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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

Normalizovan
rad lekara
u mitrova~kim selima

65 godina 
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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Но ви чла но ви
Град ске из бор не ко ми си је

На сед ни ци Скуп шти не гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, ко ја је одр жа-
на у че твр так 10. фе бру а ра, усво је на 
је од лу ка о раз ре ше њу и име но ва њу 
чла но ва и за ме ни ка чла но ва Из бор-
не ко ми си је Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца. Та од лу ка је до не та на осно ву 
За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ко ји је 
сту пио на сна гу 8. фе бру а ра, у ком се 
на во ди да из бор ну ко ми си ју име ну је 
скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве. Про пи са но је да скуп шти на 
об ра зу је из бор ну ко ми си ју у ро ку од 
се дам да на од сту па ња за ко на на 
сна гу. 

– С об зи ром на то да је рок за фор-

ми ра ње био се дам да на, ми смо по 
хит ној про це ду ри са зва ли сед ни цу 
Скуп шти не гра да и пред ло же на од-
лу ка о име но ва њу чла но ва и њи хо-
вих за ме ни ка но ве Из бор не ко ми си је 
је усво је на. Оно што је но ви на у За-
ко ну о из бо ру на род них по сла ни ка и 
За ко ну о пред сед нич ким из бо ри ма, 
је сте да ва ње ши рег спек тра овла-
шће ња град ским из бор ним ко ми си ја-
ма. По ред ло кал них из бо ра, град ске 
из бор не ко ми си је ће би ти над ле жне 
и за спро во ђе ње из бо ра за на род не 
по сла ни ке и пред сед нич ке из бо ре. 
На дам се да ће ова ко ми си ја ра ди-
ти кон струк тив но. Чла но ви ко ми си је 

су пред став ни ци од бор нич ких гру па у 
ми тро вач ком пар ла мен ту, сра змер но 
њи хо вим сна га ма, од но сно бро ју од-
бор ни ка, ре као је Ми лош Ми шко вић, 
се кре тар Скуп шти не.

Из бор на ко ми си ја Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца се са сто ји од пред сед ни-
ка, за ме ни ка пред сед ни ка, осам чла-
но ва и њи хо вих за ме ни ка. Ко ми си ја 
има се кре та ра и за ме ни ка се кре та ра.

На дан сту па ња За ко на на сна гу, 
у Срем ској Ми тро ви ци је упи са но 
68.911 би ра ча у Је дин стве ни би рач ки 
спи сак. Чла но ви и за ме ни ци чла но ва 
Из бор не ко ми си је у стал ном са ста ву 
се име ну ју на пред лог од бор нич ких 
гру па, сра змер но њи хо вој за сту пље-
но сти у укуп ном бро ју од бор ни ка, ко-
ји при па да ју од бор нич ким гру па ма, с 
тим да ни јед на од бор нич ка гру па не 
мо же да пред ло жи ви ше од по ло ви не 
чла но ва и за ме ни ка чла но ва из бор не 
ко ми си је у стал ном са ста ву. Име но-
ва њу но вих чла но ва прет хо ди ло је 
гла са ње о раз ре ше њу до са да шњих 
чла но ва Из бор не ко ми си је. А. П.

Пред сед ник: Вла ди мир Са на дер, 
ди пло ми ра ни прав ник из Срем ске 
Ми тро ви це.

За ме ник пред сед ни ка: Да ни ца Не-
дић, ди пло ми ра ни прав ник из Чал-
ме.

Чла но ви: Ве ра Ни ко лић, ди пло-
ми ра ни прав ник из Ма чван ске Ми-
тро ви це, Је ле на Ђон лић, ди пло ми-
ра ни прав ник из Срем ске Ми тро-
ви це, Вла ди мир Ра до са вље вић, 
ди пло ми ра ни прав ник из Срем ске 
Ми тро ви це, Алек сан дра По по вић, 
ди пло ми ра ни прав ник из Срем ске 

Ми тро ви це, Адри ја на Ми шче вић, 
ди пло ми ра ни прав ник из Срем ске 
Ми тро ви це, Ми лан Не дељ ко вић, ди-
пло ми ра ни прав ник из Срем ске Ми-
тро ви це, Рај ко Се ку лић, ди пло ми ра-
ни еко но ми ста из Срем ске Ми тро ви-
це, Сне жа на Ба биј, свр ше ни гим на-
зи ја лац из Срем ске Ми тро ви це.

Се кре тар: Ми лош Ми шко вић, ди-
пло ми ра ни прав ник из Срем ске Ми-
тро ви це

За ме ник се кре та ра: На та ша Ла-
баш, ди пло ми ра ни прав ник из Срем-
ске Ми тро ви це.

Стал ни са став Из бор не ко ми си је 

Ми лош Ми шко вић

Са сед ни це

По ред ло кал них из бо ра, Град ска из бор на ко-
ми си ја ће би ти над ле жна и за спро во ђе ње из-
бо ра за на род не по сла ни ке и пред сед нич ке 
из бо ре, ре као је Ми лош Ми шко вић, се кре тар 
Скуп шти не
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Ка ко допузaти до
рав но ду шно сти пре ма Ру си ји 
Иакосеближивећ22.годишњи

ца почетка бомбардовања
Србије,намасујошувексвежа

сећања на застрашујућу медијску
кампањуЗапада,која јетребалода
бомбардовање једне европске
земље учини не само оправданим
него и неопходним. Дословно исти
образацмедијскекампањеодвијасе
противРусијекакобисепотпаљива
њератауУкрајинипочеткомпроле
ћа учинило не само оправданим
него и неопходним, па и хуманим.
Србији се спочитава да би њено
устезање од осуђивања Русије
моглодајеуспоринатзв.европском
путу.
БилоилинебилоратауУкранији,

српскаспољнаполитиканемајавни
одговорнапитањештаћеостатиод
односа саРусијом кадСрбија буде
морала да усагласи своју спољну
политику са ЕУ. На таква питања
српскизваничнициобичноодговара
ју да то сада није тема, јер није
прoшловремекадсеспољнаполи
тикаЕУморапресиликатиуСрбији.
Овакво резоновање указује да

српска спољна политика мора да
избегавадаодносесаРусијом,отво
рено пројектује на дужи временски
период. Као да се рачуна да ће се
нештосамоодсебедогодитиштоће
олакшатибирањестране. Илишто
ће учинити бирање стране изли
шним.Као, например,даће српско
јавно мнење допузaти до стања у
коме се неће губити избори ако се
окренулеђаРусији.
Може ли српско јавно мнење

допузaти до равнодушности према
Русији?Може,алинеусмислудаће
сеоноизразитоокренутинекомдру
гом, већ у смислу равнодушности
премасопственомдуховноисториј
ском идентитету, који садржи и
наклоност према Русији. Ако се
занемари сопствено писмо, истори
ја,вераимитовикојинасодређују,

нема изгледа да опстане ни русо
филство које се храни преко истог
корена.Кадсеонопретежноугаси,
тоћебитипоузданзнакдасусевећ
угасила светла наспрам којих смо
некада читали. Тада већина Срба
нећебитинирусофили,ниевропеј
ци, већосновнеобрачунске једини
це,лишенеархаичнебригезаћири
лицуиепскопесништво.
Српски званичници стално пона

вљајукакоСрбијахоће„добреодно
се са ЕУ, са САД, са Русијом, са
Кином,сацелимсветом”.Разумесе
да„добриодносисасвима”незначе
да су нам у срцу сви једнаки. Јер,

ако појам „добрих односа” служи у
описивањуодносасадржавамакоје
су 1999. бомбардовале капиталние
илокалнемостовесађацимапеша
цима, емисионе торњеве и телеви
зијскезградесазапосленимаивозо
весапутницима,онникаконеможе
да детерминише и везу између
СрбијеиРусије,којајесамозаосло
бођењеБеоградадала976живота!
Већина Срба и не помишља да

Србија неће моћи понети у ЕУ и
посебностсвојевезесаРусијом,па
већински подржава председника,
који јој се чини способним да ту
посебност прошверцује у европску
заједницу.

ВећданаснемалибројСрба,који
се декларишу као грађанисти види
српске митове, у које спадају и
посебнеемоцијепремаРусији,као
опасну материју на граничном пре
лазуизмеђуСрбијеисрећногЗапа
да.Тоједеломирезултаткампање
противсрпскихмитоваиздеведесе
тихгодинапротеклогвека,којајеу
пролеће1999.дезавуисана,изгледа
привремено.  Опет је живнула па
сада и Срби спочитавају српској
већинидајеизмеђуРусијеиСрбије
превишегеографиједабисевидели
историјаипрошлост.
Србија је данас поуздано прое

вропска и поуздано проруска. Има
запредседниканајпоузданијегевро
пејца,Вучића.Има,богме,запред
седникаинајефикаснијегрусофила,
Вучића.

Србијаипакнеможедакажеда
зна како ће сутра изгледати
њениодносисаРусијом.Пого

товуштомеђусрпскимрусофилима
постоји битна разлика. Њихова
већина,онаодкојеЗападочекуједа
допузи до равнодушности према
Русији,усхићена јеРусијомзбогСУ
– 35, С – 400 и огромних резерви
гаса,симболамоћипожељнезапри
јатељство.ДругиСрбисурусофили
због „Светог тројства” Андреја
Рубљова и ћирилице коју су Руси
добилипрекоСрба.
Уовојдругојфелирусофила,пре

бивапосебноствезеизмеђуРусаи
Срба.Тапосебностијестедугороч
на мета културног преобликовања
Срба и сужавањањиховог знања о
томекосу.Јер,аконезнајукосу,а
запутили су се, они засигурно не
знајуникудаиду.
Срби, наиме, не могу стићи на

местоНемацаусутрашњици, јер је
оно резервисано само за Немце.
Могу стићи на своје место, препо
знатљивосамоузусловдазнајуко
су.
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Ве ћи на Ср ба и не по ми
шља да Ср би ја не ће 
мо ћи по не ти у ЕУ и 
по себ ност сво је ве зе са 
Ру си јом, па ве ћин ски 
по др жа ва пред сед ни ка, 
ко ји јој се чи ни спо соб
ним да ту по себ ност про
швер цу је у европ ску 
за јед ни цу

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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Нор ма ли зо ван рад ле ка ра
у ми тро вач ким се ли ма

Од прошле седмице, рад амбуланти
Дома здравља у сремскомитровачким
селимајенормализованифункционише
премарежиму.који јеважиопрепогор
шањаепидемијскеситуације,узрокова
не ширењем корона – вируса. Наиме,
мештаниБешенова,ШуљмаиГргурева
цалечилисусеуВеликимРадинцима.
Збогповећаногобимапосла,лекарико
јисудотадарадилиуселима,регруто
ванису запомоћу ковидамбулантама
и на вакционом пункту. То је негативно
утицало на пружање здравствене за
штитеуруралнимкрајевима, јерсупа
цијентиморалидапутујудодругихсела,
апојединисузбогтогаиодустајалиод
прегледа.Ипак,лекариопштепраксесу
поновонасвојимредовнимраднимме
стима,амештанисузбогтогавеомаза
довољни.
– За сада свефункционишедобро, с

обзиромнатодајебиоједанпериодка
далекаранијебилоунашемселу.Веро
ватно због потребаоко корона  вируса
уграду.ЗатовремесмоишлиуВелике
Радинце.Насрећу,садасулекарипоно
во туимени томного значи.Имаосам
четири операције канцера, а тренутно
идем на зрачење, односно радиотера
пију,такодасвакогдругогмесецадола
зимпоупуткодлекараопштепраксе,да
бихмогаоићинаконтроле.Многомије
лакшекадатомогудобитиусвомселу.
Нашимедицинскирадницинампомажу
иобјаснекаданамнештонијејасно,ис

причаојеЖивкоЈовановић,пацијентиз
Бешенова.
Мештаникажудајелекарнаселупо

требан, углавном старијимљудима, јер
јевеликибројмладихнапустиоБешено
воиживиуграду.
– Нема ни села, уколико у њему не

ма основних ствари за живот, као што
су здравствена заштита, пошта,инфра
структура... Много младих људи се од
селило, а досељава се један број Бео
грађана, Новосађана... Срећом, нешто
сепочелодешаватиикоднас.Лаганим
темпомсепобољшаваквалитетживота,

међутим,требалобијошмногогодинада
прођедаопетдостигнемоонајбројста
новника,којисмоималинекада.УБеше
новуушколијеранијебиловишеђакаи
топодваодељења,једногразреда.Би
лобидобро када би седевојке почеле
удаватизамомкенаселу.Садасвемла
дежеледаживеуграду,сматраБешено
вацЛазарКованџић.
ЛекаропштепраксерадиуБешенову

уторкомичетвртком,аосталимрадним
данима јеуВеликимРадинцима.Током
једногданајависеокочетрдесетпације
ната.ДокјерадилауВеликимРадинци

Ам бу лан та у Бе ше но ву

Жив ко Јо ва но вић Ла зар Ко ван џић 
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ма,дневнојепрегледалаипоседамде
сет пацијената из четири села, кажедр
БојанаЛазић.
– Ако говоримо о неком уобичајеном

стању, четрдесетак прегледа дневно је
реалност. То може лако да се одради,
притом,баремдесетпацијенатадођеса
модапродужиредовнутерапију.Тосамо
звучикаовеликибројпрегледа,кадасе
изговори,објашњавадрЛазић.
Кад је у питању корона – вирус, ста

тистикаоболелихнеразликујесемного
одонеуградскимсрединама,собзиром
натодасевирустренутноширимного
брже.Упочеткуепидемијебило јетеже
усмерити пацијенте са симптомима ви
русадасејавеуковидамбуланту,међу
тим,садајеситуацијабоља.
–Дешавалоседаимајугрлобољуили

појачаноцурењеизноса,паимјенесхва
тљиводајетосимптомкорона–вируса.
Међутим,досадасувећнаучилигдеби
требалодасејавесатаквимздравстве
ним стањем. Иако су бројке заражених
велике, примећујем да пацијенти више
нисутоликоподтензијом.Позитиванре
зултатнаприсутноствирусауњиховом
организму, више не доживљавају тако
страшно.Симптомисумногоблажи,него
напочеткуепидемије,пасуионимирни
ји,изјавилаједрЛазић.

Алек сан дра Плав шић

Претходних дана су се пацијенти у
Бешенову најчешће јављали лекару
опште праксе због повишеног крвног
притиска, нерегулисаног дијабетеса и
стомачнихпроблема.ДрБојанаЛазић
јеистакладајеузрокнајчешћеисти,а
тојеисхранатокомзимскогпериода.
– Саветујем својим пацијентима да

конзумирајуразноврсну хрануидане
претерују са уносоммасти.Идаље је
актуеалан свињокољ у сеоским дома
ћинствима,такодаје,каоисвакезиме,
тоједанодводећихузроказајављање
здравствених проблема, нагласила је
дрЛазић.

Здрав стве ни 
про бле ми због 
ма сне хра не

др Бо ја на Ла зић

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА

Име но ва на оп штин ска 
Из бор на ко ми си ја
НаседнициСкупштинеопштинеРума,

која јеодржана11.фебруара,донета је
одлука о разрешењу и потом именова
њупредседника,заменикапредседника,
чланова и заменика чланова Изборне
комисијеопштинеРумаусталномсаста
ву.ОвановаодлукаоИзборнојкомисији
једонетајерсу8.фебруараступилена
снагунедавноусвојенеизменеуизбор
нимзаконима.
НаосновуЗаконаолокалнимизбори

ма,свескупштинеградоваиопштинасу
дужнедаурокуодседамданаоддана
ступања на снагу тог закона, изаберу
нове изборне комисије у процедури и у
структурикаквајезакоснкипредвиђена.
–Изменесесастојеутомедасупред

лагачи чланова Општинске изборне ко
мисијеусталномсаставу,значипредсед
ника, заменикапредседника, члановаи
заменика чланова, одборничке групе у
саставукојесуималенапочеткуманда
таСкупштине.ПоштоСОРумаимафор
миранетриодборничкегрупе,којесуза
држале свој саставодпочеткамандата
досада,онесумогледабудупредлага
чи.Кадасуупитањусекретаризаменик
секретараопштинскеИзборнекомисије,
предлагачјепредседникСкупштинеита
двачланаОпштинскекомисијеучеству
ју уњеномрадубез праваодлучивања
–појасниојепредседникСкупштинеоп
штинеСтеванКовачевић.

На овој седници за в. д. директора
Градске библиотеке „Атанасије Стојко
вић“јепоновоименованДамирВасиље
вићТоскић,докје
констатованаоставкаБраниславаПа

вића,досадашњегв.д.директораУста
нове„Солидарност“.
Наовоместоодборници суименова

лидипломирануекономисткињуДрагану
Матијевић.

С. Џа ку ла

Сте ван Ко ва че вић

ИН ФРА СТРУК ТУ РА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ

У Ру ми се гра ди но во
цен трал но сто ва ри ште
Ново и савременo централно стова

риштекојећебитинамењено,пресве
га, за потребе пруге за велике брзине
Београд–Суботица,алиикомплетног
северног правца српских железница,
градићесеужелезничкојстанициРума
–кажесеусаопштењу„Инфраструкту
ражелезницеСрбије“.
„Инфраструктура железнице Србије“

је потписала уговор о изградњи овог
објекта са фирмом „Percompany“ Бео

град у заједничкој понуди са фирмом
„Panekspres“изЛучана.
Површинаобјекта је 600 квадратних

метара, а вредност уговора је 14,75
милиона динара.Овај уговор подразу
мева,поредизградњеобјектапоприн
ципу „кључ у руке“  и  пројектовањеи
обезбеђивање потребних дозвола, без
могућности додатних и вишкова радо
ва.
Имајућиувидуда јебрзапругаБео

град –Суботица један од
највећих и најзначајнијих
инвестиционих и инфра
структурних објеката у
овомделуЕвропе,уновом
централном стоваришту
биће примењени најмо
дернији стандарди за
градњу оваквих објеката.
Овајновиобјекатћебити
изграђен у железничкој
станици у Руми, у непо
среднојблизиниизлазаса
ауто–путаЕ–70.Рокза
завршетак радова је 12
месеци. С. Џ.Бу ду ћи из глед објек та (фо то: сајт ИЖС)
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БЕ О ЧИН: ПРО МО ЦИ ЈА ДО БРО ВОЉ НОГ СЛУ ЖЕ ЊА ВОЈ НОГ РО КА

Ра сте ин те ре со ва ње де во ја ка 
за слу же ње вој ног ро ка

Оба ве зно слу же ње вој ног ро ка је уки ну то 2011. го ди не, ка да је на сна гу сту пи ло 
до бро вољ но слу же ње вој ног ро ка. У по чет ку је ин те ре со ва ње би ло ма ње, ме ђу тим, 
из го ди не у го ди ну ра сте. Ја вља ју нам се за ин те ре со ва ни мла ди ћи, али и де вој ке, 
ко јих је све ви ше, об ја снио је пот пу ков ник Дра ган Ди мо ски, на чел ник Цен тра Ми ни
стар ства од бра не Но ви Сад
У петак, 11. фебруара у

Беочину јеодржанамедијска
промоција добровољног слу
жењавојногрокауорганиза
цији локалне самоуправе и
Регионалног центра Мини
старства одбране Нови Сад.
Циљ промоције је упознава
његрађанасаобавезомуво
ђења у војну евиденцију и
начином пријаве кандидата
задобровољно служењевој
ног рока. Том приликом су
Беочинци могли да сазнају
нешто више и о курсу за
резервне официре, али и о
заснивању радног односа у
ВојсциСрбијеусвојствупро
фесионалногвојника.
–Обавезнослужењевојног

рока је укинуто 2011. године,
када је на снагу ступило
добровољно служење војног
рока.Упочеткујеинтересова
ње било мање, међутим, из
годинеугодинурасте.Јавља
ју нам се заинтересовани
младићи,алиидевојке,којих
јесвевише.Свизаинтересо
ваникандидатисемогуприја
вити у Центру Министарства
одбране за локалну самоу
правуНовиСад,алииуједа
наест наших канцеларија
Јужнобачког округа. Такође,
отворен је конкурс који ће
трајати до 31. марта, наме
њен полазницима курса

резервнихофицирародаави
јације. Свим кандидатима до
27годинастарости,којиуспе
шно прођу селекцију, као и
обуку за падобранце и лета
че, након завршетка курса,
Министарство одбране ће
понудити заснивање сталног
радног односа, објаснио је
потпуковникДраганДимоски,
начелник Центра Министар
стваодбранеНовиСад.
Пореддобровољногслуже

ња војног рока, посетиоци
штанда у Беочину су имали
прилику да се информишу о
школовањуусредњимструч
ним војним школама, Војној
академији и Медицинском

факултету Војномедицинске
академије.
–Овимпутемпозивамосве

младићеидевојкедасепри
јаве за служење добровољ
ногвојногрока,какобипоста
ликвалитетнијиљудиидали
допринос својој земљи. Ми
имамо само једну државу, а
то јеСрбија за коју требада
дамосвештоможемо.Овоје
један од првих корака, када
млад човек својим активно
стима може да допринесе
безбедности и одбрани своје
земље.Поносансамнавели
ки одзив деце у Беочину, а
школа је приступила врло
одговорно томе да приближи

децирадВојскеСрбије,пору
чио је Милан Новаковић,
начелник Јужнобачког управ
ногокруга.
Општина Беочин се радо

прикључила организацији
промоције добровољног слу
жењавојногрока.Обраћајући
се присутнима, председница
Општине Мирјана Малеше
вић Милкић је истакла
важност информисања мла
дихомогућностимазањихо
ву даљу каријеру, служећи
Србији.
– Нама је битно да младе

генерацијесхватеукојојмери
будућност Србије зависи од
њих, односно од њихове
добре воље. Носталгично
смо разговарали о прошлим
временима,кадајепостојала
обавезаслужењавојногрока.
Сматрам да је то био добар
психо физичкитестзамла
демушкарце, а истовремено
веома корисна ствар у одра
стању.Безобзиранапопула
ран начин живота, у ком се
младиљудинекрећудовољ
но и предуго седе испред
рачунара, желимо да схвате
да овакав вид ангажовања
може бити и професионалан
идаћевојскасигурноучини
ти све да им омогући напре
дак, поручила је Мирјана
МалешевићМилкић,председ
ницаОпштинеБеочин.

А. Плав шић
Фо то: Б.Ту ца ко вић

Дра ган Ди мо ски Ми лан Но ва ко вић
Мир ја на Ма ле ше вић 
Мил кић

Про мо ци ја до бро вољ ног слу же ња вој ног ро ка
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Поводом обележавања
Међународногданабезбед
ностинаинтернету,усреду,
9.фебруарауГрадскојкући
уСремскојМитровици,одр
жана је трибина за родите
ље.Њимасетомприликом
обратио Игор Јурић, пред
ставникЦентразанесталуи
злостављану децу, који је
говориооопасностима које
вребајунаинтернетуикако
родитељимогупомоћисво
јојдецидасеодтогазашти
те.
– Истраживање наше

партнерске организације из
Хрватске је показалода 94
одстодецесредњошколског
узраста је добило поруке
или садржаје, путем дру
штвенихмрежаса сексуал
номконотацијом.Четрдесет
одсто деце има два или
фишепрофиланадруштве
ниммрежама,штопредста
вља занимљив податак и
питањезасвенасје,зашто
их деца имају.Најзабриња
вајући податак је да је 14
одсто деце примило или
послало своје фотографије
иливидеозаписеукојима
су обнажени, а пет одсто
њих је било условљено,
односно,нечимуцењенода
тоучини.Управотауценаје
највећи проблем данашњи
цесакојомседеца,жртве,
сусрећуувиртуелномсвету

инатомемиморамозајед
но радити. Родитеље упо
знајемосаначинимакакосе
долази до деце, кроз врло
сликовите примере. Дајемо
савете како би сваки роди
тељизашаосаоветрибине,
са питањем, да ли чини
довољнозабезбедностсвог
детета. Та борба нас све
чека,апритомемислимна
медије, школе, надлежне
органе и породице, како
бисмо смањили злочине
којиседешавају,азапочети
су на интернету, истакао је
ИгорЈурић.
Прошле године, трибина

јебилапосвећенаученици
ма,аовегодинејеначињен
искорак, те су окупљени
родитељи. Град Сремска
Митровица је подржао овај
догађај.
–ГрадСремскаМитрови

ца и Градска управа за
образовање су препознали
важност обележавања
Међународногданабезбед
ности на интернету. Нико
бољеодИгораЈурићанеби
представио ову тему, тако
да људи схвате колико је
важно да буду упознати са
оним што се дешава на
интернету.Дамогудапрате
и контролишу своју децу.
Надамседаћемоиследе
ће године наставити ову
добру сарадњу, рекао је
ЗоранЂурић,в.д.начелни
ка Градске управе за обра
зовање Града Сремска
Митровица.

А. Плав шић

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Током посете Сремској
Митровици, Игор Јурић је
подсетио на случајеве
нестанка младих лица и
неразјашњених околности
окоњиховихнестанака. Јав
ност још увек спекулише о
могућимисходимапотрагеза
МатејемПеришемизСплита,
за којим се трага од краја
прошле године. На питање
новинара,коликосусазнања
друштвене заједнице кори
сна у таквим тренуцима,
Јурићкажедабитотектре
балидасхватимо.
 Потпуно сам сигуран да

постојеодређенасазнањаод
Матејевихдруговаилиљуди
који су присуствовали њего
вом последњем сусрету са
јавношћу,којамогудапомог
нуупотрази.Надамседаће

овај случај добити епилог.
Пружамо подршку пре свега
породици несталог, али и
свим другим људима који
траже своје најмилије. Гото
во сваке године се пријави
нестанакизмеђу1300и1500
лица, а 96 одсто њих буде
пронађено. Међутим, оних
четири одсто, имају породи
це којеживе у неизвесности
изатосматрамдабисмосви
заједноморалидасепосве
тимо решавању тог пробле
ма.Затојеедукацијастанов
ништавеомаважна,каоито
да заживе „амбер алерт“ и
регистар несталих лица.
Такоћеинформисаност гра
ђана бити већа. Говорим из
личног искуства. Управо је
незаинтересованост допри
нела томе да и моју кћерку,

ТијануЈурић,тражимотрина
ест дана. А, тада је један
аутомобил кружио данима,
тражећижртву,штоседеси
лодабудеТијана.Међутим,
нико се тог аутомобила није
сетио, нити лика убице.
Данас,кадаимамоситуацију
којанамјечудна,каошто је
кретање непознате особе
иливозила,морамодазабе
лежимо на неки начин или
запамтимо препознатљив
детаљ, како бисмо полицији
помогли да разреши потен
цијално кривично дело. У
Тијаниномслучају јетобила
отмица и убиство, у Матеје
вом нестанак или несрећан
случај,алидефинитивно,као
друштво, о томе не водимо
довољно рачуна, сматра
ИгорЈурић.

Не до ста так дру штве не од го вор но сти

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА БЕЗ БЕД НО СТИ
НА ИН ТЕР НЕ ТУ

Три би на у Град ској ку ћи

Игор Јурић Зоран Ђурић

Са трибине
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У оквиру процеса партиципативног
буџетирања, кроз који грађани својим
гласовимаодлучујуопројектимакојеће
сефинансирати из општинског буџета,
отворено је и прво инклузивно играли
штеу граду.Реч јеоигралиштусаод
говарајућиммобилијаромкојесенала
зиублизиниДневногборавка задецу,
младеиодраслесасметњамауразвоју
иВртића„Ливаде“.Тујеипостављено,
будућидајециљдасеовдедружедеца
изДневногборавкаивртића.
Игралиште је 9. фебруара обишла

председницаОпштинеАлександраЋи
рић,којајеуказалабашнатуфункцију
социјалнеинтеграциједецесасметња
мауразвоју.
–Овоигралиштејенамењеноизаде

цусасметњамауразвоју,алиињихово

играње и дружење са осталом децом.
Игралиште је покривено тартан подло
гомисвесправеуњемусуприлагођене
тако да и деца са сметњама у развоју
могу несметано да се играју и да сти
чувештине,алиидасесоцијализујуи
играју са осталом децом. Зато смо се
управоиодлучилида гапоставимона
овом месту – истакла је председница
Ћирић.
КоординатркаДневногборавкаДра

ганаПилиповић каже да настоје да се
децаиз општепопулације играју се са
децомсасметњамауразвоју.

–Тосепоказалокаозначајно,јерсу
их прихватили као своје другаре и ово
игралиштећенамбитиодвеликогзна
чаја.Овојепрвоинклузивноигралиште,
а наша деца су одушевљена и самим
тимштоседружесадецомизвртића.
Разликапостојиизмеђудеце,алиудру
жењу, они су као једни   каже Драга
на Пилиповић, координаторка Дневног
боравка за децу, младе и одрасле са
сметњама у развоју у Установи „Соли
дарност“.Пројекатјевреданшестмили
онадинараифинансиранјебуџетским
средствима. С. Џа ку ла 

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ

Отво ре но ин клу зив но
игра ли ште

Алек сан дра Ћи рић об и шла ин клу зив но игра ли ште

Дра га на Пи ли по вић

ВОГАЊ

При ја ва про тив 
зага ђи ва ча
Председница румске општине Александра

Ћирић јеупротекледвенедељесасарадни
цимаобишласваселаисамештанимаразго
варалаопроблемимасакојимасесуочавају.
–Кадасмосазналидасемештаниипољо

привреднициуВогњусуочавајусапроблемом
нелегалног испуштања осоке и загађењем
животне средине, одмах смо реаговали.
Послалисмонадлежнеинспекцијекакобисе
поднелепријаве,аизвршилацбиокажњен.На
овајначинстајемонапутзагађивачимаживот
несрединеиодржавамосвојеобећањедаће
грађани живети у чистијој и зеленијој Руми,
написала јенасвоминстаграмупредседница
Ћирић.
У конкретном случају у Вогњу загађивач је

фармасвињакомпаније„ЖитоДунав“.
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У кате го ри ји нај бо ље суве, фер мен ти са не коба си це и апсо лут ни побед ник 25. „Шид
ске коба си ци ја де“ је поро ди ца Лема јић из Шида, док је у кате го ри ји спра вља ња све
же пече не коба си це побе дио „Цекин“ из Ниша
Традиционална туристичко

 привредна манифестација
„Шидска кобасицијада“, одр
жана је у суботу12.фебруа
рауспортскојхали.Пријатни
суботњидан,многисуискори
стили да обиђу бројнештан
дове на којима су се поред
чувених сремских кобасица,
чварака, шваргли, нашли и
сиреви, колачи, чак и посуде
заспремањехранеодглине.
Председник Општине Шид

ЗоранСеменовићипокрајин
скисекретарзапољопривре
ду,шумарствоиводопривре
дуЧедомирБожићсуотвори
ли25.„Шидскукобасицијаду“.
–Великамијечастштоова

манифестација траје четврт
века и што ће ово да живи
јошдугодеценија.Желимда
се захвалим организаторима
и свима вама који сте данас
дошли у наше мало место,
рекаојеЗоранСеменовићна
отварању.
Покрајински секретар за

пољопривреду, шумарство и
водопривреду
ЧедомирБожићјерекаода

ће ову манифестацију подр
жатиипојаснио:
–Ускоро ће бити расписан

конкурс за манифестације и
организаторитребадаконку
ришу,добићеподршкуСекре
таријата.Свивикојисебави

те прерадом меса, треба до
крајанедељедаконкуришете
како бисмо одобрили ваше
пројекте.
Овегодинеукатегоријинај

боље суве, ферментисане
кобасицеиапсолутнипобед
ник25.„Шидскекобасицијаде“
јепородицаЛемајићизШида,
док је у категорији справља
ња свеже печене кобасице
победио„Цекин“изНиша.
Стеван Фаркаш, потпред

седник Удружења „Шидска
кобасицијада“ је рекао да је
затакмичењеусувојфермен
тисаној кобасици предато 40
узорака и 29 узорака свеже
печене кобасице. Сматра да

сваки регион тежи да сачу
ва своју традицију, па тако и
шидски.
Поред могућности да се

нешто купи стотине посети
лаца забављали су оркестар
ДаркаГалоње,Трубачкиорке
стар Данијела Јокановића и
оркестар „Да не умре тамбу
ра“изШашинаца.
Понуда је била шаролика

што се тиче изложених про
извода,аценеуглавномујед
начене. Један штанд је био
изузетно занимљив како по
уређености тако и по произ
водима.
–Месара „Дачо“ из Куцуре

јенајстаријауСрбији,аосно
вана је 1929. године. И још
увек траје. Све се ради као
некада, нема хемије, нема
адитива. Наше цене ника
да немогу да буду као цене
индустријских производа.
Кулен је 2000 динара кило
грам,имагаљутогионогкоји
то није, љута кобасица 1400
динара, сланина 1400 дина
ра,ашварглје600динараза
килограм, рекла је Драгана
СакачизКуцуре.
Посетилацајебилоизсвих

крајева земље, а ту су били
и гости из Словеније. Ово
годишња манифестација је
одржана под покровитељ
ством Општине Шид, удру
жења „Шидска кобасицијада“
и Туристичке организације
Шид.

Д. Попов

Спе ци ја ли те ти за све уку се

ОДР ЖА НА 25. „ШИД СКА КОБА СИ ЦИ ЈА ДА“

Дејан Маној ло вић, Чедо мир Божић, Сте ван Фар каш и Зоран Семе но вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД 

Оп шти на Шид у про јек ту 
Европ ске уни је
У сали Културно  образовног цен

траучетвртак,10.фебруара,одржа
најеседницаСкупштинеопштинеса
обимнимдневнимредомодпедесетак
тачака. Седницу су обележиле тачке
којесусеодносиленаусвајањепро
грамарадајавнихпредузећа,устано
ва,каоиразматрањепрограмарадаи
финансијскогпланамеснихзаједница
за2022.годину.
Током представљања програма

јавних предузећа, директорка ЈКП
„Стандард”СлавицаСремац је изне
ла податак да је на крају 2021. годи
не ,остваренафинансијскадобитод
345.000динараинавеладасутоком
прошлегодиненабавиликамионсме
ћар, косачицу, возило за превоз рад
никаидајејединодошлодосмањења
планакадасуупитањуорганизације
шидскогвашара.
После њеног излагања, председ

ник Општине Шид Зоран Семеновић
се јавио за дискусију и изнео изве

Зо ран Се ме но вић Алек сан дар Јо ва но вић

НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ СПОР ТИ СТИ ОП ШТИ НЕ ШИД ЗА 2021. ГО ДИ НУ

Ми хај ло и Бо ја на нај бо љи

Традиционалниизборзанајуспешније
спортисте,клубовеипојединце,одржан
јепо37.путучетвртак,10.фебруарау
сали Скупштине општине Шид. Број
награђених спортиста , клубова, спорт
скихрадника јеовегодинеимпресиван.
Напросторушидскеопштинеактивноје
око 50 спортских клубова и удружења.
Заменик председника Општине Шид
Ђорђе Томић поздравио је присутне и

честитао добитницима на признањима.
СпортскисавезопштинеШидподпокро
витељствомКоперникусРТВ–а,Шиди
узподршкуОпштине,доделио јеукупно
дванаест плакета. За најуспешнијег
спортиступротеклегодинепроглашенје
МихајлоМедић,рукометашРК „Раднич
ки 1958”, а Бојана Јовановић из БК
„Шид”,заспортискињугодине.
НаграђенисуиФК„Раднички“Шиду

категорији најуспешније мушке сениор
скеекипе,ККК„ФилипВишњић“Вишњи
ћево у категорији најуспешније женске
сениорске екипе.  У категорији јуниора
најбољисуЛазарМиловановић иВла
дана  Пешић кајакаши ККК „Филип
Вишњић“,доксуукатегоријипионирато
ЈеленаСмиљанићОК„Макс“,ЛукаСто
јановићKKK„ФилипВишњић“иМихајло
Ракић  БК „Једнота“.  Дуња Чобановић

Нај у спе шни ји спор ти сти Оп шти не Шид за 2021. го ди ну
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снепримедбе,којесусеодносилена
управљањегробљима,вашариштеми
зеленомпијацом.АлександарЈовано
вић,директорЈКП„Водовод”,истакао
једа је то предузећеостварилопри
ход од 198 милиона динара, а да су
планиралиоко204милиона.Токомго
дине,поњеговимречима, заједноса
ОпштиномШидсерадилонапобољ
шањуводоснабдевањаувидуизград
њерезервоарауВашицииизградњи
1000метарапаралелногцевовода.У
расправу програма пословања ЈКП
„Водовод”,запретходнугодинуукљу
чиосеипредседникОпштинеШидЗо
ранСеменовић,којијеизнеопримед
бу како је у неким селима дошло до
замућењаводеидатребапредузети
одређенеактивностидадотоганедо
лази.
Председник Семеновић је најавио

идвазначајнапројекта.Захваљујући
Министарствузаграђевину,Општина
ШидјеушлаупројекатЕвропскеуније
којићефинансиратимађарскаВлада,
а односи се на изградњу паралелног
цевовода и фабрике воде. Љубин
ка Пантић, директорка Музеја наив
не уметности „Илијанум”, разрешена
је,азавршиоцадужностидиректора
МузејајеименованаМаријаПокрајац,
докторандисторијеуметностиизШи
да.

Д. По пов

БК „Једнота“ и Немања Котараш  БК
„Пикасо“ сунајбољи спортисти у катего
ријикадета,аЗорицаСтојановић,тре
нерККК„ФилипВишњић“,најуспешнији
јетренер.
Награда за животно дело припала је

БранимируЂуричићу,некадашњемфуд
балском судији изШида. Горан Коваче
вић и Милош Милошевић, испред
ОпштинскогвећаиБранкоНоваковићи
Горан Вукмир испред Спортског савеза
општине Шид, доделили су медаље и
поклон пакете и осталим учесницима
овогодишњегконкурса,пасутаконагра
ђении:
ЛенаКрстановић,ЛенаСтојнић,Ленка

Јовановић,,ЛукаКрстановићиКататим,
подмладакКаратеклубаШид,ЛукаСто
јановић, кајакаш ККК „Филип Вишњић“
Вишњићево,Марко Пезић, млади тени
серТК„Сол“, РК„Раднички1958“Шид,
генерација2006ФК„Раднички“Шид,БК
„Једнота“ШидиЖОК„Макс“Шид.
Михајло Медић, најбољи спортиста у

ОпштиниШидза2021.годину,исказаоје
задовољство,јерједобиоовопризнање.
– Велика ми је част да понесем ово

признање,Шид јемој град.Свиспорти
ститренирајуитрудеседабиостварили
овакавуспех.Драгомијештосамбашја
понеоовопризнање
Бојана Јовановић се тек годину дана

бави активно бициклизмом, али је и то
билодовољнодабудепроглашенаспор
тискињомгодине.
–МојтренерДушанГојићи јавредно

тренирамо и ето резултата. Наступала
самнаЕвропскомиБалканскомпрвен
ству.СарепрезентацијомСрбијеускоро
идемнаприпреме,казалајеБојана.

Д. По пов

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

По вољ ни ја
епи де миј ска си ту а ци ја
Епидемијска ситуација на територији

општинеИнђијајеидаљетешка,алије
повољнијауодносунаситуацијуупрет
ходнихмесецдана,потврдилисупред
ставници инђијског Дома здравља „Др
МилорадМика Павловић“. На састанку
Система48истакнутоједајезакључно
сапетком,11.фебруаром,натеритори
јитесремскеопштинеактивно656слу
чајевазаразекоронавирусом.Како је
истакла докторка Данијела Бељић, ве
ћина случајева је са благом клиничком
сликом.
–Великибројнашихсуграђанајавља

сеидаљеуковидамбуланте,аликада
упоредимо број од прошле и претпро
шленедељедошлоједозначајногпада
броја првих прегледа. Смањује се број

тестираних пацијената, на дневном ни
воуимамоод70до100тестирања,али
јенамидаљеистибројпозитивних,око
половина од укупног броја тестираних
објаснилаједрБељићидодала:
Лекариидаљеапелујунаграђанеда

севакцинишуипридржавајупрописаних
епидемијских мера, нарочито особе са
већнарушенимздрављем.
–Идаље јевеомаслабодзивзапр

вувакцинуизбогтогаапелујемонана
шесуграђанедасевакцинишу,јерјето
једининачиндасеизборимозакорона
вирусомистаклаједрБељићизинђиј
скогДомаздравља,додавшинакрајуда
поменута здравствена установа распо
лажесасвимвакцинама,којесудоступ
неунашојземљи. М. Ђ.

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Изградња
логистичког центра

Пратећи своје стратешкеправцераз
воја и постављене циљеве, логистичка
компанија „Трансфера“ је одлучила да
седиште својефирмеизБеограда пре
баци у Нове Бановце. Тако је у току
изградњапрвоглогистичкогцентра,као
иширегпројектастварања„Трансфера“
логистичкогпарка.ПредседникОпштине
СтараПазоваЂорђеРадиновићобишао
је објекат компаније и том приликом
изјавио да је веома поносан на тошто
велика компанија попут ове сели седи
ште у Нове Бановце, чиме се доказује
коликојеопштинаСтараПазоваповољ
нопословноокружење.

Површина првог логистичког центра
биће 30.000 метара квадратних.
Kомпанијатренутнобројипреко20кан
целаријаширомСрбије,запошљава250
радника,ауБановцимајеупланузапо
шљавање још 100њих.Највећи разлог
пресељења фирме у Нове Бановце
управојелокација,каоичињеницадаје
Старопазовачка општина окренута при
вреди,истичеДушкоРадовић,генерал
ни директор компаније „Трансфера“
ДОО.Радовинаизградњизапочетисуу
јуну2021.годинедокјесвечаноотвара
њепланираносрединоммартаовегоди
не. Д. Г.

Ђорђе Радиновић обишао радове
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ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Обу ка пољ о при вред ни ка
УзградиОпштинеИнђијау

среду,9.фебруараодржанаје
још једнаунизуобукапољо
привредника за коришћење
дигиталне апликације „Agro
Life“зауправљањепољопри
вредним земљиштем и пода
така са метео  станица. Уз
помоћ савремених информа
ционих технологија пољопри
вредници са територије оп
штине Инђија имају прилику
да унапреде пољопривредну
производњу, којаћеимдоне
ти веће и квалитетније при
носе. Апликација је бесплат
на и помоћуње ће се лакше
управљати закупљеним зе
мљиштем. Како су истакли
представници Националне
алијансе за локални економ
скиразвој,основнепредности
апликацијесулакшаконтрола
и планирање пољопривред
ном производњом, рациона
лизација трошкова, прецизна
временскапрогнозаипредви
ђање активности у складу са
њомидруго.
– Циљ пројекта јесте уна

пређењепољопривреднепро
изводње на локалном нивоу,
увећавање приноса, продук
тивностиишто јенајважније,
очување квалитета пољопри
вредног земљишта. Фокус
пројекта је пољопривредно
земљиште у државној своји
ни које је у закупу алипроје

кат, генерално, обухвата сво
пољопривредно земљиште ,
иакосууфокусузакупци,ра
димо и са приватним пољо
привредним произвођачима
истакаојеСтефаносЈовићиз
НАЛЕД–а.
Јовићјенавеоидасеапли

кацијом прати и прецизна
временска прогноза за десет
дана,такође,можесепредви
дети примена агротехничких
мера, у реалном времену се
прати стање биљне културе
асветоузпомоћметеоста
ница које су постављене на
седамлокацијанатериторији
општинеИнђија.

Обуке које се одржавају у
Инђијидеосупројекта „Диги
тализација општинског упра
вљања земљиштем“, који је
подражаоОтворенирегионал
нифондазајугоисточнуЕвро
пу–„Модернизацијакомунал
них услуга“, а кроз програм
Немачког савезногМинистар
ства заекономску сарадњуи
развој. Уговор о реализацији
јепотписанујуну2020.године
измеђуНАЛЕД–аиОпштине
Инђија. Цео износ финанси
ранјебезучешћаопштинских
новчанихсредстава.
Како је истакаошеф Каби

нета председника општине

Инђија Немања Милојевић,
поменутипројекатодвеликог
је значаја задаљиразвој по
љопривредне производње у
тојопштини.
– Податак да је општина

Инђија једнаодпетлокалних
самоуправауСрбијикојаима
најсавременије метео  ста
нице и опрему за праћење
временске прогнозе, усева и
других параметара, показује
колиководиморачунаопољо
привредницима и колико нам
јесталодапољопривредакао
гранапривредебуденанајви
шеммогућем нивоу рекао је
Милојевић. М. Ђ.

Обу ка за по љо при вред ни ке 

ЈП „ИН ГАС“ ИНЂИЈА

Снаб де ва ње га сом
без про бле ма
Снабдевање гасом на територији општине

Инђија је стабилно и континуирано, потврдио је
директор Јавног предузећа „Ингас“ ЗоранМили
ћевић.
–Ситуацијајесадастабилнајерсмонавреме,

током лета прошле године, извршили озбиљну
припремудистрибутивногсистемакаоисервиси
рањемерно  регулационих и регулационих ста
ница–истакаоједиректор„Ингаса“.
Онједодаодајеквалитетгасадобар.
–„Србијагас“рсдисвакодневнупроверуквали

тета гаса и израчунава средњемесечне вредно
сти и на њиховој бази издаје фактуру. Колико
потрошимогасаикаквогквалитета,толиконамсе
ифактурише.Немаместаникаквимсумњама,јер
самсистемобрачуна јетакопостављендамора
бититачаниобјективанобјасниоједиректорЈП
„Ингас“Инђија.
Милићевићјеподсетиодаовегодинезапочињу

нови инвестициони циклус изградњом гасоводне
мрежеувикендзонама.Проширењећепочетиу
викенд насељима на крчединској и бешчанској
обалиДунавааоквирнадужинамрежеизносиће
15километара.Ускороћепочетииизградњагасо
водаунасељуКрчевинеуИнђији. М.Ђ.

За ме на бан де ра у Ин ђи ји

У току је замена дотрајалих сту
бованисконапонскемрежеизаме
на самоносивих каблова у Улици
Змај Јовина у Инђији. Тај посао
обавља  „Електродистрибуција“ у
сарадњи са Општином Инђија.
Наведеним радовима обезбедиће

се побољшање напонских прилика
и стабилизација електроенергетке
мреже. Замена дотрајалих елек
тричнихстубованареднихданаће
серадитииуГолубиначкојулици,а
укупнавреднострадоваизносиоко
6,5милионадинара.
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Вра ти ти по ро ди ци
цен трал но ме сто у дру штву
Александра Чамагић, по

моћница министра за бригу
о породици и демографију, у
четвртак,10.фебрурарапосе
тилајеопштинуСтараПазова
и том приликом разговарала
са представницима локалне
самоуправеоважнимтемама
за оснаживање породице, по
пулационој политици, мерама
за поправљање демографске
структуре.Састанкусупрису
ствовали: МаринаСавић,за
меница, председника општи
не,НемањаСтикић,помоћник
председника Општине, Ивана
Ненадић, начелница за дру
штвене делатности и Рада
Жугић, директорка Центра за
социјалнирад.
Циљ оваквих састанака је

сагледавање стања на тере
ну,идаљасарадњаресорног
Министарства са локалном
самоуправом.  Похвалила је
Општину Стара Пазова, ко
ја јединауСрбијиимаСавет
запопулационуполитику,што
значи да озбиљно приступа
овојпроблематици.
–Тозначидасеовдељуди

озбиљнобаветимпроблемом
идаим јепорастноворођене
деце уфокусу,што прати по
литику државе и најновијих
мера као што је финансијска
подршка. Сведоци смо нових
прописа и увећана издвајања
за једнократну помоћ, која од
1. јануара за прворођено де
те износи  300.000 динара,
за друго и треће дете од по
100.000динара.Овденалока

лутакођепостојетаједнократ
надавања,намесечномнивоу
занезапосленемајке,давања
деци школског узраста, на
грађивање добрих ученика,
пружање социјалних услуга и
помоћи,такође,пунојеинова
тивних услуга, како сам чула
у разговору у општини Стара
Пазова. Изузетно мала стопа
незапосленостиуовојопшти
нитакођејеједанјеоддобрих
показатеља да се демограф
ска слика може побољшати,
али за јачање породице по
требна је и подршка институ
ција,рекла јеАлександраЧа
магић.
Рада Жугић, директорка

Центра за социјални рад, за
хвалиласенапосети,инагла

силадасугошћипрезентова
ли рад Центра и упознали је
сасвиммерамакојеопштина
предузима у вези бриге о по
родици.
–Захваљујући разумевању

наше локалне самоуправе и
свим мерама, које се преду
зимају, ми имамо један бољи
статус, јер смо развијена оп
штина, али има оних ствари,
које ће се одређеним закон
ским решењима и уредбама
унапређивати да би наши ко
рисници имали побољшане
условеживота,реклајеРада
Жугић, директорка Центра за
социјалнирад.
Презентовали су оно са чи

ме се суочавају, наишли на
разумевање и у даљој сарад

њиизмеђуОпштинеСтараПа
зовеиМинистарствазабригуо
породициидемографијуједан
од фокуса ће бити  подршка
младимбрачнимпаровима.
Попрвипут је уВладиСр

бије основано посебно мини
старство које брине о поро
дициидемографији,иовесу
темеприоритет.Широкајеово
област и све требадобро са
гледати, од директне помоћи
породиљама, преко њиховог
статуса и положаја на послу,
фертилномздрављужена,на
сиља у породици... Вратити
породици централноместо у
друштвуједанјеодприорите
та овог министарства, нагла
силајеАлександраЧамагић.

Зден ка Ко жик

Са ста нак са пред став ни ци ма ми ни стар тва

СЕ СНИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Усво је ни фи нан сиј ски пла но ви јав них 
уста но ва и свих ме сних за јед ни ца
Одборници локалног Скупштине

општинеСтараПазованаседнициодр
жаној у четвртак, 10. фебруара размо
трили су и  већином гласова усвојили
програме рада и финансијске планове
вишејавнихустановаи10меснихзајед
ница старопазовачке општине. Сагла
сност једатаинаодлукуоангажовању
екстерног ревизора за ревизију завр
шног рачуна буџета општине Стара
Пазовазапрошлугодину.
Одборници ће исправити погрешно

уписан назив улице у кататастарским
плановимаЈАНKАСикореуЈАНАСико
ре,какојеправоимепрвогСловакаСта

ропазовчанина, који се придружио
Народноослободилачкој борби.ИБеле
гиш би требало да добије нове називе
двеулице: такоћеулицаВојачкадасе
простиреодKарађорђеведораскрснице
саулицомСавеВукелића,докћесеули
цаСавеВукелићапродужитидопарце
ле87викенднасељауовомместу.
Одборници су именовали  чланове

школског одбора Техничке школе из
редова локалне самоуправе, док је
вршиоцу дужности директора Народне
библиотеке„ДоситејОбрадовић“изаме
никујавногпрвобраниоцапродуженман
дат.Надневномреду,нашаосепредло

гарешењаоприбављањунепокретности
у Новим Бановцима за потребе проши
рењагробља,којијетакођеусвојен.Раз
мотрени су и  предлози одборничких
групауСОСтараПазовазаименовање
члановаИзборнекомисијеопштинеСта
ра Пазова. Последња тачка седнице
била је  резервисана за одборничка
питања и одговоре, које су одборници
овогпутаподнелиуписанојформи.
Седници је присуствовало 44 локал

ниходборникакаоипредседникОпшти
не Стара Пазова Ђорђе Радиновић са
сарадницима.

Д. Г.
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Ози ме кул ту ре
у до бром ста њу

У иришкој општини пшеница је за
сејананаоко2.000хектара,аузнатно
мањемобиму,наоко150хектарапољо
привредницисузасејалијечам.Уодносу
напрошлогодишњусетву,речјеооко10
проценатавећимповршинама.
Пшеницајеуфазибокорења,видљи

војестаблобиљке,акодкаснијесетве,
овакултурајеуфазитролиска,односно
развијенасутрилиста.
Јечам,којисеранијесејеуодносуна

пшеницу,налазисеуфазивидљивости
садва–триструка.
Садасенапонекимповршинамамо

жевидетирђаналистуипепелница,а
на јечму спорадична појава мрежасте
пегавости.Инсектиуовојфазизимејош
нисувидљивииклиматскијеранозањи
ховоделовање.Насрећупољопривред
ника,зима једосадаималадостасне
жнихпадавинаинискихтемпература,па
језаочекиватидасуинсектипретрпели
досташтете.
Такође,икоровскобиљејеуфазими

ровања,а срединоммартаћесе тачно

знатикојимзаштитнимсредствиматре
батретиратиусеве.
– Можемо рећи да се озиме култу

ре налазе у доброј кондицији. Сада је
ифаза прихрањивања озимих култура.
Производња ове културе која обезбе
ђује први приход ратарима је угрожена
збогповећањаценаинпута.Минерална
ђубривасупоскупелаидо150процена
та,дизелгоривопоскупљује,хербициди
ипестицидитакође– констатујеФедор
Пушић, чланКабинетапредседника за
дужензапољопривреду.
Оно што је битно у пољопривредној

производњи су рокови извођења радо
ва.Прихранаазотнимђубривом,урејом,
требалобидајеобављенадопрвепо
ловинефебруарадабиефекатхранљи
вих материја био максимално искори
шћен.
– С обзиром на то да је на терито

рији иришке општине већина малих и
средњихпроизвођача,акооткупнацена
пшениценебудеекономскиоправдана,
имаћемо проблем са заснивањем нове

производње на јесен ове
године. Већина произвођа
ча продаје пшеницу у же
тви и у зеленој фази, када
је најјефтинија на тржишту.
Складиштење пшенице ра
де само велики произвођа
чи који чекају најповољнију
цену за продају.Извесно је
да ће ове године неки по
љопривреднициштедетина
прихрани,азбогнедостатка
средставабићеикашњења
саприхраном,штоћерезул
тирати различитим прино
сомпшенице–кажеФедор
Пушић и додаје да је зато
потребно да се произвођа
чи удружују како би лакше
превазилазили проблеме и
окопроизводњеипласмана
пшенице.

С. Џа ку ла

Пше ни ца у ири шкој оп шти ни

Фе дор Пу шић

РИ ВИ ЦА

Уско ро
21. „Да ни ви на“
Једна од најстаријих винских

манифестација у Војводини и
Србији – „Дани вина у Ривици,
биће ове године одржана 5. и 6.
марта,узпоштовањесвихепиде
мијских мера. Пријем узорака
винабићеорганизованзавикенд,
19. и 20. фебруара, од 9 до 18
часова, у просторијамаМЗРиви
ца.
Свивинарикојижеледасетак

миче,могу дадоставедвелитре
винакаоузоракзаоцењивањеи
плате500динарапоузоркувина.
Оно што је специфично за ову

годинуи21.манифестацију„Дани
вина“ је да ће стручној Комисији,
којучине10еминентнихстручња
ка, председавати Вук Вулетић,
најбољи сомелијер Балкана.
Комисијаћеузоркеоцењивати21.
фебруара.
–Мислим да ће винари препо

знати,пресвега,квалитетстручне
Комисије, транспарентност и
објективностсамогначинаоцењи
вања и наравно, као и годинама
уназад,иовенамуказатиповере
ње за све што радимо – истиче
Горан Ерор, председник Органи
зационогодбораиЗавичајногдру
штва„Фрушкогорје“изРивице.
У току су и пријаве за све оне

којисузаинтересованизаизнајм
љивање тезге у склопу  „Дана
вина“иинтересовањејеприлич
но велико. Протеклих дана су
организатори имали и разговоре
у покрајинској администрацији,
пресвегасапокрајинскимсекре
таром  за привреду и туризам
Ненадом Иванишевићем, као и
Чедомиром Божићем, покрајин
скимсекретаромзапољопривре
ду.
–Имамонајавувинараизцеле

Србијеирегионадаћеучествова
тинаманифестацији,алииподр
шку, сем Покарјине, и Општине
Ириг и Туристичке организације
Иригакојинасподржавају.Онису,
поредМЗРивицаи„Фрушкогорја“
и организатори „Дана вина“ –
истичеЕрор.
За5.мартсупланиранаиброј

натакмичења,међукојимајеоно
у брзом испијању вина и пуцању
бичем. Ту су и бројне тезге са
вином и ракијом, сухомеснатим
производима, колачима, уз неиз
бежнетамбураше.
– Позивам све који могу  да

први викенд марта проведу у
РивицинаФршкој гориинадамо
се добром расположењу, које је
синонимза„Даневина“уРивици
–поручујеГоранЕрор. С. Џ.
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МА НА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

Обе ле же на 121 го ди на
од смр ти кра ља Ми ла на
У манастиру Крушедол 11.

фебруара, одржана је свеча
ност којом јеобележена121.
годишњица од смрти краља
Милана Обреновића, првог
српског краља после дина
стије Немањић, који се са
храњен управо у овом фру
шкогорском манастиру. На
гробкраљаМилана,венцесу
положиле делегације Владе
Србије,ВојскеСрбије,Покра
јинског секретаријата за кул
туруиОпштинеИриг,апотом
сеокупљенимаобратиоМио
драгКапор,државнисекретар
уМинистарствузарад,запо
шљавање,борачкаисоцијал
напитања.
– Дуго времена је српски

народ присиљаван и убеђи
вандатребадаћутиосвојој
историји,алијетовремепро
шло.Адаћутимосамо један
минут за сваког погинулог
само уПрвом светском рату,
Србибиморалидаћутедве
годинеи136дана.Инетреба
даћутимоизатосмоовдеда
нас,даједанодважнихдога
ђаја,годишњицусмртинашег
краља Милана обележимо и
јавно кажемо и поручимо да
нисмо заборавили и  да се
поносимо својом историјом,
својомвојскомивеликанима.
Драгомијесуидецаданасса
нама,анадамседаћекадко
ронапрође,оводвориштеби
тималозасвудецуиграђане
којићедоћиовдедаобележи
моидаславиможивотидела
наших предака – поручио је
МиодрагКапор.
Он је потом подсетио на

живот и дело краљаМилана
Обреновића.

–Окупилисмоседабисмо
саједногдивногсветогместа,
изједногоднашихнајлепших
фрушкогорских манастира
Крушедола, одали почаст и
обележили годишњицу смрти
краља Милана Обреновића.
Владара, чијом је заслугом
Србија након неколико веко
ва ропства постала модерно
уређена држава и краљеви
на и на томе смо му вечно
захвални – рекао јеМиодраг
Бебић, заменик председника
иришкеОпштине.
Династија Обреновић је

ималаизузетнуулогууобно
ви српске државности после
петовековног ропства под
Турцима.ТадржавностСрби
јиијестепризнатанаБерлин

ском конгресу 1878. године,
башондакадајекраљМилан
бионачелуСрбије.Миланје
на челу Србије био од 1872.
годинепадоабдикацијеуко
рист сина Александра, 1889.
године.
Његову владавину је обе

лежило враћањедржавности
Србији, али и два ослободи
лачкаратасаТурскомиједан
саБугарском.Такође, крваво
гушење Тимочке буне и не
помирљив сукоб са Николом
Пашићем,којићегаикошта
типрестола.Ту јеисукобса
сином Александром који се,
без Милановог благослова,
ожениоДрагомМашин.
Милан је напустио Срби

ју 1900. године, а три године

каснијеуБечуумиреу47.го
диниодупалеплућа.Наиме,
Миланјепредсмрттражиода
не буде сахрањен у Србији,
такодајесрединомфебруара
1901.сахрањенуKрушедолу.
Само 17 година касније и
Срем и Војводина су приса
једињениКраљевиниСрбији,
такодабившикраљипакпо
чивауСрбији.
Крај династије Обрено

вић био је „Мајски преврат“
29. маја 1903. године, када
су убијени краљ Александар
и краљица Драга Машин. У
програму свечаности умана
стиру Крушедол учествовали
су ђаци и наставници ОМШ
„Теодор Тоша Андрејевић“ и
песникТодорБјелкић. С. Џ.

Све ча ност у ма на сти ру Кру ше дол

СЛА ВА ИРИ ГА И СРП СКЕ ЧИТА О НИ ЦЕ

40. награ да „Луча“ Ђор ђу Оро лиц ком
Сваке године на Св. Трифуна, 14.

фебруарапосебносвечанобудеуИри
гу,будућидатадаИрижаниобележава
ју славу Општине, али истовремено и
славуСрпскечитаоницеуИригу–прво
резањемиосвећењемславскогколача
у зградиОпштине, уприсуству гостију,
ове године умањемброју због епиде
миолошкеситуације.
Послетога,свечаностсеселиуСрп

ску читаоницу у Иригу која је, такође,
обележила своју славу Св. Трифуна и

Данчитаоницеитоугодиникадаобе
лежава180годинапостојања,18година
доделеМихизовенаграде,векодрође
ња Борислава Михајловића Михиза и
60годинаододржавањапрвогСабора
библиотекараСрема.
НаДанчитаоницесеуручујеинагра

да „Луча“ као признање за допринос
развоју културе у иришкој општини. И
ова награда је јубиларна, јер је доде
љена по 40. пут, а лауреат је Ђорђе
Оролицки из Јаска.Његово деловање

усферикултуресеодносиинаглуму,
драмско стваралаштво и луткарство.
Ђорђе је иницирао оснивање луткар
ског фестивала у Срему, а „Први лут
карскифестивалпредшколскихустано
ваСрема“одржанје2015.године.
Пореддоделе „Луче“проглашен јеи

15. почасни члан Српске читаонице у
Иригузадосадашњих180годинањеног
постојања. За почасног члана је про
глашенпроф.дрЈованМаксимовићиз
Руме. С. Џаку ла
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ПО СЕ ТА ПО МОЋ НИ ЦЕ МИ НИ СТРА ЗА БРИ ГУ О ПО РО ДИ ЦИ АЛЕК САН ДРЕ ЧА МА ГИЋ 

Стабилан амбијент
за жи вот по ро ди ца

Општину Пећинци је у четвртак, 10.
фебруара, посетила помоћница мини
стразабригуопородициидемографију
Александра Чамагић, где се састала са
председником Oпштине Синишом Ђоки
ћем.Токомсастанка,председникЂокићје
упознао гошћу са демографском сликом
пећиначкеопштине,каоисамерамако
јелокалнасамоуправаспроводиуциљу
подстицањарађања.
Чамагићјенаконсастанкаизјавилада

јенегативанприраштајпроблемнесамо
унашојземљи,већуцелојЕвропи,алије
нагласиладаимаидобрихвестиидајеу
2021.годиниуСрбијирођеновишебеба
негоу2020.години.
–Дабиседемографскебројкепопра

виле,најважнијеједакреирамоамбијент
повољан за живот породице. Општина
Пећинцијеједанодпримераместауко
јемјестабиланипријатанамбијентзажи
вот породице и свешто локалне власти
раденатомпољусигурноимазначаја.Не
мислимсамонафинансијскаиздвајања,
која су сигурно значајна, 40.000 динара

нијемалозасваконоворођенодете,већ
на једну системску подршку породици,
крозулагањеуобразовање,уздравство,
уинфраструктуру–реклајеЧамагић.
Онајеподсетиладасутокомовегоди

неуСрбијидонетедвеизменезаконао
финансијској подршци породици са де
цом.
–Бројевипоказујудаодкадајетајза

конупримениимапобољшања.Одкада
је родитељски додатак значајно већи у
односунаоноштојебиодопренеколико
година,акоузмемоуобзирда јенекада
додатакбио30.000динара,ада јеод1.
јануараовегодине300.000динара,јасно
једајеситуацијамногобоља–оценила
јеЧамагићидодаладајепронаталитетна
политикаупрвомпланурадаВладеРепу
бликеСрбије.
ПредседникЂокић се захвалио гошћи

на посети и подсетио да пећиначка ло
кална самоуправа већ традиционално
спроводи значајне мере за подстицање
рађања и да ни од једне није одустала,
без обзира на све веће подстицаје које

издвајаВладаРепубликеСрбије.
–ОпштинаПећинци за свако новоро

ђенодетедодељујеједнократнуновчану
накнаду од 40.000 динара, али то није
једина мера коју спроводимо. За свако
трећеичетвртодетеупородициборавак
увртићу јебесплатан,каоиза једноод
децеупородицамасаблизанцима.Тру
димо се да нашим породицама макси
мално олакшамо одгајањедеце – казао
јеЂокић.
Он је додао да Општина приоритетно

улажеуобразовањеиздравство,јерсуи
тоизузетнозначајнифакториуодгајању
деце,каоидакрозстипендијеирегреси
ранепутне трошковепомажеродитељи
ма и током школовања детета. Додатна
олакшавајућа околност у пећиначкој оп
штинизазаснивањепородицејеито,ка
којерекао,штозахваљујућиинтензивном
индустријском развоју запослење може
дапронађе свако кожелидаради, а то
младимродитељимапружасигурностда
могудазарадесредствазазаснивањеи
одгајањепородице.

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ 

Бес пла тан пре воз за нај ста ри је гра ђа не
Општинско веће Општине Пећинци

донело је одлуку о одобравању сред
ставаизопштинскогбуџетазафинан
сирањебесплатногпревозанатерито
ријиопштинеПећинцизапензионереи
особе старије од 65 година у 2022.
години.ПредседникОпштинеПећинци
СинишаЂокићјетимповодомизјавио
да пећиначка локална самоуправа
овоммеромжелидаолакшапутовање
старијимлицимасатериторијеопшти
не.

–Захваљујућиовојмери,нашипен
зионерииграђанистаријиод65година
могу да путују у складу са својим
потребамапотпунобесплатноумеђу
месномсаобраћајунатериторијинаше
општине.Циљнамједанаовајначин
смањимо оптерећење на кућни буџет
нашихнајстаријихсуграђана,аиздава
ћесегодишњекартекаконајстаријине
биморалидапроцедурувађењакарте
забесплатанпревозпонављајусваког
месеца–поручиојеЂокић.

Поступакзадобијањегодишњекар
тезабесплатанпревозјекрајњепојед
ностављен.Давалацуслуге,предузеће
„Аутопревоз“ из Пећинаца, издаваће
карте за бесплатан превоз на основу
доказадајеодређенолицепензионер
(чек од пензије) или на основу личне
картезастаријеод65годинакојинису
пензионери. Карте ће се издавати у
седишту предузећа „Аутопревоз“ у
Пећинцима, Улица Јове Негушевића
број1,Iспрат.

Александра Ћамагић у посети Општини Пећинци
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ШИ МА НОВ ЦИ

Уче ни ци шет њом под се ти ли
на зна чај мо чва ра
Поводом Међународног

дана заштите мочвара (вла
жних станишта), 2. фебруа
ра,који јеовегодинеобеле
жен под мотом „Акција за
влажнаподручја–заљудеи
природу“,ауциљуподизања
свести о значају очувања и
одрживог коришћењамочва
разаздрављељудииплане
те,ученициматичнеОсновне
школе„ДушанЈерковићУча“,
узрастаодпрвогдочетвртог
разреда, организовали су
једносатну шетњу улицама
Шимановаца.
Уз креативно имаштовито

израђенешеширесамотиви
ма Обедске баре (бели и
жути локвањ, бела рода,
вилин коњиц, трска, рогоз,
белоушка, жабе...), ученици
су носили плакате којима су
упознавали пролазнике са
њеним значајем, као и са
значајем свих влажних ста
ништа, а лепотом шешира
покушали су да дочарају
лепоту Обедске баре, каже
учитељицаЈеленаБожић.
– Влажна станишта обез

беђујуживот,обезбеђујухра

нузаљуде,најефикаснијесу
складиште угљеника на коп
ну,домза40постобиљнихи
животињскихврста,алисуи
омиљена туристичка дести
нација за многе. Нажалост,
мочварниекосистеминестају

трипутабржеодшума–од
1970. године изгубили смо
око35проценатамочварних
екосистема. Наши ученици
су покушали да подсете
људедајевремедасевода
и природна вегетација врате

у уништена мочварна под
ручјазадобробитсвихживих
бићанапланети–изјавилаје
Божић.
Ученицисушетњузаврши

ли постављањем изложбе
шешираухолушколе.

Ученици у шетњи

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Фор ми ра на општин ска
Избор на коми си ја
У петак, 11.фебруара одржана је 17.

седница Скупштине општине Инђија по
хитномпоступку са само једном тачком
дневног реда, формирање Општинске
изборнекомисије.Какосуистаклипред
ставници Општине Инђија, Одлука је
донета због усклађивања са изменама
Законаоизборима.

–СтупањемнаснагуЗаконаолокал
нимизборима,свелокалнесамоуправе
су у обавези да образују Општинске
изборне комисије. Изборна комисија
формирана је на предлог одборничких
група, заступљених у локалном парла
ментурекао јеЂорђеДимић,председ
никСкупштинеопштинеИнђијаидодао

да је нови закон донео више демокра
тичностиуизборнипоступак.
Изборна комисија има председника,

заменика,шестчлановаишестзамени
ка. За председникаОпштинске изборне
комисије у Инђији именован је  Никола
Малић, а за његовог заменика Марија
Божић Поповић. Чланови општинске
ИзборнекомисијесуБранкоДеспотовић,
Ана КрунићШеврт, Александар Младе
новић, Сања Дивнић, Синиша Вукоса
вљевић,МиланКалинић,МашаМарјано
вићСурла,ПредрагПетровић,Алексан
дра Марић, Никола Пуалић, Недељко
Јотановић, Александра Тувеџић, Алек
сандар Банић (секретар) и Бранислав
Мазињанин(замениксекретара).
Поменути чланови Изборне комисије

предложенисуодстранеСрпскенапред
нестранке,Групеграђана„Инђијаити“,
Групеграђана„Грађанин“иСрпскеради
калнестранке,докинђијскисоцијалисти
нису искористили право да предложе
члана Општинске изборне комисије,
иако су део локалног парламента који
бројиукупно37одборника. М.Ђ.

Фор ми ра на ОИК општи не Инђи ја
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Обо је смо глум ци. Ја сам пре Кра љев
ске по зо ри шне ака де ми је ди пло ми ра ла и 
књи жев ност у Лон до ну, са да др жим и 
ча со ве уче ни ци ма ши ром све та он лајн. У 
Лон до ну смо се Кал ки и ја на глу мач ким и 
ре жи сер ским по сло ви ма упо зна ли и за во
ле ли. На кон не ко ли ко го ди на за јед нич ког 
жи во та у пре сто ни ци, од лу чи ли смо се за 
овај по ду хват, за про је кат се о ског ту ри
стич ког до ма ћин ства и про је кат кул тур но 
 еду ка тив них ра ди о ни ца „Bal kan re tre at”’ 
и Бал кан про ду цент ска ку ћа, при ча   Ви ви
ан вон Абен дорф, чи ја је мај ка, про фе
сор ка хе ми је, ро дом из Вр шца, док је отац 
Ен глез, пси хо лог

ЕН ГЛЕ СКИ ЊА И ХО ЛАН ЂА НИН У ФРУ ШКО ГОР ЈУ РАЗ ВИ ЛИ ЕТ НОТУ РИ ЗАМ

Жи вот у Лон до ну за ме ни ли 
се о ским по сло ви ма

Енглескиња Вивиан вон
Абендорф(35)иХоланђанин
Калки Апориа (40), обоје
дипломирани глумци Кра
љевскепозоришнеакадемије
у Лондону, заменили су пре
осамгодинаживотуметропо
ли спокојем Фрушкогорја! У
Бешеновачком Прњавору на
имањуод55ари,овајнесва
кидашњи пар развија етно 
туризамиправиДрамскицен
тар!
–Обојесмоглумци.Јасам

пре Краљевске позоришне
академије дипломирала и
књижевност у Лондону, сада
држим и часове ученицима
широмсветаонлајн.УЛондо
ну смо се Калки и ја на глу

мачкимирежисерскимпосло
вима упознали и заволели.
Наконнеколикогодиназајед
ничког живота у престоници,
одлучилисмосезаовајподу
хват,запројекатсеоскогтури
стичкогдомаћинстваипроје
кат културно  едукативних
радионица„Balkanretreat”’и
Балкан продуцентска кућа,
прича   Вивиан вон Абен
дорф, чија је мајка, профе
сорка хемије, родом из
Вршца, док је отац Енглез,
психолог.
Кадaсу2017.годинестигли

из Лондона  у мало село на
Фрушкој гори  представљали
суправусензацијузамешта
не Бешеновачког Прњавора!

Купили су оронулу кућицу са
имањем од 40 ари, коју су
потпуно адаптирали и рено
вирали, док су свом имању

придодали додатних 15 ари,
којеунајмљујузапластеники
оборзасвињемангулице.
–Почелисмосаидејомда

Кал ки Апо риа и Ви ви ан вон Абен дорф

Ви ви ан у пластенику Кал ки са мангулицама
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Доласком овог необичног
пара у мало фрушкогорско
село, заборављено и скрај
нуто са туристичких тура,
постало  је атрактивно не
само за туристеи  посетио
це, већ и  саме мештане и
житеље околних села, који
могу да уживају у биоскоп
скимпредставама,поштосу
имВивианиКалкиомогући
ли пројекције домаћих и
страних хитова, претворив
шинапуштену сеоскушколу
убиоскоп!

Биоскоп
за мештане

на нашем сеоском домаћин
ству имамо органску произ
водњувоћаиповрћа,алисмо
умеђувременупроширилина
узгој мангулица. Пошто смо
регистровали сеоско тури
стичкодомаћинство,затури
сте и за нас правимо сокове
одзове,нане,слатко,компо
те,посетиоцимакувамодома
ћајеласагљивама,паприка
шесапилетином,рибључор
бусашараном, штоонисве
обожавају! Наше газдинство
налази се на туристичкој
мапиСремаиСрбије,алису
нам засад капацитети недо
вољни да приме све заинте
ресоване, кажеКалки,родом
из холанског града Лурдена,
који се поред глуме, бави и
режијомиписањемдрамских
комада.
Искористивши паузу због

ковида,ВивианиКалкипра
ведваапартмана за туристе
сачетириидвалежаја,ито
све сопственим средствима
узпомоћродитељаиприја
теља, очекујући и  помоћ
државеСрбијекрозпројекте.
– Организовани су нам

дани–радупластенику, хра
њењемангулица,помоћмај
сторимаупроширивањуобје
ката, сређивање дворишта.
Вивиандржичасовекњижев
ности онлајн, ја засад не
пишем због ових обавеза.
Зими ми поготово недостаје
глума, режија,  пробе и  рад
саколегама.Двегодинеуна
зад, настао  је застој због
короне са нашим едукативно
 креативним радионицама,
алисуитуристичкепосетеиз
света стале.  Иначе, овде је
све врвело од туриста!  До
прошле године,угостилисмо
око300туристаиз25земаља
света са свих континената.
ДолазилисунамгостиизКон
га,Канаде,Аустралије,Јапа
на,Турске,Бразила,Индије,с
поносом причају Вивиан и
Калки.

Нар ци са Бо жић

СНЕ ЖА НА КОН СТАН ТИ НО ВИЋ У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Про мо ци ја збир ке пе са ма
„Птицараширенихкрила“је

назив прве збирке поезије
Румљанке Снежане Констан
тивновић, која је бројној
публици представљена 10.
фебруара у читаоници Град
ске библиотеке „Атанасије
Стојковић“уРуми.Снежанаје
почела да пише своје прве
стихове као одговор на поче
так короне и полицијски час,
објављивала их је на дру
штвеним мрежама и добила
позитивне реакције многих
читалаца.
Оно што је још занимљиво

заовупромоцијуједајењене
песме пред румском публи
ком, поред глумаца Градског
позоришта, читала наша
позната глумица Мирјана
Карановић.Мирјанасенапро
моцији званично упознала са
Снежаном, јер су контактира
лепрекоИнстаграма.
– Добијам пуно порука и

немам времена увек да их
читам, али понеки пут их
читам док нешто чекам. Увек
мислимкакобихсејаосећала
да сам на месту  некога да
некомпише,идабимибило
драгодамиодговоринапору
ке. Тако сам прочитала Сне
жанинупорукуукојој јерекла
дајепесникињаиупиталаме
је да бих читалањене песме
–реклајеглумицаМирјана

СнежанаКонстантиновић је
рекладајепочеладасебави
писањемпесамакадајепоче
ла епидемија и полицијски
час, када тада су се многи
окренули својим породицама
исеби.
–Песмесампочеладаобја

вљујем на друштвеним мре
жама, јер се тада целокупна
уметностикултурапреселили
нањих–реклајенапромоци
јиСнежанаКонстантиновић.
Прекодруштвенихмрежаје

упозналамногосличнихљуди,
који воле да читају и добила
доста позитивних коментара.
Многи су питали када и где
могудакупекњигу.
На том конкурсу за песму

„Малена душица са неба се

смеши“, која јебилапосвеће
напреминуломдечаку,освоји
лајенаграду„Сребрнианђео“
за поетску вредност песме.
Световреме,Снежанајеима
лавеликуподршкусвојепоро
дице.Написалаједосадаоко
200песама,аупрвојзбирци,
коју је штампао „Прометеј“,
местојенашло100песама.
Збирка је добила назив по

песми„Птица“,коју јеауторка
написалаинспирисанадетињ
ством.
Снежанинепесмесучитали

и глумци Градског позоришта
Софија Манојловић, Ивана
Савин и Бранко Јовичић, уз
музичкупратњуЈовицеПани
ћа.

С. Џа ку ла

Са про мо ци је

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

Скулп ту ре Љи ља не Вој во дић
Изложба скулптура „Пти

це“ вајарке Љиљане Војво
дић отворена 10. фебруара
у румскомКултурном центру,
насталајекаорезултатњене
сарадње са члановима Дру
штва за помоћ ментално не
довољноразвијенимособама
МНРО и Дневног боравка за
децуимладесасметњамау
развоју.

–Јасамправилаптицеод
теракоте, то је технички вео
ма захтеван посао, јер глина
морадасенавлажидабиби
ла податна за рад, обликује
сељудскомруком,апотомсе
сушииимамопослеватруко
јаћедатичврстинуцеломтом
облику.Мојиоблицисумали,
углавномзадверукеисвако
ко додирне скулптуру може

даобновимојпоступаккаже
ЉиљанаВојводић.
Деца и одрасли из МНРО,

као и Дневног боравка су јој
помоглиданаправе гнезда у
којасусмештенептице.
– Јаје је само по себи ап

страктнаформа,алисеовде
ради о развоју, птице које су
кренуле у неко развиће, кре
ћу у неке облике...Ти облици
су апстрактни, негде су кон
кретниигруби.Мешаласами
глинесаразличитихгеограф
скихподручја,свакаимасвоју
структуруисвојутактилнупо
вршинукојасеможедодирну
ти,такодабимождаизложба
требалодасезове„Погледај
мерукама,анесамоочима“–
истичеЉиљанаВојводић.
Драгица Вулетић, председ

ница Удружења МНРО, каже
да су грнчарске радионице
почеле 2008. године и трају
доданас,аодржавајусе јед
ном недељно, и то уторком.
РадионицуводиЉиљанаВој
водић. С. Џ.
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КОЛЕК ЦИ О НАР СТА РИХ ФОТО ГРА ФИ ЈА МИРО СЛАВ ЛИШЧЕ ВИЋ ИЗА ЗИ ВА ВЕЛИ КУ 
ПАЖЊУ СВО ЈИМ ОБЈА ВА МА НА ФЕЈ СБУ КУ

Ста ра Митро ви ца
и мла ди Митров ча ни

Нај за ни мљи ви је су фото гра фи је од 50их до 80их 
годи на. Те фото гра фи је се нај ви ше комен та ри шу. Када 
обја вим сли ку неког бив шег митро вач ког пред у зе ћа ту 
доби јам мно го комен та ра, каже Лишче вић

„Драги Мирославе увек ме пријатно
изненадите саинформацијамаи слика
ма нашег града и на томе сам Вам
захвална.Ви сте један диван господин,
чувате од заборава и преносите свима
намадивнеуспомененашегживотакоји
јеипакбиолеп.Хвалапунонасвему.“,
овојепорукакојујенафејсбукпрофилу
Мирослава Лишчевића оставила Весна
ПантовићизИнсбрука.
Тојесамоједанодстотинакоментара

које Митровчани остављају Мирославу
Лишчевићу који на свом профилу обја
вљује фотографије старе Митровице и
некадмладихМитровчана.
Лишчевић је једини колекционар раз

гледницаистарихфотографијаСремске
Митровице. Како сам каже, на жалост
једини.
–Од1984.годинесампочеопосајмо

вима колекционара да купујем разглед
ницеСремскеМитровице.Куповаосами
у Будимпешти, Загребу, Новом Саду,
Београду,аличинимиседасаразвојем
модерних технологија то је почело да
јењава.Нијељудима вишеинтересант
но,кажеЛишчевић.
Разгледнице старе Митровице из

његове колекције красе зидове митро
вачке Градске куће, Железничке стани
це,а1998.МузејСремајенаправоизло
жбу фотографију која је била веома
занимљиваиизазвала велупажњу јав
ности.
–Том изложбом су сви били одуше

вљени. Мислим да би књига у којој би
сабрао најинтересантније фотографије
садабилаинтересантна.Незнам,можда
ћуинаправитикњигу,имавремена,каже
Мирослав.
Окњизиразмишља,адотаданасвом

фејсбукпрофилуобјављујефотографије
иизазивавеликупажњусвојихсуграђа
наибројнекоментаре.
– Од 2014. објављујем на фејсбуку.

Био сам на почетку скептичан према
друштвеним мрежама, али после се
испоставило да људе то занима. Прво
самсвакиданпостављао,алиондасам
то проредио на једном недељно и то
тематски по три фотографије. Покуша
вам јададаминтересантанкоментари
пуштамљудедасамикоментаришу,која
јегодинаупитањуикосуљудинафото
графијама.Будетуипоучнихкоментара,
некитврдедазнајутачнокојајегодинау
питању,агреше,итако...Најзанимљиви
јесуфотографијеод50ихдо80ихгоди
на.Тефотографијесенајвишекомента

Мирослав Лишчевић

Мале тајне великих мајстора парка

Некад много вољен

На Мајмунцу
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ришу. Кадаобјавим слику неког бившег
митровачкогпредузећатудобијаммного
коментара. Све су то тужне приче, али
људиостављају коментаре,бивширад
нициилињиховадеца.Незнасештаје
тужније,далиЦелулоза,далиМлекара,
далиДијана,Сирмодекс...Војводина...
Свисмобилидеотогживота,тогсвета.
На питање како реагује на реакције

Мирославкажедамуједрагоштоњего
веобјавеимајуодјека.
–Јаволимкоментаре,пачакистике

ре које постављају, то значи да им је
ипакдрагокадвиденекустаруфотогра
фију. Коментари су лепи и пристојни.
Немаполитичких,неалудирамнаполи

тику. Више је то носталгија. Нећу да
кажемдајепребилолепше.Садјемно
го лепше и модерније. Некада је било
веће сиромаштво, али сви смо били
некакослични.Међутим,оноштојенај
важније,свисмоималинекинадудаће
битибоље.Ибивало јебоље.Људису
данаснекаконезадовољни,мрзовољни,
аможда захваљујући тимфотографија
ма могу да нађу трачак задовољства,
закључујеМирославЛишчевић.
Сваковремеиманештосвоје.Ностал

гијазапрошлимвременимаимладошћу
пре свега, сваког од нас дочека, кад 
тад.

С. Ћосић

Ко су три нај по пу лар ни ја чове ка у 
Митро ви ци у послед њих 50 годи на? 
По комен та ри ма које су ми људи 
оста вља ли то су убе дљи во тро ји ца 
људи које смо зва ли чика ма. Посла
сти чар Чика Веља, сли кар чика Бра
на Јолер и чика Или ја који је водио 

фол клор у КУД „Бран ко Ради че вић“. 
На обја ве њихо вих фото гра фи ја 
било је нај ви ше комен та ра. После 
сам ста вљао и дру ге људе, фуд ба ле
ре, лека ре, кари ка ту ри сте, али није 
било толи ко комен та ра на њих, каже 
Лишче вић. 

Тро ји ца „чика“
нај по пу лар ни ји Митров ча ни

Риболовац некад

Купање на Камењару

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ РУ МА

На про ле ће са на ци ја 
вла ге у објек ту
Зграда у којој је смештен Завичајни

музеј  у Руми је грађена давне 1772.
године и под заштитом је државе као
непокретно културно добро од великог
значаја.  Музеј је подигнут за потребе
школевластелинстваПејачевићипред
ставља јединствен пример „граничар
скеархитектуре”уграду.
С обзиром на то да је реч о старој

згради, једаноднајвећихпроблема са
којимасезапослениуЗавичајноммузе
ју суочавају у свом раду и коришћењу
просторајевлагауовомобјекту.Дирек
торкаБраниславаКоњевићјенајавила
данапролећепочињерешавањеовог
великогпроблема.

 – Кад почну радови, онда ћемо до
даљњег зауставити наше изложбене
активности, тако да ће ово бити веро
ватно само издавачка година за нас.
Општинајеиздвојиласредствапотреб
на по пројекту за санацију влаге, а
после ћемо видети шта даље буде
моралодасефинансира–кажедирек
торкаКоњевић.
После тихрадова, требалобидасе

створе услови и за још неке сталне
поставке,каоштојеархеолошка.Тоби
подразумевало и додатне радове на
адаптацији, које би требало радити
послесанацијевлаге.
Запослени у Завичајном музеју ће

покушати да та средства обезбеде и
крозпројектесакојимаћеконкурисати
засредства.
– Очекујемо тако једну лепу сталну

поставкууприземљукакобиитребало
дабуде.Свеморада се ради поодо
брењу Завода за заштиту споменика
културе, јер је објекат под заштитом –
указалајеБраниславаКоњевић.
Даћесепомоћиовојустановикулту

редасерешивишедеценијскипроблем
савлагом,најавилајепоусвајањубуџе
таипредседницаОпштинеАлександра
Ћирић. Она је указала да су општин
скимбуџетом за ову годину покривени
свисегментиуопштини.
– Акценат је на екологији и култури.

Поред завршетка реконструкцијеДома
војске,морамдаистакнемиулагањеу
Завичајнимузеј.Речјеосанацијикапи
ларне влаге, која угрожава зграду ове
установе културе. Пројекат је вредан
седаммилионадинараибићекомплет
нофинансиранизопштинскогбуџета–
истаклајетадаАлександраЋирић.

С. Џ.
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ШТА МИ ТО ГЛЕ ДА МО 

ДОМАЋЕ СЕРИЈЕ:
Млади и здрави као руже

Све је поче ло да се мења када је Бје ла сни мио Монтевидео, а још увек се под ра зу
ме ва ло да се ново оства ре ње прво еми ту ју на Радиотеле ви зи ји Срби је. Филм и 
сери ја су пости гли вели ки успех, дали нам „евер грин хит“ Пукни,зоро и први пут се 
нара тив мења, од губит ни ка поста је мо побед ни ци. Након тога, дола зе сери је Убице
могоца и Сенке надБалканом и више ништа није исто. Први пут уво ди мо кри ми 
жанр, који од тада до данас бру си мо
Медији одавно подразуме

вајумноговишеодтрадици
оналнихмедијскихсадржаја.
Новине,радио,филмителе
визија више нису тако уса
мљени, па иако да у својој
основи нове медијске плат
форме имају оно класичне
форме,својимконзументима
помалоподилазе,називајући
то непрестаном доступно
шћу, интеракцијом и сличим
епитетима. Прво је мирис
штампе био пресељен на
интернет, где се тиражмери
кликовима на вест. Радио је
дуго тавориодопојавефор
мекојасезовеподкаст, који
можемо описати као радио
којисеигледа.Филмителе
визија тренутно воде своје
патње. У Србији је филм у
прилично лошем положају
осим ако избором теме не
привуче гледаоце, што не
значи да тема аутоматски
јестедобарфилм.
Садругестране,телевизи

јакоднасууметничкомсми
слу доживљава једну врсту
ренесансе, али и хиперпро
дукције играног програма.
Серијеисеријалипосталису
једнаврстаобавезногпозна
вања,нештоочемусеприча

и коментарише, нешто што
биЕнглезиназвали‘мастноу’
и ‘мастси’. Ипак, домаће
серијеостављају кратакути
сак, јер их је све више и
новацкојисеуњихулажеје
свевећи,алиљудскиресур
сисенеувећавају,брушењу
сценарија се не посвећује
довољно пажње, паможемо
да имамо отворен и оправ
данстрахдаћесеовегоди
не узлета урушити као кула
одкарата.
Какојесвепочело?Готово

неприметноислучајнокаои
већина ствари код нас, које
намседогоденеочекиванои
традиционалнобез планаБ.
Телевизија нас дуго година
навикавала на маратонске
серијале из пера Синише
Павића,чијесуепизодееми
товане недељом навече од
осам часова. Таква култура
је прилично уљуљкала гле
даоце, али није привлачила
нове.Павићјесвојимсерија
ма оставио велики траг у
нашој култури, али његови
ликови су троми, успорени,
говорелатинскиуземљигде
сеслабопознајеиматерњи,
сви живе у салонцима и по
цеоданносеновепанталоне

на фалту и блејзере. Иако,
Павић непогрешиво предви
ђаштанасчека,таквесерије
нисушољачаја„брзимгене
рацијама“.
У међувремену смо увели

још један жанр, чија је прва
екранизација била најуспе
шнија до тада и постигла
историјски успех. Шотра и
РадиотелевизијаСрбијесу
показалидаумејукадахоће
инисуошљарилипосаокако
умеју. Снимљен је Рањени
ораоитакосмоепохуувели
на наше екране, а добили
смо пристојну мелодраму.
Негдеутовреме,РТСснима
култну серију Мој рођак са
села, која по први пут на
екрану приказује екстеријер,
што је продукцијски много
компликованијипосао.Радо
слав Павловић је написао
модернумелодрамусмеште
нунасело,узтопрошивајући
једнуоднајвећихшпијунских
афера у вези са агресијом
1990,чијиепилогиданасне
знамо. Свакако треба напо
менутидајенегдеутовреме
Б92емитоваосеријуВрати
ћесеродешто јебиосвоје
врстан удар на продукцију
РТСа, да би касније нацио

налнателевизијаиоткупила
правазаемитовање.
Све је почелода семења

кадајеБјеласнимиоМонте
видео,ајошувексеподразу
мевало да се ново остваре
ње прво емитују на Радио
телевизији Србије. Филм и
серија су постигли велики
успех, дали нам „евергрин
хит“Пукни, зоро и први пут
сенаративмења,одгубитни
ка постајемо победници.
Након тога, долазе серије
Убице мог оца иСенке над
Балканомивишеништаније
исто.Први пут уводимо кри
ми жанр, који од тада до
данас брусимо. По први пут
фокусвишенијенатрадици
оналном гледаоцу, већ гађа
оногновог,привлачигаоним
штоседотаданебисмоусу
дили. Гледамо сцене наси
ља, изузетно веродостојне
интимне сцене, крв и све то
одмах после Дневника. Део
јавностисесаблажњава,део
јавности се окреће домаћим
серијама, гутаих, то постаје
нова лектира и можете се
осећатиглупоудруштвуако
незнатеочемусеради.
Ипак, ове серије још увек

имајуједнуважнуствар,про
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тагониста је јунак на страни
правде и бори се за опште
добро. Промена се дешава
филмом и серијом Јужни
ветар. Никад бруталније,
никадопаснијеиникадлоши
јенисмоваспитавалидецуи
младе него овим пројектом.
Овдејеглавниликантихерој
којег сваки гледалац воли,
којинебудекажњен,којичак
добија награду јер се пење
налествицисвојемоћи,кри
минала и беса. То гледају
деца, то гледају адолесцен
ти,слушајумузикукојапрати
ова остварења, усвајају овај
моделпонашањаиверујуда
је наша земља само крими
нална сфера, и да је добро
имати новац по сваку цену.
Узмимо за пример да је пре
педесет у филму Млад и
здравкаоружа,ДраганНико
лић изговарајући реченицу
„Јасамвашабудућност“оти
шао у црни талас филмова
уместотога.Тосетумачикао
бункерисанифилмовиицен
зурауметности,алиималоје
своје позитивне стране, кри
миналац не сме да буде
херојчијићемоделпонаша
њабитиусвојен.
Свакако, имали смо пози

тивнепримере.СеријаЈутро
ћепроменитисвејестепро
менила све. На екране је
вратила прави реализам,
занатски је била серија чија
радња потиче из ликова и
њихових карактера, а најва
жније од свега била је прва
добра генерацијска серија,
која показује неприхватање
сопствене реалности и ону
последњу фазу одрастања,
болну и тешку каква јесте.
Можда једина у низу серија
која јебилапоукусумногих,
бавила се људима на прагу
тридесетихгодина,агледали
сујеидвадесетогодишњаци,
четрдесетогодишњациитако
даље.Направљенадоброда

је сви могу гледати, ништа
вулгарно, емотивно и драм
ски.
И у коначниципочели смо

да мешамо жанрове. Имали
смобиографскупричуоСло
бодануМилошевићууПоро
дици, имамоодличансцена
ристички рад у Беси, имали
смо политички трилер уТај
куну. Била су и два врло
неспретна случаја историј
ских серија са Немањићима
иАлександромодЈугослави
је, који се по субјективној
процени могу сматрати бру
ком наше кинематографије.
Пробили смо чак жанрове
који се баве надреалним и
паранормалнимпојавапопут
серија Калкански кругови и
Црна свадба, која је чак до
сада изазвала највише
пажње,јерјепочелакаопри
ча о влашкој магији, али се
завршила као надреална
причаоБеоградукаосатани
стичком центру света, те
наставак приче тек очекује
мо.
Сума сумарум, имамо

добре серије, развијамо
одличну и исплативу инду
стријску грану за коју чак
имамоикапацитетаусмислу
студија и људи. Но ипак
морамода јошмногоучимо,
морамознатидапричапочи
ње од почетка, па тако и
добрасеријаилифилммора
да почне од савршеног сце
нарија, за који је потребан
великитимислободазадуг
рад. Своје серије продајемо
на светским стриминг плат
формама, имамо могућност
дабудемоозбиљаневропски
кинематографски центар.
Почетком 20. века, Ернест
БошњакјеуСомборухтеода
направи Холивуд, био је
човек визије, али и исмејан.
Мождајењеговавизијабила
тачна.Однастозависи.

Читан ка

СТАРА ПАЗОВА

Збир ка пе са ма
Владе Канића

„Рупеудуши“јеназивзбир
ке песама кантаутора Владе
Kанића,којајеусреду,9.фе
бруара  представљена у сали
Народне библиотеке „Доситеј
Обрадовић“ у Старој Пазови.
Kанић је аутор вероватно нај
познатијетамбурашкепесмео
Срему– „Има једанкућераку
Срему“, која јепосвећенање
говом оцу Милану, познатом
земунскомкројачукојијеуБе
жанијиимаовиноград.
Садасуњеговистиховипре

певанинасловачки језик.Ово
јеауторовапетакњигапоезије

и изашла је захваљујућиДру
штву Срба у Словачкој, пара
лелно је издата на српском и
словачком, а преводилац је
писац, новинар и публициста
МартинПребуђила.
Поезија Владе Kанића је

сатканаодмотиваСрема.По
новоживи уЗемуну.Пре тога
је четири деценије провео у
лепој, богатој и уређенојНор
вешкој. Зашто се вратио? За
тоштосууНорвешкој„велике
плате,великепланине,дубоки
фјордови, али нема СРЕМА“.
 Д. Г.

Са промоције

Предавање за 
пољопривреднике

Пре да ва њем у Ста рој 
Па зо ви у че твр так, 10. 
фе бру а ра за вр шен је 
ци клус зим ске еду ка ци је 
за по љо при вред ни ке, ко ји 
је ор га ни зо ва ла Оп шти на 
Ста ра Па зо ва у са рад њи 
са По љо при вред ном 
струч ном слу жбом Срем
ска Ми тро ви ца. Са ве то
дав ци су пред ста ви ли 
по љо при вред ним про из
во ђа чи ма по тре бу укла
ња ња ам ба ла жног от па да 
од сред ста ва за за шти ту 
би ља, ко ја се већ не ко ли
ко го ди на ор га ни зу је, а са 
истом ће се на ста ви ти. 

За шти том жи вот не сре
ди не ба ви се и дру га те ма 
– пре глед тех нич ке 
ис прав но сти пр ска ли ца и 
ато ми зе ра (ка ли бра ци ја 
пр ска ли ца), ко ја до при но
си и уште ди пе сти ци да, а 
оба ве зна је од ове го ди не. 

Го во ри ли су о пред но сти
ма узор ко ва ња зе мљи
шта, ђу бре њу ра тар сих 
кул ту ра и књи зи по ља, 
ко ја би у до глед но вре ме 
тре ба ло да бу де оба ве
зна, а зна чи во ђе ње ком
плет не биљ не про из вод
ње.

Ма ло број ни при сут ни 
по љо при вред ни про из во
ђа чи су би ли за ин те ре со
ва ни да чу ју упра во о 
но вим про пи си ма у овој 
обла сти, али и да се по са
ве ту ју у ве зи пред сто је ће 
при хра не пше ни це. Прет
ход но су пре да ва ња одр
жа на у Вој ки, Сур ду ку и 
Го лу бин ци ма. Овом при
ли ком су ујед но пред став
ни ци Раз вој ног фон да 
Вој во ди не  пре зен то ва ли 
сво је ак ту ел не кре дит не 
ли ни је за под сти цај по љо
при вре де. З. К.
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

И ми же не смо кри ве
што ка ва љер ство не ста је

И ево, мо жда сам се прет ход не две не де ље нер
ви ра ла што туш и да ље цу ри, али мој мо мак је 
по стао пра ви мај стор и по но сно ус клик нуо: ‘По пра
вио сам!’, а ја сам на те две не де ље и за бо ра ви ла 
и од ср ца НАМ че сти та ла  ње му што је по пра вио, 
а се би што сам га пу сти ла да по пра ви

При ча ла сам ско ро 
са дру га ри цом и 
за јед но смо, она

ко об у че не у тре нер ке 
са ви дљи вим фле ка ма 
од ај ва ра, ко мен та ри
са ле ка ко се ди ви мо 
же на ма ко је сва ко ју тро 
уста ну и на шмин ка ју 
се, од ла зе ре дов но код 
фри зе ра и на нок те и 
јед но став но ула жу у 
свој из глед. 

Пси хо ло ги ја је и до ка
за ла да ка да се осе ћа те 
ле по, ви да је те и бо ље 
ре зул та те у жи во ту. 
Се ћам се и са ве та свог 
про фе со ра пси хо ло ги
је из сред ње шко ле, 
ко ји нам је на гла сио да 
се за при јем ни ис пит и 
на шмин ка мо и сре ди
мо, нок те да на ла ки ра
мо  јер ће мо се та ко 
бо ље осе ћа ти и бо ље 
при сту пи ти иза зо ву 
пред на ма. 

Учи ни ла сам то та да 
и за и ста је био у пра ву, 
али се би сва ко ју тро 
мо рам да ста вим под
сет ник  по тру ди се да 
из гле даш нај бо ље што 
мо жеш, на рав но у скла
ду са си ту а ци јом. Али 
не, ја на ву чем пр ве 
фар мер ке ко је ви дим и 
ста ри џем пер ког је 
одав но тре ба ло да се 
ота ра сим и та ква се 
за пу тим на по сао. Хај
де што је ју тро и што се 
углав ном та да осе ћам 
смла ће но, па не мо рам 
и да из гле дам као смла
та. 

Исто та ко смо се 
ди ви ле и оним же на ма 
ко је до зво ле сво јим 
му шкар ци ма да чи не 
ства ри за њих, по пут 
но ше ња те шких пред
ме та или по пра вља ња 
сит них ква ро ва у ку ћи. 
Је сте да и оне ве ро ват
но мо ра ју се дам сто 
пу та да их под се те да 
квар по сто ји, али не 
узи ма ју са ме шраф ци
гер у ру ке и не гле да ју 
ту то ри ја ле на Ју тју бу, 
не го то до зво ле свом 
му шкар цу да учи ни. 
Ни ти са мо оне ска чу 
ка да тек но во ро ђе на 
бе ба за пла че у сред 
но ћи, не го и то по де ле 
на рав не ча сти или бар 
до зво ле да парт нер 
уста не не ко ли ко пу та.

Да ли се же на та ква 
ро ди или то иде из 
ку ће, не знам, ве ро ват
но је по ма ло од све га. 

Ја са дру ге стра не, 
по себ но што до ла зим 
из мај стор ске ку ће, 
вр ло те шко при хва там 
да би ло ко би ло шта 
по пра вља, те гли, дрн
да, пра ви  а да бар 
ни је под мо јим над зо
ром. 

Ка да ви дим да мој 
дра ги ме ња си ја ли цу и 
ту се не што раз вла чи 
(јер је то у мо јој гла ви 
пре спо ро), ја од мах 
ска чем и бу дем у фа зо
ну ‘ај де дај то ова мо, ја 
ћу’. Имам сво ју ку ти ју 
за алат, та ко да и ако 
же ли не што сам да ура

ди  са ве ту јем, дрон
цам и на кра ју углав
ном пре у змем на се бе. 
Ка да ин си сти рам да он 
зо ве мај сто ра, јер 
углав ном опе ље ше 
же не за то што ми сле да 
се не раз у ме ју, што се и 
ме ни до го ди ло не ко ли
ко пу та, увек се по ста
рам да на сва ки мо гу ћи 
про блем или зах тев  
мој дра ги има спре ман 
од го вор. 

Ву чем оне ке се ти не 
из про дав ни це, по ме
рам на ме штај да бих 
очи сти ла, пе њем се на 
две сто ли це да окре
чим ћо шко ве ко је не 
мо гу да до хва тим. 
Бу ши ли цом ру ку јем, 
по ли це скла пам и ‘не ка 
ја ћу’ је мој мо то, чак 
иа ко се не кад и по вре
дим или ми тре ба ви ше 
сна ге не го што је имам. 
Док се ни сам опе ри са
ла. 

Ле кар ми је из ри чи то 
на гла сио да не смем да 
се на пре жем и да ду го 
на кон опе ра ци је не 
смем да но сим ни шта 
те шко. На све сам кли
ма ла гла вом и сла га ла 
се, док ми ни је ре као да 
су у пи та њу две ки ле. 
Па ка ко ја да не но сим 
ни шта те же од две 
ки ле, кад са мо оне ке се 
из про дав ни це има ју 
бар че ти ри?

Та да сам схва ти ла да 
то што сам ја ‘ја ка са мо
стал на же на’ не зна чи 
да то по сва ку це ну и у 

сва кој си ту а ци ји мо рам 
и би ти, те да ка ко учим 
се бе да до зво лим да 
пре пу стим кон тро лу 
свом парт не ру исто 
та ко и ње му до зво ља
вам да чи ни ства ри за 
ме не, за мо је здра вље, 
али и за наш дом и 
за јед нич ки жи вот. 
До зво ља вам та ко да 
ње го ва уло га, не као 
му шкар ца, не го као 
чла на јед ног до ма ћин
ства бу де оства ре на и 
да има ви ше зна ча ја. 

Ни ка ко не пра вим 
раз ли ку из ме ђу 
му шких и жен ских 

по сло ва, то би би ло 
за и ста сме шно, али 
про сто је  до зво ли те 
да сва ко има сво ју уло
гу, ма ка ква она би ла. 
За то пу сти те свог 
му шкар ца да по пра
вља, да но си ке се и да 
вам отва ра вра та, јер 
не уби ја ју са мо они 
ка ва љер ство  не го то 
и ми са ме ра ди мо.

И ево, мо жда сам се 
прет ход не две не де ље 
нер ви ра ла што туш и 
да ље цу ри, али мој 
мо мак је по стао пра ви 
мај стор и по но сно 
ус клик нуо: ‘По пра вио 
сам!’, а ја сам на те две 
не де ље и за бо ра ви ла и 
од ср ца НАМ че сти та ла 
 ње му што је по пра
вио, а се би што сам га 
пу сти ла да по пра ви.  
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СветиВалентин, свештеник имученик,
рођенјеуТерни175.године,умројеуРи
му269.године.Одсеченамујеглаваудо
ба кад је Римским царством владао цар
Клаудије. Његов празник од давнина се
слави14.фебруара, а познат је каопра
зникзаљубљених,Валентиново.
СветиВалентинјебиопрвибискупгра

даТерниуУмбристотинаккилометараод
Рима.ЗавремепапеВиктораIзаредиога
језабискупадругипознатиумбријскиби
скуписветацСветиФелицијан.Покопанје
нагробљуизванзидинаТернијатејенад
његовимгробомподигнутацрквау4.веку
удобапапеЈулија,дабипочетком17.ве
кабиласазиданакатедрала.Утојкатедра
лисеиданасчувасвечевотело.Реликвија
лобањеСветогВалентиначувасеуРиму.
УХрватскојпостојицркваижупаСветог

Валентина у Батини (Барања) кодНаши
ца,аСветиВалентинјезаштитникжупе.У
КанфанарупостојицрквицаСветогВален
тина,аунизудругихцрквапостојесликеи
олтариовогсвеца.
Свети Валентин се слави већ у раном

средњемвеку, особито уЕнглеској, а по
слеиуцеломсвету.УХрватскојсугапо
себно поштовалу верници у северо – за
паднимкрајевима.

У 15. веку, овај светац је повезан са
празником заљубљених,што се одржало
до данас. Спомендан у католичкој цркви
се слави14.фебруара, наистиданобе
лежавајугаангликанци,каоилутеранска

црква,причемуваљанапоменутидајена
немачком говорном подручју веза тог цр
квеногспоменданасаДаномзаљубљених
,,допутовала“ наком Другог светског рата
саамеричкомвојском,која јеорганизова
лабаловезаВалентиново.
Обичај бирања одабранице на Вален

тиновонајпресепроширилоуЕнглескоји
Шкотској.Познатоједасуу16.векумла
дићиостављалиљубавнепорукеичестит
кенапрагусвојеодабранице.Честиткесу
билепажљивоизрађене,обрубљенечип
комилиукрасномтракомитосувероват
нобилепрвечеститкеиразгледницеика
дапослане.
Хришћанство уклапаобичаје из разних

народаидруштаваунови,хришћанскижи
воттихнарода,патакодолазимодопрет
поставке како је обичај слављаВаленти
новакаоДаназаљубљених,кадасераз
мењујуписмаиљубавнепоруке,заправо
повезивање симпатичних паганских оби
чајаимогућеВалентиновеангажованости
окомладихпарова.УАнтичкомРиму14.
фебруара,славиласебогињаЈунона,за
штитницабрака,а15.фебруарабиоједан
кад се славио Луперцус, бог плодности,
поводомчијегслављасуљудиизмењива
липисмаипоруке. Мар ко Ми јић

РИ МО КА ТО ЛИЧ КА ЦР КВА И ЊЕ НИ ВЕР НИ ЦИ 14. ФЕ БРУ А РА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ПРА ЗНИК 
СВЕ ТОГ ВА ЛЕН ТИ НА, ЗА ШТИТ НИ КА ЗА ЉУ БЉЕ НИХ 

Шта ве же све ца из тре ћег ве ка 
и љу бав не по ру ке

ИЗ РЕ ЧЕ НЕ ПР ВО СТЕ ПЕ НЕ ПРЕ СУ ДЕ ЗА ОТ МИ ЦУ ДЕ ЧА КА

Укуп на ка зна 28 го д ина за тво ра
Судско веће Вишег суда у Сремској

Митровици,прогласилојеупонедељак,
7.фебруаракривимМарка(57),Лазара
(21),Николу(19)ЈовишићиАлексуМр
ђу(21)изСтареПазовезбогкривичног
делаотмица,малолетногПетраМитро
вића (15) изСтареПазове.Они су пр
востепеном пресудом овог суда осуђе
нинаукупно28годиназатвора,односно
Маркона10,Лазарседам,Алексашест
инајмлађиЈовишић,којијеувремекри
вичногделабиомалолетаннапетгоди
намалолетничкогзатвора.Какојерекла
судијаМилицаЦвејићобразлажућипре
суду, током овог судског процеса утвр
ђеноједасуокривљениизвршиликри
вичноделокојеимсестављанатерет,
дасубилисвесништараде,тедасуна
тајначинхтелидаприбавематеријалну
користодродитеља,јерспадајууимућ
непородицеуСтаројПазови.
Накончитањапресуде,судијаЦвејић

осврнуласенаизјавеокривљенихкоје
су дали у своју одбрану, затим навела
дајеМаркованеоснована.Оннијепри
знао извршење овог кривичног дела,
алигајеМитровићпрепознаокаоизвр
шиоца.СтаријињеговсинЛазар,којије
признаокривицу,браниоседаједошло
донеспоразума,штојесудсковећеод
бацило.Негодујућисудијинеречи,након
сталних упадања, па чак и повишеног

тонаЛазараиМарка,Цвејићкајечува
римарекладаихизведуизсуднице,та
ко да је самАлекса остао да саслуша
судијиноизлагање.
–Алексајетокомсуђењамењаосвоју

изјаву,дабирекаодасеслучајнонашао
са Марком, што је суд одбацио, као и
Николиненаводе,јерјењеговДНКпро
нађенкодоштећеног.реклајеЦвејићи
додаладајеМарковишеструкиповрат
ник, Лазар до сада није био осуђиван,
док су Алекси изречене две васпитне
мере,анајмлађиЈовишићвећимане
колико кривичних дела са елементима
насиља.
СудијаЦвејићуизјавизанашлистка

жеда јеокривљеначетворкамалолет
ногПетрадржалаузаточеништву20са

тиидајебилопитањекадаћетражити
новац.
– Они су хтели да отму и Петровог

старијег брата Александра, али нису
успелиутоме, јеримјебиозациљда
изнудеодпородицеМитровићштовећи
откуп.ГледајућисликепросторијеуБе
легишу,видиседасуонисветоплани
рали.Дечакасувезализанекусправу,
гдејеонвисиооплафон.наводисудија
Цвејић,указујућинатодачетворкакод
себенијеималаниједанмобилнителе
фон,какоихполицијанебилоцирала.
Изрицањупресуденијеприсуствовао

Петар,алијебиоњеговотацГоран,који
се захвалио судији, тужилаштву, поли
цијинаистрајности,времену,аонда је
бризнуоуплач.
– Опростите, емоције ме враћају на

снимке. рекао је Петров отац и тада
изашаоизсуднице.
Подсећања ради, отацМарко,његов

старијисинЛазаринајмлађисинНико
ла,алииЛазаревпријатељАлекса,27.
октобра,2019.годинеотелисуМитрови
ћа,поласатапрепоноћиуУлициБран
каРадичевићауСтаројПазови.Дечака
суубацилиупутничкиаутомобилмарке
пунто,аондаатарскимпутевимаодве
злиунапуштенувикендицугдесуспре
малипланкакоиколикодатражеоткуп
задечака. С. Ко стић

Судски процес уВишем суду трајао
јегодинуиподанаипроменионеколи
косудија,адошлојеидообједињава
њаслучаја,такодасеуистомпоступку
судилоинајмлађемЈовишићу,којијеу
товремеимао17година.Марку,Лаза
руиАлексиопетјепродуженпритвори
онићеостатиуњемунајвероватниједо
извршењазатворскеказне.

Не ко ли ко су ди ја
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РА ДО СЛАВ И НА ДА ИВА НО ВИЋ ИЗ ША ШИ НА ЦА СУ У БРА КУ 65 ГО ДИ НА

Ре цепт за успе шан брак

Дајемогућесачуватибракипородицу,
данас најчешће сведоче Сремци у тре
ћем добу. Брачни пар Ивановић из
Шашинацаизасебеимашездесетипет
година заједничког живота. Радослав
ове године пуни деведесет година, а
супруга Нада је млађа од њега седам
година.ОдувексуживелиуШашинцима
и како кажу,никаданисуималинамеру
даживотуселузаменеживотомуграду.
Много се радило, није било лако, а
данасживезаједноиприсећајусесвега
штосупрошлизаједно.
–Љубав се чува у кући. Из дома не

одлазенимуж,нижена.Кадасмобили
млади,ујутрукадаустанемо,одмахсмо
ишли на њиву. Радимо у пољу по цео
дан,понесемохрану,патамоиручамо.
Нема враћања кући, док се посао не
заврши. Ипак, понекад смо се враћали
са њиве и на пречац. Сећам се, нигде
никог на њиви, моја жена и ја сами.
Одједном,чујемоврисакдетета.Запита
лисмосекакојетомогућеусредпоља,
када никог нема близу. Пожуримо ми
својој кући, а тамо нам дете испало из
колевке. Децу је чувала моја мати. Не
знамдалијетонекаповезаностсдете
том,телепатија,какосевећтозове.На
срећу, све је било добро, присећа се
првихбрачнихгодинаРадослав.
Ивановићи су се упознали у центру

села,укомеиданасживе.
–Видеосамјепрвипутуцентру,била

је веомалепа.А,мени је тадбило већ
двадесетипетгодинаживота,одавноми
је било време заженидбу. Разговарали
смо и одлучили смо да се венчамо. Ја
самжелеодасевенчамоиопштинскии
црквено. Она је на то пристала, каже
нашсаговорник.
У толико дугом брачном стажу је

сасвим природно да долази до сукоба
мишљења. Ивановићи саветују  млади
мадаутаквимситуацијаманекоморада
попусти.
–Решавалисмосведоговором.Некад

налакши,анекаднатежиначин.Јакао
муж њој наредим нешто, али на крају
опетбуде какожена каже.Онето знају
боље,јервишеводебригуокући,деци,
имању,негомушкарци,кажеРадослав.

У браку, као и животу, није увек све
„медимлеко“.Једногданајесведобро,
а већ наредног може да се промени.
Међусобнопоштовањеморадапостоји.
–  „Крпежитрпежкућудрже“.Е,тако

каже народна изрека и тако јесте. Ако
хоће да опстану заједно, мушкарац и
женаморајудаистрпекадаимпонекад
нештонијеповољи,јерсвиимамораз
личитепогледенаживот.Понекадзавла
да беспарица, па и то утиче на људе.

Међутим,менијемужбиодобар.Новац
је увек стајао кодмене имогла самда
располажем њиме, али сам имала и
великеобавезе.Кадасудецакренулада
сешколују,освемусамјамислила.Муж
нијемногоучествоваоутоме.Углавном
самсејапиталазасве,аонјепонекад
хватао кривине,испричала је крозсмех
Надаидодалада је билодана када је
сама истоварала по пет шинских кола
стајскогђубриванањиви.
Овај брачни пар има двоје деце и

шестороунучади.Кадајеупитањувас
питање,Ивановићисусложнидасесве
може објаснити и научити, а физичко
кажњавањедететаниједоброрешење.
–Радослав јеумеосадецом.Никада

ихнијемалимпрстомдотакао,дабиих
казнио.Батинекодњеганисупостојале.
То је његова много добра особина. А,
био је добар и другима. Кад је купио
камион и ауто, није му било тешко да
возиидруге.Куповаојеипољопривред
нумеханизацију,ималисмосвега.Мада
семоралоимногорадити.Устајалисмо
утрисатаноћу,какобисмопомузликра
ве,истералиовцедапасуипослетога
брзовозилимлекодоСремскеМитрови
це, какосенебипокварило,присетила
сесаговорница.
Данассеживидругачије.Пословису

олакшани модернизацијом пољопри
вредне опреме и све се заврши много
брже. Управо је то један од проблема
данашњице,сматраРадослав,јерчесто
млади супружници  траже забаву ван
свогдома,аситуацијајесличнаиуселу
и у граду. Дакле, рецепта за успешан
бракнемаустручнимлитературама,али
севрлолакоможепронаћиунашојоко
лини.

Алек сан дра Плав шић

„Кр пеж и тр пеж ку ћу 
др же“. Е, та ко ка же 

на род на из ре ка и та ко 
је сте. Ако хо ће да 
оп ста ну за јед но, 
му шка рац и же на 

мо ра ју да ис тр пе ка да 
им не што ни је по 

во љи, јер сви има мо 
раз ли чи те по гле де

на жи вот, ка же На да 
Ива но вић

Брач ни пар Ива но вић из Ша ши на ца
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СА ЊА ПРО ДА НО ВИЋ УМЕТ НИ ЦА ИЗ ШИ ДА

Вој во ђан ска ушу шка ност
на сли ка ма

Сања Продановић је многим генера
цијама уШиду, позната као наставница
ликовнекултуре,јерјегодинамарадила
уосновнојшколи.Како тообичнобива,
живот је непредвидив и  на путевима
којима се крећемо често су поставље
низнакови,којеприметимоилине.Тако
јеиСањакренулапутемзакојисматра
дајенајбољизању,паједанас,какоби
се колоквијално рекло слободни умет
ник.Завршила јеВишушколуликовних
ипримењенихуметностиуБеограду.Ра
дилајеунеколикоатељеазаизрадуико
на у главном граду, а седамнаест годи
најебилазапосленауОсновнојшколи
„Сремскифронт”уШиду.
– Ликовно сам у школи увек волела.

Мој таленат је прво уочила моја учите
љицаДрагицаЖивковићЛела,којатако
ђеслика.Уседмомразреду,наставница
ликовногНадеждаТодоровић,ме јепо
слаланаСмотруликовногстваралаштва
„Вајањеуснегу”уГостивару  (Македо
нија), трајала је десет дана и то ми је
најлепша успомена из основне школе.
Усредњојшколисамобожавалапреда
вања професорке Бранке Павловић из
историјеуметностиижелеладатоупи
шеми студирам, каже наша саговорни
ца.
Послеседамнаестгодинарадаупро

свети,Сањадајеотказиодлучуједара
дионоштонајвишеволиинајбољезна,
атојесликање.УпородициПродановић

имајошталенатазасликањеицртање,
атосуњенедвекћерке.Премањеним
речима,власницесубројнихдипломаиз
овихобластииуосновнојисредњојшко
ли. Старија кћерка Милица је уписала
Факултет ликовне уметности у Београ
ду,асадајечетвртагодина,Добитникје
државнестипендијезаталентованесту
денте–Одсексликарство.МлађаБојана

је студент друге године Факултета тех
ничкихнаукауНовомСаду,смерАнима
ције,ауслободновремерадипортрете
утехнициоловканапапиру.
О мотивима који преовладавају на

сликама Сање Продановић, уметница
истичедасутоистаклауглавномвојво
ђанскиисремскимотиви.
–Пејзажисасалашима,виногради.Во

лимда радиммртву природу са слани
ном,дуњама,шерпаманатуфне,атусу
игуске.Мотивинамојимсликамазависе
иод тогаштаљуди траже.Купцимојих
сликасууглавномШиђани,којижеледа
имнасликамнекидеостарогШида,цр
кву , порту,њихову кућу,мада сеиконе
исто такодоста траже.Иконерадимна
дрвету (византијске) јајчаномтемпером,
а са златнимлистићима.Наплатнура
димсауљанимбојама,кажеСања.
ПедагошкирадСањакажедаволикао

и сликање и волела би да се врати да
радиушколи.Докјепредавалаликовну
културу посебну пажњу је посвећивала
талентованим ученицима и укључивала
их у ликовне колоније, конкурсе, изло
жбе,смотре.Сматрадабисерадушко
лиисликањеналепначиндопуњавали.
Сања Продановић воли  на сликама

игру светлости и сенке па су јој узори
импресионистиинаравноСаваШумано
вић.ИконерадиизаСрпскуправослав
нуцркву.

Д. По пов

Са ња Про да но вић

Све ти Три фун

Рад Са ње Про да но вић
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ОВАН:Уздобрупро
цену могућности и
правилан избор
сарадника релативно

брзоможете да остварите своје
циљеве на пословној сцени. У
свом препознатљивом маниру
умете да освајате симпатије на
различитим странама. Када сте
добро расположени, имате ути
сак су вам доступне најбоље
могућностиитадаобичнобира
тенекудоминантнијуулогупред
својимпартнером.

БИК: Све корисне
информацијемогуда
вам олакшају успе
шнорешавањенеких

пословних питања која имате.
Обратите пажњу на сугестије
којевамдаје једнаискуснаосо
ба.Аковамјесталодапромени
теилипобољшатесвојодносса
вољеномособомондапокажите
више разумевања за критерију
мекојекористидругастрана.

БЛИ ЗАН ЦИ:Потребо
је да се растеретите
оддодатнихобавеза,
али немате довољно

енергије да се ангажујете на
више страна истовремено.
Желели бисте да успоставите
контролу над  догађајима у
љубавном животу, међутим
ништа значајно не можете да
учинитебездоговорасапартне
ром.

РАК: На врло ефика
сан начин умете да
спроводитеразличита
правила успешног

пословања, која остављају озби
љанипозитиванутисакнавашу
околину. Потрудите се да поти
снетесвојупрофесионалнусујету
када се јавно полемише. Прола
зитекрозразличитефазеемотив
ног расположења. У моментима
осећатевеликиемотивнизанос.

ЛАВ:Пролазитекроз
различитефазества
ралачког расположе
њаисталовамједа

себи обезбедите оптималне
услове. Обратите пажњу на
реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавнимпартнеромчестопре
узиматеактивнуулогуиспремни
стедапроменитенекезаједнич
кенавикекојевасспутавају.

ДЕ ВИ ЦА: Налазите
се у сјајној форми и
са великим оптими
змом прилазите сва

којпословнојтемикојупредлажу
ваши сарадници. Захваљујући
поузданим информацијама које
добијатесадаможетедаплани
ратениззаједничкихактивности
којећевамускородонетиувећа
нерезултате.Честоиматедобар
предосећај јер сте испуњени
романтичним мислима и распо
ложењем.

ВА ГА: Неко вам даје
корисне информације
и на такав начин вам
помажедаправилније

процењујетеразличитепословне
могућности којеиматенараспо
лагању.Јасновамједазаједнич
ки договори представљају пози
тиванпомакурешавањуважних
пословних или приватних инте
реса. Слободно изразите нека
своја потиснута осећања или
намере. Учините неки посебан
гестпажњепремасвомпартнеру.

ШКОР ПИ ЈА: Јасно
вам једаоколинаод
вас очекује да се
непрекидно истичете

сапозитивнимрезултатимаида
увек остављате неки величан
ствени утисак. Тренутно постоје
некекомпликованеоколностиса
којимаћетеморатидасесуоча
вате. Посебно вам прија поро
дична хармонија, јер на такав
начинможетедаостваритебољу
психолошкуравнотежу.

СТРЕ ЛАЦ:Изненадне
промененапословној
сцени, делују као
додатни психолошки

притисак. Понекад је тешко
ускладити различита  интересо
вањаиафинитетекојиваспрате,
алиуимезаједничкесрећесвеје
могуће.Вашаличнасрећапроис
тиче из унутрашње потребе, да
сесвелепемислиитоплаосећа
њаподелесаблискомособом.

ЈА РАЦ: Прихватили
сте превише обавеза
које полако почињу
да вас замарају и

сада тражите инстант решења
како бисте могли више да се
посветите неким омиљеним
темама. Ако вам је стало да
сачувате свој углед, удружите
интересесапоузданимсарадни
цима.Искуствовасопомињеда
направите емотивну дистанцу у
односунанекесумњивеособе.

ВО ДО ЛИ ЈА: Захва
љујућидобримидеја
ма и стратегији коју
спроводите делујете

веома озбиљно на своје сарад
нике. Налазите се у сјајној при
лици да остварите дугорочније
пословне интересе.Често води
те главну реч у преговорима.
важноједаподстичетедвосмер
не контакте. Догађаји који вас
прате у љубавно животу делују
охрабрујуће.

РИ БЕ:Потребноједа
осмислитедобарплан
идаостанетедослед
ниусвакојфазиспро

вођења,посебнокадасеналази
те пред сарадницима. Након
дужегпословногубеђивањаситу
ација ће се променити у вашу
корист,алимораћетедаостанете
упорни.Преплављенистеразли
читим мислима и емоцијама.
Партнервасискреноподржаваи
подстиченаактивнуулогу.

VREMEPLOV
16. фе бру ар

1871. Рођен је српски писац
РадојеДомановић,највећисрп
ски сатиричар, који је сарка
стичноидуховитосликаовласт
огрезлу у корупцију и насиље,
лажно родољубље и до сер
вилностипослушнограђанство.

17. фе бру ар
1871. Рођен је српски писац и
дипломата Јован Дучић, члан
Српске краљевске академије,
чије је стваралаштво изузетне
версификације ударило печат
српскојпоезијиупрвојполови
ни20.века.

18. фе бру ар
1967. “Отац атомске бомбе”,
Роберт Опенхајмер, преминуо
је у63. години.Због сумњеда
одржава везе са комунистима,
од1953.мујеонемогућендаљи
раднаатомскимпроналасцима
јерјебиопротивникпроизвође
ња водоничних бомби и зала
гаосезакоришћењенуклеарне
енергије у мирнодопске сврхе.
Рехабилитованје1963.године.

19. фе бру ар
1473. Рођен је Никола Копер
ник,славниреформаторастро
номије који је, уместо дотада
шњег геоцентричног (Птоломе
јевог), успоставио хелиоцен
трични систем света. Успоста
вљање хелиоцентризма, тзв.
коперниканскипреокрет,имало
је далекосежне последице, не
само за астрономију већ и за
осталеприродненауке.
1878.Санстефанскимуговором
окончан је српскотурски рат.
Уговор којим је Русија покуша
ла да створи Велику Бугарску
нарачунСрбијепоништенјена
захтевосталихевропскихсила
на Берлинском конгресу у јулу
1878.

20. фе бру ар
1908. Умро је српски писац
Симо Матавуљ, члан Српске
краљевскеакадемије, једанод
најистакнутијих представника
српског реализма. Писао је
богатим и сочним језиком при
поветкеизцрногорског,далма
тинског и београдског живота,
романеидраме.

21. фе бру ар
1997.ПредседникДемократске
странкеЗоранЂинђићизабран
језаградоначелникаБеограда,
на основу победе опозиционе
коалиције “Заједно” на локал
нимизборимауновембру1996,
чиме јепостаопрвинекомуни
стички градоначелник главног
градаЈугославијепослеДругог
светскограта.


22. фе бру ар
1826. Рођен је српски адвокат,
новинар и писац Светозар
Милетић,вођаСрбауВојводи
ниуборбизанационалнапра
ва у Аустроугарској, борац за
либералне реформе и непо
мирљивипротивникклерикали
зма.

HOROSKOP

Сре да, 16. (3) фе бру ар  
Авети Симеон и Ана; Свети
Јаков,Архиепископсрпски

Че твр так, 17. (4) фе бру ар  
Преподобни Исидор Пелусиот;
ПреподобниНиколајСтудит

Пе так, 18. (5) фе бру ар  
СветамученицаАгатија;Свети
Полиевкт, Патријарх цариград
ски

Су бо та, 19. (6) фе бру ар  
Св.Фотије,Патријархцариград
ски;Св.Вукол,Епископсмирн
ски

Не де ља, 20. (7) фе бру ар  
Свети Партеније, Епископ
лампсакијски
По не де љак, 21. (8) фе бру ар  
Св. великомученик Теодор
Стратилат; Св. Сава Други,
Архиепископсрпски

Уто рак, 22. (9) фе бру ар  
Свети мученик Никифор (Ода
нијеСретења)

Crkveni
kalendar

• Не схва тај жи вот пре о
збиљ но, ио на ко се жив 
не ћеш из ву ћи.
• По сле де сет ра ки ја све 
су сте пе ни це по крет не. 
• Ко не ма сми сла за 
ша лу не тре ба га схва та
ти озбиљ но.

Ту на са
ро шти ља

Са стој ци: тунаодрезак400 гр,
соибиберпоукусу,12ченабелог
лука, маслиново уље, першунов
лист, ловоров лист, рузмарин (по
укусу), сок од пола исцеђеног
лимуна;

При пре ма:Одрезактунестави
тиумаринадуодмаслиновогуља,
са мало соли, бибера, сецканог
белоглука,двадотрипрстохвата
ситносецканогпершуновоглиста,
листаловора,гранчицерузмарина
инацеђеноглимуновогсока.Оста
витисве23сатанахладном.Пре
печења,роштиљпремазатиуљем.
На лаганој ватри, уз равномерно
окретање, пећи око 10 минута.
Повремено премазивати марина
дом. Сервирати уз барени кром
пириблитву,азадекорацијукори
ститикришкелимуна.
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НЕНАД ВУКО ЛИЋ, НЕКА ДА ШЊИ ТАК МИ ЧАР А ДАНАС ТРЕ НЕР У ЏУДО КЛУ БУ
„СИР МИ УМ“, ОД НЕДАВ НО И НОСИ ЛАЦ ЦРНОГ ПОЈА СА  ТРЕ ЋИ ДАН

Мај стор ска џудо при ча
са митро вач ког тата ми ја

Са свим осво је ним меда ља ма и оства ре ним так ми чар ским резул та ти ма, Ненад 
Вуко лић се поред леген дар ног Боре Шућа ка  више стру ког прва ка ста ре Југо сла ви је, 
сма тра нај у спе шни јим митро вач ким џуди стом. После успе шне так ми чар ске кари је ре 
Ненад није „ока чио кимо но о клин“ већ је као тре нер остао у џудо спор ту  пре но се ћи 
зна ње мла ђим гене ра ци ја ма. Недав но је на зва нич ном пола га њу за мај стор ске џудо 
поја се ве постао носи лац висо ког мај стор ског зва ња – црног поја са Тре ћи дан
“Највећа жеља ми је да једног дана

постанемисениорскипрвакдржавеида
достојно репрезентујем Југославију“,
изјавиоје,садавећдалеке1997.године
усвомпрвоминтервјуузапознатибео
градски спортски лист Ненад Вуколић,
тада једанаестогодишњи митровачки
џудиста који је на својим грудима већ
понео медаље двоструког пионирског
државног првака.Његова блистава так
мичарска каријера која броји педесетак
вредних домаћих и међународних тро
феја у џудо спорту трајала је до 2018.
године.ОвајмладиМитровчанин–своје
времено препознат као „даровито дете
Војводине“скрајадеведесетихгодина,у
добројмерииспуниојесвојужељуиобе
ћање поставши млађи сениорски првак
државе Србије 2007. године, други на
Балкану2009.годинеипетиусениорској
студентској конкуренцијинаУниверзија
диодржанојистегодине.Бојерепрезен
тације бранио је на многим европским
првенствимаусвимузраснимкатегори
јама.Освајачјебронзанемедаљенадва
Европска џудо купа одржана 2010. и
2012.године.Усениорскојконкуренцији

на просторима Војводине био је више
негодоминантан.Проглашаванјезанај
успешнијег такмичара српске џудо
Суперлиге.Сасвимосвојениммедаља
маидосадазабележенимрезултатима,
поредлегендарногБореШућакавише
струкогпрвакастареЈугославије,сматра
се најуспешнијим митровачким џуди
стом.
ПоследњихгодинаНенадније,какосе

тообичнокаже „окачиокимонооклин“,
већ је као тренер остао у џудо спорту
преносећизнањемлађимгенерацијама.
Завршио јешколовањенановосадском
Факултетуфизичкекултурегдеје,упра
во у области џудо спорта стекао звање
мастера,панијегрешкаакосекажедаје
Неша један од наших најшколованијих
тренера.Преизвесногвремена,29.јану
ара ове године на манифестацији зва
ничног полагања за мајсторске џудо
појасеве у Новом Саду постао је носи
лац високог мајсторског звања – црног
појасаТрећидан.Овопрестижнозвање
стичесенаосновуоценедемонстрира
не вештине, али првенствено на бази
остварених такмичарских резултата и

одговарајућегтренерскограда.Приказа
неџудокатемогусевидетисамоприли
ком полагања јер их у такмичарском
програмуовогспортанема.Каоиудру
гим борилачким спортовима, виши сте
пен мајсторског звања представља
велику част указану његовом носиоцу,
алииобавезуданаставипреданрадна
унапређењуипромоцијиџудо знања.У
прилогтаквојтврдњијеподатакдајеове
годинеизцелеВојводинеправонапола
гање за Трећи дан црног појаса стекло
свегатројеџудиста
Ненадова спортска прича донекле је

неуобичајена захваљујућичињеницида
је уз оца Велимира Велета Вуколића,
бившег полицајца и познатог џудисту
старе „Технологове“ школе, источњачка
вештина на татамију одувек била део
његовогживота.Даненајранијегдетињ
ства Ненад је проводио у сали покрај
струњачачекајућидасезавршетренин
зистаријихгенерација.Какоисамкаже,
није било ретко да чекајући у сали,
одспава по неку партију од пола сата.
„Инфициран“спортомкојијекодВуколи
ћа породична традиција, већ од другог

Џуди сти Сир ми у ма и тре нер Вуко лић на тата ми ју митро вач ког клу ба
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разреда основне школе почео је са
озбиљним тренинзима. До тада је за
џудосхватаокаоуобичајенусвакодневи
цуизанимљивудечијуигру.Названич
номуписууклубте1994.годинепојавио
број од невероватних седамдесетак
заинтересованихклинаца.Докрајаисте
годиненаструњачамаклуба„кодстарог
Хороскопа“ било је чак стотинак нових
дечакаидевојчица.
Чврсткарактер,вољаиупорностдове

лисуНенададоместауџудосветукоје
муданасприпада.Наистиначиннакоји
јеодмалихногу  „упијао“ тајнедревне
вештине,онихиданаснесебичнопре

носи најмлађој групи клинаца у „џудо
вртићу“ и старијој, такозваној првој так
мичарској групи Џудо клуба „Сирмиум“
којабројипетнаестактакмичара.Узпре
остале  групе  полетараца, пионира и
џудо „школице“ у митровачком клубу
тренутнојеактивношесдесетакученика
и такмичара. Сублимирајући утиске о
свом тренерском позиву и поредећи их
са богатим такмичарским искуствима
НенадВуколићкаже:
– На основу досадашњих искустава

могу да кажем да је тренерски позив
многотежиизахтевнијиодпозицијетак
мичара.Натакмичарујезадатакдаобу

чекимоноиодрадитренинг ионошто
се од њега тражи а тренер мора да
мисли о низу других ствари, водећи
често рачуна о многим психолошким
моментима. Неретко си принуђен да
„вагаш“идоносишкомпликованеодлуке.
Овајпозивколикојелеп,толикоитежак.
Џудојекомплексанспортпанијеничудо
штогазову„физичкишах“.Уовомспор
ту стално се учи и никад не можеш да
тврдишдазнашбашсве.Морашстално
дасеусавршаваш.Овојеиндивидуални
спорт и тражи да се сваком такмичару
појединачно приђе. Тако је и у свако
дневномживоту,спортистаможедаима
своје мане и тренер као стручњак и
спортскипедагогморадаодредимеруи
начинкакоћесеодноситипремасваком
такмичару,рекаојеНенадсажељомда
посебноподвучезначајшароликихиску
ставакојејестекаоупедагошкомспорт
скомраду.
Изузевтренерскоградаусвомклубуа

од недавно и ангажовања у настави
школскогфизичкогваспитања,нашсаго
ворникбавиосефискултурнимрадомса
индустријскимрадницимааувежбаваоје
идецусапосебнимпотребамаупознају
ћи сасвим нове аспекте педагошког
рада.
– Желео бих да у свом тренерском

раду у нашем клубу изнедримо двоје,
илибарједногуспешногсениорскогтак
мичара, јер је за мање средине попут
нашеињиховеклубоветозаиставелики
успех.Уовомтренуткутомциљунајбли
жисуперспективниОгњенТрогрлићкоји
јеносилацкадетскедржавнемедаљеи
КатаринаТомићкојајеупоследњихтри
иличетиригодинередовноуфиналима
државнихпрвенстава.Онипоказујуизве

СтеченимзвањемНенадје
достигао мајсторско звање
свогоцаиучитељаВелими
ра Вуколића, председника и
шефа стручног штаба Џудо
клуба„Сирмиум“којиједеце
нијесвогживотауложиоуову
џудопричу.
– Ненад тренерски занат

тек„пече“.Онјебиоврхунски
такмичар, међутим постоји
извеснаразликауодносуна
такмичарскуулогуијасамту
дамуукажемнанеке„цаке“и
детаље које постоје у џудоу,
каоиусвакомспорту.Добар
тренер постаје се постепено
аакоНешабудетренеркао
штојебиоџудиста,предњим
јеодличанпут.Многествари
ипакћесамморатидапрође
а доста тога он је већ иску
сио.Видимдаје„загризао“и
да има вољу да учи. Црни
појас Трећи дан сматра се
озбиљнимстепеникомухије

рархијинашегспорта,закљу
чиојеНенадовотацВеле.
Упућеност на блиску тре

нерску сарадњу са оцем
Велимиром, Ненад види на
следећиначин:
–Мојотацјеовдекаотре

нер провео 35 година на
струњачама и свакако ми
његови тренерски савети и
сугестије пуно значе. Читав
животсмозаједнокаоотац
и син, односно такмичар и
тренер.Неможешдасеоглу
шишнакориснесаветенеког
тако  искусног ко је у стању
дапрепознамногестварии
укаже ти на њих. Трудим се
да на исти начин и ја учим
ову децу и старије такмича
ре.Најбољиодноснијестра
хопоштовање, већ поштова
њакојесезасниванавели
комзнањукојеможешдоби
ти од тренера, рекао је наш
млађисаговорник.

ВЕЛИ МИР ВУКО ЛИЋ: 
Ако Неша буде тре нер као што је био џуди ста, 
пред њим је одли чан пут

САВЕ ТИ ЗЛА ТА ВРЕД НИ:
Отац и син, Вели мир Ненад Вуко лић

НАЈ БО ЉИ ЏУДИ СТИ У ИСТО РИ ЈИ КЛУ БА: Ненад Вуко лић и Бора Шућак
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станконтинуитетимогупостатиизврсни
сениори,што јеиосновнициљнас као
клуба  да из свих узрасних категорија
створимодоброг сениорског такмичара.
Оноштојемождаинајважнијеаштосам
одпрвогдананаучиоуовомклубу,тоје
нашаобавезадасвикојизатвореврата
нашегклубаиизађуодавдебудупрепо
знатипрвенственокаодобриљуди,нау
чени правим моралним, људским и
спортскимвредностима.Акосепритоме
некоодњихјошиздвојикаотакмичар
тимбоље,рекаојеНенадВуколић.
Унаставкуњеговогизлагањапонавља

се прича из стручних штабова многих
клубова.Ненадјеговориоопотребистр
пљењаипостепенограданаформира
њутакмичара,подсећајућидамноги,па
честоиродитељиинсистирајунанеким
„брзим“неквалитетнимспортскимреше
њима.
–Татаијаредовноодлазимонаструч

не семинаре и тако унапређујемо своје
знање.НедавносмобилиуЈапану,баш
да чујемо и видимо како то најбољи,
врхунскиџудомајсториизземљеукојој

јенастаоовајспортстварајутакмичаре.
Тамо је речено да код њих не постоји
такмичењедочетрнаестегодине.Онисе
једноставноиграјуатекпослепочињуса
формирањем такмичара који ће бити
најбољинасвету.Унашимусловимасе
честодешавададецабашутомперио
дунапуштајуспорт.Томогубитиздрав
ствениразлозиилиповредеаличестосу
ту психолошки, односно мотивациони
узроци.Требабитиопрезансапретера
ним форсирањем деце. Потребно је
десетдодванаестгодинадасекоддете
таразвијетајспецифичаносећај,докога
се у џудоу најтеже долази. Ово је леп,
користаналитежакинапоранспорт.Ја
каотренеринекокојепотекаоиз„Сир
миума“ могу да гарантујем да ће наши
момци и девојке који остану у џудоу,
поредсвихостваренихрезултата,макар
битидобрииквалитетниљуди.Тојеоно
што ће овде сигурно научити. Прави
џудистаникаднећезлоупотребитисвоју
вештинуи знање,рекао јеНенадВуко
лић.

Дејан Мостар лић

Посебан куриозитет на недавном
полагањузаџудопојасевеимајсторска
звања у новосадском „Спенсу“ био је
наступ члана Џудо клуба „Сирмиум“
Митровчанина Жељка Бараћа који је
каослепаособаузваничномпрограму
фантастично одрадио тражену кату и
стекао звање носиоца црног појаса
Првидан.Његовнаступупокрајинској
престоници изазвао је највеће одуше
вљењеприсутнепублике.Жељкојекао
дечакимладић,упериодудокмуније
бионарушенвидтренираоуовомклубу
и заслужено добијао предвиђене поја
севе,дабисенаконмногогодинапоно
вообратиотренеримаклубасажељом
данапредује, усавршии  покаже своју
вештину. Интензивним радом, упорно

шћуиљубављупремаџудоупоказаоје
штазначиснагавоље.
–Жељковнаступјебионештофено

меналнозањега,присутнупубликуиза
свенас.Свакутехникукатеонјеодра
диотачноионакокакотреба,наравно
узминималнуасистенцијуприњеговом
изласку на струњачу. Верујте, незави
сно од мог стеченог звања и кате коју
самодличноодрадио,заменеЖељков
наступ био утисак целог тог дана. Са
вамамогудаподелими једанзамене
дирљив тренутак, када ми је у поруци
послеполагањаЖељковапријатељица
рекла „Нешо, ти не знаш колико је он
пресрећан.Упалиосисветлоуњеговом
мраку“,поноснојеистакаоНенадВуко
лић.

Жељ ко Бараћ изма мио је емо ци је 
и нај ве ћи апла уз при сут них

КУГЛА ЊЕ

Кугла ши „Сре ма“ 
оди гра ли три 
првен стве не
утак ми це
Куглаши сремскомитровачког „Сре

ма“одигралису6.и7.фебруара2022.
годинедвепрвенственеутакмицеПрве
куглашкелигеСрбијегрупаВојводина
инаконпобедеинерешеногрезултата
укњижилисутриновабода.Последње
издањетакмичара„Срема“усуботу12.
фебруаранагостовањуекипи„Војводи
не“изБачкогГрадиштабилојенеуспе
шнојерсуостварилинеповољанрезул
татидоживеливисокпоразод7:1.
У куглани „Алимента“ у Новом Саду

Митровчанима је у 13. првенственом
колу гостовала екипа „Спартака“ из
Дебељаче,дотадапрвопласиранитим
првенствене табеле. Сремци су били
бољиукупнимрезултатом7:1иосвоји
лидвабода.Упонедељак7.фебруара
„Срем“јеузаосталојутакмици11.кола
био домаћин такође високопласираној
екипи „13. маја“ из Новог Сада. Ова
утакмица завршена је нерешеним
резултатом4:4,такода јесвакојекипи
припаопоједанбод.
Наутакмиципротив„Спартака“екипа

„Срема“ наступила је у саставу: Пре
драгКовачићиМариоРужецкиупрвом
блоку. У другом блоку наступили су
БојанКадариРаткоПавлић.Трећиблок
ипоследњипарчинилисуАнђелкоКли
чарић и Борислав Бајић. Ковачић и
Ружецкиодигралисувеомадоброина
почеткусусретаузелидвабода.Наред
ни такмичарски пар „Срема“ Кадар и
Павлићумечулазерастерећеноипри
водству од 2:0 одигравају резултатски
добро.Томприликомпосебносеиста
као Бојан Кадар остваривши одличан
појединачни резултат од 628 оборених
чуњева, због чега је заслужио епитет
најбољег играча утакмице. Резултат
последругогблокаје4:0.Узавршници
мечатрећи „Сремов“блок,Кличарићи
Бајићпривео јемечкрајузаубедљиву
предностипобедуод7:1.Крајњискору
оборенимчуњевимабиоје3484према
3322.
Наредног такмичарског дана у истој

кугланикуглашиизСремскеМитровице
дочекали су екипу „13. маја“ из Новог
Сада. Екипа „Срема“ наступила је у
истомсаставу.Упрвомблокузадомаће
куглашеодличанрезултатпостижеРат
коПавлићса604обореначуња.Утре
ћем блоку виђена је највећа неизве
сност која је потрајала до самог краја
меча. Тада се истакаоБориславБајић
којијеоборио601чуњинаправиопред
ност која је Митровчанима на крају
донела нерешенрезултатпротиввео
манеугоднеекипеизНовогСада.Играч
утакмице био Мајорос Јанос из „13.
маја“са624оборенихчуњева.
Сремцисеидаљеналазеукритичној

зониидоњемделутабелезбогчегаће
унареднимутакмицамабитипринуђени
дадајусвојмаксимумуборбизанове
бодове. Д. М.

МАЈ СТО РИ ЏУДОА: Ненад Вуко лић, Жељ ко Бараћ и клуп ски коле га
Милош Новић који је Жељ ку помо гао у демон стра ци ји вешти не
на недав ном пола га њу за мај стор ска зва ња
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У среду, 9. фебруара је
одржана промоција одбој
ке за ученике основношкол
ског узраста уОсновнојшко
ли „Јован Јовановић Змај“ у
Сремској Митровици. Наи
ме, Женски одбојкашки клуб
„Срем“јепокренуоиницијати
ву за популаризацију одбојке
међудевојчицама,кроз јавне
часовеспорта.Овогапутасу
часу присуствовале ученице
одтрећегдошестогразреда.
–Коднасједошаопрвитим

градскогклубадабисмопро
баледаиграмосањимаида
нампокажукакоонетораде.
Тренирамодбојкускорогоди
ну дана, а поред тога и гим
настку. Раније сам покушала
да играм тенис и тренирам
атлетику. Моји родитељи су
спортисти,пасумеусмерили
на то да и ја будемфизички
активна.Важноједасебави
мо спортом због нашег здра
вља, рекла је ученица Дуња
Малешевић, која има десет
година.

Заразвојспортскогклубаје
важно да има добре и здра
ве основе, а оне се праве у
основним школама. Секција
одбојке јеупрошлостифунк
ционисала веома успешно у
ОШ „Јован Јовановић Змај“,
алијепресталасарадом.Но
воотворена школа одбојке је
почеласарадомусептембру,
кажууклубу.
– На тренинге нам долази

све више деце и задовољни
смо развојем нашег центра.
Окупили смо први тим који
ћерадити садецом, јер сва
ки мали спортиста има свог
великог идола. За наше де
војчице, то су одбојкашице
којеиграјууСуперлиги.Деца
долазе на њихове утакмице,
помажу током мечева, раде
као хватачи лопте... Ми мо
рамо одржати квантитет, да
бисмо обезбедили квалитет,
даостанемоуСуперлигииу
будућности.Међуовимдевој
чицама тражимо нове прво
лигашице, изјавио је Слобо

дан Стојилковић, председник
ЖОК„Срем“.
Град Сремска Митровица

подржао је ову иницијативу,
каоидосада,санамеромда
помогну свима који се баве
усађивањем здравих навика
најмлађима.
–Добровестједасеукљу

чујевеликибројдевојчицана
овакве тренинге, јер одбојка
је добра за њихов правилан
развој и здравље. Поред то
га, на оваквим догађајима
подстичесеисоцијализација
деце,којанећеодрастатина
улицама. Желимо да им сви
заједно помогнемо да поста
нуздравииквалитетниљуди,
поручио је Зоран Мишчевић,
заменик начелника Градске
управезакултуруиспорт.
Основна школа „Јован Јо

вановићЗмај“јесамоједнаод
образовних установа, која ће
иматиприликудадецуукљу
чиутренирањеодбојке.

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Про мо ци ја од бој ке
за основ це

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: УСПЕШНА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА
ЖЕН СКОГ ОД БОЈ КА ШКОГ КЛУ БА „СРЕМ“

Ду ња Ма ле ше вић Сло бо дан Сто јил ко вић Зо ран Ми шче вић

СТО НИ ТЕНИС

Побе да
„Срем  Спи на“ 
у Апа ти ну
Стонотенисери „Срем 

Спина“ изСремскеМитрови
цегостовалису12.фебруара
уоквиру10.колаВојвођанске
А лиге екипи „Апатина“ из
Апатинаиостварилиубедљи
вупобедуод4:1.
Успешнусеријумитровачке

екипе отворио је Радојица
Гламочак који је савладао
Дејана Божичића резултатом
3:0.Победничкинизнаставио
је Младен Недељковић мак
сималним тријумфом против
Душана Маравића истим
резултатом.Гостејебезшан
сеоставиоХамидТокићпобе
дом од 3:0 над Милорадом
Мартиновићем. Дубл Апати
нацаБожичићМаравићбио
језаједансетбољиодгосту
јућег пара Недељковић 
Јовановићирезултат је сма
њен на 3:1, да би у послед
њемсусретуМладенНедељ
ковићсавладаоДејанаБожи
чићаидонеоконачантријумф
свомтимуод4:1.
УнаредномколуСТК„Срем

Спин“угостићешидскиСТК
„Партизан“ а одлична игра и
освојени важни бодови из
овогколадопринелисуопти
мизму у редовимамитровач
кеекипе.

Румља ни бољи 
од „Под ри ња“
У8.колуСремскестоноте

нискелигеекипаСТК„Рума2“
изРумедочекала јеусуботу
12. фебруара стонотенисере
СТК „Подриње 2“ изМачван
ске Митровице и победила
резултатом4:2.
Домаћини су били бољи у

три уводна меча у којима су
Ратко Павловић, Никола
МудрићиЛазарСтефановић
билибољиодСашеКаракли
ћа,ГоранаМарковићаиЗора
наПетровића,дабиучетвр
том мечу дубл друге екипе
„Подриња“МиљковићЛукић
савладао румски пар Павло
вић Мудрић и тако смањио
резултатна3:1.РаткоПавло
вић се победом над Радова
номМиљковићемизбориоза
други поен Мачвана, који су
поклеклиупоследњемсусре
ту где је Владица Лукић
резултатом 3:0 био бољи од
Лазара Стефановића. После
овог првенственог круга СТК
„Подриње 2“ остаје на једној
победи.

Д. М.
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узпредлогзачлановекомисије,
подносе и доказ о регистрацији
удружењауРегиструудружења.

Позивајусеимедијскистручња
ци заинтересовани за учешће у
радукомисије,даписанимпутем
предложечлановекомисијегра
даСремскаМитровица.Узпред
лог за члана комисије потребно
једоставитиикраткебиографи
је.

Предлози за чланове комисије
достављајусеурокуод20дана
од дана објављивања Конкурса
на званичној интернет страници
ГрадаСремскаМитровицаwww.
sremskamitrovica.rs, недељном
листу„Сремскеновине“инедељ
ном листу „М новине“, односно
од 16.02.2022. године до
08.03.2022.године.

Предложеналицанесмејубити
усукобуинтересанитиобавља
ти јавну функцију, у складу са
правилима о борби против
корупције.

VII НА ЧИН ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА

Конкурс и Образац за пријаву
обjављујусеназваничнојинтер
нет страници града Сремска
Митровица, www.sremskamitrovi
ca.rs,гдесувидљивиидоступни
свевреметрајањаконкурса.

Пријавепројекатаслатинаадре
су:Град ска упра ва за кул ту ру и 
спорт, ул. Све тог Ди ми три ја 
бр. 13, 22000 Срем ска Ми тро
ви ца, у затвореној коверти,
насловљеноса„ПријавапоЈав
ном позиву за суфинансирање
пројекатаизбуџетаГрадаСрем
скаМитровица ради остварива
ња јавног интереса у области
јавног информисања у 2022.
години“.

Пријавекојестигнуванпрописа
ногрокаилинапогрешномобра
сцу,нећебитиразматране.

Решење о суфинансирању про
јеката по расписаном конкурсу
биће обjављено на званичној
интернет страници града Срем
скаМитровица, www.sremskami
trovica.rs, и достављено свим
учесницима конкурса у елек
тронскојформи.

Додатне информациjе се могу
добитираднимданимаод10до
12часованателефон:
022/2152110и022/2152096.

НА ЧЕЛ НИК
ВасиљШево

16. КОЛО ЖЕН СКЕ СУПЕР ЛИ ГЕ

Одбој ка ши це „Сре ма“ 
још чека ју побе ду

ГЖОК „Срем“ Срем ска Митро ви ца – ЖОК „Желе зни чар“ 
Лај ко вац 0:3 ( 19:25, 15:25, 15:25)

ГЖОК „Срем“: Станојевић, Грабић,
Тадић (л),Гаћеша,Егић,Јековић,Дани
ловић, Драговић, Антић, Бербатовић.
Тренер:МирјанаМусулин

ЖОК „Желе зни чар“:Ивановић,Бати
нић, Узелац, Милојевић, Кутлешић,
Миросављевић, Вујовић (л), Перовић,
Марковић, Олујић, Савићевић, Зарић.
Тренер:БранкоКовачевић
Судије:Паповић,Милошевић
У16. колуженскеСуперлиге одбојка

шицесремскомитровачкогГЖОК„Срем“
усуботу12.фебруаранасвомтеренуу
салиМитровачке гимназиједочекалесу
екипусаврхатабеле  ЖОК „Железни
чар“изЛајковцаипретрпелетрећиуза
стопни првенствени пораз у наставку
сезоне.Почетак утакмиценије указивао
наовакавепилогсобзиромдасумитро
вачкеодбојкашиценапочеткупрвогсета
одличном игром целе екипе стекле
завиднупредносткојасепостепеноота
пала, да би након једанаестог поена и
изједначења резултата искусне гошће
преузеле доминацију. Тајм аут који је
затражилаМирјанаМусулин при резул
тату 12:16 и привремено смањење раз
ликенасвегадвапоенакојејеуследило
после паузе, нису спречиле лајковачке
одбојкашицедаовупредностпостепено
увећајудоконачних19:25накрајупрвог

сета. Играчице „Срема“ дозволиле су
противницама већи број поена из соп
ственихгрешака.Каоштоседогађалои
у претходним утакмицама са квалитет
нимривалима,овакав губитаксетазна
чио јеипадсамопоуздањапасу гошће
већ од половине другог сета оствариле
значајнију предност и сигурном игром
стигледорезултата15:25.
Сличнојебилоиутрећемсетукојије

без неизвесности окончан идентичним
резултатом. Статистика показује да
одбојкашице „Срема“упоследњемсету
нисуосвојилени једанпоенизблока.У
редовимагошћипобројууписанихпоена
издвојиле су се примачице Барбара
Батинић, Александра Узелац и Јована
Миросављевић,докудомаћемтиму,изу
зев на почетку утакмице, није било
посебнопоентерскирасположенихигра
чица.Можеморећида јеекипа„Срема“
на овој утакмици била хендикепирана
изостанком стандардних првотимки Ане
Михајловић и КатаринеЛукић, али су и
гошће из Лајковца пред пуном салом
Митровачкегимназијепружилеизузетно
квалитетнуодбојкашкуигру.Унаредном
колу изабраницеМирјанеМусулин оче
кује гостовање екипи „ТЕНТа“ у Обре
новцу.

Д. Мостра лић

ФК „ЈЕ ДИН СТВО“ СТА РА ПА ЗО ВА
Пи о ни ри на при пре мама
ПионирскеселекцијеФK„Јединство“

изСтареПазовеотпутовалесуучетвр
так,10.фебруаранаприпремеуИга
ло. Тридесет и девет момака ће са
своја три тренера, у наредних шест
дана  усавршавати своје спортске
вештине,усусретновимтакмичењима,
која им предстоје, а уједно се учити
социјализацијиидисциплини.Одлазак

и боравак на црногорском приморју,
реализован је захваљујући подршци
родитеља,спонзораиОпштинеСтара
ПазованачелусапредседникомЂор
ђем Радиновићем, који је увек имао
слуха за подршку спорту, нагласио је
МихалХриц,председникФKЈединство
СтараПазова.

З. K.

Детаљ са утакмице



3716. FEBRUAR 2022.     M NOVINE

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Пти ца ко ја

ле ти уна зад
Летујући на хрватском приморју

имао сам прилику да упознам
извесног Алберта. Био ми је

домаћин у Ровињу, а кроз причу сам
сазнао да се, између осталог, бави
спортом.Тачнијеватерполом.Албер
тоје,иначе,туристичкиводичиватер
полотренер.
УтовремесеодржавалаОлимпија

да,аљудимасанашегподнебљаувек
је занимљив турнир у ватерполу, с
обзиром на то даБалканци већ дуго
годинадоминирајуовимспортом.Оно
штојезанаснајбитнијејетоданека
коувекнакрајупобедиСрбија.
Нисам могао да издржим а да не

чачнемАлберта у моменту када смо
играли против Хрвата. Прихватио је
шалунасвојрачун,ионакошмекер
ски, признаодасмобољаселекција.
Што је најгоре од свега, пургери су
наснаканталитогдана14:12.
Иначе, у Ровињу се слабо играју

другиспортовисемватерпола.Дома
ћинми је показао градскибазен који
је,безпретеривања, једаноднајлеп
ших спортских објеката које сам
видео. Да се разумемо, не причам о
некомвелелепномздањуукојејеуло
женобрдопара.Оноштогаиздвајаод
осталих,јестелокација.Ватерполисти
имајуприликудаиграјуитренирају,а
даимјесвовремепредочимапреле
пистариград.Кажуданикоодиграча
који су имали прилику да играју ту
није остао равнодушан, а било је и
предлога да се поједине утакмице
хрватскерепрезентацијеиграју у том
базену.
Алберто једоброупознатсаситуа

цијомусрпскомватерполу.Има,каже,
многопознанставауСрбији,ауНовом
СадујередовангостекипиВојводине
сасвојомселекцијомветерана.Њего
важенаодмахујерукомдоконтопри
ча, спомињујући нека пијанства и
фамозно„трећеполувреме“.
Елем,пренекидансмоималипри

ликудавидимокаковатерполоидила
изгледаусрпскојрежији.Црвеназве
зда је довела црногорског тренера
хрватских корена Мирка Вичевића.
Није прошломного временадоковај
прослављениватерполистанијесхва
тио да се грдно зајебао решившида
дођеуБеоград.НамечуизмеђуЗве
зде и Шапца, „навијачи“ београдског
клубасуразвуклитранспарент „Шип
тар,Хрват,Балијанијемојабратија“.
Вичевићу није остало ништа друго
негодаспакујекофереизапалиода
клеједошао.
У срамном саопштењу ВК Црвена

звезда ниједном речју се не осуђује
поступак навијача, а оно што је нај
битније за управу клуба, јесте чиње

ницадасухулиганимирнонапустили
трибине.
МиркуВичевићусе,измеђуосталог,

замера то што је председник Хрват
ског грађанског друштва у Котору и
чланМиловестранке.Заборављасе,
међутим, да серадио човеку који је
са репрезентацијом Југославије био
олимпијски,светскииевропскипрвак,
а игнорисао је препоруку Ватерполо
савеза Хрватске и наступио за Југо
славијунаЕвропскомпрвенству1991.
године.
Ово,нажалост,нијеизолованинци

дент.Баремштосетичесрпскогспор
та. Имали смо скоро прилику да на
делу видимо и навијаче Партизана
којисусепрославилина једнојруко
метнојутакмици.Овогапута,натапе
тусубилинесретниМакедонци.Пови
ци „ЈужнаСрбија, никадМакедонија“
дочекалисуиграчемакедонскогПели
стера.
Да се и муслимани не осете запо

стављено, потрудили су се хулигани

којиподржавајурукометниклубЦрве
назвезда.НаутакмиципротивНовог
Пазара, скандирало сеРаткуМлади
ћу, певале се неке шовинистичке
песмицеивређалосенаверскојосно
ви. Нови Пазар је потом иступио из
лиге, а просто невероватно звучи
чињеница да Рукометни савез ни
прстом није мрднуо овим поводом.
Лигајенастављенабезњих,каодасе
ништаниједесило.
Све ове будалаштине се дешавају

сада,уовоммоменту, уСрбијиу21.
веку. Илузорно је и причати колико
поражавајућесветоделује.Идоксе
остатакнормалногсветаборисасва
кодневним проблемима, овде се још
увек воде неке битке иако су ратови
давно завршени. Вук Драшковић је
једномприликом,токомсвогмандата
наместушефа дипломатије, изјавио
да је Србија попут индијанске птице
којалетиуназадистално гледаода
кле једошла.Такоболно.Такоисти
нито.
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МИ ТРОВ ЧАН КА СВЕ ТЛА НА МИ ТРО ВИЋ О ПРЕД СТО ЈЕ ЋЕМ НА СТУ ПУ У РУ СИ ЈИ НА 
„ДАН ПО БЕ ДЕ“

Пред ста вље на пе сма
и спот „Срп ске ви ле“

До на сту па је до шло пу тем кон кур са ко ји 
је рас пи сан још 2020. го ди не, на ко ји се 
при ја ви ло ви ше од 400 из во ђа ча из пре ко 
70 др жа ва. Ода бра но је 60 нај бо љих пред
став ни ка, ме ђу ко ји ма је би ла и Све тла на. 
Ме ђу тим, због епи де миј ске си ту а ци је са 
ко ро на – ви ру сом и огра ни че ња, на сту пи
ло је са мо ода бра них 13 из во ђа ча. Ове 
го ди не у ма ју, на сту пи ће по но во, за јед но 
са они ма ко ји ни су на сту пи ли, го ди ну 
да на ра ни је
Светлана Митрови из

Сремске Митровице, соли
ста,прошлегодинејепред
стављала Србију у Москви
на манифестацији Бесмрт
ногпука,поводомобележа
вања 76 година од „Дана
победе“ у Другом светском
рату. Ове године у мају,
наступиће по други пут у
Москви истим поводом.
Наиме,донаступаједошло
путем конкурса који је рас
писан још 2020. године, на
који се пријавило више од
400 извођача из преко 70
држава.Одабраноје60нај
бољих представника, међу
којима је била и Светлана.
Међутим, због епидемијске
ситуацијесакорона–виру
сомиограничења,наступи
ло је само одабраних 13
извођача.Овегодинеумају,
наступиће поново, заједно
саонимакојинисунаступи
ли,годинуданараније.
Светлана Митровић на

манифестацији је певала
народну песму „Удаде се
јагодо“ и „Калинку“ у зајед
ничком наступу свих уче
сника.ОвегодинећеСрбију
представити својом новом
песмом, која носи назив
„Српске виле“, за коју је
недавноснимљениспот.
–Песма је насталапово

домновогнаступауМоскви,
гдећупредстављатиСрбију
за„Данпобеде“умају.Иде
ја се јавилапрошле године
када сам од текстописца
Ранка Марковића добила
текст и много ми се допао.
Одмахсамзамислиламело
дију у глави и отишла до

клавијатуредатоодсвирам
и забележим. Текстописцу
се допао спој и схватили
смода је тоидеалнаствар
запутуРусију.Позвалисмо
Марка Милановића, који је
урадио аранжман. Потом
сам ступила у контакт са
Борком Радовановић из
„Српског центра за сарад
њу“ и препознале смо се у
идејама. Борка је осмисли
ласценариоирежијуспота,
кажеСветланаМитровић.
Светлана пева и наступа

од малих ногу, али како
самакаже,њенаозбиљнија
каријера је кренула узла
зномпутањомоногтренутка
кад је наступала у Москви,
паиу главномградуФран
цуске,Паризу.
–Свако ко се бавимузи

комбитопожелео.Наступа
ласампрошлегодинеснај
већим руским звездама, а
већ замишљам како ће то
изгледати сада када нам
условиконачнодозвољава
ју да се окупљамо. Корона
–вирусјеактуеланидаље,
али су ограничења лакша
дасеподнесу.Томимного
значи за даљу каријеру.
Притом се добро осећам,
јерјачамвезеизмеђунашег
ирускогнарода.Томитоли
ко значи, да ми је веома
тешко описати речима,
истакла је наша саговорни
ца.
С обзиром на то да се и

чланови Светланине поро
дице баве музиком, питали
смоје,коликијењиховути
цајнањенмузичкиправац.
– Музиком се бавим од

осме године, јер сам тада
кренула у музичку школу.
Прве наступе сам имала
још у музичком забавишту,
којејетадабилодеоМузич
ке школе „Петар Кранче
вић“. То су били слатки
почеци.Изтогпериодапам
тим велики музички фести
вал,  „Златна пахуља“ у
Црној Гори. Моја породица
ми није ништа наметала,
иакосусвимузикални.Мај
ка пева у хоровима већ
годинама.Тојесигурноути
цалонамене,јермејеуспа
вљивала песмом. Изми
шљала је нове песме када
смобилималиипоцеодан
певушипокући.Верујемда
је она највише утицала на
мене,алиникададиректно.
Рецимо,имојотацимаслу
ха. Сматрам да се касније
са мојом певачком карије
ром ништа није дешавало
случајно, али је било спон

тано,кажеСветланаМитро
вић.
Саједанаестгодина,Све

тлана је први пут компоно
вала музику, инспирисана
песмом Десанке Максимо
вић„Ближисе,ближилето“.
Какокаже,њенајежељада
допре до срца људи који
воле музику и да је препо
знајупоњенојискреностиу
песмама. Нема узоре, а
цени све врсте музике и
извођаче.
За предстојећи наступ у

Русији се спрема темељно,
а на песми и споту ради
читав тим људи и пријате
ља,закојекаже,дасунај
важнији у овом пројекту.
Песма „Српске виле“ пред
ставља спој српског науч
ног, културног наслеђа и
традиције, на један нови
начин,којићеиматиприли
кудавидиичујецеосвет.

Алек сан дра Плав шић

Све тла на Ми тро вић


