1790. годи не 
у Лежи ми ру. Прву књи жар ску 
рад њу је отво рио у Бео гра ду 
1827. годи не, где је касни је 
наста ла Народ на библи о те ка 
Срби је, 1832. годи не. 

А. Плав шић
Фото: Б.Туца ко вић

Зоран Хер цег Мари ја на Јешић Сло бо дан Кекић

Са обе ле жа ва ња Дана библи о те ке
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ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

До на ци ја Деч јем оде ље њу
Фон да ци ја Њ.К.В. прин це зе Ка та

ри не по кло ни ла је Оп штој бол ни ци 
у Срем ској Ми тро ви ци 10 бол нич ких 
кре ве та и 10 ду ше ка, као и 30 ди ги
тал них то пло ме ра. Бол нич ки кре ве
ти на ме ње ни су Деч јем оде ље њу, а 
ди мен зи ја ма и функ ци о нал но шћу 
су при ла го ђе ни нај мла ђим па ци јен
ти ма. То пло ме ри ће би ти до де ље
ни оде ље њи ма, у ко ји ма је њи хо ва 
упо тре ба нај свр сис ход ни ја.

В.д. ди рек то ра ми тро вач ке Оп
ште бол ни це прим. др Дра ган Ма
ло ба бић је из ра зио за хвал ност 
Фон да ци ји прин це зе Ка та ри не на 
до на ци ји, ко ја у вре ме пан де ми је 
ко ро на  ви ру са мно го зна чи, у по
гле ду ква ли тет ни је бри ге о обо ле
лим па ци јен ти ма, у на ди да ће са
рад ња са овом фон да ци јом би ти 
на ста вље на, а по зна то је да она 
тра је ду же од 20 го ди на.

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ 

На ци о нал ни дан без ду ва на

Пре ма ка лен да ру јав ног здра вља На ци
о нал ни дан без ду ва на обе ле жа ва се 31. 
ја ну а ра. Ове, 2022. го ди не, обе ле жио се 
под сло га ном “365 Да на без ду ва на”. 

Уз по што ва ње свих пре вен тив них ме ра, 
ко је се од но се на спре ча ва ње ши ре ња 
за ра зне бо ле сти ко вид19, За вод за јав но 
здра вље у са рад њи са Цр ве ним кр стом је 
обе ле жио овај зна ча јан да тум. У про сто
ри ја ма Цр ве ног кр ста, уче ни ци ма Пре
храм бе но  шу мар ске и хе миј ске шко ле, 
одр жа но је пре да ва ње на те му штет ног 
ути ца ја пу ше ња на здра вље, на ро чи то на 
мла де осо бе. Пре да ва ње су одр жа ли 
пред став ни ци Цен тра за про мо ци ју здра
вља За во да за јав но здра вље и во лон тер 
Цр ве ног кр ста. Уче ни ци су има ли при ли ку 
да са зна ју ко је су то штет но сти ко је са др
жи ду ван ски дим, ка ко оне ути чу на здра
вље љу ди, ка ко на ста је за ви сност од 
ни ко ти на и мно ге дру ге чи ње ни це, ко је се 
од но се на ову штет ну на ви ку, а за ко је 
при сут ни мо жда ни су има ли до са да при
ли ку да са зна ју.

Пре ма по да ци ма ис тра жи ва ња, про це
нат уче ни ка пр вих раз ре да сред њих шко

ла ко ји су пу ши ли бар јед ном то ком жи во
та је сма њен са 46 по сто у 2008. го ди ни на 
38 од сто у 2019. го ди ни, а бе ле жи се и 
сма ње ње про цен та уче ни ка ко ји тре нут но 
пу ше (16,8 од сто), укљу чу ју ћи и сва ко
днев не пу ша че. У прет ход ним го ди на ма, 

бе ле жи се по раст по пу лар но сти дру гих 
ду ван ских и ни ко тин ских про из во да. По да
ци по ка зу ју да је 17,7 про це на та уче ни ка 
пр вих раз ре да сред њих шко ла бар јед ном 
про ба ло елек трон ске ци га ре те, а тре нут
но их ко ри сти 5,5 по сто. Нај ве ћи про це нат 
(72,3 од сто) уче ни ка пр вих раз ре да сред
њих шко ла ко ји су про ба ли елек трон ску 
ци га ре ту су то ура ди ли из ра до зна ло сти 
(ре зул та ти Европ ског школ ског ис тра жи
ва ња о упо тре би пси хо ак тив них суп стан
ци ме ђу уче ни ци ма у Ср би ји 2019.)

Циљ свих ак тив но сти је сте да се ука же 
на све штет но сти ду ван ског ди ма по здра
вље ста нов ни штва, има ју ћи у ви ду да је 
пу ше ње је дан од во де ћих ри зич них фак
то ра за на ста нак ве ли ког бро ја обо ље ња, 
а на пр вом ме сту кар ци но ма плу ћа и тра
хе је. Пра вил ним по на ша њем, ели ми на ци
јом овог фак то ра ри зи ка мо же се уна пре
ди ти здра вље свих нас и спре чи ти на ста
нак те шких обо ље ња. 

Др Бран ка Мал ба шић Зе че вић
спец. со ци јал не ме ди ци не

По моћ ник ди рек то ра
за ме ди  цин ска пи та ња ЗЗЈЗ

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Вак ци на ци ја
на но вој адре си

Пункт за иму ни за ци ју, ко ји је био 
сме штен у По слов но  спорт ском цен
тру „Пин ки“ је пре стао са ра дом у 
пе так, 4. фе бру а ра. Вак ци на ци ја про
тив ко ро на – ви ру са од по не дељ ка, 7. 
фе бру а ра се оба вља у Тре ћој здрав
стве ној ста ни ци, од но сно у Дис пан зе ру 
на Са ви. Гра ђа ни мо гу да се иму ни зу ју 
рад ним да ни ма од 7 до 20 ча со ва. Све 
ин фор ма ци је се мо гу до би ти у кол – 
цен тру на бро је ве те ле фо на 066/802 – 
8080, 066/802 – 8081 и 066/ 802 – 8082.

Др Бранка Малбашић Зечевић Са предавања
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МИР ЈА НА ВАШУТ, В. Д. ДИРЕК ТО РА ЈП „УРБА НИ ЗАМ“: СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ГРАД СА СВЕ ВИШЕ ЗЕЛЕ НИХ И РЕКРЕ А ТИВ НИХ ПОВР ШИ НА

Годи не вели ких пла но ва
Тра жи ли смо лока ци ју 

на којој би нај лак ше 
могло да се при сту пи 
ста ди о ну, а при том да 
се изгра ди и довољ но 

велик пар кинг про стор. 
Ста ди он ће се нала зи ти 

на месту сада шњег 
хипо дро ма, који ће бити 

поме рен ка исто ку, на 
про стор који је тре нут но 
пољо при вред но земљи
ште. Изме ђу ста ди о на и 

хипо дро ма ће се нала
зи ти пар кинг. Пред ви де

ли смо и про стор за 
пра те ће садр жа је који 

ће бити у скла ду са 
потре ба ма вели ког бро

ја посе ти ла ца, каже 
Мир ја на Вашут

У про шлој 2021. годи ни, нај ве ћи посао 
у Јав ном пред у зе ћу „Урба ни зам“, одно
сио се на гене рал ни урба ни стич ки план. 
Нацрт би тре ба ло да буде завр шен у 
мар ту. Након тога ће бити пре зен то ван 
на јав ном уви ду. Циљ је да се ство ре 
усло ви за изград њу већег бро ја рекре а
тив них и зеле них повр ши на. Тако ђе, 
нови гене рал ни урб ни стич ки план ће 
пока за ти да се на тери то ри ји гра да 
може раз ли ко ва ти неко ли ко зона, у 
којим су одре ђе на посеб на пра ви ла 
град ње. То се одно си на спрат ност обје
ка та, чијим се пове ћа њем, пове ћа ва и 
густи на ста но ва ња, па самим тим и 
потре ба за новим повр ши на ма, наме
ње ним тако зва ном „миру ју ћем“ сао бра
ћа ју. 

– У про сто ру јужно од глав ног буле ва
ра пла ни ра се мања спрат ност обје ка та, 
а већа тек на про сто ри ма север ног дела 
гра да. Вој во ђан ски град као што је 
Срем ска Митро ви ца тре ба ло би да се 
задр жи на доса да шњој прак си изград
ње обје ка та, са нај ви ше чети ри спра та, 
како не би дошло до реме ће ња посто је
ће инфра струк ту ре и опте ре ће ња сао
бра ћа ја, рекла је в. д. дирек то ра ЈП 
„Урба ни зам“, Мир ја на Вашут.

Митро вач ки „Урба ни зам“ ради на 
нацр ту Пла на детаљ не регу ла ци је тури
стич ке зоне Беше но вач ког Прња во ра. У 
осно ви овог пла на је повр шин ски коп 
„Бели камен“, са језе ром  које гра ђа ни 
сма тра ју врло атрак тив ним.

– То је инте ре сан тан про стор, јер је 

један од рет ких про је ка та где ради мо 
рекул ти ва ци ју, одно сно сана ци ју повр
ши на које су дева сти ра не повр шин ским 
копо ви ма. Након тога, ради ће се био ло
шка рекул ти ва ци ја, одно сно вра ћа ње 
про сто ра у ста ње при бли жно оно ме пре 
екс пло а та ци је. У овом слу ча ју, то би 
биле зата ла са не трав на те повр ши не са 
додат но уре ђе ним зеле ним повр ши на
ма. Земљи ште је тре нут но у при ват ном 
вла сни штву, те посто је вели ке шан се да 
ће ту бити изгра ђе ни садр жа ји у функ
ци ји тури зма, које би се укло пи ле у нов 
про стор, изја ви ла је Вашут.

 Град Срем ска Митро ви ца је ори јен ти
сан и ка раз во ју сео ских сре ди на, како 
би се усло ви живо та изјед на чи ли са 
град ским. Наи ме, тиме се омо гу ћа ва да 
мла ди оста ну да живе на селу. Да би се 
то пости гло, потреб но је поди ћи урба ни
тет на виши ниво. У скла ду са том стра
те ги јом, на недав но одр жа ној сед ни ци 
Скуп шти не гра да Срем ска Митро ви ца, 
усво је на је одлу ка о изра ди Пла на 
детаљ не регу ла ци је цен трал ног бло ка у 
Чал ми. Реч је о про сто ру где се тре нут
но нала зи Месна зајед ни ца, а нека да 
Дом кул ту ре.

– Та пар це ла је у при ват ном вла сни
штву. Окру жу је је земљи ште у јав ној 
наме ни, одно сно парк. У про сто ру изме
ђу ули ца Бран ка Ради че ви ћа и Зана
тлиј ске, јавља се потре ба за изград њом 
поро дич них и послов них обје ка та. Нај
пре ћемо реши ти имо вин ско – прав не 
одно се, како би пове за ли пар це лу у 

при ват ном вла сни штву са земљи штем у 
јав ној наме ни, да би могла поста ти гра
ђе вин ска пар це ла. Пред ло жи ће мо да се 
парк озе ле ни и пре у ре ди. Ту ће моћи да 
се гра де стам бе ни објек ти са лока ли ма. 
Међу тим, у њима ће моћи да се оба
вља ју делат но сти искљу чи во у функ ци ји 
цен трал них садр жа ја. То неће моћи да 
буду ауто ме ха ни чар ска рад ња или 
машин – бра вар ска ради о ни ца, већ 
трго вин ска рад ња, ресто ран, салон 
лепо те, библи о те ка, бан ка и слич но 
томе. Упра во на тај начин се убр за ва 
раз вој села, обја сни ла је Мир ја на Вашут.

На кра ју 2021. годи не је ура ђен План 
детаљ не регу ла ци је про стор ног бло ка 
око Казне но – поправ ног заво да, где ће 
се нала зи ти град ски ста ди он. 

– Тра жи ли смо лока ци ју на којој би 
нај лак ше могло да се при сту пи ста ди о
ну, а при том да се изгра ди и довољ но 
велик пар кинг про стор. Ста ди он ће се 
нала зи ти на месту сада шњег хипо дро
ма, који ће бити поме рен ка исто ку, на 
про стор који је тре нут но пољо при вред
но земљи ште. Наи ме, хипо дром не 
испу ња ва усло ве за одр жа ва ње свих 
врста коњич ких трка, због ори јен та ци је 
пре ма сун цу и ради ју са кри ви не ста за, а 
пла ном ће бити и то регу ли са но. Изме ђу 
ста ди о на и хипо дро ма ће се нала зи ти 
пар кинг. Пред ви де ли смо и про стор за 
пра те ће садр жа је који ће бити у скла ду 
са потре ба ма вели ког бро ја посе ти ла ца, 
закљу чи ла је Мир ја на Вашут.

Алек сан дра Плав шић

Мир ја на Вашут
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УЛАГАЊЕ У РУМ СКЕ ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ

Оп шти на до ни ра ла 45 ра чу на ра

Ло кал на са мо у пра ва се, 
по ред ре дов них да ва ња за 
основ но обра зо ва ње, од лу чи
ла за по моћ рум ским основ ци
ма и кроз јед ну до на ци ју. На и
ме, реч је о до на ци ји из бу џе та 
у ви си ни од 2,6 ми ли о на ди на
ра, а за та сред ства је ку пље но 
45 ра чу на ра. 

Зва нич на при мо пре да ја ра
чу на ра је би ла у Основ ној шко
ли „Змај Јо ва Јо ва но вић“ у Ру
ми 1. фе бру а ра.

– Од лу чи ли смо да ове го ди
не са 45 ра чу на ра опре ми мо 
две ин фор ма тич ке учи о ни це 
у две град ске основ не шко ле 
„Змај Јо ва Јо ва но вић“ и „Ду
шан Јер ко вић“,  а пет ра чу на ра 
до де љу је мо ОШ „До си теј Об
ра до вић“ у Пу тин ци ма. На тај 
на чин, ове две шко ле у Ру ми ће 
има ти ком плет но опре мље не 
ин фор ма тич ке учи о ни це, што 
ће сва ка ко по бољ ша ти рад ин
фор ма ти ча ра и уса вр ша ва ње 
де це у обла сти ин фор ма ти ке. 
Тру ди ће мо се да и у на ред
ном пе ри о ду и на ред не го ди не 
опре ми мо но вом ра чу нар ском 
опре мом и оста ле шко ле на 
те ри то ри је на ше оп шти не – ис
та кла је пред сед ни ца Оп шти не 
Алек сан дра Ћи рић.

Ди рек тор ка ОШ „Змај Јо ва 
Јо ва но вић“ Жа кли на Не го ва
но вић је под се ти ла да је ово 
јед на у ни зу ак ци ја ло кал не 
са мо у пра ве ко јом се по ма же 
уна пре ђе ње на ста ве у овој, 
али и дру гим рум ским шко ла
ма.

 – Про шле го ди не смо до
би ли ин тер ак тив не та бле и са 
ових  20 ра чу на ра, ко је смо 
до би ли, упот пу ни ће мо ин фор
ма тич ки ка би нет. Та ко ће мо да 
уна пре ди мо зна ња на ших уче
ни ка, јер уче ни ци од 1. до 4. 
раз ре да до би ја ју пред мет ди
ги тал ни свет и мо ра ју да про

ве ду од ре ђе ни број ча со ва у 
ка би не ту ин фор ма ти ке. Исто
вре ме но, уче ни ци од 5. до 8. 
раз ре да, по но вим пла но ви ма 
и про гра ми ма, ра де на тим ра
чу на ри ма у но вим про гра ми ма 
и апли ка ци ја ма за ко је су нео
п ход ни но ви ра чу на ри, ко ји ни
су спо ри и ко ји мо гу да по др же 
све те апли ка ци је – ис та кла је 
ди рек тор ка Не го ва но вић.  

Ди рек тор ка ОШ „Ду шан Јер
ко вић“ На та ша Ста нић се за
хва ли ла на до на ци ји.

– Уче ни ци ОШ „Ду шан Јер
ко вић“ су осва ја ли пр ва ме ста 
на окру жним, ре пу блич ким и 

ме ђу на род ним так ми че њи ма 
на ин фор ма тич кој олим пи ја ди. 
Шко ла смо 21. ве ка, та ко да ће 
се уче ни ци си гур но об ра до
ва ти сва ком ра чу на ру ко ји ће 
би ти у на шој шко ли – ре кла је 
ди рек тор ка ове шко ле На та ша 
Ста нић.

Ди рек тор ка пу ти нач ке 
основ не шко ле  Сне жа на Сто
јић ис ти че да је у свим шко ла
ма са да ин фор ма ти ка при о ри
тет. 

– До ста то га смо на ба ви ли 
и са мим уво ђе њем и ра дом 
„Амрес“ уре ђа ја ка да је по ста
вљен. До би ли смо не што од 
Ми ни стар ства про све те, али 
смо се и са ми тру ди ли да на
ба ви мо опре му за ин фор ма
тич ки ка би нет.  Хва ла Оп шти
ни за ових  пет ком пју те ра, у 
сва ком слу ча ју нам је из у зет на 
по моћ. До на ци ја ће би ти ста
вље на у ин фор ма тич ки ка би
нет, ко ји је  са да ло ше опре
мљен – ка же Сне жа на Сто јић.

Пу ти нач ка шко ла са сво ја 
сва под руч на оде ље ња у До
њим Пе тров ци ма и Жар ков цу 
је пре ко „Амрес“ уре ђа ја ком
плет но умре жи ла ра чу на ре и 
на ста ва до бро функ ци о ни ше.
 С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић

До на ци ја 45 ра чу на ра

Од лу чи ли смо да ове го ди не са 45 ра чу на ра опре ми мо две ин фор ма тич ке учи о ни це 
у две град ске основ не шко ле „Змај Јо ва Јо ва но вић“ и „Ду шан Јер ко вић“,  а пет ра чу
на ра до де љу је мо ОШ „До си теј Об ра до вић“ у Пу тин ци ма. На тај на чин, ове две шко ле 
у Ру ми ће има ти ком плет но опре мље не ин фор ма тич ке учи о ни це, што ће сва ка ко по
бољ ша ти рад ин фор ма ти ча ра и уса вр ша ва ње де це у обла сти ин фор ма ти ке, ис та кла 
је пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра Ћи рић
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БЕС ПЛАТ НА АУ ТО – СЕ ДИ ШТА ЗА МИ ТРО ВАЧ КЕ БЕ БЕ 
РО ЂЕ НЕ У ЈА НУ А РУ

Ве ћа без бед ност
де це у са о бра ћа ју

Ка ко би смо по ве ћа ли сте пен без бед но сти деце у са о
бра ћа ју, од лу чи ли смо да да ру је мо њи хо вим ро ди те љи
ма ау то – се ди шта, из ја вио је Пе тар Са мар џић, за ме ник 
гра до на чел ни це Срем ске Ми тро ви це

Град Срем ска Ми тро ви ца и Са вет за 
без бед ност са о бра ћа ја су ове го ди не 
по кре ну ли но ву ак ци ју на ме ње ну нај мла
ђим су гра ђа ни ма. Реч је о до де ли ау то – 
се ди шта свим по ро ди ца ма, чи је су бе бе 
ро ђе не у 2022. го ди ни. У Град ској ку ћи у 
по не де љак, 7. фе бру а ра су уру че на се ди
шта Ми тров ча ни ма, ко ји су по ста ли ро ди
те љи у ја ну а ру.  

– Су пру га и ја смо у ја ну а ру по ста ли 
ро ди те љи још јед не де вој чи це. При јат но 
смо из не на ђе ни по кло ном ко ји ће нам 
мно го зна чи ти. Ау то – се ди ште је по треб
но сва ком ро ди те љу ко ји је во зач. На овај 
на чин ће мо мо ћи да се кре ће мо ван 
на шег до ма са сво јом бе бом, а да не 
мо ра мо да че ка мо ле по вре ме, ре као је 
Не над Пе пел че вић, отац ко ји је до шао да 
при ми по клон. 

Срем ска Ми тро ви ца је у ја ну а ру по ста
ла бо га ти ја за 47 де ча ка и де вој чи ца. 
Упра во је то ли ко се ди шта и по де ље но. 
Уру че ње ау то – се ди шта ће се ор га ни зо
ва ти по чет ком сва ког на ред ног ме се ца, за 

бе бе ро ђе не у прет ход ном ме се цу. Пе тар 
Са мар џић, за ме ник гра до на чел ни це 
Срем ске Ми тро ви це, уру чио je по кло не 
ро ди те љи ма и ре као да је то са мо јед на 
од ме ра ко је спро во ди ло кал на са мо у пра
ва, са ци љем по ве ћа ња на та ли те та. 

– Де ца су нај ра њи ви ји чла но ви сва ког 
дру штва, за то је по треб но им пру жа мо 
мно го па жње. Ка ко би смо по ве ћа ли сте
пен њи хо ве без бед но сти у са о бра ћа ју, 
од лу чи ли смо да да ру је мо њи хо вим ро ди
те љи ма ау то – се ди шта, из ја вио је Пе тар 
Са мар џић.

Се ди шта су уни вер зал ног мо де ла, што 
зна чи да су на ме ње на уз ра сту од пр вих 
да на по сле ро ђе ња, све до два на е сте 
го ди не де те та. Ова по ма га ла омо гу ћа ва ју 
да се сма ње по вре де нај мла ђих, док се 
пре во зе у ау то мо би ли ма. Ме ђу тим, 
не рет ко је не пра вил но ко ри шће ње ау то 
– се ди шта узрок по вре да нај мла ђих, па су 
ро ди те љи до би ли упут ство за упо тре бу уз 
сва ки по клон. А. Плав шић

Фо то: Б. Ту ца ко вић

Не над Пе пел че вићПе тар Са мар џић

До де ље на бес плат на ау то – се ди шта ро ди те љи ма

СТА РА ПАЗО ВА

Дан Сло вач ког  
позо ри шта 

2. фебру а ра је обе ле же но 119 
годи на од осни ва ња Сло вач ког 
позо ри шта у Ста рој Пазо ви, јер 
упра во на овај дан 1903. годи не је 
оди гра на прва пред ста ва.  Деле га
ци ја СКУДа „Херој Јан ко Чме лик“ 
и ста ро па зо вач ког позо ри шта је у 
знак сећа ња и пошто ва ња, поло
жи ла цве ће на гро бо ве поје ди них 
позо ри шних ства ра ла ца, који су 
оста ви ли вели ки траг у овој обла
сти. Коме ди ју „Ташта у кућу мир из 
куће“ су зачет ни ци позо ри шног и 
пре га о ци кул тур ног живо та уоп
ште, на челу са све ште нич ком 
поро ди цом Хур бан тада оди гра ли 
у кафа ни код Кирш не ра, која се 
нала зи ла у Ули ци кра ља Петра 
Првог,  на месту где се сад нала зи 
згра да и про дав ни ца „Уни ве рек
спорт“. У знак  сећа ња,  поста вље
на је спо мен  пло ча.  Сусрет позо
ри шних ства ра ла ца се пла ни ра за 
Свет ски дан позо ри шта, 27.  мар та, 
када би тре ба ло да поч ну при пре
ме за нову пред ста ву, али и обе ле
жа ва ње јуби ле ја, јер ће сле де ће 
годи не бити 120 годи на позо ри шта 
у Ста рој Пазо ви.  Кроз дугу исто ри
ју на пазо вач кој сце ни је режи ра но 
ско ро 250 пред ста ва свих жан ро
ва, од дра ме пре ко коро дра ме до 
деч јих кома да. 

Више лека ра
у ковид
амбу лан та ма

У Ковид амбу лан ти у Ста рој 
Пазо ви, гужве су вели ке. Рад ним 
дани ма раде по три еки пе лека ра, 
по дво је у сме ни, а од 7 до 22 часа. 
Субо том Ковид амбу лан та при ма 
паци јен те од 7 до 20 часо ва, са 
два лека ра у првој и јед ним у дру
гој сме ни, а неде љом од 7 до 17, 
по један лекар у сме ни.

На днев ном нивоу буде од 300 
до 350 пре гле да, али уна зад неко
ли ко дана, при ме тан је већи број 
дру гих пре гле да, што делу је као 
бла го сми ри ва ње ситу а ци је.

Над ле жни кажу да је тре нут но 
мање лека ра у амбу лан та ма опште 
прак се с обзи ром на то, да се они 
по потре би пре ра спо ре ђу ју у црве
ну зону, али се тру де да сма ње 
гужве и сви ма пру же потреб ну 
здрав стве ну помоћ.  Др Петар 
Јова но вић саве ту је да се нај пре 
позо ве теле фо ном, како би меди
цин ско осо бље про це ни ло хит ност 
и потре бе паци јен та. 

За вак ци на ци ју је опа ло инте ре
со ва ње и на пунк ту за иму ни за ци ју 
днев но се поде ли око 30 вак ци на, 
углав ном тре ћа доза. З. К.
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ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА
У РУМ СКОЈ ОП ШТИ НИ

У пр вом кру гу
ско ро 540 хек та ра

Оглас за да ва ње у за куп и ко ри шће
ње по љо при вред ног зе мљи шта у 
др жав ној сво ји ни је рас пи сан 1. 
фе бру а ра. Рок за при ја вљи ва ње и 
под но ше ње до ку мен та ци је је 9. 
фе бру ар, а у пр вом кру гу ли ци та ци је 
за ин те ре со ва ни се мо гу над ме та ти за 
539,9 хек та ра.

Зе мљи ште се да је у ви ђе ном ста њу, 
а пре ли ци та ци је се мо гло оби ћи 
по љо при вред но зе мљи ште. Јав но 
над ме та ње ће се оба ви ти за све ка та
стар ске оп шти не 24. фе бру а ра у 10 
ча со ва.

Ранг ли ста по ну ђа ча ће би ти об ја
вље на на зва ни ча ној веб  пре зен та ци
ји Упра ве за по љо при вред но зе мљи
ште и са др жа ће спи сак ли ца, ко ја 
ис пу ња ва ју усло ве за оства ри ва ње 
пра ва за ку па, ран ги ра них пре ма ви си
ни по ну де, вре ме ну до ста ве, као и 
спи сак ли ца ко ји ни су ис пу ни ли усло
ве.

За куп ни на ће би ти пре ра чу на та у 
евре по сред њем кур су На род не бан
ке на дан отва ра ња по ну да.

Нај по вољ ни ји по ну ђач је у оба ве зи 
да осам да на по сле пра во сна жно сти 
од лу ке до ста ви до ка зе о упла ти за куп
ни не. С. Џ.

ПРО ЈЕК ТИ ИЗ ОБЛА СТИ
СПОР ТА У РУ МИ

Клу бо ви ма
39 ми ли о на ди на ра

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су на сед
ни ци одр жа ној 31. ја ну а ра, до не ли две 
од лу ке ко је се од но се на до де лу сред
ста ва спорт ским клу бо ви ма. Пр ва је 
од лу ка о до де ли сред ста ва из бу џе та 
за про гра ме и про јек те из обла сти 
спор та од зна ча ја за оп шти ну Ру ма за 
те ку ћу го ди ну. Сред ства за ову на ме ну 
из но се 34.380.000 ди на ра, а одо бре ни 
про јек ти се мо ра ју ре ла и зо ва ти до 
кра ја ове го ди не.

На кон курс се при ја ви ло 60 спорт
ских клу бо ва и удру же ња, а Ко ми си ја 
је раз мо три ла све при сти гле зах те ве и 
од лу чи ла да 55 клу бо ва до би ја ју сред
ства. Циљ до но ше ња ове од лу ке је 
под сти ца ње раз во ја спор та кроз пру
жа ње фи нан сиј ске по мо ћи спорт ским 
уду же њи ма и ства ра ње усло ва за што 
ма сов ни је ба вље ње спор том, по себ но 
де це и омла ди не у рум ској оп шти ни.

Дру га је од лу ка о до де ли сред ста ва 
из бу џе та за про гра ме и про јек те из 
обла сти спор та од зна ча ја за оп шти ну, 
али за ко ри шће ње са ле.

За ову на ме ну је опре де ље но 4,8 
ми ли о на ди на ра и тим сред стви ма се 
фи нан си ра ју тро шко ви тре нин га и так
ми че ња у Спорт ском цен тру Ру ма у 
ве ли кој, ма лој и џу до са ли.  

Ко ми си ја је од по ме ну тих сред ста ва 
опре де ли ла укуп но  4.635.000 ди на ра.

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА РУ РАЛ НУ ЕКО НО МИ ЈУ

Ула га ње
у по љо при вре ду

Већ ви ше од го ди ну да на, по љо
при вред ни про из во ђа чи и ком па ни
је на под руч ју Вој во ди не ко ри сте 
услу ге Кан це ла ри је за ру рал ну еко
но ми ју, ко ја по ред се ди шта у Вог њу 
са да ра ди и у Ру ми. Пру жа ју сву 
по моћ за ин те ре со ва ним по љо при
вред ни иц ма код кон ку сри са ња за 
суб вен ци је и кре ди те, а ових да на 
ве ли ко је ин те ре со ва ње за про јек
те ИПАРД про гра ма, од но сно, кон
курс кон ку рент не по љо при вре де.

Бо ја на Ку зма но вић из Кан це ла
ри је за ру рал ну еко но мју је у сва
ко днев ном кон так ту са по љо при
вред ним про из во ђа чи ма, ко ји же ле 
да уна пре де сво ју про из вод њу и то 
уз по моћ сред ста ва из ИПАРД про
гра ма. У пи та њу је  дру ги јав ни  по
зив у 2022. го ди ни, ко ји је рас пи са
ло Ми ни стар ство по љо при вре де, а 
у окви ру Про јек та за кон ку рент ну 
по љо при вре ду, где др жа ва да је 50 
од сто из кре ди та Свет ске бан ке, 40 
по сто је кре дит бан ке, а 10 по сто је уче
шће са мог по љо при вред ни ка уко ли ко му 
се кре дит од бо ри. 

– „Про је кат кон ку рент не по љо при вре
де у Ср би ји“ је за јед нич ка ини ци ја ти ва 
Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар
ства и во до при вре де и Свет ске бан ке, 
ко ји уво де нов мо дел фи нан си ра ња ка ко 
би се осна жи ли ми кро, ма ла и сред ња 
по љо при вред ни про из во ђа чи и пред у зе
ћа, а уна пре ди ла по љо при вред на про из
вод ња и кон ку рент ност. Пред мет дру гог 
јав ног по зи ва су ин ве сти ци је и при хва
тљи ви тро шко ви, ко ји се од но се и на 
уна пре ђе ње кон ку рент но сти при мар не 
сто чар ске про из вод ње и то у обла сти ма 
про из вод ње мле ка, про из вод ње ме са, 
пче лар ства и аква кул ту ре. За спро во ђе
ње дру гог јав ног по зи ва у 2022. го ди ни, 
опре де ље на су сред ства у из но су од 
360.000.000 ди на ра. Укуп на вред ност 
ин ве сти ци ја у ин ди ви ду ал ном по слов
ном пла ну из но си у ди нар ској про ти
вред но сти од 20.000 до 50.000 евра, од
но сно, ми ни мал ни из нос бес по врат них 
сред ста ва од 10.000 до 25.000 евра. Оно 
што је ва жно ре ћи за овај кон крус је сте 
да да је мо гућ ност на бав ке но вих трак то
ра, што је по љо при вред ни ци ма ве о ма 
за ни мљи во, јер об но ва ме ха ни за ци је је 
пр ви ко рак ка бо љој и успе шни јој про из
вод њи. Ов де мо рам ре ћи и да се уско ро 
оче ку је но ви ИПАРД по зив Ме ра 1, а ко ји 
би тре ба ло да бу де рас пи сан 7. фе бру а
ра. Кон крет но, овај по зив би ће на ме њен 
ис кљу чи во на бав ци но вих трак то ра, а за 
ту на ме ну би ће опре де ље но 11 ми ли о на 
евра, ка же Бо ја на Ку зма но вић из Кан
це ла ри је за ру рал ну еко но ми ју у Ру ми и 
Вог њу.

Оно што би по љо при вред ни ци тре
ба ло да ис ко ри сте и у овој про из вод њој 
го ди ни су сва ка ко под сти цај не ме ре ко
је до ла зе са ре пу блич ког и по кра јин ског 
ни воа. 

– Не ке од ме ра су већ рас пи са не, а ја 
ћу ов де на гла си ти оне за сто чар ску про
из вод њу, од но сно, за набвку но вих ма
ши на и опре ме за уна пре ђе ње ди ги та ли
за ци је сто чар ске про из вод ње. На рав но, 
ту су и дру ге ме ре ко је се од но се на по
бољ ша ње укуп не по љо при вре де, а кон
кур си су ра са пи са ни до кра ја фе бру а ра, 
до да је Бо ја на Ку зма но вић.

До са да шње ис ку ство за по сле них у 
Кан це ла ри ји го во ри да су по љо при вред
ни ци у Сре му ве о ма до бро ин фор ми са
ни о свим кон кур си ма ко ји се од но се на 
по љо при вред ну про из вод њу. По себ но 
пред ња че па о ри из оп шти не Ру ма, твр ди 
Ку зам но вић.

– Мо рам ис та ћи да су по љо при вред
ни ци у оп шти ни Ру ма на пр вом ме сту по 
ин фор ми са но сти, али и кон ку ри са њу за 
суб вен ци је са свих ни воа вла сти. То се 
мо же сва ка ко при пи са ти ве о ма до бром 
ра ду По љо при вред не струч не слу жбе, 
ко ја пра во вре ме но по љо при вред ни ке 
оба ве шта ва о свим кон кур си ма би ло ре
пу блич ким или по кра јин ским, као и оним 
из Европ ске уни је, та ко да за њих не ма 
не ких не по зна ни ца ка да је та те ма ти ка 
у пи та њу. Већ су по ста ли  из вер зи ра ни 
ка да је до ку мен та ци ја у пи та њу, та ко да 
је са њи ма нај лак ше ра ди ти. Мо рам ре
ћи да су па о ри из оп шти не Ру ма и да ље 
на пр вом ме сту код ко ри шће ња сред ста
ва за уна пре ђе ње по љо при вред не про
из вод ње, ко је опре де љу је По кра јин ски 
се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при
вре ду  шу мар ство, ка же Бо ја на Ку зма но
вић из Кан це ла ри је за ру ра лу еко но ми ју.

По ред све га ово га, Кан це ла ри ја ве о ма 
успе шно са ра ђу је и на про јек ти ма ко ји 
се од но се на ква ли тет зе мљи шта и ква
ли тет ва зду ха, а до бру са рад њу има са 
При род но  ма те ма тич ким фа кул те том, 
по љо при вред ним струч ним слу жба ма 
као, удру же њи ма и ор га ни за ци ја ма ко је 
се ба ве ту ри змом. З. М.

Бојана Кузмановић



139. FEBRUAR 2022.     M NOVINE

ГРАД СКА КУ ЋА

Са ста нак са пред став ни ци ма
Фон да „Европ ски по сло ви“

Пред сед ни ца рум ске Оп шти не  
Алек сан дра Ћи рић одр жа ла је 3. фе
бру а ра у Град ској ку ћи са ста нак са 
пред став ни ци ма Фон да „Европ ски 
по сло ви“. То је би ла при ли ка да се 
раз го ва ра о пла но ви ма, али и евен
ту ал ним пре пре ка ма за пла ни ра ње, 
фи нан си ра ње, им пле мен та ци ју и 
кон тро лу про је ка та ко ји су фи нан си
ра ни из фон до ва Европ ске уни је. 

– Са рад ња са Фон дом „Европ ски 
по сло ви“ АП Вој во ди не под ра зу ме ва 
бо ље ко ри шће ње шан си, ко је пру
жа ју фон до ви ЕУ. На рав но, ти ме се 
до при но си и бо љит ку и на прет ку на
ше оп шти не – ис та кла је Алек сан дра 
Ћи рић.

С. Џ. 
Са ста нак у Град ској ку ћи

СЕД НИ ЦА СОЦИ ЈАЛ НО
 ЕКО НОМ СКОГ САВЕ ТА

Планови за
текућу годину

Чла но ви Соци јал но  еко ном ског 
саве та раз мо три ли су на сво јој сед ни
ци, одр жа ној 4. фебру а ра акту ел ну нов
ча ну помоћ рум ским при вред ни ци ма, 
коју је обез бе ди ла локал на само у пра ва. 
Тако ђе, раз го ва ра ло се и о рекорд ном 
извр ше њу општин ског буџе та у про шлој 
годи ни.

Пред сед ни ца Општи не Алек сан дра 
Ћирић је инфор ми са ла да је рас пи сан 
кон курс за нов ча ну помоћ при вред ни ци
ма у виси ни од 20 мили о на дина ра, сра
змер но њихо вим делат но сти ма и бро ју 
запо сле них. 

– Изне ли смо пла но ве које жели мо да 
реа ли зу је мо у теку ћој годи ни, а која ће 
сва ка ко бити зна чај на за цело куп но ста
нов ни штво општи не Рума, како за гра
ђа не тако и за при вред ни сек тор. Када 
је реч о рекорд ном извр ше њу буџе та у 
изно су од 95 про це на та, то је сва ка ко 
импо зант на цифра, импо зант на вест – 
ука за ла је пред сед ни ца Ћирић и дода
ла да то гово ри о добром раду локал не 
само у пра ве.

Соци јал но  еко ном ски савет рум ске 
општи не је један од девет саве та за чији 
је раз вој и дело ва ње Покра јин ски секре
та ри јат за при вре ду и тури зам кра јем 
про шле годи не издво јио додат на сред
ства, која су наме ње на за набав ку опре
ме и подр шку рада секре та ра Соци јал
но  еко ном ског саве та. С. Џ.

Радо ви на сана ци ји ком плет не канал ске 
мре же у Кра љев ци ма су у току, тако да је 
ове радо ве 4. фебру а ра у Вељ ко вој ули ци 
оби шла пред сед ни ца Општи не Алек сан дра 
Ћирић. Канал ска мре жа у овом селу је 
доста запу ште на, али Кра љев ци нису једи
но село где је слич на ситу а ци ја и у који ма 
ће се тако ђе, уре ђи ва ти кана ли.

– Вред ност ових радо ва је три мили о на 
дина ра и финан си ра ју се из општин ског 
буџе та. Раз го ва ра ли смо са пред став ни ци
ма  „Хидрoсрема“ и они су апе ло ва ли на 
хит ност у реша ва њу овог про бле ма, јер 
евен ту ал не вели ке пада ви не могу про у зро
ко ва ти попла ве и самим тим про бле ме 
мешат ни ма. Тако ђе, реши ће мо про блем и 
са канал ском мре жом у Желе знич кој ули ци 

у гра ду. Ситу а ци ја је тамо доста лоша и 
дого во ри ли смо се са „Хидро сре мом“ да се 
после радо ва у Кра љев ци ма уре де и кана
ли у тој ули ци. Тако ћемо има ти не само 
леп шу и чисти ју ули цу, већ и боље и ква ли
тет ни је усло ве за живот гра ђа на  рекла је 
пред сед ни ца Алек сан дра Ћи рић.

Она је дода ла  да је одр жа ва ње улич них 
кана ла у над ле жно сти гра ђа на, дакле поје
ди на ца. 

– Ми ћемо  ура ди ти све што је до нас, да 
се сви кана ли и канал ска мре жа на тери то
ри ји општи не уре де, али и ми, као поје дин
ци, мора мо мало више да пове де мо рачу на 
о томе, како би они оста ли у функ ци ји  
иста кла је Алек сан дра Ћирић.

С. Џ.

КРА ЉЕВ ЦИ

Уре ђе ње
канал ске мре же

Обилазак радова у Краљевцима
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ДОМ ВОЈ СКЕ У РУ МИ

Ра до ви теку по пла ну
Алек сан дра Ћи рић, пред сед ни ца Оп

шти не, са са рад ни ци ма је 2. фе бру а ра 
об и шла ра до ве на ком плет ној ре кон
струк ци ји До ма вој ске, сва ка ко јед не 

од нај пре по зна тљи ви јих згра да у Ру ми. 
Пред сед ни ца Ћи рић је ис та кла да је 
згра да је дан од ар хи тек тон ских сим бо
ла гра да, ко ји је од осни ва ња био ве о ма 

зна ча јан ка ко за исто ри ју, та ко и кул ту ру 
Ру ме. 

– Уре ђе ње овог не по крет ног до бра 
под ра зу ме ва ком плет ну ре кон струк ци ју 
спо ља шњо сти и уну тра шњо сти објек та. 
Ра до ви на са на ци ји се оба вља ју пла ни
ра ним то ком и уско ро ће овај део гра
да по но во до би ти свој не ка да шњи рас
ко шни из глед, на ко ји ће сви Ру мља ни 
би ти по но сни – ис та кла је Алек сан дра 
Ћи рић.

Под се ти мо, ра до ви на ком плет ној ре
кон струк ци ји згра де, ко ју ве ћи на гра ђа на 
зо ве Дом ЈНА, за по че ли су по чет ком ју
ла про шле го ди не. Вред ност ра до ва, са 
ПДВ,  је 47,6 ми ли о на ди на ра.

Бру то по вр ши на објек та је око 960 
ква драт них ме та ра, а ра ди се ње го
ва ком плет на спо ља шња и уну тра шња 
ре кон струк ци ја, али и пот пу на за ме на 
хи дро тех нич ке, елек тро е нер гет ске, те
ле ко му ни ка ци о не и ма шин ске ин ста ла
ци је, као и за шти та од по жа ра. С. Џ.

У РУМ СКОМ БУ ЏЕ ТУ 65 МИ ЛИ О НА ДИ НА РА ЗА ПО МОЋ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА

Суб вен ци је ре ги стро ва ним 
га здин стви ма

Ре ги стро ва на по љо при
вред на га здин ства у ак тив ном 
ста ту су у оп шти ни Ру ма и ове 
го ди не мо гу ра чу на ти на по
моћ ло кал не са мо у пра ве. У 
оп штин ском бу џе ту је за по
моћ по љо при вре ди из дво је но 
бли зу 65 ми ли о на ди на ра, а 
би ће на ста вље на прак са бес
плат не ана ли зе зе мљи шта, а 
у пла ну су и раз не суб вен ци је 
за по љо при вред ну де лат ност. 
Не ће из о ста ти ни ку по ви на 
про тив град них ра ке та, шљун
ча ње атар ских пу те ва као и 
чи шће ње ка нал ске мре же.

Бес плат на ан ла и за зе мљи
шта са мо је јед на од ме ра 
ко ја ће у рум ској оп шти ни би
ти на ста вље на и ове го ди не. 
Ана ли зу ће пла ти ти ло кал на 
са мо у пра ва из свог бу џе та, 
а у окви ру бли зу 65 ми ли о на 
ди на ра, ко ли ко је из дво је но 
за по љо при вред ну де лат ност, 
увр ште но је још не ко ли ко ме
ра по др шке по љо при вред ни
ци ма.

– Ка да је реч о по љо при вре
ди и ру рал ном раз во ју, у бу џе
ту за 2022. го ди ну опре де ље
но је не што ма ло ма ње од 65 
ми ли о на ди на ра. Фи на ни сра
ће се стан дард ни про гра ми, 
ко ја су на ша по љо при вред на 
га здин ства има ла и у прет ход
ним го ди на ма. То су тро шко ви 
ана ли зе и кон тро ле ква ли те

та зе мљи шта, по сло ви ко ји за 
по љо при вред на  га здин ства 
ра ди на ша По љо при вред на 
струч на слу жба, али та ко ђе, 
пла ни ра на  су зна чај на сред
ства за раз не об ли ке суб вен
ци о ни са ња по љо про вред не 
де лат но сти. То се, пре све га, 
од но си на суб вен ци о ни са ње 
де ла ка ма те за кре ди те по
љо при вред них га здин ста ва, 
за тим за суб вен ци о ни са ње 
на бав ке опре ме и ре про ма
те ри ја ла. На рав но, пла ни ра
на су и сред ства  за ку по ви ну 
про тив град них ра ке та, а зна
ча јан из нос ових сред ста ва 
од 65 ми ли о на ди на ра би ће 
опре де љен за ре кон струк ци
ју, од но сно, об но ву пољ ских 
пу те ва и отре си шта, као и за  
са на ци ју ка нал ске мре же за 
од вод ња ва ње, Сте ван Ко ва
че вић пред сед ник Скуп шти не 
оп ши не Ру ма.

Сте ван Ко ва че вић до да је да 
се у тој срем ској оп шти ни ве
ли ка па жња по кла ња чи шће
њу ка на ла и то је ме ра ко ја се 
спро во ди сва ке го ди не. Ис ку
ство из 2014. го ди не, ка да су 
мно ге ора ни це би ле по пла
вље не, свр ста ло је чи шће ње 
ка на ла у при о ри те те ове ло
кал не са мо у пра ве. 

– Ми слим да је око 10 ми ли
о на ди на ра пла ни ра но за пољ
ске пу те ве и отре си шта, а де

сет но вих ми ли о на и де сет, ко је 
пре но си мо из  прет ход не го ди
не, јер пред у зе ће ко је је  би ло 
за ду же но за из во ђе ње ра до ва 
у уго во ре ном оби му ни је  скло
пи ло  уго во ре са из во ђа чи ма 
у 2021. та ко да ни смо има ли 
основ за пла ћа ње па смо та 
сред ства пре не ли у 2022. Ова 
сред ства ће би ти ре а ли зо ва на 
у овој го ди ни та ко да прак тич
но мо же мо  оче ки ва ти око 20 
ми ли о на  уло же них сред ста ва 
за об но ву ка на ла за од вод ња
ва ње по љо при вред ног зе мљи
шта. Упра во због ис ку ства од 
2014. го ди не са пред у зе ћи ма 
за во до про вре ду, пре све га 
са „Га ло ви цом“, сва ке го ди не 
ула зи мо у аран жма не за јед
но са По кра јин ском  вла дом, 
и из оп штин ског бу џе та фи
нан си ра мо ра до ве  на об но

ви ка на ли за ци о не мре же, јер 
је то  зна чај но за ста бил ност 
и си гур ност по љо при вред не 
про из вод ње и ста бил ност и 
си гур ност ула га ња на ших по
љо при вред ни ка у сво ја има ња 
и га здин ства, ре чи су  Сте ва на 
Ко ва че ви ћа.

Нас са го вор ник до да је да до 
суб вен ци ја из ло кал ног бу џе та 
мо гу до ћи са мо ре ги стро ва на 
по љо при вред на га здин ства 
у ак тив ном ста ту су. Та ко ђе, 
Ко ва че вић по зи ва по љо при
вред ни ке да пра те кон кур се 
са по кра јин ског и ре пу блич ког 
ни воа, али и оне ко ји сти жу из 
Европ ске уни је, ко ји ће  у бли
ској би у дућ но сти би ти нај ве ћи  
ре сурс из ког ће на ши по љо
при вред ни ци да оства ру ју суб
вен ци је и бе не фи те за сво је 
по сло ва ње. З. М.

Сте ван Ко ва че вић

ОБИ ЛА ЗАК РА ДО ВА: Александра Ћирић и Стеван Ковачевић



159. FEBRUAR 2022.     M NOVINEОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

У По пин ци ма је не дав но за вр ше на са на
ци ја ди вље де по ни је. На по ло ви ни 
Ле њи но ве ули це у овом на се љу, не до го
вор ни по је дин ци ба ца ли су сме ће у 
ка нал и ти ме су, не са мо на пра ви ли 
ди вљу де по ни ју, што је по за ко ну ка жњи
во, не го су и тим истим ба че ним и на го
ми ла ним от па дом за че пи ли ка нал.
Јав но ко му нал но пред у зе ће „Са ва“ са ни
ра ло је ову ди вљу де по ни ју, а ка нал је 
про чи шћен, чи ме је по ре чи ма Де ја на 
Ба но вач ког пред сед ни ка Са ве та ме сне 
за јед ни це По пин ци ре шен је дан од ве ћих 
про бле ма у на се љу.
– Рад ни ци ЈКП „Са ва“ је се нас су са ни ра
ли и ве ли ку де по ни ју ко ја се на ла зи ван 
на се ља. Не ма оправ да ња за ба ца ње 
сме ћа би ло где, а по го то во не у са мом 
на се љу као што је то са да слу чај. Не до
пу сти во је да нео д го вор ни по је дин ци 
ба ца ју сме ће у ка на ле, јер ти ме не са мо 

да за га ђу ју око ли ну не го и за че пљу ју 
ка нал ску мре жу, што до во ди до но вих 
про бле ма и ства ра ња во до ле жи на у ули
ци у пе ри о ду па да ви на. Уко ли ко же ли мо 
да жи ви мо у еко ло шки чи стом на се љу, 
сви за јед но мо ра мо да во ди мо ра чу на о 
свом окру же њу. Сва ка ку ћа у По пин ци ма 
до би ла је пре не ку го ди ну од Оп шти не 
кан те за сме ће, ко је рад ни ци ЈКП „Са ва“ 
ре дов но од но се јед ном не дељ но, по не
кад чак и пра зни ци ма, а ово пред у зе ће 
од но си и ка ба сти от пад, ко ји би у про тив
ном исто за вр шио на ди вљим де по ни ја
ма – ре као нам је Ба но вач ки, и још јед
ном упу тио апел су гра ђа ни ма да ми сле о 
свом окру же њу и о сво јој по ро ди ци, и да 
от пад од ла жу у кан те, јер ће са мо на тај 
на чин, ка ко је на гла сио, до при не ти ства
ра њу здра ви јег и леп шег окру же ња за 
све ста нов ни ке По пи на ца, а по себ но за 
оне нај мла ђе.

У До му кул ту ре у По пин ци ма у 
то ку су ра до ви на уну тра шњем уре
ђе њу овог објек та. Ка ко нам је ре као 
Де јан Ба но вач ки, пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це, тре нут но се кре чи 
и спу шта пла фон у про сто ри ји ко ју 
ће убу ду ће ко ри сти ти чла ни це но во
о сно ва ног Удру же ња же на „По пин
чан ке“.

„За хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др
шци Оп шти не Пе ћин ци, по че ли смо 
са ра до ви ма на уну тра шњем уре ђе
њу ко ји под ра зу ме ва ју са ни ра ње 
оште ће ња, кре че ње и уре ђе ње про
сто ри ја. У јед ном де лу До ма кул ту ре 
на ла зи се и пен зи о нер ски клуб, где 
се ре дов но оку пља ју на ши нај ста ри
ји су гра ђа ни, а с об зи ром да су и 
на ше же не осно ва ле удру же ње, ово 
је при ли ка да им омо гу ћи мо при сто
јан про стор за рад и дру же ње“ – 

ре као нам је Ба но вач ки, и до дао да 
је у пла ну и кре че ње спољ ног де ла 
објек та, чи ме ће се ра до ви на До му 
кул ту ре у овом на се љу при ве сти 
кра ју.

По ред ра до ва на ре но ви ра њу уну
тра шњо сти До ма кул ту ре, не дав но 
је за вр ше на и ре кон струк ци ја над
стре шни це над ула зом у ме сну ам бу
лан ту, а по ре чи ма Ба но вач ког, чим 
вре мен ски усло ви до зво ле, фа са да 
ме сне ам бу лан те би ће окре че на.

„Иа ко због епи де ми о ло шке си ту а
ци је и пре ра спо де ле ме ди цин ских 
ти мо ва пе ћи нач ког До ма здра вља 
на ша ам бу лан та још увек ни је у 
функ ци ји, ре ши ли смо да ис ко ри сти
мо ово вре ме за ра до ве на објек ту, 
јер је са ма над стре шни ца пре ти ла 
да угро зи без бед ност ме шта на“ – 
ка зао је Ба но вач ки.

ПО ПИН ЦИ

Са ни ра на
ди вља де по ни ја

Уре ђе ње Дома кул ту ре

Чишћење дивље депоније у Попинцима

Радови на унутрашњем уређењу

ЦРВЕ НИ КРСТ У ПЕЋИН ЦИ МА

Наци о нал ни дан 
без дуван ског дима

Пово дом обе ле жа ва ња Наци о нал ног 
дана без дуван ског дима под сло га ном 
„365 дана без дува на“, Црве ни крст 
Пећин ци орга ни зо вао је 31. јану а ра, у 
цен тру Пећи на ца акци ју током које су 
волон те ри ЦК инфор ми са ли гра ђа не о 
штет ним ефек ти ма упо тре бе дува на и 
дуван ских про из во да и изло же но сти 
дуван ском диму, са посеб ним акцен том 
на зна чај пре стан ка пуше ња. По речи ма 
Гор да не Коње вић, секре тра пећи нач ког 
ЦК, сва ке годи не ова уста но ва обе ле жа
ва 31. јану ар, јер, како је рекла, после
ди це дува на на здра вље су немер љи ве.

– Зато смо сва ком про ла зни ку, поред 
основ них инфор ма ци ја о штет но сти 
дува на, који се нала зе испи са ни на фла
је ри ма уру чи ли и по зеле ну јабу ку као 
сим бол здра вог живо та. Изу зет но нам је 
важно да мла ди схва те зна чај штет но
сти, као и да пуше ње ути че на чита во 
тело, а да се пре стан ком пуше ња сма
њу је ризик од мно гих боле сти. Пре ста
нак пуше ња спа да међу нај бо ље одлу ке 
и поступ ке које може те учи ни ти за сво је 
здра вље, без обзи ра на годи не и дужи ну 
пушач ког ста жа – рекла нам је Коње вић.
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ПРИ ВРЕД НА КО МО РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

„Злат но пе ро при вре де“
но ви на ру Го ра ну Еро ру

По во дом обе ле жа ва ња 103 го ди не по
сто ја ња При вред не ко мо ре Вој во ди не, 1. 
фе бру а ра је одр жа на све ча ност на ко
јој је го во рио и пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић. Он је ука зао да је 
При вред на ко мо ра Вој во ди не јед на од 
нај ста ри јих при вред них ин сти ту ци ја, ко ја 
кон ти ну и ра но ра ди на уна пре ђе њу при
вред них по тен ци ја ла По кра ји не. 

– У про те клих шест, се дам го ди на уо
ча ва мо ве ли ки раз вој ни тренд ко ји је 
мер љив кон крет ним па ра ме три ма. Тренд 
укуп ног еко ном ског раз во ја чи та ве на ше 
зе мље, где Вој во ди на пред ња чи у го то во 
свим обла сти ма – ука зао је Игор Ми ро
вић.

Нај у спе шни јим при вред ни ци ма на све
ча но сти су до де ље на го ди шња при зна
ња При вред не ко мо ре Вој во ди не „Ко ста 
Ми ро са вље вић“ за зна чај на при вред на 
оства ре ња у обла сти ма по љо при вре
де, ин ду стри је и услу га у АП Вој во ди ни. 
Уру че но је и при зна ње „Злат но пе ро при
вре де“ пред став ни ку ме ди ја, ко ји је сво
јим ан га жо ва њем до при нео афир ма ци ји 
при вре де Вој во ди не и При вред не ко мо
ре. 

Ту на гра ду је до био Го ран Ерор, но ви
нар РТВ Вој во ди не, ко ји је ро ђен у Ру ми, 
а мно ги ма је по знат и као је дан од ор га
ни за то ра ве ли ке ма ни фе ста ци је „Да ни 
ви на“ у Ри ви ци.

На и ме, Го ран је пред сед ник Ор га ни
за ци о ног од бо ра ма ни фе ста ци је и пред
сед ник За ви чај ног дру штва „Фру шко гор
је“ из Ри ви це. 

– Ве ли ка ми је част и за до вољ ство што 
је пре по знат мој рад. Мо рам ис та ћи да 

ни је би ло ла ко пра ти ти све  ак тив но сти 
При вред не ко мо ре Вој во ди не, јер је у 
пи та њу ин сти ту ци ја ко ја ор га ни зу је ве
ли ки број до га ђа ја, се ми на ра, еду ка ци ја, 
конфeренција са ци љем да се по мог не 
при вред ни ци ма. Зна чај но је да смо ско
ро би ли, за хва љу ју ћи ПКВ, у Ду ба и ју на 
Свет ској из ло жби „Екс по 2020“,  где је 
у окви ру па ви љо на Ср би је, Вој во ди на 
пред ста ви ла сво је при вред не и ту ри
стич ке по тен ци ја ле. Тре ба на гла си ти да 
је ова на гра да ко ју сам до био јед но зна
чај но при зна ње, али ме по себ но ра ду је 
и ми слим да има још ве ћу те жи ну што 
сам пр ви ста нов ник Сре ма, ко ји до би ја 

ову пре сти жну на гра ду. Ову на гра ду за
слу жу ју и мо је ко ле ге, од но сно сви за по
сле ни у РТВ Вој во ди не. Ја сам ре као у 
ша ли, да би се ова на гра да до би ла, је
дан пра ви но ви нар тре ба ма ло вре ме на 
да про во ди код ку ће, па се за то за хва
љу јем и мо јој по ро ди ци ко ја тр пи то мо је 
кон стант но од су ство. Ова  на гра да је по
твр да да до бро ра ди мо свој по сао. Не из
мер но сам сре ћан и за хва лан чел ни ци ма 
ПКВ што су пре по зна ли мој рад, али је то 
и до каз да се се у на шој зе мљи вред ну је 
про фе си ја, ко ја ни је ни ма ло ла ка, а то је 
но ви нар ска про фе си ја – ре као је за на ше 
но ви не Го ран Ерор. С. Џа ку ла

Го ран Ерор са на гра дом

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

Обе ле жа ва ње сла ве
уз до де лу 40. на гра де „Лу ча“

Срп ска чи та о ни ца и ће свој дан и сла
ву Све тог Три фу на про сла ви ти уз обе
ле жа ва ње не ко ли ко зна чај них и ве ли ких  
ју би ле ја ко ји све до че о кон ти ну и ра ном и 
успе шном ра ду. Пр ви ју би леј се од но си 
на чи ње ни цу да ове го ди не Срп ска чи та
о ни ца у Ири гу обе ле жа ва 180 го ди на сво
га по сто ја ња и кул тур не де лат но сти и то 
не са мо у сре ди ни у ко јој де лу је.

Под се ти мо, у не ко ли ко ми ну лих ве ко
ва, а по себ но у 18. и пр вој по ло ви ни 19. 
ве ка, Ириг је био нај ве ћи и еко ном ски 
нај ра зви је ни ји град у Сре му. 

Око Ири га у 15. и 16. ве ку се по ди жу 
број ни ма на сти ри ко ји су би ли је ди ни но
си о ци пи сме но сти, обра зо ва ња и кул ту
ре. По зна ти као вр сни тр гов ци, Ири жа ни 
су мно го пу то ва ли и са пу то ва ња до но
си ли но ве иде је и са зна ња и на сто ја ли 
да бар је дан део пре не су сво јим су гра
ђа ни ма.

Сво ју пр ву би бли о те ку Ири жа ни су 
осно ва ли 1828. го ди не под на зи вом 
„Под лу шко  срем ска би бли о те ка“, рев
но сно при ку пља ли књи ге и да ва ли на ко
ри шће ње не са мо ме шта ни ма Ири га, већ 
и ста нов ни ци ма окол них ме ста. 

– Ипак, њи хо ву ве ли ку же љу за оба
ве ште но шћу о зби ва њи ма у окру же њу, 
али и све ту, би бли о те ка ни је мо гла да 
за до во љи. Из тих раз ло га, „буд но ко ло 
гра ђа на“ уз ис кре ну по др шку ар хи ман
дри та ма на сти ра Кру ше дол Ди ми три ја 
Кре сти ћа, 23. де цем бра, по ста ром ка
лен да ру,1841. го ди не одр жа ва ју осни
вач ку скуп шти ну „Срп ске чи та о ни це“. 
Та да Ири жа ни усва ја ју Устав чи та о ни це, 
би ра ју Упра вља ју ћи од бор, до но се од лу
ку о при са је ди ње њу „Под лу шкосрем ске 
би бли те ке“ но во о сно ва ној „Срп ској чи та
о ни ци“ и на ба вља ју нео п хо дан ин вен тар 
за про сто ри је у ко ји ма ће ра ди ти – ис ти

че Ве ра Нов ко вић, ди рек тор ка Срп ске 
чи та о ни це у Ири гу. Срп ска чи та о ни ца 
је сме ште на у згра ду „Срб ске шко ле“, а 
све ча но отва ра ње је би ло за ка за но за 
1. ја ну ар, по ста ром ка лен да ру,1842. го
ди не. Та да зва нич но по чи ње са ра дом 
пр во чи та ли ште у срп ском на ро ду, а за 
свог па тро на и кр сну сла ву би ра Све тог 
Три фу на.

Ове го ди не, Срп ска чи та о ни ца у Ири
гу обе ле жи ће и 100 го ди на од ро ђе ња 
Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, ње на 
на гра да за мла де драм ске пи сце са име
ном по зна тог Ири жа на по ста ће пу но лет
на, а на гра да „Лу ча“, ко ја се до де љу је за 
сла ву и Дан чи та о ни це би ће уру че на по 
40. пут.

У зна ку ових ју би ле ја ће би ти и обе ле
же на кр сна сла ва и Дан чи та о ни це 14. 
фе бру а ра, а све ча ност ће тра ди ци о нал
но за по че ти у под не. С. Џ.
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СТА РИ ВРТИЋ У ВРД НИ КУ

Рено ви ра ње по чи ње
у овој годи ни

У ири шкој општи ни пла ни ра ју да ком
плет но обно ве ста ру и запу ште ну згра ду 
у Врд ни ку, у којој је рани је био вртић, и од 
ње напра ве место за оку пља ње и кул тур
на деша ва ња. Реч је о при лич но вели ком 
објек ту, а иако нема још зва нич не про це
не, ком плет ни радо ви на рекон струк ци ји 
могли би да достиг ну вред ност од око 18 
мили о на дина ра.

Упра во зато је одлу че но да се ова згра
да обна вља по фаза ма.

 – У току је изра да про јек та за прву 
фазу, чија је вред ност око 3,5 мили о на 
дина ра и за чега смо обез бе ди ли сред
ства у буџе ту. У тој првој фази се пла ни
ра ком плет на обно ва кро ва, док би дру
га фаза била уре ђе ње фаса де и заме на 
сто ла ри је – каже Тихо мир Сто ја ко вић, 
пред сед ник Општи не Ириг.

Тре ћа фаза би обу хва ти ла радо ве на 
адап та ци ји уну тра шњег про сто ра згра де, 
а четвр та набав ку потреб не опре ме.

 – У овој годи ни, сва ка ко ћемо ура ди
ти рекон струк ци ју кро ва. Ако буде вишка 
сред ста ва, виде ће мо да у реба ланс 
буџе та уве де мо и дру гу фазу, која би се 

могла, тако ђе, реа ли зо ва ти у овој годи
ни. Мислим да би дру га фаза изи ски ва ла 
три до чети ри мили о на дина ра – сма тра 
Тихо мир Сто ја ко вић.

С. Џаку ла

Садашњи изглед зграде

Тихомир Стојаковић

Ра до ви на уре ђе њу два ка на ла
У Врд ни ку су у то ку ра до ви на два ка на ла, 

Ку дош и Мо рин то во. Реч је о ма шин ском 
та ру пи ра њу ши бља и ба гре ма, а ра ди се о 
ре дов ним го ди шњим по сло ви ма у скло пу 
про јек та од вод ња ва ња по љо при вред ног 
зе мљи шта.

Ра до ве на уре ђе њу ка на ла фи нан си ра ју 
за јед но По кра јин ски се кре та ри јат за по љо
при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство, ири
шка Оп шти на и ЈП „Во де Вој во ди не“.

Ка нал Ку дош у то ку кроз Врд ник се ра ди у 
ду жи ни од 1,4 ки ло ме та ра, а вред ност ра до
ва је 463.000 ди на ра. Ка да је реч о ка на лу 
Мо рин то во, он се уре ђу је у ду жи ни од 720 
ме та ра, а вред ност тих ра до ва је 182.000 
ди на ра.

С. Џ.

ПОЉОПРИВРЕДА

Пче ла ма при ја 
хлад но вре ме
и мир

Пче ле су тре нут но у ста њу миро ва ња 
у клу бе ту  у сво јим кошни ца ма и једи на 
им је бри га да једу и да се гре ју. Пче ла ри 
у овом зим ском пери о ду не оби ла зе 
често кошни це. То раде јед ном сед мич
но или јед ном у десет дана, изу зев вре
мен ких непри ли ка. Сва ко узне ми ра ва ње 
би нега тив но ути ца ло на пче ли њу зајед
ни цу и њено пре зи мља ва ње нагла ша ва 
Радо слав Кне же вић, пче лар из Нове 
Пазо ве са више де це ниј ским иску ством о 
дода је, да је зима  вре ме када се пче ла
ри при пре ма ју за про ле ће. Мед је пра ва 
ризни ца здра вља, пре по ру чу је се у сва
ко днев ној исхра ни и једи на намир ни ца 
која нема рок тра ја ња. Про шла  годи на 
није била изда шна по пита њу меда, 
каква ће бити 2022. зави си ће од вре мен
ских при ли ка у наред ном пери о ду. Д. Г.

ОКУД „СВЕ ТИ СА ВА“
НО ВА ПА ЗО ВА

20 го ди на по сто ја ња
Тра ди ци о нал ним го ди шњим кон цер том 

из во ђач ког ан сам бла ОКУД – а „Све ти 
Са ва“ из Но ве Па зо ве, у не де љу, 6. 
фе бру а ра је по че ло обе ле жа ва ње два де
сет го ди на овог дру штва.  У јед но и по ча
сов ном про гра му, при ка за но је нај ви ше 
ко ре о гра фи ја Ни ко ле и Мар ка Кам џи ја ша 
у ко ји ма не гу ју из вор ну на род ну игру и 
пе сму, на че му је био њи хов ак це нат у 
прет ход не две де це ни је.  Кон церт је 
по чео игра ма из око ли не Сту де ни це 
ко ре о гра фа Ива на Кам џи ја ша, јер је то 
би ла пр ва ко ре о гра фи ја овог дру штва. 
Усле ди ле су игре из Ужи ца, Цр но реч ја, 
Кра ји шта, Ме то хи је, Ве се ле шоп ске игре, 
игре из Бу ја нов ца, Мо мач ко над и гра ва ње 
и игре из Ко би шни це, ко је су игра не и на 
бис, пе сме из Ма ке до ни је, а све уз прат
њу на род ног ор ке ста под ру ко вод ством 
Бо ја на Јев ти ћа.

По че ли су 2012. го ди не у про сто ри ја ма 
па ро хиј ског до ма Цр кве Све те Тро ји це, 
ка да, ка ко ка жу, ни су има ли ни шта осим 
же ље да ства ра ју, и ср ца, ко је их је гу ра
ло на пред и до ве ло до број них на гра да и 
успе ха. За свој нај ве ћи успех сма тра ју 
је дин ство ко је су са чу ва ли и вер ну пу бли
ку, ко ја их по др жа ва. 

Уско ро сле ди кон церт пе вач ких гру па и 
ор ке стра, за тим ге не ра циј ски кон церт и 
све ча на ака де ми ја, а сви ово го ди шњи 
про гра ми ОКУД – а „Све ти Са ва“ из но си
ће на зив 20 го ди на „Све то са вља“.  З. К.

Радослав Кнежевић
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У Оп штин ском удру же њу пен зи о не
ра у Ру ми у то ку је при ја ва за на бав ку 
огре ва, др ва и угља, за сле де ћу греј ну 
се зо ну. ОУП Ру ма је рас пи са ло јав ни 
по зив за до ба вља че на ко ји се ја ви ло 
се дам по ну ђа ча – за на бав ку угља 
Ко ми си ја је иза бра ла фир му „Бе ке“, 
дру штво са огра ни че ном од го вор но
шћу из Ру ме, а за др ва Др ва ру „Ду ле“ 
из Ба та ла ге.

По зив је рас пи сан за на бав ку 800 
куб них ме та ра др ва и 150 то на угља. 

–  То су ко ли чи не ко је смо утвр ди ли 
на осно ву ра ни јих по тре ба на ших чла
но ва и гра ђа на. До ба вљач има оба ве
зу да огрев до ста ви на кућ ну адре су, а 
ку пац ако ни је за до во љан ква ли те том, 
мо же да вра ти до пре мље ни огрев. Рок 
пла ћа ња је нај ду же 10 ме се ци и то за 
на ше чла но ве и он се ра чу на да ту мом 
при ја ве.  При ја ве и пла ћа ња су по че ли 
у де цем бру про шле го ди не  и до са да 
има мо при ја ве за 250 ку би ка др ва и 30 
то на угља. Љу ди има ју по ве ре ње у 
нас и по че ли су да од мах и пла ћа ју – 

ка же Све ти слав Да мјан чук, пред сед
ник ОУП Ру ма.

За чла но ве пен зи о нер ске ор га ни за
ци је ис по ру ка др ва по чи ње 15. ма ја и 
тра је до 15. ав гу ста, а за оста ле гра ђа
не ко ји ку пу ју пре ко Удру же ња, рок  је 
од 15. ав гу ста до 30. сеп тем бра.  Ис по
ру ка угља  по чи ње 1. ју ла и тра је до 
30. ав гу ста. 

– Има још вре ме на за при ја ву за 
ку по ви ну огре ва на ра те и за на ше 
чла но ве, али и оста ле  гра ђа не. На рав
но, што се ра ни је при ја ве, то ће мо ћи 
да огрев от пла ћу ју у ви ше ра та и та ко 
сма ње ме сеч не тро шко ве у бу џе ту за 
огрев – ис ти че Да мјан чук.

Куб ни ме тар др ва  ко шта 7.500 ди на
ра и то је ме ша но др во пр ве кла се,  
нај ви ше је бу ква, цер, ја сен, граб и 
храст.

То на си ро вог угља је 10.000 ди на ра, 
а су ше ни ста је 17.000 ди на ра, што 
ука зу је да је дра стич но по ве ћа на це на 
огре ва и да ку по ви на на ра те до бро 
до ђе. С. Џа ку ла

Све ти слав Да мјан чук

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

На бав ка огре ва за сле де ћу се зо ну

НИ КИН ЦИ

Удру же ним тру дом
до леп шег вр ти ћа

За хва љу ју ћи лич ној ини ци ја ти ви вас
пи та чи це На та ше Ар се ни је вић, ко ју су 
по др жа ли ка ко ро ди те љи та ко и ме
шта ни, али и не ки при вред ни ци, вр тић 
у Ни кин ци ма је по стао бо ље ме сто за 
бо ра вак и рад ма ли ша на и вас пи та ча.

На и ме, вр тић се на ла зи у цен ту се ла 
у згра ди ста рој пре ко сто ти ну го ди на. 
Већ по ла ве ка у овј згра ди функ ци о ни
ше вр тић у окви ру УП ВО „По ле та рац“ 
Ру ма.

Про блем је би ла до тра ја ла сто ла ри ја 
ко ја је би ла енер гет ски не е фи ка сна, 

по сто ји са мо пољ ски то а лет, а ста ре 
це ви су пу ца ле што је до дат но до при
не ло вла зи ко ја по сто ји у објек ту. Да би 
се не ки од тих про бле ма ре ши ли, во љу 
и сред ства су удру жи ли ро ди те љи и ме
шта ни, ко ји су при ку пи ли 148.000 ди на
ра, док су ЗЗ Ни кин ци и Млин По по вић 
до ни ра ли 50.000 ди на ра.

За хва љу ју ћи то ме про ме ње ни су про

зо ри и вра та, окре че не су про сто ри је, 
али на ба вљен и ма те ри јал за сва ко
днев не ак тив но сти де це.

Осим то га, и за на тли је из Ни ки на ца 
су бес плат но на пра ви ле клу пе и сто ло
ве, офар ба ле и по пра ви ле мо би ли јар и 
сре ди ле до тра ја ли лет њи ко вац у дво
ри шту. Све то је за јед нич ки до при не ло 
леп шем, то пли јем и ве се ли јем из гле ду 
вр ти ћа у Ни кин ци ма.

С. Џа ку ла
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ПО МОЋ ДЕ ЦИ СА КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ СЕ НА СТА ВЉА 

Ху ма ни тар на ак ци ја
успе шно за вр ше на

Наш до ла зак је био из не на ђе ње за уче ни ке и на став ни ке, с об зи ром на то да им 
ни смо ре кли да до ла зи мо у oпш тину Ра ни луг. Не ко ли ко де це је за пла ка ло од сре ће 
ка да су нас угле да ли. Дру гог да на на шег пу то ва ња, кре ну ли смо ка При зре ну. По се
ти ли смо на ше све ти ње. Ус по ста ви ли смо кон такт и са рад њу за на ред ни пе ри од, 
ка да ће мо се по ве за ти кроз на ше спорт ске и кул тур не ма ни фе ста ци је, ис при чао је 
Дра ган Бо жић, пред сед ник са ве та Ме сне за јед ни це „Блок Б“

Ак ци ја „Де ца де ци“, ко ју су ор га ни зо ва
ли ми тро вач ки ху ма ни тар ци је успе шно 
за вр ше на. Око 800 па ке та по мо ћи је уру
че но де ци са те ри то ри је Ко со ва и Ме то
хи је, ко је су прет ход но при ку пи ли ма ли
ша ни у вр ти ћи ма и шко ла ма Срем ске 
Ми тро ви це, Ди во ша и Ла ћар ка. Та ко ђе, 
па ке ти ћи са играч ка ма, слат ки ши ма и 
гар де ро бом сти гли су и из Ин ђи је и Ни ки
ни ца, а при пре ми ли су их ху ма ни тар ци 
из ми тро вач ке Ме сне за јед ни це „Блок Б“ 
и Удру же ња „Кра ље ви на Ср би ја“. Тим 
по во дом одр жа на је кон фе рен ци ја за 
ме ди је у Град ској ку ћи у по не де љак, 7. 
фе бру а ра.

–  Наш до ла зак је био из не на ђе ње за 
уче ни ке и на став ни ке, с об зи ром на то да 
им ни смо ре кли да до ла зи мо у оп шти ну 
Ра ни луг. Не ко ли ко де це је за пла ка ло од 
сре ће ка да су нас угле да ли. Дру гог да на 
на шег пу то ва ња, кре ну ли смо ка При зре
ну. По се ти ли смо на ше све ти ње. Ус по
ста ви ли смо кон такт и са рад њу за на ред
ни пе ри од, ка да ће мо се по ве за ти кроз 
на ше спорт ске и кул тур не ма ни фе ста ци
је, ис при чао је Дра ган Бо жић, пред сед

ник са ве та Ме сне за јед ни це „Блок Б“.
Ху ма ни тар ци су по се ти ли и ма на стир 

Дра га нац, Ма на стир Све тих ар хан ге ла 
код При зре на и гроб ну цр кву Ца ра Ду ша
на.

– У овом вре ме ну ка да смо обе ле жа
ва ли дан по све ћен пр вом срп ском ар хи
е пи ско пу, Све том Са ви, ко ји је не се бич
но се бе да вао сви ма, на пу стив ши двор и 
кру ну, оти шав ши у ма на стир, та ко смо и 
ми сво ју љу бав про ја ви ли по Ко со ву и 
Ме то хи ји. Об ра до ва ли смо на шу де цу, 
да ру ју ћи им све то сав ске па ке ти ће и 
па жњу, ре као је све ште ник Бра ни слав 
Ди вљак.

Па ке ти су по де ље ни у вр ти ћи ма и шко
ла ма у ме сти ма Ве ли ко Ро по то во, Пан
че ло, То ман це, Ра ни луг, Ши ло во, Ви ти на 
и Ку сце. При ли ком по се те је уру че на и 
нов ча на по моћ за ле че ње те шко обо ле
ле де вој чи це Ти ја не Ге рић из Мо ги ла. 

– Као мај ка дво је де це пре по зна ла сам 
за хвал ност и љу бав у очи ма ро ди те ља, 
чи јој де ци смо уру чи ли па ке ти ће. То је 
наш глав ни по кре тач и наш нај ве ћи 
мо тив, да и убу ду ће по ма же мо из ја ви ла 

је уче сни ца ак ци је Је ле на Ко чи ја ше вић.
Сво је ути ске је по де ли ла и Гор да на 

Су да ре вић, чла ни ца де ле га ци је ко ја је 
по се ти ла Ко со во.

– Играч ке и слат ки ше су па ко ва ли 
ма ли ша ни са те ри то ри је Срем ске Ми тро
ви це, а сви ће мо за пам ти ти ре че ни цу 
јед ног де те та: „Ни је ва жно шта им по кла
ња мо, не го да на ши дру га ри зна ју ко ли ко 
ми сли мо на њих“, ис при ча ла је Гор да на 
Су да ре вић.

Град Срем ска Ми тро ви ца је по др жао 
ак ци ју и по крио тро шко ве пре во за ми тро
вач ких ху ма ни та ра ца. 

– Ху ма ни тар на ак ци ја „Де ца де ци“ је 
на ста вак оно га што је за по че то про шле 
го ди не на Вас крс. Ово је дру га ак ци ја 
Ми тров ча на и њи хо вих при ја те ља на ко ју 
смо ве о ма по но сни, из ја вио је Пе тар 
Са мар џић, за ме ник гра до на чел ни це 
Срем ске Ми тро ви це.

На ред на ак ци ја би ће ор га ни зо ва на већ 
на про ле ће, око пред сто је ћег Вас кр са, 
ре че но је на одр жа ној кон фе рен ци ји за 
ме ди је. 

А. Плав шић

Ми тро вач ки ху ма ни тар ци на Ко со ву
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РЕ ША ВА ЊЕ ВИ ШЕ ДЕ ЦЕ НИЈ СКОГ ПРО БЛЕ МА У ВОЈКИ

Гре ба ни ас фалт уме сто бла та

Ме шта ни Вој ке у ули ца ма ко је не ма ју 
ас фалт де це ни ја ма му ку му че са бла том 
у је се њим и зим ским да ни ма. Не дав но је 
за вр ше но по си па ње гре ба ног ас фал та, 
ко ји се ски да са окол них пу те ва, ко ји се 
ре кон стру и шу ка ко би им се бар ма ло 
олак ша ле му ке.  

Ули ца Ма јур јед на је од тих ули ца, а 
ме шта ни су се за по моћ обра ти ли Ме сној 
за јед ни ци, јер су им у то ку, и на кон па да
ви на блат њав пут и ја ко оте жан при ступ 
ку ћа ма, пред ста вља ли глав ни про блем 

– Ско ро 50 го ди на жи вим у овој ули ци 
и би ло је ка та стро фа. Кад кре не мо 
не где, нај пре смо у гу ме ним чи зма ма 
ишли до пр вих ком ши ја где је би ло 
ас фал та, ако нам до зво ле, та мо обу је мо 

чи сту обу ћу па на ста вља мо да ље, при ча 
Би ља на Јан ко вић, ста нов ни ца ули це 
Ма јур.

Рај ко Ро сић и Бо жи дар су за до вољ ни 
што се про блем у ули ци Ма јур нај зад 
ре ша ва.

– Ишли смо ку да смо зна ли и уме ли и 
ка ко смо мо гли. Ко ли ма је би ло ја ко 
те шко про ход но, да не не по ми њем 
ка ми о не, на при мер, до да је Бо жи дар 
По по вић, а и Рај ко Ро сић је за до во љан, 
јер је у од но су на прет ход но ста ње, са да 
ја ко до бро. 

Би ла је то хит на ин тер вен ци ја, ка же 
Је ле на Ин ђић, пред сед ни ца са ве та 
Ме сне за јед ни це Вој ка. Са на ци ја пу те ва 
је ра ђе на чим је би ло усло ва, кон крет но, 

по след њег ја ну ар ског ви кен да.
– Уз по др шку Оп шти не Ста ра Па зо ва 

ус пе ли смо да пре ду зме мо нај хит ни је 
ме ре та ко да је по след њег ја ну ар ског 
ви кен да  гре ба ни ас фалт на сут у ули ци
ма Ма јур, Са ве Ко ва че ви ћа, Дра ге Јо ва
но ви ћа и Ба што ван ски пут. Са да је про
ход ност од лич на у од но су на оно ка ко је 
би ло, ис та кла је Је ле на Ин ђић.

По сто ји још не ко ли ко ули ца, углав ном 
но вих, јер је и ово се ло по че ло да се 
ши ри, или кра ћих де ло ва ули ца, где 
не ма ас фал та, та ко да ће уско ро и то 
би ти ре ше но.  По ста вља ће се гре ба ни 
ас фалт, а у за ви сно сти од фи нан сиј ских 
мо гућ но сти и пар ци јал но ће се ра ди ти и 
ас фал ти ра ње. Зден ка Ко жик

Је ле на Ин ђић
Гре ба ни ас фалт на сут у ули ци ма Ма јур, Са ве Ко ва че ви ћа,
Дра ге Јо ва но ви ћа и Ба што ван ски пут

У згра ди Општи не у 
сре ду, 2. фебру а ра је  
упри ли чен при јем за 

пред став ни ке Шахов
ског саве за Срби је. 

Пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђе 

Ради но вић зајед но са 
начел ни ком Оде ље ња 
за општу упра ву Алек

сан дром Мији ћем је 
при су ство вао кон струк

тив ном састан ку са 
чла но ви ма Шахов ског 
саве за Срби је. Глав ни 
циљ састан ка је била 

буду ћа сарад ња Општи
не и Шахов ског саве за 

Срби је, као и орга ни за
ци ја тур ни ра на тери то
ри ји Општи не.  З. К.

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Посета председнику Општине
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Деле га ци ја брат ске Општи не Вели
ка Кла ду ша посе ти ла је општи ну Инђи
ја. Током два дана борав ка у срем
ској општи ни, пред став ни ци поме ну тог 
босан ско  хер це го вач ког гра да саста ли 
су се са пред сед ни ком Општи не Инђи ја 
Вла ди ми ром Гаком са којим је раз го ва
ра но о настав ку сарад ње на поли тич ком, 
еко ном ском и кул тур ном нивоу.

– Раз го ва ра ли смо о буду ћој при вред
ној сарад њи, јер се Вели ка Кла ду ша 
нала зи на самој гра ни ци са Хрват ском, 
земљом чла ни цом Европ ске Уни је. 
Дого во ри ли смо се да ради мо неко ли ко 
пре ко гра нич них про је ка та с обзи ром на 
то да Босна и Хер це го ви на црпи дале ко 

више сред ста ва из европ ских фон до ва 
него ми, те мислим да ћемо зајед нич ки 
моћи мно го јед но став ни је да дође мо до 
сред ста ва. Поред нас, укљу чи ће мо још 
неко ли ко гра до ва из бив ше СФРЈ, али 
ћемо о томе тек гово ри ти иста као је 
пред сед ник Општи не Инђи ја.

 Раз ме ни ли смо локал на поли тич ка 
иску ства и наста ви ће мо сарад њу иста
као је Гак. 

Током посе те општи ни Инђи ја, пред
став ни ци Вели ке Кла ду ше посе ти ли су 
ново и згра ђе ни обје кат врти ћа, оби шли 
инду стриј ску зону, али се и детаљ ни је 
упо зна ли са функ ци о ни са њем Систе ма 
48. М. Ђ.

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ВЕЛИ КА КЛА ДУ ША ПОСЕ ТИ ЛА 
ИНЂИ ЈУ

Јача ње еко ном ских
и кул тур них веза

Деле га ци ја Вели ке Кла ду ше бора ви ла у Инђи ји

Oд 1. до 7. фебру а ра, ста нов ни ци 
Инђи је има ли су при ли ку да на пла тоу 
испред Гале ри је „Куће Вој но ви ћа“ да 
погле да ју изло жбу „Осо бе са инва ли ди
те том које мења ју свет“.  Kомпанија 
„Color Media Com mu ni ca ti ons“ у сарад њи 
са Мини стар ством за рад, запо шља ва ње 
борач ка и соци јал на пита ња тре ћу годи
ну заре дом орга ни зу је кам па њу „Осо бе 

са инва ли ди те том које мења ју свет“.  
Ове годи не, кам па њу су подр жа ле и 
амба са де стра них држа ва у Бео гра ду, па 
су у про јек ту импле мен ти ра ни пред ло зи 
стра них држа ва из целог све та. Изло жба 
на којој су пред ста вље не фото гра фи је 
са тек стом о живо ту и успе си ма осо ба са 
инва ли ди те том из целог све та госто ва ће 
у шест гра до ва широм Срби је током 

2022. годи не, тe ће посе ти о ци 
изло жбе бити у при ли ци да се 
упо зна ју са инте ре сант ним 
живот ним при ча ма осо ба са 
инва ли ди те том из целог све та. 
Ове годи не, изло жба је госто ва
ла у Шап цу, Зре ња ни ну и Новом 
Саду.

Циљ је да се подр жи поме ну
та, пле ме ни та кам па ња која ће, 
како су иста кли орга ни за то ри 
на отва ра њу изло жбе, омо гу ћи
ти пре ва зи ла же ње пред ра су да 
пре ма људи ма са инва ли ди те
том, пове ћа ти њихо ву видљи
вост и учи ни ти њихов живот 
лак шим и ква ли тет ни јим.

М.Ђ.

Изло жба испред Галерије 

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Неста бил на
епи де миј ска
ситу а ци ја

Епи де миј ска ситу а ци ја на тери то ри ји 
општи не Инђи ја је и даље тешка и 
неста бил на. Пре ма изве шта ју Дома 
здра вља „Др Мило рад Мика Павло вић“, 
закључ но са пет ком, 4. фебру а ром, на 
тери то ри ји те срем ске општи не било је 
актив но 850 слу ча је ва зара зе коро на  
виру сом. Како је иста кла док тор ка Дани
је ла Бељић, већи на слу ча је ва је са бла
гом кли нич ком сли ком.

– За неде љу дана, у две Ковид амбу
лан те, оба вље но је 684 првих и 646 кон
трол них пре гле да. Днев но тести ра мо од 
120 до 150 паци је на та, а пози ти ван 
резул тат на ковид  19 доби је, у про се ку, 
око 60 одсто тести ра них обја сни ла је 
др Бељић.

Лека ри и даље апе лу ју на гра ђа не да 
се вак ци ни шу и при др жа ва ју про пи са
них мера, наро чи то осо бе са већ нару
ше ним здра вљем.

– Вео ма је слаб одзив за прву вак ци ну 
и због тога апе лу је мо на наше сугра ђа не 
да се вак ци ни шу, јер је то једи ни начин 
да се избо ри мо за коро на  виру сом 
иста кла је др Бељић из инђиј ског Дома 
здра вља, додав ши на кра ју да се меди
цин ско осо бље Дома здра вља „Др 
Мило рад Мика Павло вић“ тру ди  да 
збри не сва ког паци јен та на нај бо љи 
могу ћи начин, иако је већ неко вре ме 
изло же но огром ним при ти сци ма.

Више сред ста ва
од јав них при хо да

Општи на Инђи ја на осно ву напла те 
јав них при хо да напла ти ла је 94 мили о на 
дина ра више у 2021. годи ни у одно су на 
2020. годи ну, што је вео ма зна ча јан 
резул тат, рекао је пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак.

– То зна чи више сред ста ва у буџе ту за 
гра ђа не и реа ли за ци ју про је ка та, који ће 
допри не ти ква ли тет ни јем живо ту у наше 
општи не. Ова кав резул тат није пове зан 
са пове ћа њем поре за које је, у послед
њих пет годи на било мини мал но, већ са 
раз во јем при вре де и ста но град ње обја
снио је пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак и додао да Поре ска упра
ва ради „добар посао“.

Гак је додао и да се изград ња фабри
ке „Тојо тајерс“ одви ја пред ви ђе ном 
дина ми ком те да, пре ма наја ва ма јапан
ског инве сти то ра, проб на про из вод ња 
тре ба да поч не у мају или јуну ове годи
не.

– Покре та ње про из вод ње у „Тојо 
тајерс“ фабри ци додат но ће допри не ти 
пуње њу буџе та, што сви оче ку је мо. 
Биће дале ко више сред ста ва за про јек
те који ће уна пре ди ти ква ли тет живо та у 
нашој општи ни рекао је Гак и за крај 
додао да се општи на Инђи ја кон ти ну и
ра но раз ви ја, да нема ју нових заду же
ња, вра ћа ју се ста ри дуго ви и дале ко је 
више сред ста ва у локал ном буџе ту.

М. Ђ.
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ПОР ТРЕТ БЕЗ РАМА

СИНИ ША КОВА ЧЕ ВИЋ:
Оштро перо – оштра реч

Сини ша Кова че вић у Митро вач кој гим на зи ји

„Ја сам Сре мац. 
Митров ча нин на при

вре ме ном раду у 
Бео гра ду. Ово је мој 

про стор у ком се 
савр ше но добро 
осе ћам. Овде ћу 

доћи и да лег нем на 
кра ју. Таква ми је 

нарав, сре мач ка. Не 
срем ска, баш сре

мач ка“, рекао је пре 
два де се так годи на 

за нека да шњу Радио 
 теле ви зи ју М, а шта 

је раз ли ка изме ђу 
срем ског и сре мач

ког, зна се
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Можда једи ни срп ски 
писац који не око ли
ша у вези са оним 

што жели да саоп шти у 
свом делу, пред чита о ца и 
гле да о ца изно си живо 
место и може се рећи да 
уме бити први после Вука, 
који Вуков осе бу јан језик и 
кори сти. Исто вре ме но, вео
ма нежно и пое тич но опи су
је лико ве и дога ђа је из свог 
род ног кра ја, мада каже да 
избе га ва ауто би о граф ске 
еле мен те, те да о томе 
пише посред но, јер није 
нор мал но и по њего вом 
мишље њу не тре ба, како 
каже, да писац изно си свој 
„ренд ген ски“ сни мак пред 
јав ност. Не боји се ни да 
каже кад тре ба, шта тре ба 
и коме тре ба. Он је Сини ша 
Кова че вић.

Рођен је у Шуљ му, атар 
митро вач ки, годи не 1954. и 
каже да је тек дру га гене ра
ци ја у сво јој поро ди ци која 
је осим земљо рад ње нешто 
дру го пости гла, али да се 
од те нара ви, сељач ке, не 
бежи, него се са њом живи 
и њом се поно си. Кућа у 
којој је одра стао била је 
пуна књи га, а он је оду век 
читао нај ви ше дра ме. Сла
же се са оце ном да је дра
ма цари ца жан ра, јер роман 
је за њега фор ма где у јед
ној рече ни ци може те да 
доби је те и заплет и рас
плет. Дра ма је по њему зато 
мно го софи сти ци ра ни ја и 
про ми шље ни ја фор ма, а 
прву је напи сао у сво јим 
раним два де се тим годи на
ма као натур шчик, те је 
послао на кон курс Теле ви
зи је Бео град и за див но 
чудо побе дио, но спле том 
окол но сти, тај пред ло жак 
никад није дожи вео теле ви
зиј ску екра ни за ци ју.

За себе исти че да је Сре
мац. Не при зна је се за Бео
гра ђа ни на, а веру је да ни 

Бео град њена не при хва та 
баш тако лако. Сво је вре ме
но је обја снио да је у Новом 
Саду и Дунав дођош, да се 
тамо мора бити седам гене
ра ци ја дома ћи да би био 
Ново са ђа нин, али је са 
Бео гра дом дру га чи је. Каже 
да човек чим се поп не Бал
кан ском ули цом и са реве
ра отре се пра ши ну род не 
гру де, Бео град га одмах 
сма тра Бео гра ђа ни ном: „Ја 
сам Сре мац. Митров ча нин 
на при вре ме ном раду у 
Бео гра ду. Ово је мој про
стор у ком се савр ше но 
добро осе ћам. Овде ћу 
доћи и да лег нем на кра ју. 
Таква ми је нарав, сре мач
ка. Не срем ска, баш сре
мач ка“, рекао је пре два де
се так годи на за нека да шњу 
Радио  теле ви зи ју М, а шта 
је раз ли ка изме ђу срем ског 
и сре мач ког, зна се.

Кова че вић је можда нај
сли ко ви ти је свој зави
чај опи сао у тро дел ној 

ТВ дра ми „Пор трет Или је 
Пев ца“, која је мно ги ма у 
сећа њу. Упра во се овде 
испо ља ва њего ва пое тич
ност и позна ва ње мен та ли
те та чове ка и гру бост коју 
дожи вља ва у новим вре ме
ни ма. Овде нам аутор при
ча о смут ним годи на ма 
када су дома ћи ни сиро ма
ши ли, а сви ња ри заво ди ли 
ред и како је хуља што 
дема го ги јом, што бати ном 
тера ла чести тог чове ка у 
пот пу ну про паст, што је 

Или ју дове ло до на кра ју 
тра гич не без из ла зне ситу а
ци је.

Исте ала те кори сти и за 
писа ње „Вели ке дра ме“, 
јед не од нај ду го веч ни јих 
дра ма Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду. Нежно и пое
тич но је писао, а гру бо се 
пои гра вао њихо вим суд би
на ма. Резул тат је јед на сјај
на, више де це ниј ска пред
ста ва, која јесте дожи ве ла 
неко ли ко мањих поку ша ја 
ски да ња са репер то а ра 
(сва ки пут без у спе шно), но 
то је јед на од рет ких пред
ста ва Народ ног позо ри шта 
уна пред рас про да та по 
неко ли ко месе ци. Осим у 
Народ ном позо ри шту, изво
ђен је Ате љеу 212, Бео
град ском драм ском, Зени
ци. Носи неко ли ко награ да, 
које су биле при ро дан след 
у њего вој бли ста вој кари је
ри.

Темат ски се није ори јен
ти сао само на при че из 
род ног кра ја, темат ски је 
шаре но лик, па је напи сао 
дра ме попут „Јане за“, 
„Вирус“, мно ге кома де са 
наци о нал ним тема ма. О 
јед ној не гово ри тако често, 
а пре више од три де сет 
годи на на изво ђе њу у Југо
сло вен ском драм ском позо
ри шту је иза зва ла нај ве ћи 
скан дал који се десио на 
изво ђе њу јед не пред ста ве 
у Срби ји. Не беше то грех 
ни ауто ра ни глу ма ца ни 
публи ке. Онај део јав но сти, 

који ни дан данас не зна да 
дра ма не мора да при ка зу је 
ствар ност она квом каква 
јесте. Била је то пред ста ва 
„Све ти Сава“ где је аутор 
одлу чио да Нема њи ћи ма 
да стра сти и гре хе од каквих 
и ми болу је мо. У тада шњем 
новом буђе њу наци о нал не 
све сти тако нешто није 
могло да се при хва ти, што 
од сија сет тада ново о снов
на них стра на ка, али и сино
да Срп ске пра во слав не 
цркве. Поли ти ко ло зи и кри
ми но ло зи и данас оце њу ју 
да је то бит но ути ца ло на 
даљу суд би ну Жар ка Лау
ше ви ћа, који је играо Све
тог Саву. Био је то тужан и 
ружан дан за срп ско позо
ри ште, који је Сини ша осе
тио на сво јој кожи.

Актив но се бави и 
поли ти ком. Сво је ста
во ве изно си оштро и 

без усте за ња исто као и кад 
пише, али сво ју иде о ло ги ју 
нико ме насил но не наме ће. 
Иако је дра ма за њега и 
даље кра љи ца жан ра, 
пише и рома не. За сада их 
је издао чети ри (Госпо дар 
гре ха, Река са чети ри ушћа, 
Годи не вра на и Осва ја ње 
зави ча ја). Коли ко добро 
води драм ску нара ци ју, јед
на ко је води и кроз пот пу но 
про зна дела, те су њего ви 
рома ни међу чита о ци ма 
оце ње ни међу нај бо љи ма.

Оже њен је глу ми цом 
Љиља ном Бла го је вић, а 
има ју кћер ку Кали ну, тако ђе 
глу ми цу. Каже да је Кали на, 
иако по мај ци Сем бер ка, 
пра ва пара диг ма Сре ми це. 
У Срем ској Митро ви ци је 
завр шио гим на зи ју, па 
Шуљам сма тра род ним 
селом, а Митро ви цу род
ним гра дом. У свом род ном 
гра ду је пре више од деце
ни ју и по сни мао филм 
„Синов ци“ и тиме на неки 
начин скре нуо пажњу на 
Митро ви цу. На пита ње, да 
ли је нека да у живо ту зане
мео, одго во рио је као пра ви 
Сре мац: „Нисам. Увек је 
ишло по реду“.

Читан ка
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ПРИ ЧА О ГЛУ МИ ЦИ: ЖАН КА СТО КИЋ 

Веч на Госпо ђа Мини стар ка
Била је обо жа ва на, ува жа ва на, народ јој се диво, а после пони же на и 

увре ђе на, уби је на и расу та у мили он дело ва. Вели ка Жан ка Сто кић
„Могу дога ђа ји мења ти режи ме, могу се 

кри зе зави тла ва ти и оба ра ти каби не те, 
Вас се кри за не може дота ћи. Ви оста је те 
мини стар ка, једи на мини стар ка, увек 
мини стар ка” напи сао је Бра ни слав Нушић 
Жан ки Сто кић пово дом јуби лар не 100. 
пред ста ве „Госпо ђа мини стар ка“.

Као Жива на Сто кић (1887  1947) рође
на је у Рабро ву 24. јану а ра. Глу ми ца рас
ко шног тален та, нео до љи ва на сце ни, 
оми ље на, обо жа ва на, ува жа ва на. Срп ска 
Сара Бер нар. Мно ги позна ва о ци позо ри
шта дава ли су јој титу лу нај да ро ви ти је 
глу ми це са ових про сто ра која је икад 
игра ла у позо ри шту.

Како често бива, вели ки живо ти, вели ке 
при че кре ћу из несрећ них окол но сти, 
нерет ко из хра бро сти јуна ка да послу ша ју 
глас срца и уну тра шњи осе ћај, обич но 
лоци ран у сто ма ку и хра бро сти да баце 
рука ви цу живо ту.

Када је има ла само четр на ест годи на 
мај ка и очух су одлу чи ли да уда ју Жан ку. 
Међу тим она је побе гла од мужа путем 
свог суд бин ског посла ња у позо ри шну тру
пу Љубо ми ра Раи чи ћа Чупе, где јој је први 
зада так био пра ње веша. Како изво ри 
кажу, муж је први пут успео да је вра ти 
кући али је дру ги пут Жан ку је узео у 
зашти ту глу мац Аца Гаври ло вић.

Од пра ље у позо ри шту, пре ко ста ти ра
ња, до мањих и већих уло га Жан ка носи 
репер то ар и поста је Жан ка Сто кић, пред 
којом са вели ким пошто ва њем уста је и 
публи ка и цео позо ри шни свет. У пери о ду 
изме ђу два рата њена кари је ра била је на 
врхун цу.

И док ми се ређа ју сли ке из њеног живо
та чујем музи ку „Por una cabe za“, Car lo sa 
Gar de la, чуве ни тан го из фил ма „Мирис 
жене“ и чини ми се као да се сме је у рит му 
тог тан га и обе руч ке гра би сла ву и све 
лепо те глу мач ког посла којег пра ти гла
мур, на нашим про сто ри ма увек при ви дан. 
У истом том рит му пот пи су је ауто гра ме, 
кла ња се публи ци, вештим окре ти ма ула
зи из уло ге у уло гу, лум пу је и заво ди . У 
истом рит му сла ви и пра зну је са мно
штвом насме ја них лица. Тро ши живот и 
тан го на песму, смех, живо ти ње, људе, 
кафа не, шпри це ре, музи ку и ства ра лач ки 
ужи так. Чини се да ни не слу ти да и живот 
и тан го има ју крај.

Више од све га је воле ла сце ну, позо ри
ште, Ска дар ли ју, живот, музи ку. Чуве на 
Госпо ђа Мини стар ка. Нуши ће ва Госпо ђа 
Мини стар ка. Била је вели кан.

Оста ло је забе ле жно да је при обе ле жа
ва њу четврт века умет нич ког рада, које је 
пало нешто више од два месе ца пре пре
ми је ре Нуши ће ве „Госпо ђе мини стар ке“, 
честит ке и покло не у кафа ни „Два јеле на“ 
при ма ла од десет сати пре под не до два 
по под не. При ча се да је захва љу ју ћи 
покло ни ма и при хо ди ма од пред ста ва 
купи ла кућу на Топ чи дер ском брду.

Била је обо жа ва на, ува жа ва на, народ 
јој се диво, а после пони же на и увре ђе на, 

Бранислав Нушић и Жанка Стокић (Фото: Wikipedia)
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уби је на и расу та у мили он дело ва. Вели ка 
Жан ка Сто кић.

Вели кан који је морао са собом да поне
се бре ме сен зи тив ног умет нич ког бића, 
болест и тра гич ну суд би ну. И како глу мач
ки нерв и раз у зда на умет нич ка при ро да 
често нису у ста њу да оце не, про це не, 
изве ду дипло мат ске, про ра чу на те  поте зе 
и као такви врло лако завр ша ва ју на суду 
неког исто риј ског тре нут ка у неком вре ме
ну. Тај тре ну так обич но све може да сагле
да, али ника ко да раз у ме  тана ност и 
пла хост глу мач ког бића. Као и насу шну 
потре бу умет ни ка да ства ра, јер једи но на 
тај начин посто ји. Мада ника ко не тре ба 
забо ра ви ти чиње ни цу да је за Жан ку 
инсу лин био од витал не важно сти. Режи
ми често уме ју бити пот пу но нео стљи ви 
на такве при ро де.

Под немач ком оку па ци јом (19411945) у 
Бео гра ду су ница ла мно го број на, пре те
жно хумо ри стич ка позо ри шта сва ко днев
но уве се ља ва ју ћи  хиља де посе ти ла ца. 
Нај по пу лар ни је позо ри ште је било „Цен
тра ла за хумор”. Вели ке зве зде тих сце на, 
као и весе лих радио еми си ја, биле су 
Жан ка Сто кић, Бла жен ка Ката ли нић, 
Софи ја Перић  Нешић...

Забе ле же но је да је 1942. годи не Жан ка 
Сто кић позва на на раз го вор у немач ку 
коман ду, где јој је нало же но да се вра ти 
позо ри шту. Нем ци су били све сни њене 
попу лар но сти, а исто тако су зна ли да је 
дија бе ти чар и да јој је инсу лин, који су јој 
нуди ли у заме ну нео п хо дан да пре жи ви. У 
без из ла зној пози ци ји, Жан ка је при хва ти
ла анга жман.

После осло бо ђе ња, Жан ка Сто кић је 
изве де на пред Суд части 3. фебру а ра 
1945. Слав на глу ми ца је за вре ме саслу
ша ња пред судом изме ђу оста лог обја
шња ва ла да је тежак дија бе ти чар, да до 
инсу ли на није могла да дође због неста
ши це леко ва, те да јој је новац био потре
бан да га наба ви на црном тржи шту... 
Осу ђе на је на осам годи на губит ка наци о
нал не части, а казна је била и дру штве но 
кори стан рад те јој је одре ђе но да чисти 
ули це.

Осве та меди о кри те та. Осве та нета лен
то ва них, нева жних, неви дљи вих, без бој
них, фру стри ра них, злих и љубо мор них. 
Потре ба која базич но наста је из људ ске 
зави сти, под све сне жеље да се бар при
бли же све тло сти, дубо ко све сни да никад 
неће сами сија ти. За казну бира јав но 
пони же ње, да до јуче сла вље на и обо жа
ва на Жан ка чисти ули це. Исте те ули це 
који ма је народ сва ко вече ишао у позо ри
ште и гро мо гла сно апла у ди рао. И у том 
тре нут ку мисле да су се обра чу на ли са 
све тлом, тален том и уме ћем Жан ке Сто
кић а забо ра ви ли су „Ружа под било којим 
дру гим име ном мири са ла би исто“ (W. 
Sha ke spe re).

То су веро ват но они пери о ди које можда 
сви има мо у свом живо ту. Пери о ди кад 
смо сасвим сами. Нема никог. Нема при ја
те ља, нема коле га, нема здра вља, нема 
про зо ра, нема вра та, нема ни јед не пуко
ти не кроз коју може да про дје све тлост. 
Нема срећ них окол но сти, нема више тан
га. И као кад умре Вели ки Гет сби, поред 
њего вог одра нема никог од мно го број них 
са њего вих бра ву ро зних заба ва. Гет сби 
уми ре сам. Оста је само неко јако при вр
жен и твој ко се бори да те одр жи у живо ту 
или бар достој но сахра ни. Жан ка је има ла 
сво ју вер ну слу жав ку Маг ду.

У мол би за поми ло ва ње, две годи не 
касни је, наве ла је да је током рата кри ла у 
свом ста ну Кочу Попо ви ћа, Саму и ла Пија
де, поро ди цу Фло ре. Ука зи ва ла је и на 
све до ке, а на кра ју замо ли ла допу ште ње 
да се вра ти умет нич ком живо ту да не би 
„живе ла од туђе мило сти ње“. Тада шњи 
мини стар пра во су ђа Срби је Душан Бра
тић пред ло жио је да се казна сма њи, оце
нив ши, изме ђу оста лог, да је „опту же на 
већ годи на ма без о па сна по дру штво“. 
Вест да јој је „све опро ште но“ донео јој је 
глу мац Мили во је Жива но вић, а потом је 
од реди те ља Бојан Сту пи це сазна ла да је 
од над ле жних вла сти добио сагла сност да 
је анга жу је у тек осно ва ном Југо сло вен
ском драм ском позо ри шту.

Кажу да на кра ју све буде добро, по 
некој рав но те жи живо та. Ал не кажу да је 
на кра ју, крај. Жан ка Сто кић је умр ла три 
дана после посе те Боја на Сту пи це 20. 
јула 1947. годи не. Надам се да је, кад је 
одла зи ла има ла свест да се вра ћа у позо
ри ште.

По соп стве ној жељи на Топ чи дер ско 
гро бље одве зе на је у волов ским коли ма 
док је, како све до че оче ви ци, поли ци ја 
коњи ма и пали ца ма рас те ри ва ла хиља де 
Бео гра ђа на који су кле ча ли, поси па ли пут 
цве ћем и пла ка ли.

Желе ла је да јој се над гро бом отпе ва ју 
две песме: „Ој, Мора во“ и „Ој, Срби јо“. 
Прву су јој жељу испу ни ли, дру гу песму 
нико није смео да пева, јер у то вре ме није 
била поли тич ки корект на. Спо ме ник јој 
није поди гла ни држа ва, ни позо ри ште, 
већ слу жав ка с нат пи сом: „Сво јој пле ме
ни тој газда ри ци Жан ки поди жем овај спо
ме ник, бла го дар на Маг да.“

Овом дру штву оста је да тра жи поми ло
ва ње због суд би не Жан ке Сто кић и још 
неких суд би на, а да ли ће опрост сти ћи, 
рећи ће нам вре ме на и гене ра ци је које 
дола зе.

О пра шта њу
Ја нисам Бог
само је он моћан толи ко
да пра шта
само њему не гово ри нико
да је слаб кад опро сти
и да је крив цу сау че сник,
да је бабун кад поми лу је бабу на,
само кад он поди же сврг ну те
и мртве вас кр са ва,
кле вет ни ци ћуте,
не кажу да је зане се њак или песник.
Нисам ни вла сте лин ни себар
који се све ти,
који вра ћа жао ку за жао ку,
срам за срам,
нож на срцу за нож на оку,
ја се по срцу не упра вљам,
ја сам цар заро бљен зако ни ма
које пот пи су јем сам.
Нисам ни суди ја,
Њима је у руке закон дат
да суде;
ни џелат, који веша, жеже, сече,
каме ну је неко га.
Ја сам цар
И немам рашта
сила зи ти као крв ник међу људе,
И мада вла дам по мило сти бога,
нисам бог да пра штам.

ДесанкаМаксимовић(иззбирке
песама“Тражимпомиловање”)

V.W.

Пожа ре вач ки одбор Лиге за зашти ту 
при ват не сво ји не и људ ских пра ва је у 
окто бру 2006. годи не под нео зах тев за 
реха би ли та ци ју Жан ке Сто кић, а том 
зах те ву се при дру жи ло и Народ но 
позо ри ште Бео град. Одлу ком Окру жног 
суда у Бео гра ду Жан ка Сто кић је реха
би ли то ва на 3. мар та 2009. годи не 
нешто више од 60 годи на касни је. Суд 
је утвр дио да је Жан ка Сто кић у вре ме 
почет ка Дру гог свет ског рата била чла
ни ца Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
да није била поли тич ки актив на и да је 
изре че на казна засно ва на на поли тич
ким и иде о ло шким раз ло зи ма.

Наша вели ка глу ми ца Мира Сту пи ца 
је рекла:” Ако већ има мо тај храм боги
ње Тали је онда у том глу мач ком ико но
ста су који тамо сто ји, јед на од нај леп
ших сли ка јесте сигур но Жан ка Сто кић, 
само пред њом тре ба упа ли ти све тло и 
покло ни ти јој се.”

Реха би ли та ци ја

Вест да јој је „све 
опро ште но“ донео јој 

је глу мац Мили во је 
Жива но вић, а потом је 

од реди те ља Бојан 
Сту пи це сазна ла да је 
од над ле жних вла сти 

добио сагла сност да је 
анга жу је у тек осно ва
ном Југо сло вен ском 
драм ском позо ри шту. 
Кажу да на кра ју све 
буде добро, по некој 

рав но те жи живо та. Ал 
не кажу да је на кра ју, 
крај. Жан ка Сто кић је 
умр ла три дана после 
посе те Боја на Сту пи це 

20. јула 1947. годи не
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ШИД

Запошљавање лица
из осетљивих група

На територији општине Шид започета 
је реализација пројекта „Јачање струч
них капацитета за запошљавање лица 
из осетљивих група под утицајем пан
демије Ковид19“ који спроводи Ресурс 
центар за одрживи развој. Ово је још 
једна у низу активности које се реали
зују у оквиру пројекта „Услуге социјалне 
заштите за осетљиве групе“ Немачко  
српске развојне сарадње (ГИЗ). 

Током наредног периода, укупно 21 

незапослено лице са територије општи
не Шид проћи ће обуку за једно од пет 
понуђених занимања  фризер, помоћ
ник фризера, педикир маникир, козме
тичарка или шминкер. Све полазнице 
ће по завршеној обуци добити серти
фикат, али и пакете са опремом и ма
теријалима неопходним за отпочињање 
сопственог бизниса. Тим поводом, 2. 
фебруара покрајинска посланица, Деја
на Крсмановић и помоћник председника 

за социјалну политику, Небојша Илић 
уручили полазницама уџбенике за тео
ријску припрему и кецеље за практичну 
наставу. 

Небојша Илић је искористио прилику 
да се захвали организацији Немачко 
 српске развојне сарадње на контину
ираној подршци, али и да полазницама 
обука пожели срећу и успех, у нади да 
ће ове едукације допринети њиховом 
свеукупном оснаживању.

21 незапослено лице проћи ће обуку за једно од пет понуђених занимања 

АКТИ ВИ СТИ СНС ОДР ГА НИ ЗУ ЈУ АКЦИ ЈЕ У СЕЛИ МА БЕО ЧИН СКЕ ОПШТИ НЕ

Две акци је
у Раков цу

Акти ви сти Општин ског 
одбо ра Срп ске напред не 
стран ке Бео чин, Месног одбо
ра Рако вац почет ком фебру
а ра орга ни зо ва ли су две 

акци је. Иско ри сти ли су лепо 
вре ме да наста ве са орга
ни зо ва ном акци јом поде ле 
огре ва поро ди ца ма који ма је 
помоћ потреб на. Поде ла је 

извр ше на 5. фебру а ра.
Неко ли ко дана касни је, са 

циљем да допри не су леп
шем изгле ду, акти ви сти су 
орга ни зо ва ли акци ју уре ђе
ња цен тра насе ља. Дотра ја ле 
клу пе у цен тру села на ауто
бу ском ста ја ли шту заме ни ли 
су новим, док су про стор око 

клу па очи сти ли од лишћа и 
сме ћа, те је исти сада чисти ји 
и при јат ни ји за све Раков ча не 
који кори сте ова ста ја ли шта 
док чека ју град ски пре воз. 

Сред ства за реа ли за ци ју 
акци ја обез бе ђе на су из лич
них сред ста ва чла но ва и сим
па ти зе ра.

Поде ла огре ва

Заме на ста рих клу па на ауто бу ском ста ја ли шту
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ВА ШАР У РУ МИ

По ну да до бра,
али ма ње ку па ца

Фе бру ар ском ва шар је про те као без 
ве ће гу жве. По ну да је би ла из у зет но 
до бра, док по се ти ла ца и по тен ци јал
них ку па ца ма ло. По зна ва о ци при ли ка 
ка жу, ни шта не у о би ча је но за фе бру ар
ски ва шар на ко ме се баш и не мо же 
пре ви ше за ра ди ти. Ку по ва ло се са мо 
оно нај не оп ход ни је, а нај бо ље су се 
про два ле ја бу ке чи ја је це на би ла 20 
ди на ра по ки ло гра му.

Ако су ја бу ке из Ма ра ди ка, он да се 
ква ли тет не до во ди у пи та ње. Баш те 
су се до бро про да ва ле на ва ша ру у 
Ру ми. Је дан џа чић од пет ки ло гра ма 
ко шта са мо 100 ди на ра. Ма ра дик је 
под руч је по зна то по ве о ма успе шним 
во ћа ри ма, а ја бу ке ко је се про и зо де у 
том де лу Сре ма на ла зе се и на тр жи
шту Ру си је. Ме ђу тим, ни шта ма ње ни
су ква ли тет ни је ни оне на ва ша ру, ка
же Ива на Ку гли.

– Ми смо ов де пр ви пут. Све про да
мо код ку ће обич но, али ево са да има
мо ви шка па смо до шли да про да мо. 
Џа чић од пет ки ло гра ма је 100 ди на ра, 
али про да ја баш ни је нај бо ља. Ово су 
ја бу ке где ни је би ло си сте ма за на вод
ња ва ње, па су не што сит ни је, али ква
ли тет је из у зет но до бар, ка же  Ива на 
Ку гли из Ма ра ди ка

Ме ђу ра зно вр сном ро бом, ко ја је би
ла у по ну ди, не из о став но у ово вре ме 
су мед и пче ли њи про из во ди. Про да је 
се, али не ко ли ко би тре ба ло, јер до
бро је по зна то ко ли ко су мед и пче ли
њи про из во ди ва жни за сва ко днев ну 
ис хра ну, ка же па вел Па вел Уши ја,к 
пче лар из Хрт ко ва ца.

– Са да у ово вре ме ко ри шће ње ме
да и пче ли њих про из во да из у зет но је 

ва жно, а ево ја про да јем и бе ли лук 
ко ји ко шта 600 ди на ра за ки ло грам, па 
ком би на ци ја ме да и бе лог лу ка мо же 
да по мог не. Не бих ре као да је про да
ја до бра, али не што се и про да. Би ће 
бо ље сле де ћег ва ша ра. Да нас је баш 
ма ла по се ће ност, што ни је чуд но за 
фе бру ар ски ва шар, ка же Па вел Уши
јак, пчле лар из Хрт ко ва ца.

За оне ко ји же ле да сре де сво је дво
ри ште, нај бо љи су че ти на ри. На ва ша
ру ве ли ки из бор укра сних че ти на ра и 
дру гих сад ни ца, али про да ја ни је баш 
нај бо ља. Ме ђу тим про дав це то не бри
не пре ви ше, јер је сад ња че ти на ра мо
гу ћа то ком чи та ве го ди не, ка же Гој ко 
Цви је тић из ра сад ни ка у Срем ској Ми
тро ви ци.

– За два да на, ко ли ко сам на ва ша
ри шту, ин те ре со ва ње је  ве о ма ло ше, 
али на дам се да ће за де се так да на по
ла ко кре ну ти про да ја, јер са да је иде
ал но вре ме за сад њу че ти на ра. Ме ђу
тим, то са да због кли мат ских про ме на 
мо же да се ра ди чи та ве го ди не. Не ма 
ви ше пра ви ла ка да је сад ња у пи та њу, 
а ка да је реч о це на ма, као и про шло
го ди шње су, ка же  Гој ко Цви је тић из ра
сад ни ка у  Срем ској  Ми тро ви ци.

Ве ће гу жве на фе бру ар ском ва ша ру 
ни је би ло. По зна ва о ци при ли ка ка жу, 
ни шта не у о би ча је но за дру ги ме сец 
у го ди ни. До ла ском про ле ћа, све ће 
би ти дру га чи је. Би ће и бо ља по ну да, 
али и ве ћа ку по ви на, ма да је и ово га 
пу та би ло за сва ко га по не што. Од на
ме шта ја, пре ко гар де ро бе, кућ них по
треп шти на па до за нат ских про из во да, 
ме ђу ко ји ма су на да ле ко по зна те ша
ре не бом бо не и ли ци дер ска ср ца.

Вожња под 
утицајем дроге
и алкохола

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци 
су, при ли ком кон тро ле са о бра ћа ја на 
под руч ју ове оп шти не, от кри ли пе то
ри цу во за ча ко ји су упра вља ли пут
нич ким ау то мо би ли ма под деј ством 
пси хо ак тив них суп стан ци и јед ног ко ји 
је во зио са 2,03 про ми ла ал ко хо ла у 
кр ви. У Ста рим Ба нов ци ма из са о бра
ћа ја је ис кљу чен два де се тјед но го ди
шњак ко ји је упра вљао „па са том“, а у 
Но вој Па зо ви та ко ђе два де се тјед но го
ди шњи во зач „ау ди ја“, а утвр ђе но је 
да су обо ји ца би ли под деј ством ка на
би са. Па тро ла је у Срем ској Ми тро ви
ци за те кла два де сет дво го ди шњег 
мла ди ћа ко ји је во зио „бмв“ под деј
ством ка на би са. По ли циј ски слу жбе
ни ци у Ру ми за у стви ли су три де сет
дво го ди шњег во за ча „ро ве ра“ ко ји је 
био по зи ти ван на ам фе та мин а по ли
ци ја у Ин ђи ји три де се тјед но го ди шњег 
му шкар ца, ко ји је упра вљао „ау ди јем“ 
под ути ца јем ка на би са. Овим во за чи
ма је од ре ђе но за др жа ва ње до 12 
ча со ва и због пре кр ша ја упра вља ња 
во зи лом под деј ством пси хо ак тив них 
суп стан ци, би ће при ве де ни над ле
жним пре кр шај ним су ди ја ма. У Ру ми, 
са о бра ћај на по ли ци ја је за у ста ви ла 
пе де сет дво го ди шњег му шкар ца ко ји 
је упра вљао пут нич ким ау то мо би лом 
мар ке „ре но“ са 2,03 про ми ла ал ко хо
ла у ор га ни зму. Ње му је од ре ђе но 
за др жа ва ње до 24 ча са на кон че га ће, 
због пре кр ша ја на сил нич ка во жња, 
би ти при ве ден над ле жном пре кр шај
ном су ди ји. 

Апе лу је мо на све во за че да до след
но по шту ју са о бра ћај не про пи се, 
ра ди сво је и без бед но сти оста лих 
уче сни ка у са о бра ћа ју. 

Ухапшени због 
препродаје дроге

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци и 
Ин ђи ји су ефи ка сним опе ра тив ним 
ра дом за пле ни ли ви ше од три ки ло гра
ма нар ко ти ка и  ухап си ли  М. Г. (20), Н. 
М. (36), А. В. (23) и А. Т. (43), због по сто
ја ња осно ва сум ње да су из вр ши ли 
кри вич но де ло нео вла шће на про из вод
ња и ста вља ње у про мет опој них дро га. 
При ли ком пре тре са ку ће у из град њи у 
Ин ђи ји, у вла сни штву Н. М. ко ју су ко ри
сти ли осум њи че ни, по ли ци ја је у та ван
ском де лу про на шла ви ше од два ки ло
гра ма су ве биљ не ма те ри је за ко ју се 
сум ња да је ма ри ху а на, 1256 гра ма 
пра шка сте суп стан це за ко ју се сум ња 
да је ам фе та мин и ди ги тал ну ва ги цу. 
Осум њи че ни ма је од ре ђе но за др жа ва
ње до 48 ча со ва и они ће, у за кон ском 
ро ку, би ти при ве де ни Ви шем јав ном 
ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци. 

СА ОП ШТЕ ЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ПРИ ЧА О СТА РОЈ ФО ТО ГРА ФИ ЈИ: ДО БО ШАР ИЗ ХРТ КО ВА ЦА

Гла сник до брих ве сти

На фо то гра фи ји су Јо сип 
Ен герт (до бо шар) и ње гов 
брат Ан тун Ен герт. Обо ји
ца су из Хрт ко ва ца. Фо то
гра фи ја је на ста ла из ме ђу 
1950. и 1955. го ди не и из 
по ро дич ног је ал бу ма Ани
це Бла жић, ко ја је та ко ђе из 
Хрт ко ва ца. Пре ма ње ном 
се ћа њу, у  се лу је био до
бо шар, ко ји је у од ре ђе не 
да не оба ве шта вао ме шта
не о до га ђа ји ма. Ше тао би 
по ули ца ма Хрт ко ва ца и на 
свим рас кр сни ца ма ста јао 
би и уда рао у до бош го во
ре ћи: „Да је се на зна ње ...“ 
или „Па жња, па жња!“. Ка да 
би се на род оку пио, про чи
тао би им оба ве ште ња ко ја 
су се од но си ла на до га ђа је 
у се лу или не ка дру га оба ве
ште ња.

Јо сип Ен герт био је Ани
чин стриц, нај ста ри ји брат 
ње ног оца. Ра до је по де ли
ла се ћа ња на сво је ра но де
тињ ство и до га ђа је у свом 
род ном ме сту.

– Мој стриц Јо сип је ра дио 
у ме сној кан це ла ри ји у се лу. 
Одр жа вао је про сто ри је у 
њој: те ле ви зиј ску дво ра ну у 
ко јој су се сва ке ве че ри оку
пља ли ме шта ни, бу ду ћи да 
у то вре ме до ма ћин ства ни
су има ла те ле ви зо ре. Ту је 
би ла и дво ра на за шах у ко
јој су се углав ном оку пља ли 
му шкар ци у сло бод но вре
ме. Стриц Ан тун је био ту 

увек ка да је тре ба ло на ло
жи ти пећ, при пре ми ти дво
ра ну за по се ту ве ћег бро ја 
љу ди и очи сти ти је по сле 
њи хо вог од ла ска. Осим тих 
оба ве за, био је и до бо шар и 
про но сио ве сти ме шта ни ма 
Хрт ко ва ца, при се ћа се Ани
ца.

Иа ко је у то вре ме по ха ђа
ла тек основ ну шко лу, до бро 
се се ћа на ја ва ле пих ве сти 
у се лу.

– Ве сти су се углав ном 
од но си ле на до га ђа је ко је 
је ор га ни зо ва ла ме сна за
јед ни ца. До бо шар је на ја
вљи вао одр жа ва ње раз ли
чи тих сед ни ца у се лу, за тим 
одр жа ва ње ве ћих ску по ва и 
кул тур них до га ђа ја, те ин
фор ма ци је о тер ми ни ма 
пред ви ђе ним за вак ци на ци

ју па са и дру гих жи во ти ња. 
Осим то га, и ме шта ни су 
пре ко до бо ша ра оба ве шта
ва ли сво је ком ши је из се ла 
о кла њу сви ња и про да ји 
ме са на од ре ђе ном ме сту 
у се лу, те о про да ји дру гих 
до ма ћих про из во да. У то 
вре ме, ни је би ло те ле фо на 
и то је био је ди ни на чин да 
се јав ност оба ве сти о не
ким но ви на ма у се лу или о 
на ред ба ма та да шње ци вил
не вла сти. Оба ве шта ва ње 
јав но сти пре ко до бо ша ра 
тра ја ло је све док у се лу ни
је уве де на стру ја. Та да су у 
свим ули ца ма у се лу по ста
вље ни звуч ни ци на бан де
ра ма. Чим би се ља ни чу ли 
му зи ку са звуч ни ка, зна ли 
су да сле ди не ко ва жно оба
ве ште ње. Елек три фи ка ци ја 

је за ме ни ла до бо ша ра, ко ји 
је до тог вре ме на, био ја ко 
ва жна лич ност у се лу. Са да 
су оста ла са мо ста ре фо то
гра фи је као под сет ник на та 
вре ме на, а ме ни лич но, ле
па се ћа ња на стри ца до бо
ша ра, на ко га сам од ма лих 
но гу ве о ма по но сна, ка же 
Ани ца.

До бо ша ра у се ли ма не ма 
већ де це ни ја ма. Са да се ве
сти пре но се пу тем ме ди ја и 
дру гих си сте ма ин фор ми са
ња. Оста ла су се ћа ња, ста
ре фо то гра фи је и пи сме ни 
за пи си, те при по ве да чи уз 
по моћ ко јих да нас са зна је
мо о ва жним исто риј ским 
до га ђа ји ма и лич но сти ма 
по пут на ше при че о до бо
ша ру из Хрт ко ва ца. 

С. Д. 

Јосип Енгерт и његов брат Антун педесетих година прошлог века

Добошар би 
шетао по ули ца
ма Хрт ко ва ца и 
на свим рас кр
сни ца ма ста јао 

би и уда рао у 
до бош го во ре
ћи: „Да је се на 
зна ње ...“ или 

„Па жња, па
жња!“
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НО ВА КЊИ ГА ЈО СИ ПА ЈУР ЦЕ „КА ТО ЛИЧ КЕ МИ СНЕ И БО ЖИЋ НЕ ПЈЕ СМЕ“

У ама нет мла дим там бу ра ши ма
Пре не ко ли ко месеци, из штам пе је 

иза шла но ва књи га „Ка то лич ке ми сне 
и бо жић не пје сме“ ау то ра Јо си па Јур
це, ди ри ген та и умет нич ког ру ко во ди о
ца Ве ли ког там бу ра шког ор ке стра 
ХКПД „Ма ти ја Гу бец“ из Ру ме. У њој су 
об у хва ће ни ком плет ни аран жма ни, 
пар ти ту ре ка то лич ких и бо жић них 
пе са ма за Ве ли ки там бу ра шки ор ке
стар, ко је је ор ке стар рум ског удру же
ња до са да из во дио у жуп ној цр кви 
Уз ви ше ња Све тог Кри жа у Ру ми. Ово 
је Јур ци на дру га књи га. Пре че ти ри 
го ди не, об ја вио је књи гу „У ср цу ми 
зво ни там бу ра“, у ко јој је са бран део 
ње го вог ком по зи тор ског и аран жер
ског ра да: де сет ком по зи ци ја ко је је 
сам ком по но вао, ње го ве пе сме, те 
ком по зи ци је нај по пу лар ни јих там бу ра
шких пе са ма раз ли чи тих пе ва ча из 
Хр ват ске, као и адап та ци ја за там бу
ра шки ор ке стар свет ских ну ме ра 
озбиљ не му зи ке.

На ме ње на мла ђим
ге не ра ци ја ма

Штам па ње но ве књи ге фи нан сиј ски 
су по мо гли Срем ска би ску пи ја и жуп на 
цр ква Уз ви ше ња Све тог Кри жа у Ру ми. 
Пар ти ту ре су на ста ле у про те клих 15 
го ди на. Же ља ау то ра је би ла да књи га 
ко ри сти и дру гим мла ђим ге не ра ци ја
ма, ма лим там бу ра ши ма.

– У књи зи су об у хва ће не 52 ком плет
не пар ти ту ре за Ве ли ки там бу ра шки 
ор ке стар. Ни сам имао на ме ру да из да
јем књи гу. Ме ђу тим, се де ћи за ра чу на
ром, пре гле да ва ју ћи сво ју ар хи ву, 
схва тио да има пу но ма те ри ја ла и да 
не би би ло ло ше да то оста не за пи са
но у јед ној књи зи. Сло жио сам пар ти
ту ре и пи тао жуп ни ка и чла но ве цр кве
ног ви је ћа да ли су рас по ло же ни да 
бу ду из да ва чи и фи нан сиј ски по мог ну 
штам па ње књи ге. Они су са за до вољ
ством при хва ти ли мој пред лог. За хва
љу ју ћи њи хо вој по мо ћи и по мо ћи 
Срем ске би ску пи је, књи га је угле да ла 
све тлост да на, ис ти че Јур ца.

Из вор ни хар мон ски звук
Там бу ра шки кон цер ти у рум ској жуп

ној цр кви, по че ли су се одр жа ва ти у 
вре ме док је жуп ник у Ру ми био Жељ ко 
То ви ло.

– Он је ле по пе вао и во лео је там бу
ра ше. Та ко ђе је во лео да се у цр кви 
сви ра ју там бу ре. За вре ме ње го вог 
жуп ни ко ва ња, сви ра ли смо по не ко ли
ко пу та то ком го ди не, у по во ду раз ли чи
тих благ да на, а већ де це ни ја ма сви ра
мо за по ноћ ку, на во ди наш са го вор ник. 

Он до да је да ду хов на ка то лич ка 
му зи ка има из ве сне хар мон ске спе ци
фич но сти.

– Ва жност ове две књи ге је у то ме 

што у ка то лич кој ду хов ној му зи ци има 
пу но но та, али не ма аран жма на. Об у
хва ће не су са мо но те и на пи са но је 
са мо не ко ли ко хар мо ни ја. У овим књи
га ма је све ком плет но ура ђе но. Слу
ша ју ћи там бу ра шке ор ке стре, уо чио 
сам да там бу ра ши не ко ри сте хар мо
ни ју у до вољ ној ме ри. У том слу ча ју, 
му зи ка до би ја дру га чи ји тон. У сво јим 
ком по зи ци ја ма сам ко ри стио но те за 
ор гу ље и хар мо ни ја је са свим дру га чи
ја. То сам при ме нио у там бу ра шком 
ор ке стру и ми слим да сам у ве ли кој 
ме ри ус пео у то ме. Не ке пе сме зву че 
из вор но, баш она ко ка ко би и тре ба ло 
да зву че. Код бо жић них пе са ма су 
на пи са не и ре чи. Ва жно је да ту књи гу 

до би ју ор ке стри ко ји већ сви ра ју. Мно
ги ми сле да је там бу ра на род ни 
ин стру мент. Ме ђу тим ни је. Она има 
осам шти мо ва и по кри ва тон ски ра спон 
сим фо ниј ског ор ке стра, што зна чи да 
ако су аран жма ни до бро ура ђе ни, све 
се мо же из ве сти уз по моћ ње, каже 
Јурца.

Увод не ре чи у Јур ци ној но вој књи зи 
на пи са ли су срем ски би скуп мон. Ђу ро 
Га шпа ро вић и рум ски жуп ник Иви ца 
Ћа тић. Про мо ци ја књи ге ни је пла ни ра
на. Уко ли ко бу де ор га ни зо ва на, же ља 
ау то ра је да се она одр жи у жуп ној 
цр кви Уз ви ше ња Све тог Кри жа у Ру ми, 
где и до ли ку је из во ђе ње ка то лич ких 
ми сних и бо жић них пе са ма. С. Д. 

Јосип Јурца

Мно ги ми сле да је там бу ра на род ни ин стру
мент. Ме ђу тим ни је. Она има осам шти мо ва и 
по кри ва тон ски ра спон сим фо ниј ског ор ке стра, 
што зна чи да ако су аран жма ни до бро ура ђе ни, 
све се мо же из ве сти уз по моћ ње, каже Јурца
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ЗАБО РА ВЉЕ НА ПАР ТИ ЗАН КА МАРА

Рат ни вој ни инва лид
не може да оства ри пен зи ју

Милун ка Савић наших дана Мара 
Мили ће вић (50) из Мир ко ва ца, позна ти
ја као пар ти зан ка Мара, живи у Шиду са 
три бра та о који ма бри не, воде ћи деце
ни ја ма суд ски спор за инва лид ску пен зи
ју! Њена узбу дљи ва живот на при ча почи
ње са рат ним деша ва њи ма у Хрват ској, 
када је први ватре ни окр шај са уста ша ма 
дожи ве ла у јулу 1991. годи не у Мир ков
ци ма, где се њена поро ди ца досе ли ла из 
Бoсне и Хер це го ви не 1974. годи не.

– Била сам нај мла ђа од сед мо ро деце 
у сиро ма шној поро ди ци где се живе ло 
само од оче ве зидар ске пла те. Када су 
поче ла рат на пре ви ра ња у Хрват ској, 
има ла сам 18 годи на и без има ло дво
у мље ња, зајед но са татом и бра ћом 
Милом и Ђор ђем, укљу чи ла сам се у 
тада шњу тери то ри јал ну одбра ну. Чим 
сам доби ла ауто мат ску пушку, пом но 
сам гле да ла како је бра ћа чисте и руку ју 
њоме и једва чека ла први зада так, при
ча пар ти зан ка Мара, окру же на  рат ним 
фото гра фи ја ма и број ним новин ским 

члан ци ма из тог вре ме на.
Њено ватре но крште ње усле ди ло је 

врло брзо, 22. јула 1991. годи не у зору 
око пет сати када ју је про бу дио отац 
да кре ну на поло жај. На брзи ну је, како 
каже, узе ла пушку, док је село гра на ти ра
но са свих стра на.

– Нисам се нима ло упла ши ла, мада је 
било као у оси њем гне зду. Мино ба цач
ки напа ди и гра на ти ра ње села тра ја ли 
су од пет ују тро до пола девет. Мно ги 
моји дру го ви били су рање ни, било је и 
жрта ва, а она ко сит на, ско ро кило ме тар 
сам са поло жа ја вукла рање ног ком ши
ју, кога сам сакри ла у куку ру зе док не 
про ђе напад уста ша, каже Мара, која је 
због сво је хра бро сти одли ко ва на више 
пута од нај ви шег држав ног руко вод ства 
и поста ла миље ник меди ја.

У Мир ков ци ма је са поро ди цом оста ла 

све до 1997. годи не, а тада, пошто нису 
хте ли да узму хрват ске доку мен те, Мили
че ви ћи се селе у Срби ју. Тада шњи пред
сед ник држа ве Сло бо дан Мило ше вић 
уру чио јој је кљу че ве од четво ро соб ног 
ста на у Сме де ре ву, што је она, захва љу
ју ћи се, одби ла, уз обра зло же ње да има 
и тежих соци јал них слу ча је ва од њене 
поро ди це. 

Сво ју хра брост и патри о ти зам Мара је 
још јед ном дока за ла за вре ме бом бар до
ва ња 1999. годи не, када је као добро во
љац 45 дана уче ство ва ла у вој ним акци
ја ма код Гор ње Обр ње на Косо ву, где је 
рање на у руку и кук.

– Брат Мило је поги нуо у рату 1991. 
годи не, а нас осмо ро живе ло је под кири
јом овде у Шиду све до 2003.годи не. Уз 
помоћ држа ве купи ли смо ста ру кућу у 
Ули ци Зеке Буљу ба ше бр. 100, а мени 
је обез бе ђен посао пор ти ра у Кла ни ци 
„Срем – Шид“ у којој сам ради ла све до 
сте ча ја фабри ке. У међу вре ме ну, оста
ла сам и без бра та Ђор ђа и мај ке који 
су ми умр ли на рука ма. Сада се бри нем 
о тро ји ци ста ри је бра ће који су мен тал
но обо ле ли. Живи мо од додат ка за негу 
дру гог лица. Док сам могла, ишла сам у 
над ни цу, нисам бира ла посло ве, али ми 
сада здрав стве ни про бле ми то не дозво
ља ва ју,  каже Мара. Нар ци са Божић

– Бијем суд ску бит ку више од деце
ни ју  за пен зи ју за моју бра ћу по осно
ву поги ну лог бор ца, мог бра та Мила 
1991. годи не. Од држа ве  дру го  ништа 
не тра жим, ја бих за моју Срби ју поно
во рато ва ла ако буде потреб но!  Имам 

сву доку ме та ци ју за моју инва лид ску 
пен зи ју, два пута сам опе ри са ла кич
му, срча ни сам боле сник, али не 
жалим се. Надам се да ће прав да 
тијум фо ва ти, уве ре на је пар ти зан ка 
Мара.

Правда ће тријумфовати

Мара Милићевић
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СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕ ЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ „ЗА СА ВИ ЦА“

Че тврт ве ка љу ба ви
и за шти те природе

Ду го го ди шњи ис тра жи вач Спе ци јал
ног ре зер ва та при ро де „За са ви ца“ 
Ми хај ло Стан ко вић, при пре мио је при
руч ник за лак ше раз у ме ва ње и сна ла
же ње у том за шти ће ном под руч ју. При
руч ник је угле дао све тлост да на у го ди
ни ка да ре зер ват обе ле жа ва 25 го ди на 
по сто ја ња. Кроз сли ке и јед но став не 
тек сто ве је по ка зао шта по се ти о ци мо гу 
и тре ба ло би да ви де, ка да до ђу у по се
ту ре зер ва ту. Реч је о во ди чу кроз при
ро ду и за раз ли ку од ра ни јих при руч ни
ка, ни је на ме њен струч ним ли ци ма, већ 
они ма ко ји тек ула зе у свет ис тра жи ва
ња при ро де. У во ди чу су пред ста вље не 
биљ ке и жи во ти ње ко је се мо гу ви де ти 
то ком са мо јед не шет ње по ре зер ва ту. 
На 180 стра на, би о лог је об у хва тио при
че о бес кич ме ња ци ма и кич ме ња ци ма. 

– Ово је пр ва пу бли ка ци ја по во дом 
обе ле жа ва ња 25 го ди на по сто ја ња 
ре зер ва та. Об ја ви ће мо укуп но че ти ри 
књи ге до кра ја го ди не. Оно што „За са ви
цу“ из два ја од дру гих за шти ће них под
руч ја су три на ла за. Пр ва је „ал дро ван
да ве си цу ло са“, сло бод но пли ва ју ћа 
биљ ка, ко ја је ди но мо же да се ви ди у 
За са ви ци. Про на шли смо је 2005. го ди
не, по сле сто ти ну го ди на од про на ла ска 
по след њег при мер ка. За тим, чу ве на 
„ум бра кра ме ри“ је ри ба, за хва љу ју ћи 
ко јој ре зер ват има пр ви сте пен за шти те 
и ка те го ри ју спе ци јал ног ре зер ва та при
ро де. „За са ви ца“ је јед но од три пре о
ста ла ста ни шта те рет ке, фо сил не ри бе, 
ко ја на зе мљи по сто ји чак пе де се так 
ми ли о на го ди на. Тре ћа из у зет но ва жна 
ак тив ност је би ла вра ћа ње да бро ва на 
ово под руч је 2004. го ди не, ис при чао је 
Ми хај ло Стан ко вић. 

„За са ви ца“ спа да у рет ка под руч ја где 
чо век ни је ути цао на жи ви свет, па је 
пре по зна та као од лич но ме сто за очув
ње и про у ча ва ње при ро де. Од 1997. 
го ди не је за шти ће на као при род но 

до бро од из у зет ног зна ча ја. Од та да је 
про на ђе но ско ро 150 но вих вр ста биљ
ног и жи во тињ ског све та, је дин стве них у 
Ср би ји. Од то га је чак се дам вр ста но во 
и за те ри то ри ју чи та вог Бал ка на. Дру гог 
фе бру а ра је обе ле жен Дан вла жних ста
ни шта, а то је би ла при ли ка да се го во
ри о ва жно сти очу ва ња та квих под руч ја.

– При род ни про це си ко ји се од ви ја ју у 
вла жним ста ни шти ма су ве за ни за наш 
сва ко днев ни жи вот. Уко ли ко те про це се 
чо век по ре ме ти, вра ти ће нам се као 
бу ме ранг, у не га тив ном сми слу. Све до
ци смо про ме на кли ме, али и по ја ве 
по је ди них ин ва зив них вр ста, ко је мо гу 
би ти про блем и за еко но ми ју јед не 
зе мље. На при мер, по ја вљу ју се но ве 
ште то чи не у по љо при вре ди и шу мар
ству, ко је нам де сет ку ју при но се. Мно ге 
вр сте ко је би нам мо гле по мо ћи у тој 
бор би, жи ве упра во у вла жним ста ни
шти ма. Ре ци мо, сле пи миш то ком са мо 
јед ног ноћ ног ле та по је де и по не ко ли ко 
сто ти на ин се ка та. У ин сек те спа да ју и 
ко мар ци, ко ји су вр ло че сто пре но си о ци 
бо ле сти ме ђу љу ди ма. Све је по ве за но 
и мо ра мо да схва ти мо да мо ра мо да 
очу ва мо при род на ста ни шта би ља ка и 
жи во ти ња, ка ко ми са ми не би смо има
ли про бле ме, об ја снио је би о лог Стан
ко вић.

Би о лог је до дао и то да је ве ли ки про
блем раз ми шља ње не ин фор ми са них 
љу ди, ко ји сма тра ју да су вла жна ста ни
шта из вор за ра зе и бо ле сти. Да су у 
пи та њу не чи ста под руч ја и да у њи ма 
жи ве опа сне жи во ти ње. Та кво по гре шно 
са гле да ва ње чи ње ни ца мо же до ве сти 
до уни шта ва ња ста ни шта, а са мим тим 
и на ру ша ва ња при род не рав но те же.

– Мо ра мо да се упо зна мо са при ро
дом, јер љу ди за бо ра вља ју да смо и ми 
део ње, за кљу чио је Ми хај ло Стан ко
вић. Алек сан дра Плав шић

Европ ски да бар

Те рен ски во дич кроз „За са ви цу“

Ми хај ло Стан ко вић
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Со ци јал ни екс пе ри мент: 
Гле да ла сам ри ја ли ти 
се дам да на и ни је ми 
би ло до бро 

Са ма фре квен ци ја њи хо вог го во ра или те гла сне 
рас пра ве ни јед ном уху не при ја ју, при ме ћи ва ли 
ми то или не. А, ја сам на кон не ко ли ко да на уо чи
ла да мо је ре ак ци је на не ке вр ло ба нал не сва ко
днев не про бле ме, ни су би ле ни ма ло на ив не

Бал кан је већ бар по ла де це
ни је пот пу но за лу ђен 
„За дру гом“. Мо рам при зна

ти, ја сам гле да ла пр ву се зо ну 
„Ве ли ког бра та“, ко ји је та да био 
не што пот пу но но во на те ле ви
зи ји, као и ВИП се зо ну ка да су 
би ли Ајс Ни гру тин и Скај Ви клер, 
Ми лић Ву ка ши но вић и мно ге 
ле ген де ко је су пра ви ле до та да 
не ви ђе ни шоу. 

Елем, на бо ло ва њу сам, и 
ли ста ју ћи Ју тјуб кли по ви из 
„За дру ге“ су иска ка ли на сва ком 
ко ра ку ова ту ча, она ту ча, пљу
ва ње, сва ђа ње око хра не... и 
ни сам одо ле ла. Је дан за дру гим 
и ушла сам у штос и већ су тра
дан, за ни ма ло ме је шта се то 
но во де си ло. 

Да се раз у ме мо, ри ја ли ти као 
кон цепт је вр ло при ма мљив, јер 
пр ви пут у исто ри ји ми за и ста 
мо же мо да гле да мо љу де у ре ал
ним си ту а ци ја ма, и то ужи во. 
Зна мо шта ра де, шта при ча ју, 
шта је ду, ка ко су се обу кли, да 
ли су за пе ли, да ли се ку па ју или 
ипак не  а ни је прет ход но из ре
жи ра но, не го се упра во у том 
тре нут ку док гле да мо све то 
упра во и де ша ва.

На и ме, огра ни чи ла сам се у 
стар ту на се дам да на, јер сам и 
са ма све сна ка ко мо же да ме 
уву че и не ка до бра се ри ја те је 
гле дам док не од гле дам до кра ја. 
Ипак, ово је на ме не дру га чи је 
ути ца ло.

Под јед на ко сам се ло ше осе ћа
ла, као ка да бих нпр. од гле да ла 
не ки вр ло по тре сан до ку мен та
рац. Не за то што жа лим те љу де, 
ни ти са о се ћам са њи хо вим си ту

а ци ја ма  иа ко има и ту озбиљ
них жи вот них про бле ма ко ји 
мо гу да за де се мал те не сва ко 
жи во би ће. Јед но став но ми је 
гле да ње то га уно си ло не ки 
не мир. 

Ми љу ди смо вр ло ком плек сна 
би ћа и ка ко нас раз ве се ли црв
кут пти ца ују тру или пр ви зра ци 
сун ца ко ји про би ја ју кроз про
зор, та ко мо же да нас ис тре си ра 
и не ка сва ђа ко јој при су ству је мо 
или је пак гле да мо на те ле ви зи ји 
 што се ме ни де фи ни тив но до го
ди ло. 

На кон сва ког од гле да ног кли па 
у ком се де ша ва не што стра шно 
 по пут по ни жа ва ња же на  не што 
ме је ву кло да гле дам још, али 
би ла бих де фи ни тив но уз не ми
ре на. Раз ми шља ла бих по сле о 
не ким ства ри ма, као да се де ша
ва у мо јој бли ској око ли ни. Као 
не ког ко се за и ста ве же на не ки 
на чин са ли ко ви ма у се ри ја ма 
ово ме је по при лич но оп те ре ти
ло. 

Са ма фре квен ци ја њи хо вог 
го во ра или те гла сне рас пра ве 
ни јед ном уху не при ја ју, при ме
ћи ва ли ми то или не. А, ја сам 
на кон не ко ли ко да на уо чи ла да 
мо је ре ак ци је на не ке вр ло 
ба нал не сва ко днев не про бле ме, 
ни су би ле ни ма ло на ив не. Ре а го
ва ла бих ис хи тре но, на гло, гла
сно, емо тив но  и то баш за то 
што сам већ прет ход но по тре се
на си ту а ци ја ма из ри ја ли ти ја. 

Од мор за мо зак, мно ги то та ко 
на зи ва ју, али искре но вам мо гу 
ре ћи да иа ко нас то мо жда одво
ји од на ше ре ал но сти и на ших 
не ких про бле ма, то и те ка ко има 

вр ло зна ча јан ути цај на исте. 
Или ма кар на наш нер вни си стем. 

Ка да гле да мо не што или слу
ша мо ми та да лу чи мо од ре ђе не 
хор мо не, би ло да је у пи та њу 
хор мон сре ће, ту ге, стре са, итд. 
На у ка и не у роп си хи ја три ја су и 
до ка за ле да ми од од ре ђе них 
хор мо на мо же мо по ста ти и за ви
сни, те да онај ко ји се нај ви ше 
лу чи  тај нај че шће же ли мо још, 
али не све сно. Са мим тим, ка да 
гле да мо не што што нас мо жда и 
нер ви ра и љу де с ко ји ма ге не
рал но мо жда и не би смо же ле ли 
да про во ди мо вре ме у ствар ном 
жи во ту, тај кор ти зол нас ву че да 
хо ће мо још и још и још.

Ни је ва жно ни да ли је у 
пи та њу гле да ње ри ја ли ти
ја или гле да ње ве сти. Чак 

се се ћам и ка ко би мој де да ка да 
од гле да ве сти на јед ном ка на лу, 
бр зо пре ба ци вао на дру ги да 
чу је још не што. И та ко све док не 
ухва ти сва ки, а на кон че га би 
на рав но био нер во зан ми ни мум 
по ла са та. 

Све ме је ово на ве ло да за кљу
чим да не ка ко за бо ра вља мо да 
смо ми оно што је де мо, оно што 
чи та мо, оно што слу ша мо и оно 
што гле да мо и ни смо ни све сни 
огром ног ути ца ја све га то га на 
на ше све у куп но бла го ста ње. 
За то на кон сва ког од гле да ног 
про гра ма, про чи та не књи ге или 
чак по пи је не ка фе са не ким тре
ба раз ми сли ти о сле де ћем  ка ко 
се ја осе ћам на кон ово га? Да ли 
сам ис пу ње на или ис цр пље на? 
И вр ло ве ро ват но ће се мно ги 
од го во ри са ми ука за ти  а ри ја
ли ти уга си ти.  ЛА Луна
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ПРВА ЖЕН СКА КОШАР КА ШКА СЕНИ ОР СКА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА „СЕВЕР“

Три јумф у Бач кој Палан ци
ЖКК „Дел фин“ Бач ка Палан ка – ЖКК „Срем“ Срем ска Митро ви ца

42:75 (11:17, 13:9, 12:19, 6:30)
У утак ми ци 12. кола Прве жен ске сени

ор ске реги о нал не лиге „Север“ Кошар ка
шког саве за Вој во ди не оди гра ној у субо
ту 5. фебру а ра у Бач кој Палан ци, Жен
ски кошар ка шки клуб „Срем“ убе дљи во 
је  побе дио дома ћу еки пу Жен ског 
кошар ка шког клу ба „Дел фин“. 

Дома ћа еки па у хали „Тиква ра“ успе ва
ла је током првог полу вре ме на да пари
ра гошћа ма из Срем ске Митро ви це, да 
би у послед ње две четвр ти не еки па 
„Сре ма“, ина че знат но под мла ђе на 
насту пом ква ли тет них пио нир ки и кадет
ки ња овог клу ба, поја ча ла ритам и агре
сив ном игром у одбра ни уз брзе и ефи ка
сне кон тра на па де „сло ми ла“ отпор дома
ћих кошар ка ши ца. Гошће су добро наме
сти ле руку, пога ђа ле из свих пози ци ја, а 
послу жио их је и шут спо ља за три пое
на. Сре ми це су послед њи пери од оди
гра ле мае страл но, пове ћа ле раз ли ку и 
на кра ју заслу же но сла ви ле. Нај е фи ка
сни ја игра чи ца у еки пи „Сре ма“ поно во је 
била фан та стич на пио нир ка Ири на 
Андри ја ше вић са 26 пое на, сле де Нико
ли на Бала нац са 15 постиг ну тих пое на, 
Мили ца Ђор ђић са 13 пое на, Бран ка 
Трку ља са 8 пое на, Мила Нико лић са 6 
пое на, Ана Симић са 5 пое на и Мили ца 
Три ван која је уба ци ла 2 пое на. Нај е фи
ка сни ја игра чи ца у еки пи из Бач ке Палан
ке била је иску сна Тија на Козо мо ра са 15 
пое на.

Побед нич ку еки пу ЖКК „Срем“ са клу
пе је пред во дио тре нер Нема ња Ста мен
ко вић који је у крат кој ана ли зи за  „Митро
вач ке нови не“ рекао:

– Због здрав стве них раз ло га има ли 
смо изве сну пау зу у тре нин зи ма и због 
тога су се наша оче ки ва ња пред овај меч 
сво ди ла на жељу да дамо све од себе и 
побе ди мо утак ми цу, не раз ми шља ју ћи о 

некој убе дљи вој побе ди. На почет ку 
утак ми це има ли смо изве сне про бле ме 
са зон ском одбра ном дома ћи на коју смо 
у дру гом полу вре ме ну про би ли одлич
ним шутем за три пое на. Уз то смо пове
ћа ли агре сив ност у одбра ни и из кон тра
на па да смо дола зи ли до лаких пое на 
који у ова квим утак ми ца ма изу зет но зна
че, каже тре нер Ста мен ко вић, који 
посеб но нагла ша ва чиње ни цу да су 
њего ве иза бра ни це на тере ну биле знат
но мла ђе од иску сних дома ћих кошар ка

ши ца. Ста мен ко вић је изнео и пода так 
да је у так ми чар ском сми слу реги о нал на 
гру па север знат но ква ли тет ни ја од „југа“, 
јер се у њој нала зи „срж“ нај бо љих жен
ских кошар ка шких еки па.

Ово је била шеста првен стве на побе
да кошар ка ши ца „Сре ма“ којом се еки па 
ста би ли зо ва ла на четвр тој пози ци ји која 
гаран ту је про лаз у наста вак так ми че ња. 
У сле де ћем првен стве ном колу у ПСЦ 
„Пин ки“ ЖКК „Срем“ доче ка ће еки пу ЖКК 
„Једин ство“ из Новог Бече ја. Д. М.

Кошар ка ши це „Сре ма“ после три јум фа

ПРВA МУШКA РЕГИОНАЛНA ЛИГA КОШАР КА ШКОГ САВЕ ЗА ВОЈ ВО ДИ НЕ
– „СЕВЕР“ ГРУ ПА „А“

„Под ри ње“ покле кло у про ду жет ку
КК „Под ри ње“ Мачван ска Митро ви
ца – КК „Хај дук“ Кула 81:84  (17:11) – 
(19:14) – (24:25) – (11:21) – (10:13)

КК „Под ри ње“: Жив ко вић, Лођи но вић, 
Ива но вић, Мар ко вић, Цун дра, Радо ва
но вић, Тодо ро вић, М. Андрић, Васић, 
Анда нов ски, Чер гић, Н. Андрић Тре
нер: Ђор ђо Ђор ђић
КК „Хај дук“: Сувај џић, Илић, Копри ви
ца, Кри во ка пић, Миро са вљев, Бара
нов ски, Цве ти ча нин, Тер зић, Љеше
вић, Ива но вић, Бајић, Шкр бић Тре нер: 
Дани ло Боро вић
У два на е стом колу Прве мушке реги о
нал не лиге Кошар ка шког саве за Вој во

ди не – „Север“ гру па “А“, еки па „Под ри
ње“ из Мачван ске Митро ви це саста ла 
се у субо ту 5. фебру а ра у срем ско ми
тро вач кој хали „Пин ки“ са дру го пла си
ра ном еки пом на табе ли  „Хај ду ком“ из 
Куле и оста ла без побе де на дома ћем 
тере ну.
„Под ри ње“ је има ло резул тат ску пред
ност у прве три четвр ти не, да би у 
послед њој четвр ти ни, четр де сет секун
ди пре кра ја гости успе ли да изјед на че 
резул тат. Регу лар ни део утак ми це тако 
је завр шен нере ше ним резул та том 
71:71. У пето ми нут ном про ду жет ку 
гости из Куле били су сигур ни ји и 
нешто ефи ка сни ји па су у самој завр

шни ци, шест секун ди пре кра ја пове ли 
и обез бе ди ли конач ну побе ду. 
У еки пи „Под ри ња“ жале за про пу ште
ним бодо ви ма, али како је дру ги део 
првен ства тек почео нада ју се да ће 
бити још при ли ка за побе де и нове 
бодо ве. Нај е фи ка сни ји у редо ви ма 
дома ћи на био је Алек сан дар Ива но
вић, док су у госту ју ћој еки пи нај ви ше 
коше ва пости гли Милан Сувај џић и 
Мом чи ло Цве ти ча нин. 
Наред ног викен да тре нут но сед мо пла
си ра ни кошар ка ши „Под ри ња“ госту ју 
тре ће пла си ра ној еки пи „Топо ле“ у Бач
кој Топо ли.

Д. Мостра лић
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БО ЈАН ЗДЕ ЛАР, КА ЈА КАШ  „КК ВАЛ“ И РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ СР БИ ЈЕ ТРЕ ЋУ ГО ДИ НУ 
ЗА РЕ ДОМ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ СЕ НИ ОР СКИ СПОР ТИ СТА ГРА ДА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Злат ни де чак срп ског ка ја ка
Од пет на е сте го ди не, већ као ка дет по ста је ре до ван члан ка ја ка шке ре пре зен та ци

је Ср би је. Пр ву европ ску ме да љу осва ја 2016. го ди не а го ди ну да на ка сни је осво јио 
је две ме да ље на Пр вен ству Евро пе у Бе о гра ду и дру го ме сто на нај ве ћем свет ском 
над ме та њу. Тре нут но на сту па у ка те го ри ји се ни о ра и мла ђих се ни о ра до 23 го ди не 
и ту је ак ту ел ни свет ски шам пи он у ка ја ку јед но се ду на 500 ме та ра. По што је у кон
ку рен ци ји мла ђих се ни о ра осво јио све што се мо же осво ји ти, мла дог Ми тров ча ни на 
оче ку је бор ба за пре о ста ла се ни ор ска од лич ја. Спе ци јал ност су му тр ке у јед но се ду 
на 500 и 1000 ме та ра

Те шко је у крат ким цр та ма пи са ти о ми
тро вач ком ка ја ка шу и мом ку ко ји се са 
сво јих два де се так го ди на оку шао на свет
ској олим пиј ској смо три, ко ји је свет ски 
пр вак у мла ђој се ни ор ској кон ку рен ци ји 
и не при ко сно ве ни др жав ни пр вак а прак
тич но је тек за ко ра чио у сфе ру озбиљ ног 
се ни ор ског спор та. Тре ћу го ди ну за ре
дом Бо јан Зде лар, так ми чар Ка ја ка шког 
клу ба „Вал“ про гла шен је за нај бо љег 
спор ти сту Гра да Срем ске Ми тро ви це у 
се ни ор ској кон ку рен ци ји за 2021. го ди
ну ко ја му је не дав но уру че на од стра не 
ло кал не са мо у пра ве. До дај мо овој ин
фор ма ци ји и по да так да је Зде лар 2014. 
го ди не про гла шен за нај бо љег пи о ни ра, 
а две го ди не ка сни је и нај у спе шни јег ка
де та, по том и ју ни о ра. Бо јан се из два ја 
као је ди ни ми тро вач ки спор ти ста ко ји је 
зва нич но за нај у спе шни јег спор ти сту гра
да  про гла ша ван у  свим уз ра сним ка те
го ри ја ма. 

У раз го во ру са нај мла ђим ми тро вач ким 
олим пиј цем упо зна је мо јед ног ста ло же
ног, ле по вас пи та ног и вред ног мом ка. У 
ша ли га пи та мо да ли се уоп ште се ћа ко
је је го ди не пр ви пут на гра ђен град ским 
спорт ским при зна њем и мо же ли све да 
их на бро ји. Уз кон ста та ци ју да је за ре ла
тив но крат ко вре ме ба вље ња вр хун ским 
спор том већ упи сан у спорт ску исто ри
ју гра да, па и чи та ве на ци је, Бо ја на смо 
за мо ли ли да са чи та о ци ма „Ми тро вач ких 
но ви на“ по де ли свој уну тра шњи осе ћај, 
не са мо ка да је у пи та њу ово  при зна ње, 
већ и укуп на по др шка и по што ва ње ко је 
оправ да но за вре ђу је у сво јој сре ди ни и 
ши рој спорт ској јав но сти. 

– На рав но да је за ме не ово при зна
ње из у зет на част на ро чи то због то га што 
Срем ска Ми тро ви ца има мно штво из у
зет них спор ти ста па је са мим тим те шко 
би ти про гла шен за нај бо љег. Та ко ђе, за 
ме не је то и ве ли ка од го вор ност и знак 
да тре ба још ви ше да тре ни рам и оправ
дам  по ве ре ње ко је ми је ука за но. Ти ту ла 
спор ти сте го ди не је ла ска во при зна ње. 
Ба ве ћи се ка ја ка шким спор том у Срем
ској Ми тро ви ци, ов де сам про на шао сво је 
спорт ске идо ле и за ми шљао ка ко ћу и ја  
до би ти та ко вред на при зна ња, ка же Бо
јан Зде лар ко ји је ка ја ка шким спор том по
чео да се ба ви у сво јој два на е стој го ди ни.

Бо јан је је дан од из да на ка чу ве не 
срем ско ми тро вач ке „Ва ло ве“ ка ја ка шке 
шко ле. Већ као уче ник ста ри јих раз ре
да „Пин ки је ве“ основ не шко ле ис ку сио 
је пр ве тре нин ге на оба ли Са ве. Од ка
ја ка и ве сла ни је се одва јао ни то ком 

шко ло ва ња у Ми тро вач кој гим на зи ји све 
до да нас ка да је успе шан сту дент тре ће 
го ди не софт вер ског ин же њер ства. Од 
пет на е сте го ди не, већ као ка дет по ста је 
ре до ван члан ка ја ка шке ре пре зен та ци
је Ср би је. Пр ву европ ску ме да љу осва ја 
2016. го ди не да би се го ди ну да на ка сни је 
из бо рио за ме сто у свим до ма ћим спорт
ским ру бри ка ма, осво јив ши две ме да ље 
на Пр вен ству Евро пе у Бе о гра ду и дру го 
ме сто на нај ве ћем свет ском над ме та њу. 
Тре нут но на сту па у ка те го ри ји се ни о ра и 
мла ђих се ни о ра до 23 го ди не и ту је ак ту
ел ни свет ски шам пи он у ка ја ку јед но се ду 
на 500 ме та ра. За не ких два де се так сто
тин ки из ма кла му је ме да ља и у нај ја чој 

се ни ор ској кон ку рен ци ји у тр ци на ста зи 
ду жи не 500 ме та ра. По што је у кон ку рен
ци ји мла ђих се ни о ра осво јио све што се 
мо же осво ји ти, мла дог Ми тров ча ни на 
оче ку је бор ба за пре о ста ла се ни ор ска 
од лич ја. Спе ци јал ност су му тр ке у јед но
се ду на 500 и 1000 ме та ра.

Го во ре ћи о усло ви ма и спорт ској сре ди
ни у ко јој ра ди Бо јан ка же да ни кад ни је 
раз ми шљао о дру гим гра до ви ма сма тра
ју ћи да је упра во у Срем ској Ми тро ви ци, 
нај ви ше за хва љу ју ћи тре не ру Не на ду Ко
си је ру про на шао свој пра ви спорт ски пут 
ко ји му је омо гу ћио да до са ња свој олим
пиј ски сан. Не дав но при зна ње са мо је по
твр да по др шке ко ју пер спек тив ни ка ја каш 

Бо јан Зде лар (Фо то: Ка ја ка шки са вез Ср би је)
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има у свом гра ду. За до во љан 
је усло ви ма ра да и чи ње ни
цом да ре пре зен та тив ни са вез 
до вољ но во ди ра чу на о ква ли
тет ним при пре ма ма за на сту
пе на нај ве ћим так ми че њи ма. 

Не ма сум ње да је ве ли ка 
ствар са два де сет го ди на бра
ни ти бо је др жав ног ти ма на 
Олим пи ја ди. Сва ки спор ти ста, 
олим пи јац без об зи ра ко ли
ко био успе шан у клуп ским и 
дру гим ре пре зен та тив ним так
ми че њи ма, увек ис ти че по себ
ност на сту па на Олим пи ја ди.

– Олим пиј ске игре су  по себ
на част за сва ког спор ти сту, па 
и за ме не лич но. То је так ми
че ње са нај ве ћом тра ди ци јом 
још од ан тич ке Грч ке а ујед но 
је и је дин стве на при ли ка за 
спор ти сте да се  срет не мо са 
на шим „са бор ци ма“ из дру гих 
спор то ва, да се ме ђу соб но бо
ље упо зна мо и по др жи мо. Сва 
оста ла так ми че ња ве за на су 

ис кљу чи во за  је дан спорт или 
не ко ли ко срод них спор то ва. 
Ми смо у То ки ју има ли тим од 
ско ро сто ти ну спор ти ста и та 
по др шка ко ју смо јед ни дру ги
ма да ва ли би ла нам је сви ма 
ве тар у ле ђа да се за Ср би ју 
бо ри мо  што је бо ље мо гу ће.

Бо ја на смо за те кли у уо би
ча је ном рит му ба зич них зим
ских при пре ма ко је прет хо де 
на сту па ју ћој се зо ни. У из ве
сној ме ри нас је из не на дио по
да так да се днев но на во ди и 
у те ре та ни ра ди и по три пу та, 
шест да на у не де љи. Лек ци ја 
из про фе си о на ли зма ко ја иза
зи ва по што ва ње. У да ну кад 
смо раз го ва ра ли са њим Бо јан 
Зде лар је у свом ка ја ку  пре
ве слао до брих два де се так ки
ло ме та ра. У са мој се зо ни тре
нин зи ће по ста ти још же шћи 
а бо ра вак на во ди још ду жи. 
Не из бе жно пи та ње на шем са
го вор ни ку од но си ло се на ор

га ни за ци ју ње го вог при ват ног 
жи во та и од но се са дру штвом 
и око ли ном у усло ви ма еви
дент них са мо о дри ца ња и нат
про сеч ног тру да.

– У основ ној шко ли по сти
зао сам да бу дем у истом рит
му са сво јим вр шња ци ма али 
већ у сред њој шко ли до шло је 
до из ве сног раз два ја ња,  јер 

су спорт ске оба ве зе зах те ва
ле све ви ше вре ме на ка ко би 
се по сти гли до бри ре зул та ти. 
У ка те го ри ји пи о ни ра и у ми ни 
ка ја ку још је би ло мо гу ће по
сти ћи ре зул та те са мо на та ле
нат или фи зич ке пре ди спо зи
ци је, ме ђу тим ка ко се пре ла
зи ло у ста ри је ка те го ри је, та

– Бо јан је је дан из у зет но 
та лен то ван, вре дан и ра дан 
спор ти ста, та ко да би сва ки 
тре нер по же лео да ра ди са 
та квим так ми ча рем. Уве рен 
сам да ће за хва љу ју ћи ова
квом на чи ну ра да на пра ви ти 
још бо ље ре зул та те. Са да је 
у се ни ор ској ка те го ри ји где је 
кон ку рен ци ја ве о ма ја ка и ја 
сам убе ђен да ће Бо јан ис ко
ри сти ти свој ве ли ки про стор 
за на пре до ва ње и да ће се 
из бо ри ти за сво је ме сто  ме
ђу нај ква ли тет ни јим так ми
ча ри ма, ре као је Не над Ко
си јер ду го го ди шњи Бо ја нов 
тре нер.

ТРЕ НЕР НЕ НАД КО СИ ЈЕР: 
Сва ки тре нер
би га по же лео

Ог њен Фи ли по вић, је дан од 
ма ло број них Ми тров ча на ко ји 
ће сво јој де ци и уну ци ма при
ча ти о уче шћу на две олим пиј
ске ма ни фе ста ци је сва ка ко је 
и спорт ски узор Бо ја на Зде ла
ра. Не ко ли ко го ди на уза стоп но 
био је нај бо љи спор ти ста гра
да. Фи ли по вић је у сво јој бо га
тој ка ри је ри у пе ри о ду од 1998. 
до 2008. го ди не осво јио два на
ест ре пре зен та тив них од лич
ја на свет ским, европ ским и 
ме ди те ран ским пр вен стви ма. 
Бо ја нов так ми чар ски на пре дак 
и пер спек ти ву Ог њен  је пр о ко
мен та ри сао сле де ћим ре чи ма:
– С об зи ром да сам до пре не
ко ли ко го ди на као тре нер био 
ан га жо ван у ка ја ка шком спор
ту по сма трао сам раз вој мла
дих ка ја ка ша ме ђу ко ји ма се 
сва ка ко из два ја Бо јан Зде лар. 
Ми слим да је он де фи ни тив
но нај бо љи се ни ор у Ср би ји, 
са ре ал ним мо гућ но сти ма да 
на пра ви од лич ну при чу и у 
нај те жој кон ку рен ци ји по ста не 
од нај бо љих се ни о ра у све ту. 
Он то и по ка зао, јер ве ли ка је 
ствар уоп ште до ћи до пр вен
ства све та а ка мо ли ући у фи
на ле, јер ту су раз ли ке ме ђу 
так ми ча ри ма ве о ма ма ле. Бо
јан је сва ка ко на пра вом пу ту. 
Код ње га по сто је екс трем но 

ве ли ка же ља и труд ко ји су 
већ сад пре по зна ти и сва ка ко 
ће би ти још ви ше на гра ђе ни. 
Ми тро ви ца је град на во ди ко
ји пру жа до бре усло ве за ка јак 
а ту су сва ка ко и ква ли тет ни 
тре не ри ко ји ра де са та лен то
ва ним клин ци ма, по пут Бо ја на, 
ре као је Ог њен Фи ли по вић, из
но се ћи ин те ре сан тан по да так 
да је он озбиљ ним ка ја ка шким 
спор том по чео да се ба ви тек 
са сво јих два де се так го ди на. 
Упра во два де сет го ди на Бо јан 
је имао у го ди ни ка да је у мла
ђој се ни ор ској ка те го ри ји по
стао нај бо љи на све ту.  

ОГ ЊЕН ФИ ЛИ ПО ВИЋ: 
Бо јан ће успети у
се ни ор ској кон ку рен ци ји
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ле нат је играо све ма њу уло гу 
а све бит ни ји је по ста јао рад. 
Тре нин зи су по ста ли обим ни
ји и ин тен зив ни ји оста вља ју ћи 
све ма ње сло бод ног вре ме на 
за не ке уо би ча је не вр шњач ке  
ак тив но сти као што су из ла
сци и слич не ства ри. Ме ђу
тим, ја уоп ште не жа лим због 
пу та ко ји сам иза брао. Ту сам 
же лео да бу дем и сре ћан сам 
што сам ту. Увек сам био део 
сво је ге не ра ци је и ни кад ни
сам био од ба чен. Иа ко мно ги 
вр шња ци и мо ји при ја те љи 
ни су спрем ни за та кве спорт
ске жр тве, они по шту ју мој из
бор али и ре зул та те ко је сам 
оства рио. Уз ме не су и мак си
мал но ме по др жа ва ју у сва ком 
мо мен ту, ка же је дан од нај
пер спек тив ни јих срп ских ка ја
ка ша. На пи та ње о то ме где  у 
не кој пер спек ти ви ви ди се бе 
и сво ју ка ри је ру  Бо јан Зде
лар од го ва ра да му је на ме ра 
да на пре ду је и што ду же бу де 
кон ку рен тан у овом спор ту. 
Же ли да  на ста ви так ми че ња 
на олим пиј ским игра ма и да 
се по сле мно го успе шних се
зо на на кон цу спорт ске ка ри
је ре по све ти свом за ни ма њу и 
про гра мер ском по слу. Са уве
ре њем да би сва ки ро ди тељ 
био оду ше вљен кад би ње го
ви клин ци би ли у при ли ци да 
по раз го ва ра ју са Бо ја ном, за
мо ли ли смо га да  упу ти кра так 
са вет нај мла ђим су гра ђа ни ма 
– они ма ко ји се  мо жда ко ле
ба ју или су на  по чет ку свог 
спорт ског пу та.

– По ру чио би им да бу ду 
упор ни и да ис тра ју у сво јим 
опре де ље њи ма и ства ри ма 
ко је же ле да ра де у жи во ту. 
Сви има мо не ких те шких тре
ну та ка и од лу ка у сво јим жи
во ти ма, али је увек бит но не 
од у ста ја ти и оста ти по зи ти ван 
у свим мо мен ти ма и ве ро ва ти 
у сво је сно ве. Ја сам део сво
јих сно ва оства рио али не бих 
да се за у ста вим на то ме и же
лим да љи успех у се ни ор ској 
кон ку рен ци ји, по ру чу је мла ди 
ка ја ка шки шам пи он.

За на ступ на ве ли ким ме
ђу на род ним так ми че њи ма у 
те ку ћој 2022. го ди ни Бо јан ће 
се бо ри ти већ кра јем апри ла 
ка да кроз Куп Ср би је по чи њу 
из бор на так ми че ња за ре пре
зен та ци ју а по том сле де но ва 
европ ска и свет ска пр вен ства 
у ка те го ри ја ма се ни о ра и мла
ђих се ни о ра. Бит на ствар за 
до ма ће ка ја ка ше је чи ње ни ца 
да ће ово го ди шње Европ ско 
пр вен ство за мла ђе ју ни о ре 
би ти одр жа но на бе о град ској 
Ади Ци ган ли ји, што је за Бо ја
на по се бан мо тив јер ће би ти 
у при ли ци да се пред до ма ћом 
пу бли ком по ка же и осво ји још 
ко ји  тро феј.

Де јан Мо стра лић

15. КОЛО ЖЕН СКЕ ОДБОЈ КА ШКЕ СУПЕР ЛИ ГЕ 

Сре ми це без довољ но
кон цен тра ци је и само по у зда ња

ОК „Пар ти зан Soc cer bet“ Бео град  – ГЖОК „Срем“ СМ
3:0 (26:24, 25:12, 25:13) 

ОК „Пар ти зан Soc cer
bet“: Божо вић, Дроб њак, 
Јакић, Деди јер, Зубац, Круљ, 
Митро вић, Гајић, Вуко ма но
вић, Ђука но вић, Томић, тре
нер Закоч Дар ко

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

Прем да су у про шло не
дељ ној пре ми јер ној утак ми
ци настав ка првен сте не 
сезо не у жен ској одбој ка шкој 
Супер ли ги одбој ка ши це 
„Сре ма“ пру жи ле при лич но 
жесток отпор фаво ри зо ва ној 
еки пи „Црве не Зве зде“ и 
наја ви ле могу ће добро изда
ње у наред ном колу, њихо ва 
игра про тив „Пар ти за на“ 
није била она ква какву су 

нави ја чи митро вач ке еки пе 
при жељ ки ва ли. По доса да
шњем првен стве ном учин ку 
изгле да ло је да Сре ми це 
могу рав но прав но да се 
носе са клу бом вели ког 
спорт ског име на. Поче так 
утак ми це у земун ском 
„Мастер“ спорт ском цен тру 
јесте обе ћа вао неиз ве сни ју 
бор бу о чему све до чи и 
пред ност „Сре мо вих“ одбој
ка ши ца гото во до кра ја првог 
сета, али је онда усле ди ло 
неко ли ко гре ша ка и иску сне 
игра чи це „Пар ти за на“ нај пре 
су сти гле до изјед на че ња 
22:22, да би на кра ју првог 
сета три јум фо ва ле тесним 
резул та том 26:24. У дру гом 
и тре ћем сету изо ста ла је 
било каква неиз ве сност и 
дома ћа еки па је, одр жа ва ју
ћи сте че ну пред ност са 

почет ка оба сета, чини се 
рутин ски, овај меч при ве ла 
кра ју. У редо ви ма дома ћи на 
нај ви ше је поен ти ра ла 
корек тор Ана Круљ, док је 
Ана Михај ло вић стан дард но 
избо ри ла нај ве ћи број пое на 
за еки пу „Сре ма“. Гошће су и 
на овом мечу игра ле без 
одлич не Дуње Гра бић која 
је, као и у про шлој утак ми ци 
ите ка ко недо ста ја ла у спро
во ђе њу зами сли струч ног 
шта ба.

У наред ном првен стве ном 
колу сле ди још јед но вели ко 
иску ше ње за мла де одбој ка
ши це „Сре ма“. На свом 
тере ну ће у поку ша ју да 
попра ве ути сак доче ка ти 
тре нут ног лиде ра на супер
ли га шкој табе ли, еки пу 
„Желе зни ча ра“ из Лај ков ца.

Д. Мостра лић

13. КОЛО ДРУ ГЕ РЕПУ БЛИЧ КЕ ОДБОЈ КА ШКЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ
– „СЕВЕР“

Пораз митро вач ких
одбој ка ша

ГОК „Срем Итон“ СМ  ОК „Про ле тер“ Зре ња нин
0:3 (18:25, 18:25, 23:25)

У хали Митро вач ке гим на
зи је у субо ту 5. фебру а ра у 
окви ру 13. кола Дру ге репу
блич ке одбој ка шке лиге 
Срби је – „Север“ оди гра на је 
сени ор ска утак ми ца изме ђу 
еки па Град ског одбој ка шког 
клу ба „Срем Итон“ и зре ња
нин ског Одбој ка шког клу ба 
„Про ле тер“. Госту ју ћа еки па 
одне ла је побе ду и бодо ве из 
Срем ске Митро ви це након 
три јум фа мак си мал ним 
резул та том про тив дома ћи на 
који још увек није пре ва зи
шао пер со нал не про бле ме и 
недо ста так изве сног бро ја 
прво ти ма ца. Они се се нису 
нашли у про то ко лу због 
повре да или пози тив них 
нала за на коро на вирус. 
Капи тен Јован Кова чић због 
про бле ма са повре дом играо 
је само тре ћи сет, док је 
Нема ња Бабић после опо
рав ка од инфек ци је коро на 

виру сом оди грао вео ма крат
ко. Мла да еки па „Срем Ито
на“, са неко ли ко каде та и 
јед ним пио ни ром у старт ној 
поста ви, која је поне кад 
успе ва ла да при ре ди изне
на ђе ње, није успе ла да пру
жи озбиљ ни ји отпор вео ма 
моти ви са ној и раз и гра ној 
еки пи „Про ле те ра“. 

Наред на утак ми ца Митров
ча на зака за на је у Бач ком 
Петров цу про тив еки пе 
„Мла до сти“ која се нала зи на 
самом врху првен стве не 
табе ле. У саста ву „Срем 
Ито на“ насту пи ли су: Бра ни
слав Рољић, Вељ ко Петро
вић, Јован Кова чић, Нема ња 
Бабић, Иван Три вун чић, 
Вељ ко Милој ко вић, Милош 
Мико вић, Лука Маће шић, 
Огњен Љуби шић, Вла ди мир 
Ћорић, Зоран Алек сић, 
Ненад Кузма но вић и Раде 
Пет ко вић. 

Митро вач ки одбој ка ши 
тре нут но су на осмој пози ци
ји са јед ним пора зом више у 
одно су на број побе да и 
мора ће да уло же посе бан 
труд не би ли се на кра ју 
првен ства нашли у првих 
шест еки па које ће задр жа ти 
место у овом так ми чар ском 
ран гу. Неза вид ном так ми
чар ском ско ру „Срем Ито на“ 
про те клог викен да допри не
ли су и пио ни ри који су пора
же ни, нај пре у петак 4. 
фебру а ра од еки пе ОК „СК 
Волеј“ из Новог Сада резул
та том 3:2 иако су води ли 2:0, 
да би дан касни је забе ле жи
ли и пораз од еки пе „Бава ни
шта“ резул та том 3:1. Кадет
ски састав ће се наред ног 
викен да у „укр шта њу“ са 
субо тич ким „Спар та ком“ 
бори ти за ула зак међу чети
ри нај бо ље кадет ске еки пе 
Вој во ди не. Д. Мостра лић
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Бо јан Зде лар по но во
нај бо љи спор ти ста

У Град ској ку ћи у уто рак, 
1. фе бру а ра је упри ли че на 
све ча на до де ла при зна ња 
нај бо љим спор ти сти ма за 
прет ход ну го ди ну. На гра ду за 
нај бо љег спор ти сту у ка те го
ри ји се ни о ра, по но во је до био 
ка ја каш Бо јан Зде лар. Он је 
то ком 2021. го ди не био пр вак 
све та у ка те го ри ји мла ђих се
ни о ра, а уче ство вао је и на 
Олим пиј ским игра ма у То ки ју. 

– Ра ни јих го ди на сам на гра
ђи ван у ка те го ри ја ма пи о ни
ра, ка де та и ју ни о ра, та ко да 
ми ово при зна ње мно го зна
чи. На гра да је по твр да свих 
мо јих ре зул та та у прет ход ној 
го ди ни и ве ли ка је част би ти 
нај бо љи у гра ду са ве ли ким 
бро јем ква ли тет них спор ти
ста. Иза се бе сам оста вио 
успе шну се зо ну. Пр ви пут 
сам на сту пио на Олим пиј
ским игра ма, што ми је био 
је дан од нај ва жни јих спорт
ских ци ље ва. Био сам фи на
ли ста нај ве ћих ме ђу на род них 
спорт ских так ми че ња. Из дво
јио бих ти ту лу свет ског шам
пи о на у ка те го ри ји мла ђих се
ни о ра, ре као је ка ја каш, Бо јан 
Зде лар.  

Да је го ди на за спорт би ла 
те шка, оце нио је Ва сиљ Ше
во, в. д. на чел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру и спорт 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

– Те шко је би ло ор га ни зо ва
ти тре нин ге, пу то ва ња и так
ми че ња. Срем ска Ми тро ви ца 
је град ко ји жи ви за спорт и 
ула же у ње га. Же ли мо да мо
ти ви ше мо нај мла ђе су гра ђа не 
да се ба ве спор том, да раз ви

ја ју сво је мо то рич ке спо соб но
сти, так ми чар ски ка рак тер и 
спорт ски дух. Тре не ри и спор
ти сти су би ли од лич ни про
мо те ри на шег гра да. До бро 
зна мо да су тре не ри „спорт ски 
ро ди те љи“, ко ји су ус пе ли да 
под стак ну мла де и да им да ју 
ве тар у ле ђа то ком сва ког так
ми че ња. По себ ну за хвал ност 
за слу жу ју по ро ди це спор ти
ста, по ру чио је Ше во.

Дру го ме сто у кон ку рен ци
ји се ни о ра де ле атле ти чар ке 
Ма ри ја Ву че но вић из Атлет
ског клу ба „Срем“  и Дра га
на То ма ше вић из Атлет ског 
клу ба „Сир ми ум“. На тре ћем 
ме сту је Ма ри ја До ста нић из 
Ка јак клу ба „Вал“. Нај у спе
шни ји пи о ни ри су Ире на Гру
ја нић и Ан ђе ла Пе ро вић из 
Ка ра те клу ба „Срем“, на пр
вом ме сту, а из истог клу ба је 
и Ми о на Му рић, ко ја је за у зе
ла дру гу по зи ци ју. На гра ђе на 

је и Ми ли ца Ву ко вић, тре ћа 
у кон ку рен ци ји пи о ни ра, из 
Три а тлон клу ба „Са ва“. И у 
кон ку рен ци ји ка де та је пр во 
ме сто по де ље но, а на гра де 
су при па ле Ани Ми хај ло вић и 
Јо ва ни Ан тић, од бој ка ши ца
ма ми тро вач ког клу ба „Срем“. 
Иза њих су Ва ња Ми ла но вић 
из Атлет ског клу ба „Сир ми ум“ 
и Ду шан Же ра вић, члан Ју 
Јут су ММА „Без бед ност СМ“. 
Ка ја ка ши и атле ти ча ри бри
љи ра ли су и у ка те го ри ја ма 
ју ни о ра, па су та ко Алек сан
дар Јо ва но вић и Ди ми три је  
Стој шић из „Ва ла“, за у зе ли 
пр ва два ме ста, а на тре ћем 
је Ан дреј Јок си мо вић, атле ти
чар „Сре ма“. 

На гра ду за нај у спе шни јег 
тре не ра је до би ла Мир ја на 
Му су лин из Град ског жен ског 
од бој ка шког клу ба „Срем“.

– За хва љу јем се клу бу, 
игра чи ма и са рад ни ци ма, као 

и Гра ду Срем ска Ми тро ви
ца на овој на гра ди, ко ју ни
сам оче ки ва ла. Же ле ла бих 
да по ме нем и оне ко ји да нас 
не при су ству ју до де ли на гра
да, а то су љу ди ко ји ра де са 
мла ђим ка те го ри ја ма. Из њих 
цр пи мо сна гу. То су Дра ган 
Ра ђе но вић, Бра ти слав Бра
ца До ста нић, Са ша Ра ди вој
ков, Пе тар Ша рић, Ни ко ла 
Ка приц, Ми лан и Ка та ри на 
Чу то вић. Без њих не би би
ло успе ха клу ба, из ја ви ла је 
Мир ја на Му су лин.

При зна ње за нај у спе шни је 
клу бо ве до би ли су Ка јак клуб 
„Вал“, ГЖОК „Срем“ и Атлет
ски клуб „Срем“. На гра ђе ни 
су и про фе со ри Јо ца Коп чић, 
Де јан Ко зе љац, Је ле на Сен
те и Иво на Ту ма рић, сви из 
Основ не шко ле „Јо ван Јо ва
но вић Змај“.

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Бо јан Зде лар Ва сиљ Ше во Мир ја на Му су лин

Нај бо љи спор ти сти
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За ве ћи број де це у спор ту

Око три сто ти не ђа ка основ них и сред
њих шко ла је уче ство ва ло у школ ском 
так ми че њу у од бој ци про те клог ви кен да. 
Ор га ни за то ри пр вен ства су Спорт ски 
са вез Гра да Срем ска Ми тро ви ца и Са вез 
за школ ски спорт. Од бој ка шко над ме та
ње је тра ја ло два да на. То ком так ми че ња 
се из дво јио је дан про блем, а то је знат но 
сма ње на за ин те ре со ва ност сред њо шко
ла ца за уче шће на спорт ским над ме та
њи ма. Ста ти стич ки, на сва ка че ти ри при
ја вље на основ ца, при ја вљен је са мо 
је дан сред њо шко лац. Над ле жни ће у 
на ред ном пе ри о ду да по ку ша ју то да про
ме не, по пу ла ри за ци јом спо р та ме ђу мла
ди ма. 

– Тре ни рам од бој ку већ пет го ди на, а 
школ ске дру га ри це су, та ко ђе, ве о ма 
успе шне  том спо р ту. До шле смо да по бе
ди мо. Спре ма ле смо се сва ко днев но за 
ово так ми че ње, ре кла је Те о до ра Трив ко
вић, уче ни ца Основ не шко ле „До бро сав 

Ра до са вље вић На род“ из Но ћа ја. 
Пр во пла си ра на еки па так ми чи ће се на 

окру жном пр вен ству, а на кон то га би ће 
ор га ни зо ва но ме ђу о кру жно так ми че ње и 
на кра ју ре пу блич ко.

– Град ско пр вен ство у од бој ци је ор га
ни зо ва но у окви ру школ ских спорт ских 
так ми че ња, у ка те го ри ја ма де ча ка и 
де вој чи ца. Игра се на два до би је на се та, 
пре ма пра ви ли ма Ме ђу на род не од бој ка
шке фе де ра ци је, об ја сни ла је Ан ге ли на 
Аној чић Ву ко вић, пред сед ни ца Са ве за за 
школ ски спорт. 

Срем ска Ми тро ви ца но си епи тет „град 
спор та“, а у при лог то ме иде и по твр да 
ква ли те та од бој ке ко ја се игра ме ђу мла
дим ка те го ри ја ма. На и ме, уче ни це 
Основ не шко ле „Јо ван Јо ва но вић Змај“ 
су про шле го ди не би ле пр ва ки ње др жав
ног так ми че ња у од бој ци.

– Мо ра мо да по ве ћа мо број уче ни ка на 
так ми че њи ма. Због пред сто је ћег рас пу

ста, за у ста ви ће мо так ми че ња на не ко ли
ко да на, али то не зна чи да не ће мо ра ди
ти. Ис ко ри сти ће мо при ли ку да по ве ћа мо 
број ча со ва у бес плат ној шко ли спор та, 
да је до дат но про мо ви ше мо и ор га ни зу је
мо да не отво ре них вра та за ро ди те ље и 
де цу. Има мо у пла ну да је дан час бу де 
по све ћен за јед нич ком ве жба њу де це и 
њи хо вих ро ди те ља, на гла сио 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. 

Под се ти мо, у Срем ској Ми тро ви ци се 
тре нут но спро во ди ак ци ја под на зи вом 
„100 да на так ми че ња за 100 од сто де це у 
спор ту“. Пре ма по да ци ма Са ве за, тре
нут но, не што ви ше од 50 од сто де це тре
ни ра не ки спорт, про фе си о нал но или 
ре кре а тив но. С об зи ром на то да по сто је 
мо гућ но сти  да се тај број по ве ћа, над ле
жни су по кре ну ли по ме ну ту кам па њу.

А.Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Те о до ра Трив ко вић Ан ге ли на Аној чић Ву ко вић Не ма ња Цр нић

Де таљ са од бој ка шког так ми че ња
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100 дана так ми че ња
за 100 одсто деце у спо р ту

Спорт ски савез Гра да Срем ска Митро
ви ца пред во ђен гене рал ним секре та ром 
Нема њом Црни ћем који је око себе оку
пио тим мла дих, а већ дока за них струч
ња ка почев ши од 2. фебру а ра, па у 
наред них 100 дана одр жа ће исто толи ко 
спорт ских над ме та ња за децу школ ског 
узра ста.

Пре ма речи ма Нема ње Црни ћа, реч је 
о вели кој кам па њи која има за циљ да 
при бли жи спо рт ђаци ма и да сва ком 
дете ту пру жи ти при ли ку да се так ми чи.

У окви ру поме ну те кам па ње која носи 
назив „100 дана так ми че ња за 100 одсто 
деце у спор ту“ ђаци ће се над ме та ти у 
нај ма ње 16 спор то ва, а так ми че ња ће, 
како је наја вио секре тар, бити одр жа на у 
свим шко ла ма на тери то ри ји Гра да 
Срем ска Митро ви ца.

–Опште по зна та је чиње ни ца да је 
бавље ње спо р том од изу зет ног зна ча ја 
за пра ви лан пси хо  физич ки раз вој деце, 
али исто тако зна мо и да нису сва деца 
пред о дре ђе на за спорт, међу тим то не 
зна чи да они не тре ба да се укљу че у 
так ми че ња и да се бар рекре а тив но баве 
на при мер фуд ба лом, кошар ком, одбој
ком... Про це нат деце основ но школ ског 
узра ста која се на тери то ри ји нашег гра
да баве спор том тре нут но је 56,7 одсто, 
што није лоше, али ми тај про це нат 
жели мо да пове ћа мо, јер про сто ра за 
тако нешто сва ка ко има, почи ње Црнић.

Секре тар дода је да ће у окви ру кам па
ње сасвим сигур но један број ђака први 
пут доби ти при ли ку да оди гра неку утак
ми цу, истр чи трку…

– Kампања је зами шље на тако да баш 
сви ма пру жи могућ ност уче ство ва ња у 
број ним над ме та њи ма којих ће, већ сада 
могу да твр дим, бити и више од 100. Ни 
јед но дете неће бити дис кри ми ни са но, 
као што се то деша ва ло прет ход них 
годи на. Иде ја за кам па њу упра во је и 

поте кла након ана ли зе доса да шњег 
систе ма школ ских так ми че ња у којем је 
вла дао ели ти зам. Десе так физич ки нај
спрем ни је, одно сно нај спо соб ни је деце 
из већег бро ја шко ла, али не и из свих, 
уче ству је на так ми че њи ма, док оста ли 
само посма тра ју. Ми у Саве зу жели мо да 
баш ту децу која су до сада била у 
публи ци пре ба ци мо на тере не, спорт ска 
бори ли шта и да про сто про ме ни мо 
њихов став о спор ту, да да учи ни мо да га 
заво ле и бар да се рекре а тив но њиме 
баве, обја шња ва даље Црнић.

Још један про блем који је уочен током 
ана ли зе систе ма школ ских так ми че ња 
јесте и рана ори јен та ци ја ка јед ном спо
р ту.

–Чиње ни ца је да смо се уда љи ли од 
базич них спор то ва, од атле ти ке, гим на
сти ке и пли ва ња, а све ради чла на ри на. 
То је тако ђе нешто што жели мо да про
ме ни мо и на чему ми већ неко вре ме 
ради мо. Наро чи то кроз рад Бес плат не 
шко ли це спор та која је наме ње на деци 
узра ста до 5. раз ре да, а у окви ру које се 
деца баве баш тим базич ним спор то ви
ма. Потреб но је да се деца игра ју, да их 
вра ти мо „на ули цу“, на ластиш, на трча
ње, на вију, на мно го тога што је забо ра
вље но, јер су они „пре шли“ у вир ту ел ни 
свет и сво је вре ме про во де испред екра
на. Да бисмо то пости гли ми мора мо да 
ради мо систем ски и баш зато Савез ће 
се анга жо ва ти у сва кој шко ли, како у гра
ду тако и у сели ма. За нас неће бити 
бит но да ли шко ла има осам или 800 
уче ни ка. Сви ће има ти исте усло ве у сво
јим сре ди на ма, а затим ће нај у спе шни ји 
сна ге одме ри ти у фина лу које је пла ни
ра но за мај месе ци на град ском тргу, али 
и више дру гих лока ци ја широм гра да, 
каже Црнић.

Он дода је да ће успе шност кам па ње у 
вели кој мери зави си ти и од роди те ља, те 

да и они сами мора ју да схва те зна чај и 
циљ кам па ње и да дају сагла сност за 
уче ство ва ње деце у так ми че њи ма.

– Роди те љи су уз шко ле и спорт ске 
рад ни ке осно ва систе ма спо р та. Нема 
спо р та без деце у спо р ту, нема деце у 
спо р ту без роди те ља. Роди те љи су ти 
који у сво јој гла ви мора ју да при хва те 
иде ју да се њихо во дете, макар и рекре
а тив но бави спо р том, бар због здра вља. 
У исто вре ме то зах те ва од роди те ља да 
пре ста ну да сања ју да ће њихо во дете 
заи гра ти у Чел зи ју и зара ди ти мили о не 
евра као Бане Ива но вић, који јесте одли
чан при мер, али није реа лан при мер, 
бар не за нас. За нас је при мер здра во 
дете које изра ста у здра вог чове ка. Kроз 
кам па њу ми не циља мо на то да напра
ви мо десет про фе си о нал них фуд ба ле ра 
или руко ме та ша, већ да доби је мо 100 
одсто здра ве деце. Окре ну ти смо ка 
рекре а тив но  здрав стве ном и соци јал
ном аспек ту спор та. Жели мо насме ја ну 
децу која не мрзе, која зна ју и шта је 
пораз, шта је побе да и шта је фер плеј. 
Нај ва жни је нам је да деца спорт заво ле, 
а за то тре ба да има мо дру га чи ји при
ступ. Ми неће мо пра ви ти так ми че ња 
ради так ми че ња, спон зо ра или сли ка ња, 
већ искљу чи во ради деце, каже Црнић.

Kампања није комер ци јал ног типа, па 
су тако сва так ми че ња бес плат на, те 
нема тро шка за роди те ље или шко ле. У 
реа ли за ци ји кам па ње биће укљу чен 
вели ки број спорт ских рад ни ка, сарад ни
ка, волон те ра, који ће тако ђе кроз њу 
има ти при ли ку да стек ну непро це њи во 
иску ство у раду са децом.

– Радост, љубав, пози тив на енер ги ја, 
сре ћа, сти ца ње при ја тељ ста ва, здра вих 
нави ка, и осме си, то је основ на зами сао, 
резул та ти и награ де су сва ка ко у дру гом 
пла ну, закљу чу је Црнић.

Д. Туфег џић

Бес плат на шко ли ца спо р та
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MRTAV
UGAO Европ ска

про дук ци ја

Често са при ја те љи ма водим поле
ми ку о томе где се игра боља 
кошар ка, у Аме ри ци или у Евро пи. 

Чиње ни ца је да сва ка стра на има довољ
но аргу ме на та да твр ди да је у пра ву.

Са јед не стра не, побор ни ци европ ске 
кошар ке кажу да је сушти на ове игре у 
так ти ци и кошар ка шкој инте ли ген ци ји. 
Сто га су, кажу они, мече ви Евро ли ге и 
Евро ку па пра зник за очи оних истин ских 
заљу бље ни ка у овај спорт.

Са дру ге стра не, има мо аме рич ки цир
кус зва ни НБА у којем се нерет ко игра ју 
мече ви са 250 пое на, а сти че се ути сак 
да се мало ко тру ди да игра одбра ну. 
Ипак, тре ба узе ти у обзир да Аме ри игра
ју мно го више утак ми ца током сезо не, и 
да се пра ви баскет са акцен том на так ти
ку и стра те ги ју игра тек у пле јо фу. Чиње
ни ца је тако ђе, да у НБА лиги игра ју нај
бо љи кошар ка ши на све ту и да све што 
ваља из Евро пе одла зи пре ко баре када 
се ука же при ли ка. На послет ку, довољ но 
је виде ти аме рич ку репре зен та ци ју на 
вели ким так ми че њи ма која буквал но са 
пола сна ге сати ре сво је про тив ни ке на 
путу до меда ље. Тре ба узе ти у обзир и 
то да је пои ма ње спор та и спорт ских 
деша ва ња пот пу но дру га чи је у Аме ри ци 
и на Ста ром кон ти нен ту. Ако мене пита
те, Аме ри су ту оти шли корак даље, а 
оста так све та ће касни је или пре гле да ти 
да иско пи ра њихо ва реше ња.

Систем так ми че ња у Евро ли ги већ иде 
тим путем. Међу тим, вели ки про блем 
пред ста вља чиње ни ца да европ ски клу
бо ви насту па ју у више раз ли чи тих так ми
че ња у исто вре ме. Рас по ред је густ, игра 
се огро ман број мече ва. При ти сак је 
огро ман, а сва ка утак ми ца је важна. И 
док уче сни ци НБА лиге могу себи да при

у ште осци ла ци је у игри и резул та ти ма и 
да поне кад одмо ре сво је нај бо ље игра
че, овда шњи тимо ви нема ју тај лук суз.

Додат ни про блем настао је услед пан
де ми је. Мно го игра ча изо ста је, а деша ва 
се да целе еки пе буду у ауту због коро не 
и да пау зи ра ју по 10 – 15 дана јер нема 
ко да игра. Све је то уби ство за тре не ре 
који муку муче да саста ве тим, а бру ше
ње фор ме у ова квим усло ви ма је миса о
на име ни ца.

Резул тат све га тога је жесто ко сра ње 
од кошар ке која се игра у Евро пи у овом 
момен ту. Не зна се ко пије а ко пла ћа. 
Резул та ти су ненор мал ни, а о игри да не 
при ча мо. Сада гле да мо НБА пизда ри ју 
али у јако лошој режи ји европ ске про дук
ци је. Нај бо љи при мер је Зве зди на утак
ми ца про шлог утор ка про тив манекена 
из Мила на. У петом мину ту, резул тат на 
сема фо ру је пока зи вао 3:0. Прва четвр
ти на се завр ши ла вођ ством Бео гра ђа на 
од 8:7! Било је све га, само не кошар ке. 
Наш клуб, посло вич но ори јен ти сан на 

одбра ну, у напа ду није могао вола да 
убо де. Нису ни Ита ли ја ни били баш рас
пу ца ни, те су се гађа ли цигла ма, посеб
но на почет ку меча. 

Зве зда је, ина че, про шле неде ље 
дожи ве ла дупли бро до лом у  Евро ли ги. 
Мисле ћи да има ју два зице ра, јер су 
били дома ћи ни у уто рак и четвр так, 
црве но – бели су прд ну ли у чабар и заце
мен ти ра ли сво је место у доњем делу 
табе ле. Прво су изгу би ли од Мила на, да 
би два дана касни је испу сти ли 20 пое на 
пред но сти и покло ни ли побе ду фран цу
ском Мона ку. С обзи ром на то да су шан
се за топ 8 прак тич но ника кве, игра чи ма 
Црве не Зве зде је оста ло да се окре ну 
АБА лиги.

Пар ти зан је у дру га чи јој ситу а ци ји. 
Сва ка ко да има ју тим који је спо со
бан за вели ки резул тат. Оста је 

само пита ње како ће Жоц иза ћи на крај 
са упо ред ним иза зо ви ма које му доно се 
мече ви у Евро пи и у АБА лиги, узев ши у 
обзир све горе напи са но. Биће пакле но 
тешко.

Услед коро не, не цве та ју руже ни у 
оста лим спор то ви ма. Нека ко је све изгу
би ло драж јер је мно го непо зна ни ца и 
изне на ђу ју ћих резул та та. На кра ју, 
нарав но, нај де бљи крај извла чи сиро ти
ња која нема довољ но играч ког кадра да 
испра ти ова рин ги шпил.

Оста је нам да се нада мо да ћемо пред 
крај сезо не бити у при ли ци да гле да мо 
ква ли тет не спорт ске пред ста ве. Више 
нема кал ку ли са ња, игра ју се завр шни це 
свих так ми че ња, а ваљ да ћемо у међу
вре ме ну и да се поздра ви мо са пан де ми
јом и њеним про прат ним пизда ри ја ма. 
Па да конач но наста ви мо где смо ста ли 
пре две годи не.

Сада гле да мо НБА пизда
ри ју али у јако лошој режи

ји европ ске про дук ци је. 
Нај бо љи при мер је Зве
зди на утак ми ца про шлог 

утор ка про тив манекена из 
Мила на. У петом мину ту, 
резул тат на сема фо ру је 

пока зи вао 3:0. Прва четвр
ти на се завр ши ла вођ

ством Бео гра ђа на од 8:7!
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У ФК „РАД НИЧ КИ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ПРЕД СТА ВЉЕ НИ  НОВИ ФУД БА ЛЕ РИ

Поја ча ња у бор би за
плеј – оф завр шни цу

Ново при до шли игра чи су, што пер Нема ња Спа со је вић, шпиц играч Андри ја Рат ко
вић, леви бек Радош Про тић, зад њи везни игра чи Андри ја Милић и Јак ша Јевре мо
вић, гол ман Јован Опар ни ца и лево кри ло Дра ган Перо ше вић

Као што је из упра ве Фуд бал ског клу
ба „Рад нич ки“ наја вље но, еки па срем
ско ми тро вач ког прво ли га ша пре тр пе ла је 
изве сне пер со нал не изме не у при прем
ном пери о ду који је почео 11. јану а ра ове 
годи не.  У настав ку Прве фуд бал ске лиге 
Срби је и бор би за ула зак у плеј  оф црве
но  беле боје тима са „Хесне“ бра ни ће 
ново при до шли игра чи, што пер Нема ња 
Спа со је вић, шпиц играч Андри ја Рат ко
вић, леви бек Радош Про тић, зад њи везни 
игра чи Андри ја Милић и Јак ша Јевре мо
вић, гол ман Јован Опар ни ца и лево кри
ло Дра ган Перо ше вић.  Клуб су напу сти
ли Ибра хим Муста фа, Нико ла Радо вић, 
Љубо мир Кова че вић, Мар ко Радо са вље
вић, Нико ла Сте ва но вић, Сте фан Цви јић, 
Нема ња Милу но вић и Мар ко Рај ко вић. 

На кон фе рен ци ји за нови на ре одр жа
не у про сто ри ја ма клу ба про шлог утор
ка спорт ски дирек тор „Рад нич ког“ Дра ган 
Деспо то вић пред ста вио је нај пре крат ку 
ана ли зу доса да шњег тока зим ских при
пре ма, након чега је гово рио о играч ким 
про ме на ма у еки пи. Том при ли ком пред

ста вље ни су игра чи за које се оче ку је да 
буду поја ча ња митро вач ког клу ба.

– Од почет ка при пре ма неки мом ци 
напу сти ли су наш клуб. Раз лаз је био обо
стран јер се они  нису избо ри ли за сво ју 
мину та жу и тра жи ли су нову сре ди ну. Ми 
смо им иза шли у сусрет и пусти ли смо их 
да иду даље. У пери о ду који је за нама 
дове ли смо пар игра ча, међу који ма има и 
неких мома ка који су били у „Рад нич ком“, 
па их тре ти ра мо као поврат ни ке. При пре
ме иду сво јим током. На сре ћу свих нас, 
нема мо мно го зара же них игра ча. Неко
ли ци на њих тре нут но су боле сни, али 
без неких озбиљ ни јих симп то ма. У доса
да шњем току при пре ма оди гра ли смо 
две утак ми це, углав ном са мом ци ма који 
су били на про би, али и изве сним бро
јем  „ста ро се де ла ца“. Неки игра чи  нису 
задо во љи ли па смо се са њима раз и шли.  
Игра чи који су тре нут но са нама,  уз можда 
јед ног или два нова игра ча чини ће тим на 
који ће „Рад нич ки“ рачу на ти на про ле ће. 
Овај део при пре ма завр ша ва мо при ја
тељ ском утак ми цом са еки пом „Лозни це“, 

након чега клуп ска екс пе ди ци ја коју ће 
чини ти 26 игра ча, путу је на Дој ран у Маке
до ни ју. Тамо ћемо се додат но при пре ма
ти и оди гра ти чети ри кон трол не утак ми це 
са маке дон ским дру го ли га ши ма и јед ну са 
селек ци јом интер на ци о на ла ца са  запад
ног Бал ка на, рекао је дирек тор Деспо то
вић. Повра так еки пе у Срем ску Митро ви цу 
наја вљен је за 14. фебру ар,  након чега 
је пла ни ра но оди гра ва ње утак ми це са 
„Феник сом“, док је за 19. фебру ар на дома
ћем тере ну зака за на послед ња кон трол на 
утак ми ца са бео град ским „ИМТ“ом. 

Што пер Нема ња Спа со је вић је јед но од 
поја ча ња и поврат ник у редо ве „Рад нич
ког“ који је послед њих шест месе ци играо 
у  Кини.

– Амби ци је клу ба су да ове годи не игра
мо у плеј  офу и сма трам да ова еки па то 
може и да ћемо се на Дој ра ну добро при
пре ми ти за пред сто је ћи наста вак првен
ства, рекао је Спа со је вић.

Из чачан ског Фуд бал ског клу ба „Борац“ 
у редо ве Митров ча на дошао је напа дач 
Андри ја Рат ко вић који је после тешке 
повре де добио пове ре ње упра ве клу ба и 
струч ног шта ба „Рад нич ког“ да се вра ти 
у жеље ни играч ки и гол ге тер ски ритам и 
тако помог не клу бу да оства ри зацр та не 
циље ве у настав ку сезо не. 

Мислим да уз добар рад на при пре ма
ма еки па има вели ки и добар потен ци јал.  
Искре но, мислим да ова еки па може да 
постиг не и нешто више од  плеј  офа јер 
има мо вели ки ква ли тет игра ча, иста као је 
Рат ко вић. Д. Мостар лић

У међу вре ме ну ФК „Рад нич ки“ је у 
при ја тељ ској утак ми ци на свом тере
ну савла дао ФК „Лозни цу“ мини мал ним 
резул та том 1:0. До закљу че ња овог бро ја 
„Митро вач ких нови на“ екс пе ди ци ја црве
но  велих отпу то ва ла је у Дој ран где је 

у неде љу 6. фебру а ра  оди гра ла  кон
трол ну утак ми цу у којој  је резул та том 4:0 
била боља од маке дон ског дру го ли га ша 
ФК „Осо го во“. Стер лци за  митро вач
ког прво ли га ша били су Кри жан, Сила, 
Видић и Петро вић. 

При пре ме на Дој ран ском језе ру

Дирек тор Деспо то вић са новим игра чи ма „Рад нич ког“
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ЗО РАН МИ ЛО ШЕ ВИЋ ИЗ ПАВЛОВАЦА ПОСЕДУЈЕ НОВЧАНИЦЕ ИЗ СВИХ ДРЖАВА 
СВЕТА: 

Рекорд који не може да се 
обори

Зо ран Ми ло ше вић из Па вло ва ца по се
ду је нов ча ни це и ко ва ни це из свих зва
нич но при зна тих др жа ва у све ту па и из 
по је ди них ко је то ни су. Три де сет и де вет 
го ди на са ку пља но вац и сме стио га је на 
сто, по вр ши не од је дан и по ква драт ни 
ме тар. У ње го вој нео бич ној ко лек ци ји се 
на ла зе ва лу те из 215 др жа ва, што га 
чи ни мо жда и нај у спе шни јим ко лек ци о
на ром на све ту. Тим хо би јем по чео је да 
се ба ви са свим слу чај но, јер је као де те 
про вео део жи во та у Не мач кој и на 
ра стан ку са сво јим дру га ри ма је имао 
оби чај да им за успо ме ну тра жи јед ну 
нов ча ни цу, на ро чи то ако су из раз ли чи
тих зе ма ља, ма кар и нај ни же вред но сти. 
Да би при ча би ла још ин те ре сант ни ја, 
ка да се до се лио као ма ли у Па влов це, 
ви ше ни је пу то вао, а све нов ча ни це ко је 
је ка сни је са ку пио, до ла зи ле су до ње га 
из ру ке у ру ку, иа ко је све вре ме био у 
се лу.

– Да би сте про пу то ва ли 215 др жа ва, 
тре ба ло би да има те мно го нов ца. Ја сам 
био упо ран, па сам по не кад и до са ђи вао 
при ја те љи ма ко ји су пу то ва ли, да ми 
оба ве зно, где год се на ђу, обез бе де ко ва
ни цу или нов ча ни цу. Ни шта ни сам по ру
чио пре ко ин тер не та, по хва лио се Зо ран 
Ми ло ше вић. 

Зо ран ка же да је јед на од нај те же на ба
вље них нов ча ни ца до шла из африч ке 
зе мље Ма у ри та ни је. Труд је био то ли ко 
ве лик, да се ко сио са за ко ни ма те др жа
ве.

– Из Ма у ри та ни је се но вац не сме 
из но си ти. На не ки на чин смо нов ча ни цу 
про кри јум ча ри ли и у то ме ми је по мо гло 
пет при ја те ља. Ре ци мо да је то био нај
ком пли ко ва ни ји по ду хват, а оста ло је 
ишло ла ко, иа ко сам на по је ди не нов ча
ни це че као и до де сет го ди на, об ја шња ва 
Ми ло ше вић.

Оно га тре нут ка ка да је до био и по след
њу нов ча ни цу за сво ју ко лек ци ју, био је 
ви ше не го сре ћан.  

– Ни сам ве ро вао да ћу ус пе ти, али 
ни сам ни гу био на ду. Јер „на па сти“ чи тав 
свет, ни је ла ко. По се ду јем но вац из нај у
да ље ни јих остр ва, па чак и др жа ва ко је 

су под упра вом не ких ве ћих си ла. Та ко ђе 
ту су и спе ци јал не ко ва ни це са крун ских 
по се да, као што је остр во Чо ве ка ко је се 
на ла зи у Ир ском мо ру, ка же Зо ран.

Наш са го вор ник по се ду је и по себ не 
ко ва ни це са ма лих остр ва Па ци фи ка, као 
што су То ке лау, Ки ри ба ти, Ни уе. Ка да је у 
пи та њу Атлан тик, наш са го вор ник је 
до шао у по сед нов ца са остр ва Ус пе ћа. 
Уко ли ко сте се пи та ли ка ко из гле да но вац 
са Кок со вих или Бо жић них остр ва, Зо ран 
мо же и то да вам по ка же. На пи та ње да 
ли се и у ко јој ме ри при ме ти раз ли ка у 
из ра ди ко ва ног и штам па ног нов ца, са го
вор ник је од го во рио по тврд но.

– Де ви чан ска остр ва има ју ко ва ни це 
од нај фи ни јег сре бра, а остр во Ни уе са 
по зла том. По сто је, на рав но, и ко ва ни це 
ло ши јег ква ли те та, об ло же не ни клом или 
алу ми ни ју мом. Ре ци мо, Ау стра ли ја има 
то ли ко ква ли тет не нов ча ни це, да уко ли ко 
је згу жва те, она се од мах вра ти у пр во би
тан об лик, об ја шња ва наш са го вор ник

Од 215 „де ло ва“ нов ча ног мо за и ка, 
Зо ран је три де сет и три пла тио. Де ша ва
ло се да га про дав ци уце њу ју, па да тра
же де сет пу та ве ћу це ну, од ствар не 

вред но сти не ке нов ча ни це. 
– Нај ску пља нов ча ни ца би ла је из 

Ли би је. У то вре ме ка да сам је ку пио, 
ко шта ла ме је пе де сет ма ра ка, из ја вио је 
Зо ран Ми ло ше вић.

Но вац са остр ва Ни уе, ко је је под упра
вом Но вог Зе лан да, сти гао је по след њи, 
као ро ђен дан ски по клон. На том ма лом 
остр ву жи ви око 1400 љу ди. Зо ра но ву 
ко лек ци ју мно ги су хте ли да от ку пе, али 
он ка же да не по сто ји су ма нов ца за ко ју 
би про дао свој, ско ро че ти ри де це ни је 
дуг рад. 

Ми ло ше вић је сво ју ко лек ци ју пред ло
жио за Ги ни со ву књи гу ре кор да. Ме ђу
тим, пр во бит ни од го вор га ни је охра брио. 
У до пи су ко ји му је сти гао, на во ди се да 
је тај ре корд нео бо рив и као та кав не 
мо же би ти кан ди дат за Ги ни сов сер ти фи
кат.  Ми ло ше ви ћев ко мен тар на то је да 
по сто ји шан са да се по је ди не др жа ве тек 
офор ме, це па њем  не ких ве ћих, што би 
до ве ло до евен ту ал ног ства ра ња но вих 
ва лу та, ме ђу тим, ко на чан ис ход и по сту
пак, још увек су у об ра ди. 

А. Плав шић
Фото: Б. Туцаковић

Наш са го вор ник по се
ду је и по себ не ко ва ни це 
са ма лих остр ва Па ци
фи ка, као што су То ке
лау, Ки ри ба ти, Ни уе. Уко
ли ко сте се пи та ли ка ко 
из гле да но вац са Кок со
вих или Бо жић них остр
ва, Зо ран мо же и то да 
вам по ка же

Зо ран Ми ло ше вић 39 година скупља новчанице из целог света

Ми ло ше вић је сво ју ко лек ци ју пред ло жио за Ги ни
со ву књи гу ре кор да. Ме ђу тим, пр во бит ни од го вор 
га ни је охра брио. У до пи су ко ји му је сти гао, на во ди 
се да је тај ре корд нео бо рив и као та кав не мо же 
би ти кан ди дат за Ги ни сов сер ти фи кат
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ИЗЛОЖБА У ЗА ВИ ЧАЈ НОМ МУ ЗЕЈУ РУ МА

Има ги нар ни 
пеј за жи

„Има ги нар ни пеј за жи Хам
бур га“ је на зив за ни мљи ве 
из ло жбе ко ла жа Бра ни сла ва 
Су бо ти ћа, ко ја је 1. фе бру а ра 
отво ре на у За ви чај ном му зе ју 
у Ру ми. Иде ја за ове ко ла же је 
на ста ла са свим спон та но, ка
да је Бра ни слав 2017. го ди не 
оти шао у Хам бург.

– Ка да сам до шао у Хам бург, 
ку по вао сам но ви не ка ко бих 
на у чио је зик, та ко сам ви део 
да у та мо шњој штам пи по сто ји 
мно го за ни мљи вих илу стра ци
ја и фо то гра фи ја, па сам до шао 
на иде ју да се то мо же ис ко ри
сти ти. Упо знао сам  и мно го 
љу ди са свих стра на све та, па 
сам   та ко до био иде ју да то бу
де ком би на ци ја –  Хам бург би 
био цен трал ни мо тив, а дру ги 
мо тив би пред ста вио мул ти
кул ту рал ност тог гра да и све 
љу де ко ји жи ве та мо. Ко ри стио 
сам но ви не као из вор сли ка, 

ко је сам  ком би но вао и до био 
не што ин те ре сант но – ре као 
је на отва ра њу из ло жбе ау тор 
Бра ни слав Су бо тић.

Дру ги део из ло жбе но си на
зив „Спон та ни хе ро ји“. 

Ди рек тор ка За ви чај ног му зе
ја Бра ни сла ва Ко ње вић ка же 
да је ова из ло жба про ис те кла 
из кон так та ау то ра са За ви чај
ним му зе јом, ко ји је пи тао да 
ли мо же да се ор га ни зу је из
ло жба. 

– До нео је не ко ли ко при ме
ра ка, ко ји су нам се до па ли  и 
од лу чи ли смо да му по ну до мо 
про стор за 2022., ис та кла је 
Бра ни сла ва Ко ње вић и под се
ти ла да је пре не ко ли ко го ди на 
Бра ни слав имао јед ну из ло жбу 
у За ви чај ном му зе ју.

За ин те ре со ва ни ову из ло
жбу мо гу по гле да ти до 1. мар
та. 

С. Џа ку ла

Бра ни сла ва Ко ње вић и Бра ни слав Су бо тић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Хе ви ме тал
на ру ски на чин

Рус Ни ко лај Гром ков је пре 
три ме се ца кре нуо на пут по 
све ту, из за пад ног де ла Си би
ра. Сви ра ги та ру и као улич ни 
за ба вљач при ку пља но вац да 
би ку пио јах ту, ка ко и пи ше на 
та бли ис пред ње га. Ипак, 
ње гов осмех слу ти на то да је 
у пи та њу ша ла. Ави о ном је 
нај пре до шао до Тур ске, а 
он да је ко ри стио до бру, ста ру 
ме то ду пу то ва ња – ау то стоп. 
Пре то га био је и у Егип ту. 
По се тио је и Се вер ну Ма ке до
ни ју, Цр ну Го ру, а ка же до па ло 
му се и у Бо сни и Хер це го ви
ни. Са ра је во је оста ви ло на 
ње га по се бан ути сак. Мо тив за 
пу то ва ње му је да хлад ну зи му 
у Си би ру за ме ни не што при
јат ни јом кли мом. Ка же да је то 
ње го во зи мо ва ње. 

– Зи му јем на дру га чи ји 
на чин од дру гих љу ди. Не 

по зна јем ни ког ов де, али ипак 
ме љу ди пре ве зу сво јим 
ау том. Био сам у не ко ли ко 
срп ских гра до ва, а по сле 
Срем ске Ми тро ви це идем у 
Ло зни цу. Пла ни рам да се на 
пу ту за др жим укуп но по ла 
го ди не, а он да се вра ћам у 
Но во ку зњецк, ис при чао је 
Ни ко лај Гром ков.

Био је у Вра њу, Кру шев цу, 
Кра гу јев цу, Ужи цу, Ва ље ву, 
Ки кин ди, Сен ти и у Но вом 
Са ду. Во ли хе ви ме тал му зи ку, 
као и ру ски ро кен рол. Љу би те
љи „твр ђег зву ка“ су има ли 
при ли ку да чу ју пла не тар но 
по пу лар не хи то ве. Ни ко лај 
сем ру ског је зи ка не го во ри 
ни је дан дру ги, те му то оте жа
ва ко му ни ка ци ју, али ка же да 
се у Ср би ји до са да нај бо ље 
сна шао, као и у по је ди ним 
ком шиј ским зе мља ма. А. П.

Ни ко лај Гром ков 

У де ве том  ко лу Вој во ђан ске сто но
те ни ске ли ге од и гра ном у су бо ту 5. фе
бру а ра еки па „Под ри ња“ из Ма чван ске 
Ми тров це би ла је бо ља од еки пе из СТК 
„Ми ле тић“ из Срп ског Ми ле ти ћа укуп ним 
ре зул та том 4:3. У пр вом ме чу играч „Под
ри ња“ Дан ко Илић по ра жен је од Го ра на 
Ђу ро ви ћа  мак си мал ним ре зул та том, да 
би Вла да Чу пић у дру гом ме чу по бе дио 

Ву ка Зла та но ви ћа иден тич ним ре зул та
том 3:0 и из јед на чио ре зул тат. Де јан Јоч
ко вић до но си пред ност еки пи „Под ри ња“ 
по бе дом над Јо ва ном Мар ко ви ћем од 
3:0. Дубл  „Ми ле ти ћа“ Ђу ро вић  Мар ко
вић био је бо љи од  па ра Јоч ко вић  Чу
пић и ре зул тат је по но во из јед на чен кад 
је у на ред ном ме чу Го ран Ђу ро вић савл
да дао Вла ду Чу пи ћа, еки па „Ми ле ти ћа“ 

по ве ла је  3:2. А он да се до го дио обрт у 
ре жи ји игра ча из Ма чван ске Ми тро ви це 
Јоч ко ви ћа и Или ћа, ко ји су по бе ди ли сво
је про тив ни ке и до не ли ко нач ну по бе ду 
свом ти му од 4:3. 

Дан ка сни је, у не де љу 6. фе бру а ра у 
окви ру Срем ске ли ге „Под ри ње 2“ је по
бе ди ли еки пу СК „Ин ђи ја 2“ ре зул та том 
4:0.

СТО НИ ТЕ НИС

По бе да сто но те ни се ра „Под ри ња“
СТК „Под ри ње“   СТК „Ми ле тић“  4:3
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ОВАН: До но си те низ 
ва жних од лу ка и 
де лу је те од луч но у 
сво јим на ме ра ма 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРЕ ЛАЦ: Не ко вам 
да је ко ри сне су ге сти
је ко је ла ко мо же те да 
при ме ни те при ли ком 

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

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

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

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

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

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

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

VREMEPLOV
9. фе бру ар

1881. Умро Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски, је дан од нај ве ћих 
ру ских и свет ских књи жев ни ка. 
Ути цао на укуп ну европ ску и 
аме рич ку књи жев ност, а по себ
но се на ње га по зи ва ли екс пре
си о ни сти у књи жев но сти и ег зи
стен ци ја ли сти у фи ло зо фи ји.

10. фе бру ар
1635. Кар ди нал Ри ше ље осно
вао је Фран цу ску ака де ми ју. 
1890. Ро ђен је Бо рис Па стер
нак, ру ски књи жев ник. Пи сао је 
пе сме, но ве ле и ро ма не. За 
ро ман “Док тор Жи ва го” до био је 
1958. го ди не Но бе ло ву на гра ду. 

11. фе бру ар
1752. Отво ре на је пр ва бол ни ца 
у Аме ри ци, у Пен сил ва ни ји.
1826. Отво рен је Лон дон ски 
уни вер зи тет. 
1993. Ири на При ва ло ва оба ра 
ре корд за же не у тр ци на 60 
ме та ра (6,92 се кун де). 

12. фе бру ар
1809. Ро ђен је Чарлс Дар вин, 
слав ни ен гле ски при род њак и 
фи зи о лог, тво рац ма те ри ја ли
стич ке те о ри је ко ја раз ја шња ва 
про цес на стан ка жи вог све та и 
по сле ди це тог про це са.
1877. Пр ва вест пре не се на је 
те ле фо ном из Бо сто на у Са лем. 

13. фе бру ар
1832.  У Лон до ну се пр ви пут 
по ја ви ла ко ле ра. 
1959.  Бар би ка је пу ште на у 
про да ју. 

14. фе бру ар
1804. Збор углед них Ср ба 
до нео је у Ора шцу код Аран ђе
лов ца од лу ку о ди за њу устан ка 
про тив Ту ра ка и за во жда иза
брао Ђор ђа Пе тро ви ћа, на зва
ног Ка ра ђор ђе. Пр ви срп ски 
уста нак ис пр ва је за хва тио кра
је ве за пад но од Ко лу ба ре, 
Шу ма ди ју и По мо ра вље, а без
ма ло цео Бе о град ски па ша лук 
осло бо ђен је 1807, али је суд би
ну устан ка од ре дио ис ход ру ско
тур ског ра та. Кад су Ру си ја и 
Ото ман ско цар ство пот пи са ли 
мир у Бу ку ре шту 1812, Пор та је 
до би ла пра во да за по сед не 
срп ске гра до ве и 1813. је угу ши
ла уста нак. 

15. фе бру ар
1835. До не сен је Сре тењ ски 
устав Ср би је, ко ји је из ра дио 
Ди ми три је Да ви до вић. По том 
уста ву је за ко но дав на и из вр
шна власт при па да ла кне зу и 
Са ве ту, што је зна чи ло огра ни
че ње Ми ло ше ве до та да ап со
лут не вла сти. Про тив Уста ва су 
ис ту пи ле Аустри ја, Ру си ја и Тур
ска, оце њу ју ћи га не са мо као 
ли бе ра лан већ и као не са гла
сан ва зал ном по ло жа ју Ср би је 
због не ких од ре да ба ко је је 
са др жао. Ру си ја и Тур ска по себ
но су би ле не за до вољ не за то 
што ни је до не сен уз њи хо ву 
са гла сност, па га је Кнез Ми лош 
Обре но вић већ у мар ту 1835. 
су спен до вао. 

HOROSKOP

Сре да, 9. фе бру ар
(27. ја ну ар) 

Пре нос мо шти ју Све тог 
Јо ва на Зла то у ста

Че твр так, 10. фе бру ар
(28. ја ну ар) 

Пре о доб ни Је фрем Си рин; 
Пре по доб ни Исак Си рин

Пе так, 11. фе бру ар
(29. ја ну ар) 

Пре нос мо шти ју Све тог све
ште но му че ни ка Иг ња ти ја 
Бо го но сца

Су бо та, 12. фе бру ар
(30. ја ну ар) 

Све та Три Ја рар ха
Не де ља, 13. фе бру ар

(31. ја ну ар) 
Све ти бе сре бре ни ци Кир и 
Јо ван

По не де љак, 14.
(1) фе бру ар 

Све ти му че ник Три фун 
(Прет пра зни штво Сре те ња)

Уто рак, 15. (2)  фе бру ар  
Сре те ње Го спод ње

Crkveni kalen-
dar

• Ни су ми све ов це на 
бро ју, из гле да да су ме 
не ке бло ки ра ле.
• Иза бра ла бих ја прин ца 
да коњ ни је она ко бле
нуо у ме не.
• Не пре ки дак ме док те 
за бо ра вљам! По сле мо 
рам све ис по чет ка ...

Крем су па
од бро ко ли ја
и со ји ног мле ка

Са стој ци: 1 гла ви ца бро ко ли ја, 
2 кром пи ра, 1 шо ља со ји ног мле
ка, со и би бер по уку су

При пре ма: Ис ки да ти бро ко ли 
на ру жи це, за тим ољу шти ти кром
пир и исец ка ти на коц ке. У шер пи 
сред ње ве ли чи не ку ва ти кром пир 
око 15 ми ну та, на кон то га до да ти 
ру жи це бро ко ли ја. Скло ни ти са 
стра не и ску ва но по вр ће па си ра
ти док не по ста не глат ко. По том, 
вра ти ти на рин глу и ла га но до да
ва ти со ји но мле ко. Су пу за чи ни ти 
по уку су. 
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На осно ву чла на 50. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 
(“Сл. гла сник РС” број 72/2009, 81/2009  исп. 64/2010  
Од лу ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Од лу ка УС, 
50/2013  Од лу ка УС,98/2013 Од лу ка УС, 
132/2014,145/2014, 83/2018 , 31/2019, 37/2019др. за кон,  
9/2020 и 52/2021) Оде ље ње за ур ба ни зам и гра ђе ње 
Оп штин ске упра ве Оп шти не Ру ма

ОГЛАШАВА
ЈАВ НИ УВИД У НА ЦРТ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ 

РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ ,,ЗА ДЕО БЛО КА 464“ У РУ МИ

Јав ни увид у  На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је ,, За 
део Бло ка 464 “ у Ру ми, у тра ја њу од 30 да на и то од 
07. фе бру а ра  2022. го ди не до 09. мар та 2022. го ди не.

На пред на ве де ни План де таљ не ре гу ла ци је ,, За део 
бло ка 464 “ у Ру ми би ће из ло жен на јав ни увид сва ког 
рад ног да на од 08,00 ча со ва до 14,00 ча со ва у про сто
ри ја ма Јав ног пред у зе ћа за ур ба ни стич ко пла ни ра ње , 
упра вља ње пу те ви ма и из град њу Ру ма, ул. 27 ок то бра 
бр. 7А у Ру ми. 

При мед бе на План де таљ не ре гу ла ци је за ин те ре со
ва на ли ца мо гу до ста ви ти  у пи са ном об ли ку Оде ље њу 
за ур ба ни зам и гра ђе ње Оп штин ске упра ве Оп шти не 
Ру ма ул. Ор ло ви ће ва бр. 5 Ру ма, за кључ но са 
09.03.2022.го ди не. 

Ко ми си ја за пла но ве  ће на кон ис те ка ро ка за јав ни 
увид раз мо три ти при мед бе ко је су до ста вље не у то ку 
јав ног уви да.

Да тум, ме сто и вре ме за се да ња Ко ми си је за пла но ве 
Оп шти не Ру ма би ће на кнад но об ја вљен у сред стви ма 
јав ног ин фор ми са ња.

ШЕФ ОДЕ ЉЕ ЊА
Та ња Ур бан 

КАДЕТ СКО ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У ЏУДОУ

Меда ље за џуди сте

На Првен ству Вој во ди не 
за каде те и кадет ки ње које је 
у субо ту 5. фебру а ра одр жа
но у Сте па но ви ће ву, Ива на 
Ата рац из Џудо клу ба „ЛСК“ 
осво ји ла је сре бр ну меда љу. 
Так ми ча ри Џудо клу ба „Сир
ми ум“ из Срем ске Митро ви
це осво ји ли су три брон за не 
меда ље. Брон за не меда ље  

осво ји ли су још и Ања Јова
нов у кате го ри ји до 70 кило
гра ма и Давид Пер ко вић у 
кате го ри ји до 90 кило гра ма. 
Осва ја чи меда ља  оства ри
ли су пла сман на Првен ство 
Срби је које се наре дог 
викен да одр жа ва у Бео гра
ду.

Д. М.

Џуди сткиње „ЛСК“а и „Сир ми у ма“

АК „СИР МИ УМ“ НА СЕНИ ОР СКОМ ДВО РАН СКОМ ПРВЕН СТВУ СРБИ ЈЕ ОСВО ЈИО 
ДВЕ МЕДА ЉЕ

Мир ја на Дасо вић нај бо ља 
кугла ши ца у Срби ји

Про те клог  викен да у  Бео гра ду је одр жа но 
Првен ство Срби је за сени о ре и сени ор ке у дво
ра ни. Атле ти ча ри „Сир ми у ма“ су у изу зет но јакој 
кон ку рен ци ји успе ли да осво је две  меда ље и то 
обе у баца њу кугле.

Нај пре је првог дана Петар Илић, још увек 
јуни ор, хицем од 14.98 мета ра успео да дође до 
тре ћег места и оки ти се брон за ном меда љом у 
кон ку рен ци ји нај бо љих сени о ра. У неде љу, дру
гог дана так ми че ња на ред је дошла Мир ја на 
Дасо вић, која је упр кос пау зи услед инфек ци је 
коро на виру сом, после све га неко ли ко дана 
тре нин га успе ла да три јум фу је и резул та том од 
13.18 мета ра, што је њен лич ни рекорд у дво ра
ни, осво ји злат ну меда љу и још јед ном потвр ди 
да је у овом момен ту нај бо ља кугла ши ца наше 
земље. На овом првен ству так ми чи ли су нај бо
љи атле ти ча ри Срби је, па и они који има ју нор
ме за уче шће на Свет ском дво ран ском првен
ству које ће се одр жа ти у мар ту у Бео град ској 
Аре ни.

– Оста је жал за бољим резул та том због пау зе 
услед боле сти, али окре ће мо се већ при пре ма
ма за лет њу сезо ну где оче ку јем оства ри ва ње 
пуног потен ци ја ла и веће даљи не, напо ми ње 
Мир ја нин  тре нер Сло бо дан Маца но вић.

Д. М.
Марија Дасовић са тренером Слободаном Мацановићем



ОПШТИНАПЕЋИНЦИСТИПЕНДИРА23СТУДЕНТА

Улагањеуобразовање
дајенапредак

Председник Општине Пећинци
СинишаЂокић уручио је у петак, 4.
фебруара уговоре о стипендирању
студената и уговоре о регресирању
путнихтрошковастудентима.Општи
наПећинцићеуовојшколскојгодини
стипендиратиукупно23студента,док
ће средства за регресирање путних
трошковадобијати54студента.
Председник Ђокић је том прили

комизјавиодаОпштинаПећинцивећ
дужинизгодинапомаженасамосту
денте, већ ињихове родитеље како
биихлакшеизвелинаправипут.
– Наравно, ми желимо да се ова

деца коју помажемо сутра врате у
нашу средину, да у општиниПећин
цизаснујурадниодносидаонисутра
будуносиоциовенашемалеиуспе
шнелокалнесамоуправе–поручиоје
првичовекпећиначкеОпштине.
ОнјеподсетиодаОпштинаПећин

циодецибринеодвртића,гдеобез
беђујебесплатанборавакзатрећеи
четврто дете у породици и за једно
дете у породицама са близанцима,
као и дафинансира бесплатан пре
воз за ученике основне школе, док
средњошколцимарегресиратрошко
вепревоза.
Студенткиња треће године Факул

тетаорганизационихнаукаУниверзи
тета у БеоградуНиколина Божић из
Пећинаца кажеда јој је велика част
изадовољствоштојеудруштвумла
дихамбициознихљуди.
– Највећи значај у свему овоме

јестештонекопрепознајенашужељу
дабудемонајбољи.Сигурна самда
стипендија коју добијамо произла
зи из дубоког уверењанашеопшти
не да само улагањем у образовање
и усавршавање стремимо напретку,
што заправо и представља камен

темељац,какоиндивидуалног,такои
општегразвоја–рекланам јеНико
линаБожић.
По речима Милоша Симића из

Пећинаца, студента друге године
Технолошког факултета у Новом
Саду, стипендија је добар подстицај
забудућеуспехе.
– Стипендију углавном користим

за покривање дневних трошкова,
а понекад и обрадујем себе неким
поклоном–кажеМилош,којисебепо
завршеткушколовањапонововидиу
општиниПећинци.
Студенткиња друге године Меди

цинског факултета Универзитета у
Београду Јасмина Беговић из Сиба
часматрадасвакомстуденту свака
помоћзначи,адајестипендијаујед
ноимотивацијазадаљинапредаку
учењу. Средства од стипендије ће,
какојерекла,покушатидаприштеди
занекопутовање.
Општина Пећинци је у последње

време реализовала неколико капи
талних инвестиција у образовне
објекте на својој територији. Завр
шена је комплетна реконструкција
основнешколе у Карловчићу и ком
плетна реконструкција и доградња
основнешколеуКупинову.Самоуове
двеинвестицијеуложенојепреко330
милионадинара.Врлобрзосеочеку
је отварање новоизграђеног објекта
предшколске установе у Шиманов
цима, вредног близу 330 милиона
динара,а токомове године требало
бидапочнурадовинареконструкци
јиосновнеистарогделасредњешко
ле у Пећинцима, чија је процењена
вредност265милионадинара.

СинишаЂокићсадобитницимастипендије

ОпштинаПећинцистипендира23студента

ФИНАЛНАКОНФЕРЕНЦИЈАПРОЈЕКТА„GET2IT“

МитровачкиволонтериуПрагу

Финална конференција пројекта „GET2ITGetting toActive
Citizenship inEurope“,финансираногизпрограма„Европаза
грађане и грађанке“, наставља са темама о волонтирању и
укључивањуграђанауиницијативекојесуважнезазаједницу.
ТуристичкаорганизацијаградаСремскаМитровицазаједно

саКанцеларијомзамладе,наградилајевредневолонтереод
ласкомуПраггдесуималиприликудаучествујуназавршној

конференцијипројекта.Томприликом,волонтерисупредста
вилирадизалагањеКанцеларијезамладекаопримердобре
праксеувремепандемијековида19.Канцеларијузамладе
супредставиливолонтерикојисуволонтиралиуобаколцен
траувремепандемије,атосу:АнђелаРаковић,ИваАлимпић,
СретенМиражић,АлександраРауковић,ЉиљанаИлићиИва
наТерзић.


