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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

ALEKSANDAR VU^I] U ADA[EVCIMA

Polo`en
kamen temeqac
za novu fabriku



Ми ни стар ка кул ту ре и ин фор ми са-
ња Ма ја Гој ко вић је 9. мар та по се ти ла 
рум ску оп шти ну, где јој је до ма ћин би ла 
пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра Ћи-
рић. Пр во су у Град ској ку ћи во ђе ни раз-
го во ри о са рад њи и про јек ти ма ко је би 
мо гло да фи нан си ра Ми ни стар ство кул-
ту ре и ин фор ми са ња. По сле раз го во ра 
у Град ској ку ћи, Ма ја Гој ко вић је по се-
ти ла За ви чај ни му зеј, где је по гле да ла 
не дав но отво ре ну из ло жбу о цар ској, 
це хов ској по ве љи ко ју је Ру ма до би ла 
да ле ке 1818. го ди не.

Ми ни стар ка Гој ко вић је из ра зи ла за-
до вољ ство што је ула га ње у кул ту ру 
стра те шко опре де ље ње др жа ве, те да 
је ове го ди не за кул ту ру опре де ље но 16 
од сто ви ше но ла не, од но сно 1,2 од сто 
ре пу блич ког бу џе та. Она је ука за ла да 
је ове го ди не за из у зет но ва жан про је кат 
ње ног Ми ни стар ства – „Гра до ви у фо ку-
су“ обез бе ђе но 350 ми ли о на ди на ра. 

– Гра до ви и оп шти не уз по моћ овог 
кон кур са до би ја ју сред ства да из гра де, 
или што је че шћи слу чај, ре кон стру и шу 
њи хо ве кул тур не цен тре, ко ји су на ру-
ше ни зу бом вре ме на. Да нас мо же мо би-
ти по но сни пр во на фи нан сиј ска сред-
ства ко ја има мо, а дру го јер су оп шти не 
и гра до ви пре по зна ли ту мо гућ ност и 
по тре бу гра ђа на њи хо вих сре ди на – ис-
та кла је ми ни стар ка Гој ко вић. 

Она је до да ла да је са пред сед ни цом 
Оп шти не Алек сан дром Ћи рић раз го ва-
ра ла о по тре ба ма ула га ња у кул ту ру, бу-
ду ћи да су из гра ђе ни или се гра де број-
ни пу те ви и отва ра ју но ва рад на ме ста, 
па се мо ра во ди ти ра чу на и о ква ли те ту 
жи во та и кул тур ним по тре ба ма гра ђа на. 
Ру ма је на кон кур су „Гра до ви у фо ку су“ 
кон ку ри са ла за За ви чај ни му зеј. Ло кал-
на са мо у пра ва ће из дво ји ти сред ства за 
са ни ра ње вла ге, ко ја је нај ве ћи про блем 

у За ви чај ном му зе ју, док ће пре ко кон-
кур са Ми ни стар ства би ти обез бе ђе на 
сред ства за стал ну по став ку.

– Дру ги про блем је ве зан за Кул тур-
ни цен тар, где је кон ку ри са но за опре-
му. То су но ве сто ли це ко је сам има ла 
при ли ке да нас да ви дим, ко је ствар но 
не до ли че јед ном мо дер ном Кул тур ном 
цен тру. Спрем на сам, као ми ни стар кул-
ту ре и ин фор ми са ња, да обез бе ди мо та 
сред ства  и да се, ре ци мо за го ди ну да-
на опет на ђе мо ов де и отво ри мо ре но-
ви ра ни и Му зеј и Кул тур ни цен тар, јер 
Ру ма то за и ста за слу жу је – ре кла је ми-
ни стар ка Ма ја Гој ко вић.

Алек сан дра Ћи рић, пред сед ни ца рум-
ске Оп шти не, под се ти ла је да је при ли-
ком сту па ња на ову функ ци ју ука за ла да 
ће фо кус ње ног де ло ва ња би ти на за-
шти ти жи вот не сре ди не, као и ула га ња у 
обра зо ва ње и кул ту ру.

Ру ма као мул ти кул ту рал на сре ди на  
мо же да се по хва ли сво јом кул ту ром, 
тра ди ци јом,  сво јим уста но ва ма кул ту-
ре и сво јим гра ђе вин ским зда њи ма, ко ја 
су за и ста ре пре зен та тив на сли ка Ру ме, 
као јед не гра ђан ске сре ди не. 

– За то је ова по се та ва жна, јер смо до-
би ли обе ћа ње да ће мо до би ти зна чај на 
сред ства ко ја ће до при не ти по нов ном 
ожи вља ва њу на шег За ви чај ног му зе ја, 
ко ји је ви ше де це ни ја имао про бле ме 
са ка пи лар ном вла гом. Због то га је и по-
став ка мо ра ла би ти укло ње на и ве ли ки 
број екс по на та, као што је и овај еск по-
нат це хов ска по ве ља, ни је мо гао би ти 
до сту пан пу бли ци. Му зеј је, због та квих 
уло ва био оне мо гу ћен да оба вља у пот-
пу но сти сво ју ми си ју ре пре зен та ци је 
од но сно при ку пља ња, чу ва ња, пре зен-
то ва ња кул тур не ба шти не са те ри то ри-
је Оп шти не Ру ма – ре кла је Алек сан дра 
Ћи рић. 

За хва љу ју ћи по мо ћи Ми ни стар ства, 
она је из ра зи ла на ду да ће до кра ја ове 
го ди не Му зеј има ти ту мо гућ ност да 
упот пу ни свој рад, да офор ми стал ну 
по став ку и да из ла же екс по на те из сва 
че ти ри сво ја оде ље ња.

– Апли ци ра ли смо на кон кур су „Гра до-
ви у фо ку су“ про јек том под на зи вом „Од 
гли не них бли за на ца до гво зде них тру-
ба“ . На зив је спе ци фи чан јер об у хва та 
не што што је ау тен тич но, је дин стве но 
за Ру му. Гли не ни бли зан ци су пред мет 
про на ђен на ар хе о ло шком ло ка ли те ту 
„Го мо ла ва“, а брон за не тру бе су рум-
ски на зив за Спо ме ник па лим бор ци ма 
и жр тва ма на род но о сло бо ди лач ког ра-
та ко ји се на ла зи у са мом цен тру гра да. 
Тим на зи вом смо об у хва ти ли це ло куп ну 
кул тур ну ма пу Ру ме од За ви чај ног му зе-
ја, пре ко Кул тур ног цен тра, чи ја ве ли ка 
са ла, ко ја бро ји пре ко 700 се ди шта, ни је 
ре но ви ра на. Од но сно, и Кул тур ни цен-
тар ни је ре но ви ран од свог осни ва ња 
1986. го ди не. У окви ру овог про јек та, 
апли ци ра ли смо за ре па ра ци ју се ди шта 
и по да у ве ли кој са ли – ука за ла је пред-
сед ни ца Ћи рић.

Она је до да ла и да се Град ска би бли-
о те ка пре ме шта у нај леп ши обје кат у 
Ру ми, не ка да шњи Хр ват ски, а пре све-
га, Со кол ски дом.

 – Згра да је ре кон стру и са на и ре но-
ви ра на оп штин ским сред стви ма, та ко 
да се од апри ла Би бли о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“, ко ја но си на зив по по зна том 
на уч ни ку, се ли у ову ре пре зен та тив ну 
згра ду. Та ко ђе, до би ја мо сред ства за 
опре ма ње по ли ца за сме шта ње чи та-
вог фон да на ше Би бли о те ке – ре кла је 
пред сед ни ца рум ске оп шти не Алек сан-
дра Ћи рић.

С. Џа ку ла

МИ НИ СТАР КА КУЛ ТУ РЕ МА ЈА ГОЈ КО ВИЋ ПО СЕ ТИ ЛА РУ МУ

Сред ства за Завичајни музеј
и Културни центар

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ КА РА ТИ СТА НА ПР ВЕН СТВУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

26 ме да ља за ка ра ти сте
КК „Сен сеи“ Ин ђи ја

Ка ра ти сти ка ра те клу ба „Сен сеи“ из 
Ин ђи је осво ји ли су 26 ме да ља на не-
дав но одр жа ном Пр вен ству Вој во ди-
не Ка ра те фе де ра ци је Вој во ди не, а у 
ор га ни за ци ји Шо то кан ка ра те са ве за 
Ср би је. Злат ним ме да ља ма на так ми-
че њу, ко је је одр жа но у Ба чу оки ти ли 
су се Ири на Са вић, Ми лош Ми хај ло-
вић, Алек сан дра Ми хај ло вић, Ни ко ла 
Ко раћ, Ни ко ли на Ми ли во је вић и Са ша 
Жи гић у ка та ма у по је ди нач ним ка те-
го ри ја ма. У ка те го ри ји на да у бор ба ма 
по је ди нач но зла то су осво ји ли Ми ло-
је Ја ко вље вић, за тим микс ка та тим у 
ка те го ри ји пи о ни ра у са ста ву: Те о до ра 
Ле ђа нац, Ма ти ја Дра шко вић и Ми ло је 
Ја ко вље вић; микс ка та тим у ка те го ри-
ји ка де та у са ста ву: Ма ри ја Ја ко вље-
вић, Вла ди слав Бо јић и Ни ко ла Ко раћ 
и микс ка та тим као и микс бор ба тим 
у ка те го ри ји ју ни о ра у са ста ву: Ан ђе ла 
Ма ри ја Хухн, Са ша Жи гић и Кон стан-
тин Де ја но вић.

Сре бр не ме да ље осво ји ли су Ми ро-
сла ва Ја ко вље вић, Ог њен До шен, Не-
ма ња Вра њеш, Ла зар Дра шко вић, Ма-
ти ја Дра шко вић, Ма ри ја Ја ко вље вић и 
Вла ди слав Бо јић у ка та ма у по је ди нач-
ним ка те го ри ја ма и у бор ба ма по је ди-
нач но: у ка те го ри ји пи о нир ки (пре ко 45 

ки ло гра ма) Те о до ра Ле ђа нац, у ка те го-
ри ји ка де та (до 50 ки ло гра ма) Ни ко ла 
Ко раћ, и у ка те го ри ји ју ни о ра (до 70 
ки ло гра ма) Са ша Жи гић и жен ски ка та 
тим ка дет ки ња у са ста ву: Ан ђе ла Чво-
рак, Ни ко ли на Ми ли во је вић и Ма ри ја 
Ја ко вље вић. Брон зом су се оки ти ли у 
бор ба ма по је ди нач но у ка те го ри ји ка-

де та (до 50 ки ло гра ма) Вла ди слав Бо-
јић, у ка та ма и у бор ба ма по је ди нач но 
у ка те го ри ји ју ни ор ки (до 52 ки ло гра ма) 
Ан ђе ла Ма ри ја Хухн и бор ба микс тим 
ка де та у са ста ву: Ни ко ла Ко раћ, Вла-
ди слав Бо јић и Ма ри ја Ја ко вље вић.

На так ми че њу је уче ство вао 21 клуб 
са 350 так ми ча ра. М.Ђ.
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Да ли се увек до га ђа
оно че га се бо ји мо

На вест о аме рич ким ла бо ра то
ри ја ма за би о ло шки ин же ње
ринг, рас по ре ђе ним по Укра ји

ни, зва нич ни ци САД – a су нај пре 
не ги ра ли њи хо во по сто ја ње, а за тим 
су са оп шти ли став да ла бо ра то ри је 
ко јих не ма ни по што не сме ју па сти у 
ру ске ру ке те да их тре ба уни шти ти.

Онај нео бич ни Пор ту га лац на че лу 
ЕУ ди пло ма ти је, јед ног да на стра
сно са оп шта ва ка ко ЕУ, до но се ћи 
од лу ку да до кра ја го ди не за 80 
по сто сма њи пре у зи ма ње наф те и 
га са од Ру си је, „пре се ца пуп ча ну 
врп цу ко ја је спа ја са Ру си јом”, а већ 
дру гог да на ја вља да „ЕУ не ће сле
ди ти САД у енер гет ској по ли ти ци, 
јер су по треб не го ди не да се сма њи 
за ви сност у енер гет ској по ли ти ци”. 
Та ман се по у зда мо у ре че но, а он 
уз вик не да ће „Ру си ја за жа ли ти што 
се ро ди ла” и про бу ди нам сум њу да 
ми сли на тре ћи свет ски рат, али 
не што ка сни је од ње га сти же из ја ва 
да „су жи вот Ру си је и Евро пе има 
ве о ма ду гу исто ри ју”.  

Обич ни Бал кан ци ни ка ко не мо гу 
да схва те да за пост мо дер ну по ли
ти ку пој мо ви истина, лаж, част и
срамота не ма ју ни ка кав мо рал ни 
зна чај. Ако по ку ша мо да их на ђе мо у 
го во ру би ло ког за пад њач ког зва нич
ни ка, труд ће нам би ти уза лу дан, јер 
ови пој мо ви у пост мо дер ној по ли ти
ци на про сто ни су у упо тре би. 

Обич ни Бал кан ци се осе ћа ју пре
ва ре ни ма, јер се у њи хо вој кул ту ри 
ови пој мо ви под ра зу ме ва ју. Ме ђу
тим, не ма мо ни ка ка вог раз ло га за 
разочарaње, јер смо са ми кри ви што 
за обе ћа ња За па да ве зу је мо пој мо
ве исти на, лаж, част и сра мо та ко ји 
већ не ко вре ме ни су у упо тре би. 
На ив ни тра ди ци о на ли ста Вик тор 
Ор бан ка же да би Ср би ју од мах тре

ба ло при ми ти у ЕУ. Да, ка жу Нем ци, 
Ср би ји од мах тре ба оја ча ти европ
ску пер спек ти ву! У нас се ср це на мах 
ис пу ни на дом па и не по ми шља мо 
да при у пи та мо Нем це  не ми сле ли 
они на еу кли дов ску пер спек ти ву у 
ко јој све по ста је ма ње, бле ђе и не ја
сни је. 

Пост мо дер ном за пад њач ком по ли
ти ча ру је на про сто све до пу ште но, 
јер он сто ји по ред бес ко нач не тра ке 
са уна пред при пре мље ним ста во ви
ма, не ма вре ме на да би ра шта ће 
узе ти за свој став, већ узи ма на су ми
це, тра ка ће му ио на ко до не ти но ву 
из ја ву, јер мр жња ра ди без пре ки да.

У сво јој  књи зи Распад нација:
поредакихаосу21.веку, об ја вље
ној 2003. го ди не, Ро берт Френ сис 
Ку пер, је дан од иде о ло га „но вог 
ли бе рал ног им пе ри ја ли зма”, 
до слов но ка же да „постмодерне

државе ЕУ, Бри та ни ја, САД и Ја пан 
не де ле исте вред но сти и не жи ве у 
истом вре ме ну као премодерне и
модерне државе, и за то има ју пра во 
да у од но си ма са њи ма ко ри сте дво
стру ке стан дар де, си лу, пре вен тив
ни на пад и пре ва ру”. 

Под пре ва ром се не ми сли са мо на 
не при ја те ља из премодерног и 
модерног вре ме на, већ и на соп стве
не гра ђа не. Шта ви ше, све ору жа не 
ин тер вен ци је во де ће пост мо дер не 
си ле, да ле ко од ње не ку ће, по че ле 
су пре ва ром соп стве них гра ђа на. 
Обич ни по ре ски об ве зни ци За пад ног 
све та би ли су пред бом бар до ва ње 
Ср би је, за ро бље не у име ну Ју го сла
ви ја, та ко те мељ но ин стру и са ни 
фа бри ко ва ним ин фор ма ци ја ма да су 
окре та ли гла ву од уби ста ва де це и 
апла у ди ра ли сва ком ру ше њу мо ста, 
ра ке ти ра њу пут нич ког во за, сва ком 
ко ла те рал ном уби ству,  па и уби ству 
16 рад ни ка РТС – а.

У ак ту ел ној кри зи у Укра ји ни, 
за пад њач ке пост мо дер не 
др жав не ма ши не ри је су упо

тре бом ме ди ја ство ри ле у људ ској 
исто ри ји не пре ва зи ђе ну мр жњу, 
ну кле ар ну, мр жњу од мно го ми ли о на 
ки ло то на. Она има за циљ да За пад 
по же ли, шта по же ли? – да на ру чи! 
од САД – а да од Мо скве и Санкт 
Пе тер бур га на чи ни Хи ро ши му и 
На га са ки, ако је мо гу ће да то про ђе 
не ка жње но.

Мно ги ма ко ји чи та ју исто ри ју, ови 
ми ли о ни ки ло то на ла жи и мр жње 
чи не се као ути ра ње пу та за че твр ти 
ве ли ки по ход на Ру си ју, по сле фран
цу ског из 1812. го ди не и два ју не мач
ких по хо да – 1914. и 1941. Оста је 
нам је ди но на да да је био бле сав 
онај ко ји је сми слио да нам се обич
но до га ђа оно че га се бо ји мо.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana ]osi}. - 
God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : СРЕМ 
МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SRID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na ]osi} * te le fon /faks 

022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem-
ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

M NOVINE

У ак ту ел ној кри зи у 
Укра ји ни, за пад њач ке 
пост мо дер не др жав не 
ма ши не ри је су упо тре
бом ме ди ја ство ри ле у 
људ ској исто ри ји не пре
ва зи ђе ну мр жњу, мр жњу 
од мно го ми ли о на ки ло
то на. Она има за циљ да 
оби чан чо век по же ли да 
се од Мо скве и Санкт 
Пе тер бур га на чи не Хи ро
ши ма и На га са ки, ако је 
мо гу ће да то про ђе не ка
жње но

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У АДА ШЕВ ЦИМА 

Положен камен темељац
за нову фабрику

Сто ти ну но вих рад них ме ста би ће 
обез бе ђе но за Срем це, за хва љу ју ћи 
из град њи но ве фа бри ке сточ не хра не у 
Ада шев ци ма. Све ча ном по ла га њу ка ме
на те мељ ца за бу ду ћи по гон УБМ гру па
ци је, у сре ду, 9. мар та,  при су ство вао је 
пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек сан
дар Ву чић и ми ни стар спољ них по сло ва 

и тр го ви не Ма ђар ске Пе тер Си јар то.  
Ин ве сти ци ја је вред на око 24 ми ли о на 
евра, а пла ни ран по че так ра да фа бри ке 
је 2023. го ди на. Шеф ма ђар ске ди пло ма
ти је Пе тер Си јар то је ре као да је од нос 
две зе мље при мер успе шне са рад ње, 
ко јој се до да је још јед на став ка, овим 
ула га њем у Ада шев ци ма.

– По но сни смо што са ин ве сти ци ја ма 
ма ђар ских пред у зе ћа мо же мо да до при
не се мо еко ном ском про цва ту и раз во ју 
Ср би је. По но сни смо што смо у окви ру 
еко ном ске по др шке при вре ди у Вој во ди
ни по мо гли 14.000 пред у зе ћа и што смо 
има ли ре корд ну раз ме ну у вред но сти од 
че ти ри ми ли ја де евра, на гла сио је Си јар
то, до да ју ћи да ће про из во ди ти ви ше од 
ми ли он то на сточ не хра не на го ди шњем 
ни воу, што ће до зво ли ти и из воз, а ти ме 
ће по сао би ти про фи та би лан за еко но ми
је обе др жа ве. 

Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић 
се том при ли ком  се за хва лио са рад ни
ци ма из Ма ђар ске и на гла сио да у 
по след њих де сет го ди на Ср би ја и Ма ђар
ска га је при ја тељ ске од но се, ко је по твр
ђу ју и еко ном ски по ка за те љи. 

– У по след њој де це ни ји смо за два и по 
пу та по ве ћа ли тр го вин ску раз ме ну. 
Ма ђар ска је пре 10 го ди на би ла 11. или 
12. спољ но – тр го вин ски парт нер, да би 
да нас, са 2,4 ми ли о на евра, би ла на 
пе том ме сту, ис та као је пред сед ник Алек
сан дар Ву чић, до да ју ћи да је за то нај за
слу жни ји ма ђар ски пре ми јер Вик тор 
Ор бан, ко ји је имао сна жну ви зи ју искре
ног при ја тељ ства са Ср би јом.

 Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је је 
до дао да је по но сан на парт нер ство са 
Ма ђар ском, као чла ни цом Европ ске уни
је, те да је еко ном ска са рад ња са том 
зе мљом ва жни ја од оно га што је учи ње но 
на са рад њи две ју зе ма ља на по љу кул

По ла га ње ка ме на те мељ ца

Пе тер Си јар то, Алек сан дар Ву чић, Игор Ми ро вић, 
Бра ни слав Не ди мо вић, Зо ран Се ме но вић



516. MART 2022.     M NOVINE

тур не и по ли тич ке са рад ње, 
као и на са гле да ва њу исто риј
ских чи ње ни ца.

– Ка да су ме пр ви пут пи та
ли сме та ли ми да ма ђар ске 
ком па ни је до не су но вац за 
Ма ђа ре, ко ји жи ве у Ср би ји, ја 
сам им ре као да су до бро до
шли. На кон то га, по ве ре ње се 
то ли ко раз ви ло, а на ши ма ђар
ски при ја те љи су же ле ли да 
по ка жу ко ли ко по шту ју Ср би ју, 
па су по че ли са ула га њи ма у 
цен трал ној Ср би ји, у По же ги, 
ре као је пред сед ник. 

Бу ду ћа фа бри ка ће об у хва
та ти ау то ма ти зо ва но по стро је
ње за ме ша ње, са го ди шњим 
ка па ци те том од 200 хи ља да 
то на, су ша ре, осам си ло са за 
скла ди ште ње жи та ри ца ка па
ци те та 2.500 то на, ма га цин 
си ро ви на и го то вих про из во да. 
Ин ве сти ци о ни про грам по др
жа ва Вла да Ма ђар ске у из но су 
од 6,3 ми ли о на евра, док Вла
да Ср би је обез бе ђу је 2,5 ми ли
о на евра. Као до дат ну по год
ност, Вла да Ср би је је одо бри
ла де се то го ди шње осло ба ђа
ње од по ре за на до хо дак.

Све ча но сти по ла га ња ка ме
на те мељ ца за бу ду ћу фа бри
ку су при су ство ва ли и ми ни
стар по љо при вре де, во до при
вре де и шу мар ства Бра ни
слав Не ди мо вић, за тим пред
сед ник По кра јин ске вла де 
Вој во ди не Игор Ми ро вић, 
пред сед ник Скуп шти не Ау то
ном не По кра ји не Вој во ди не 
Иштван Па стор и пред сед ник 
Оп шти не Шид Зо ран Се ме но
вић са са рад ни ци ма. 

А. Плав шић

Пред не ко ли ко хи ља да оку пље них гра ђа
на, ко ји су му при ре ди ли ви ше не го то пао 
до чек 9. мар та, у Пе ћин ци ма, пред сед ник 
Алек сан дар је Ву чић на ја вио број не ка пи
тал не ин ве сти ци је ко је ће у на ред ном пе ри
о ду би ти ре а ли зо ва не на те ри то ри ји пе ћи
нач ке оп шти не. 

Он је у раз го во ру са гра ђа ни ма ре као да 
је пот пи сан уго вор за из град њу пу та Ши ма
нов ци – Пре ка кал др ма и на ја вио пот пи си
ва ње уго во ра за из град њу де о ни це пу та од 
Пре ке кал др ме до Аша ње,  укуп не ду жи не 
16 ки ло ме та ра.

– Не бих до ла зио пред вас да не мам шта 
да вам ка жем. У По пин ци ма ће мо да ура
ди мо ре кон струк ци ју шко ле и вр ти ћа, а у 
Аша њи ће мо да за вр ши мо спорт ску ха лу. У 
Де чу ће мо да ре ша ва мо про блем ка на ли за
ци је и ов де пре чи ста ча от пад них во да. То је 
све ве ли ки но вац, али ка да има те фа бри ке, 
ка да има те љу де ко ји ра де, он да мо же мо 
ви ше да ула же мо. Ово је оно што ће мо ми 
са ни воа Ср би је да по мог не мо Пе ћин ци ма – 
ре као је пред сед ник Ву чић.

Он је на гла сио да је ва жно до во ђе ње ин
ве сти то ра у Пе ћин це, не са мо због то га што 
ће нај ве ћи број љу ди из ове оп шти не би ти 
за по слен,  већ и због то га што ти ме и ло кал
на са мо у пра ва до би ја мно го ви ше нов ца и 
мно го ви ше мо гућ но сти да ре ша ва и со ци
јал не и све дру ге про бле ме.

– Нео п ход но је да у овом те шком вре ме
ну бу де мо за јед но, ује ди ње ни, да са чу ва мо 
сво ју зе мљу и бу дућ ност на ше де це. Из бо ри 
ни су игра, др жа ва ни је играч ка. Ни је до вољ
но да се ди те ис пред те ле ви зо ра и по ми сли
те ка ко не ко ле по при ча и сва шта обе ћа ва 
– на гла сио је Ву чић.

Он је на гла сио да мо ра мо да се тру ди мо, 
ра ди мо, да се бо ри мо, да на ша де ла го во ре 
о на ма.

– За то они ко ји вам све ола ко оба ћа ва ју 
не ми сле до бро Ср би ји, јер без те шког ра да 
и по све ће но сти не ма ни ре зул та та. У овом 
те шком вре ме ну мо ра мо да гле да мо сво је 
ин те ре се, да гле да мо шта мо же мо да учи
ни мо за се бе и сво ју де цу, за на шу Ср би ју 
– ре као је пред сед ник.

Ву чић је по ру чио да же ли мо Ср би ја же ли 
да се так ми чи са сви ма у ра ду и ре зул та ти
ма, да бу де мо пр ви у еко но ми ји, успе шни ји 
од свих, да на ша де ла го во ре све јер, ка ко је 
ре као, оно што ми ка же мо, ми то и ура ди мо.

Он је на гла сио да мо ра мо да на ста ви мо 
пу тем ми ра и бу дућ но сти, пу тем на прет ка 
Ср би је.

– Иза ђи те на из бо ре, гла сај те за бу дућ
ност на ше де це, за мир и ста бил ност, за 
ре зул та те, за оне ко ји су озбиљ ни и од го
вор ни. Иза ђи те да по ка же мо сву сна гу на ше 
де мо кра ти је – да их по бе ди мо убе дљи ви је 
не го икад – по ру чио је пред сед ник Ву чић.

ПРЕД СЕД НИК АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ ПО СЕ ТИО ПЕ ЋИН ЦЕ

Мо ра мо да на ста ви мо 
пу тем ми ра и бу дућ но сти

Милош Вучевић, Синиша Ђокић, Александар Вучић,
Милорад Пантић и Игор Мировић

У По пин ци ма ће мо ре кон струисати шко лу и вр ти ћ, а у Аша њи 
за вр ши ти спорт ску ха лу. У Де чу ће мо да ре ша ва мо про блем ка
на ли за ци је а у Пећинцима пре чи ста ча от пад них во да, ре као је 
пред сед ник Ву чић
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АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ У РУ МИ

Из бо ри ни су игра
У окви ру сво јих пред из бор

них ак тив но сти, Срп ска на
пред на стран ка је 9. мар та 
одр жа ла свој пред из бор ни 
скуп на Град ском тр гу у Ру ми. 
Ве ли ком бро ју оку пље них Ру
мља на, про це на је да је би ло 
око 5.000 гра ђа на, обра тио се 
Алек сан дар Ву чић, но си лац 
свих ли ста ове стран ке, као 
и кан ди дат за пред сед ни ка 
на из бо ри ма за ка за ним за 3. 
април.

Алек сан дар Ву чић је под се
тио да је у Ру ми до са да до ста 
ура ђе но, те да је ов де при су
ство вао отва ра њу пет но вих 
фа бри ка. За хва љу ју ћи ра ду 
ка ко Оп штин ске упра ве, али 
и По кар ји не и на по ри ма свих 
– ства ри су успе шно ме ња не.

 – Оста ло је још мно го ства
ри да се на пра ви, а за Ру му је 
ва жно да ура ди мо ком плет
ну ка на ли за ци о ну мре жу ко ја 
је ду га 103 ки ло ме та ра. Ти ме 
би Ру ма по ста ла јед на ве о ма 
уре ђе на оп шти на и мо же да 
се ме ри са нај ра зви је ни јим оп
шти на ма у Ау стри ји, Не мач кој, 
у мно го бо љим и раз ви је ни
јим зе мља ма. Ве ру јем да још 
мно го пу те ва, мно го ас фал та 
тре ба да по ста ви мо и за све је 
ва жно да има мо си гур ност, да 
има мо ста бил ност и да има
мо до вољ но нов ца – ре као је 
Алек сан дар Ву чић.

Због са да шње си ту а ци је у 
све ту, ви ше не го икад је ва жна 
ста бил ност и са гле да ва ње 
шта се мо же ура ди ти да би се 
оси гу ра ла ста бил ност за на шу 
де цу.

– Мо ра мо да раз ми шља
мо хо ће мо ли има ти до вољ но 
наф те, га са, стру је, угља, и 
има ће мо, пре све га, за хва љу
ју ћи ва ма, дра ги при ја те љи. 

Има ће мо за то што смо во ди ли  
озбиљ ну по ли ти ку, ви сте би
ли ти ко ји сте то по др жа ва ли 
– по ру чио је оку пље ним гра ђа
ни ма Ву чић.

Он је ука зао и на до бар по
ло жај и по год но сти, ко је ће 
Ру ми до не ти пу те ви ко ји се 
гра де.  

– Ау то – пут до Ру ме из оба 
сме ра, из сме ра Шап ца и из 
сме ра Но вог Са да је не што 
што ће Ру му да на чи ни нај бо
љом де сти на ци јом за све ин
ве сти то ре, али и  јед ном од 
нај бо љих ту ри стич ких де сти
на ци ја у це лој Ср би ји, на до
мак и Бе о гра да и Но вог Са да  
  ис та као је Ву чић.

У овом тре нут ку се гра ди 10 
ау то – пу те ва по Ср би ји, као и 
бр за пру га од Бе о гра да до Ши
да, ко ја ће по ве за ти цео Срем.  

– Ти ме ства ра мо све усло
ве да Ру ма бу де иде ал но 
ме сто, на ста вља мо са ула га
њем у за шти ту жи вот не сре
ди не, у ту ри зам. По сле то га, 
те шко је за ми сли ти леп ше 
ме сто за жи вот од ва ше и на
ше Ру ме – ка же Алек сан дар 
Ву чић.

Он је до дао да су њи хов 
про грам ау то – пу те ви, пру ге 
ко је су из гра ђе не или се гра
де, но ви му зе ји, но ва по зо ри
шта, но ви тр го ви и пар ко ви, 
бол ни це, ка на ли за ци ја у гра
до ви ма и у се ли ма. 

– Да би смо све то мо гли да 
на пра ви мо, по треб ни су нам 
ста бил ност и мир, по треб на 
нам је од го вор ност. До ста је 
би ло да на ша де ца ги ну – ис
та као је Ву чић. 

Ср би ја је ус пе ла да у еко

но ми ји бр же ра сте од свих 
дру гих европ ских др жа ва, а 
да би се та ко на ста ви ло, по
треб на је у го ди на ма ко је до
ла зе од го вор на по ли ти ка.

 – За то из бо ри ни су игра, 
мно го је ва жни је шта не ко ра
ди и ка ква су де ла иза не ко га 
и ко ли ко је не ко спо со бан да 
про ве де у де ло то што го во
ри. Ти ко ји вам ка жу да ће 
за шест ме се ци  да бу де све 
бо ље, пи тај те их за што ни је 
би ло бо ље у њи хо во вре ме – 
по ру чио је Ру мља ни ма Алек
сан дар Ву чић и до дао:

 – Са да ка да Евро па и свет 
го ре, гла сај те за оне ко ји су 
од го вор ни, ко ји су озбиљ ни, 
гла сај те за оне ко ји мо гу да 
га ран ту ју бу дућ ност на шој и 
ва шој де ци.

С. Џа ку ла

Александар Вучић на предизборном скупу у Руми
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ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

Зна чај на сред ства за
срем ске ло кал не са мо у пра ве

Ово је ве ли ки про је кат и за ло кал не са мо у пра ве и за др жа ву и ди рект на 
ко рист за гра ђа не, јер ће омо гу ћи ти да се сма њи по тро шња то плот не 
енер ги је, да ра чу ни бу ду ни жи за 25 до 30 од сто, ре кла је Зо ра на Ми хај
ло вић пот пред сед ни ца Вла де Ср би је

Пот пред сед ни ца Вла де и ми ни стар ка 
ру дар ства и енер ге ти ке Зо ра на Ми хај ло
вић уру чи ла је 11. мар та у Аран ђе лов цу 
уго во ре пред став ни ци ма 151 ло кал не 
са мо у пра ве, ме ђу ко ји ма су и срем ске, у 
окви ру на ци о нал ног про гра ма уна пре ђе
ња енер гет ске ефи ка сно сти.  Она је том 
при ли ком из ја ви ла да ће у по ве ћа ње 
енер гет ске ефи ка сно сти у до ма ћин стви
ма би ти уло же не че ти ри ми ли јар де 
ди на ра, од че га ће Ми ни стар ство за јед
но са гра до ви ма и оп шти на ма обез бе ди
ти две ми ли јар де за суб вен ци је гра ђа ни
ма ко ји се при ја ве за уче шће у про гра му.

– Ово је ве ли ки про је кат и за ло кал не 
са мо у пра ве и за др жа ву и ди рект на 
ко рист за гра ђа не, јер ће омо гу ћи ти да 
се сма њи по тро шња то плот не енер ги је, 
да ра чу ни бу ду ни жи за 25 до 30 од сто. 
Ре а ли за ци јом овог про јек та, уште де ће 
се то плот на енер ги ја ко ја је јед на ка про
из вод њи град ске то пла не у Ни шу. То је и 
огром на уште да у еко ло шким тро шко ви
ма и ујед но зна чи здра ви ју жи вот ну сре
ди ну   ре кла је Ми хај ло ви ће ва.

У име Оп шти не Пе ћин ци, уго вор је 
пот пи сао пред сед ник Си ни ша Ђо кић, 
ко ји је том при ли ком из ја вио да ће, 
за хва љу ју ћи овом уго во ру у пе ћи нач кој 
оп шти ни у енер гет ску са на ци ју до ма ћин
ста ва би ти уло же но укуп но 20 ми ли о на 
ди на ра.

– По пет ми ли о на ди на ра ће из дво ји ти 
Ми ни стар ство и Оп шти на Пе ћин ци, а 10 
ми ли о на ће из дво ји ти гра ђа ни. За хва

љу ју ћи овом про гра му, про шле го ди не 
су у на шој оп шти ни 53 до ма ћин ства 
до би ла бес по врат на сред ства за енер
гет ску са на ци ју ку ћа и ста но ва. У овом 
тре нут ку, још увек је у то ку кон курс за 
уград њу со лар них па не ла, а уско ро ће 
би ти рас пи сан и но ви кон курс за енер
гет ску са на ци ју ку ћа и ста но ва – ре као је 
Ђо кић.

По истом кон кур су, ири шкој оп шти ни 
је  до де ље но два ми ли о на ди на ра за 
по бољ ша ње енер гет ске ефи ка сно сти. 
Исто то ли ко ће за про је кат обез бе ди ти и 
ло кал на са мо у пра ва, а пре о ста лих 50 
про це на та, од но сно че ти ри ми ли о на, 
гра ђа ни. То зна чи да ће ири шка оп шти на 
ове го ди не за суб вен ци о ни са ње ме ра 
енер гет ске ефи ка сно сти има ти ду пло 
ви ше сред ста ва не го ла не, укуп но осам 
ми ли о на ди на ра. Пред сед ник Оп шти не 
Ириг Ти хо мир Сто ја ко вић је при су ство
вао пот пи си ва њу и до де ли уго во ра. 

– Сред ства ће се до де љи ва ти за 
уград њу про зо ра и вра та, за фа са де и 
со лар не па не ле. Да кле, што ре пу блич
ким, што на шим сред стви ма ће мо по мо
ћи гра ђа ни ма да по бољ ша ју енер гет ску 
ефи ка сност њи хо вих стам бе них обје ка
та. На тај на чин ће се и ште де ти енер
ген ти, али ће по тро ша чи и ма ње пла ћа
ти гре ја ње, јер ће по тро шња због бо ље 
изо ла ци је, би ти ма ња. На рав но, та ко 
сма њу је мо и за га ђе ње жи вот не сре ди не 
– ка же Ти хо мир Сто ја ко вић.

Пред сед ни ца Оп шти не Ру ма Алек сан

дра Ћи рић и за ме ни ца пред сед ни це 
Би ља на По по вић Јо ва но вић, та ко ђе су 
би ле у Аран ђе лов цу, где су  пот пи са ле 
уго вор о су фи нан си ра њу про гра ма енер
гет ске са на ци је стам бе них згра да, по ро
дич них ку ћа и ста но ва. Ми ни стар ство 
ру дар ства и енер ге ти ке је за ову на ме ну 
из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је из дво ји ло 
15 ми ли о на ди на ра за ре а ли за ци ју про
јек та у рум ској оп шти ни. Из оп штин ског 
бу џе та за ту на ме ну ће би ти из дво је но 
до дат них 15 ми ли о на ди на ра. Рок за 
ре а ли за ци ју про гра ма је го ди ну да на од 
да на пот пи си ва ња уго во ра.

Ка да је реч о рум ској оп шти ни, ла не је 
пра во на суб вен ци ју за ме ре по ди за ња 
енер гет ске ефи ка сно сти оства ри ло 267 
гра ђа на. Од укуп но опре де ље них 25 
ми ли о на ди на ра суб вен ци ја, про шле 
го ди не је утор ше но 22.544.777 ди на ра.

На осно ву пра вил ни ка, сле ди рас пи
си ва ње јав них по зи ва за за ин те ре со ва
не, ка ко из во ђа че ра до ва, та ко и крај ње 
ко ри сни ке.

Пет ми ли о на ди на ра ће по кон кур су 
би ти из дво је но и за Град Срем ску 
Ми тро ви цу, а ло кал на са мо у пра ва из 
соп стве ног бу џе та за ту на ме ну из дво ји
ла је још то ли ко.  Сред ства за уна пре ђе
ње енер гет ске ефи ка сно сти из дво је на 
су и за Ста ру Па зо ву у ви си ни од 20 
ми ли о на ди на ра, за Шид два ми ли о на 
ди на ра, Бе о чин 3,5 ми ли о на ди на ра, а 
Ин ђи ја је по кон кур су до би ла 12 ми ли о
на ди на ра.  Е. М. Н.

Синиша Ђокић Тихомир Стојаковић Александра Ћирић
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МИ НИ СТАР ОМЛАДИНЕ И СПОР ТА ВА ЊА УДО ВИ ЧИЋ У СРЕМУ

Спортска опрема
за школе и клубове

Же ља свих нас је да бу де мо на ло ка лу, да раз го ва ра мо и ви ди мо са ко јим се иза зо
ви ма су о ча ва ју љу ди на ло ка лу, ка ко би смо за јед нич ким сна га ма уна пре ди ли, ка ко 
по ло жај мла дих, та ко и по ло жај спор ти ста, рекао је министар Вања Удовичић

Ми ни стар омла ди не и спор та у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је Ва ња Удо ви чић и 
по кра јин ски се кре тар за спорт и омла ди
ну Да не Ба ста бо ра ви ли су у су бо ту, 12. 
мар та на под руч ју Срем ске Ми тро ви це, 
Ру ме и Ири га. По се ту су за по че ли оби
ла ском Фуд бал ског клу ба „Зе ка Бу љу ба
ша“ из Рав ња. Го сту ју ћу де ле га ци ју 
до че ка ли су и пред став ни ци Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, гра до на чел ни ца 
Све тла на Ми ло ва но вић, за ме ник гра до
на чел ни це Пе тар Са мар џић, на чел ник 
Град ске упра ве за кул ту ру и спорт 
Ва сиљ Ше во и на чел ник Град ске упра ве 

за об ра зо ва ње Зо ран Ђу рић.
Ми ни стар Удо ви чић је том при ли ком 

клу бу уру чио спорт ску опре му за тре ни
ра ње, а пред сед ник клу ба Рад ми ло 
Бу де че вић га је за тим упо знао са исто ри
ја том се о ског ти ма. Но вом спорт ском 
опре мом, Удо ви чић је об ра до вао и 
Основ ну шко лу „Три ва Ви та со вић Ле бар
ник“ из Ла ћар ка. Ова по се та је, пре ма 
ре чи ма ми ни стра, део ре дов них ак тив но
сти Ми ни стар ства, при ли ком ко јих оби
ла зе ло кал не са мо у пра ве ра ди упо зна
ва ња са ста њем и по тре ба ма спорт ских 
клу бо ва и школ ских фи скул тур них са ла, 

са ци љем уна пре ђе ња спор та на ло кал
ном ни воу. Под се ћа ју ћи да Срем ску 
Ми тро ви цу и дру ге ло кал не са мо у пра ве 
пред став ни ци ми ни стар ства и по кра јин
ског се кре та ри ја та за спорт ре дов но 
по се ћу ју јед ном до два пу та го ди шње, 
Ми ни стар Удо ви чић  ре као је да је циљ 

Гра до на чел ни ца Све тла на Ми ло ва но вић и ди рек тор ла ћа рач ке  шко ле Злат ко Ву ле тић  до че ка ли су го сте

Раз го вор са мла дим фуд ба ле ри ма у Руми Удовичић у школи у Лаћарку
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ова квих по се та да се кон крет но уо че 
про бле ми на те ре ну.

– Же ља свих нас је да бу де мо на ло ка
лу, да раз го ва ра мо и ви ди мо са ко јим се 
иза зо ви ма су о ча ва ју љу ди на ло ка лу, 
ка ко би смо за јед нич ким сна га ма уна пре
ди ли, ка ко по ло жај мла дих, та ко и по ло
жај спор ти ста . Же лим да се за хва лим 
гра до на чел ни ци, ко ја је кроз сво је де ло
ва ње ви ше пу та по ка за ла ко ли ко су јој 
мла ди и спорт ва жни. Срем ска Ми тро ви
ца из два ја 7,5 од сто бу џе та, од но сно 280 
ми ли о на ди на ра за омла ди ну и спорт и 
то по ка зу је да овај град сво јим де ло ва
њем ите ка ко во ди ра чу на о мла ди ма и 
спор ту, а ми са по кра јин ског и ре пу блич
ког ни воа вла сти же ли мо да за јед но са 
гра до на чел ни цом тај про це нат по бољ
ша мо кроз за јед нич ко ула га ње,  ре као је 
ми ни стар Ва ња Удо ви чић.

Он је на гла сио да је ла ћа рач ка шко ла 
тре ћа школ ска уста но ва на под руч ју гра
да Срем ске Ми тро ви це, ко ја је до би ла 
спорт ску опре му и ре кви зи те у прет ход
не три го ди не. Ми ни стар је по же лео да 
сва ка шко ла рас по ла же  аде кват ном 
опре мом и усло ви ма за рад јер се, по 
ње го вим ре чи ма, у школ ским фи скул тур
ним са ла ма фор ми ра ју бу ду ћи так ми ча
ри ло кал них спорт ских клу бо ва.

– На дам се да ће мно го број ни го ло ви, 
ко ше ви, лоп те и мре же по мо ћи про фе со
ри ма, на став ни ци ма, де ци и ло кал ним 
клу бо ви ма да има ју још бо ље ре зул та те. 
Ми тро ви ца је де фи ни тив но град мла дих 
и град спор та, по вр хун ским спорт ским 
ре зул та ти ма, али и од но су пре ма спор ту 
у овом гра ду. За то же ли мо да кроз 
си стем ско за јед нич ко де ло ва ње и ула га
ње омо гу ћи мо да спор ти сти Срем ске 
Ми тро ви це оства ру ју још бо ље ре зул та
те и про но се сла ву овог гра да, за кљу чио 
је ми ни стар Удо ви чић ко ји је и сам, дру
же ћи се са ла ћа рач ким ђа ци ма, уче ство
вао у њи хо вој игри са лоп та ма.

За хва љу ју ћи се на по се ти и уру че ним 
по кло ни ма, гра до на чел ни ца Све тла на 
Ми ло ва но вић ис та кла је да Град Срем
ска Ми тро ви ца успе шно са ра ђу је са 

ре пу блич ким и по кра јин ским вла сти ма, о 
че му све до чи и ова по се та ре пу блич ког 
ми ни стра и по кра јин ског се кре та ра. 
Спорт ска опре ма и ре кви зи ти ко ји су 
по кло ње ни фуд бал ском клу бу и шко ли, 
пре ма ре чи ма гра до на чел ни це, би ће у 
функ ци ји уна пре ђе ња спор та на под руч ју 
гра да, на ро чи то школ ског и омла дин ског. 
Она је из ра зи ла оче ки ва ње да ће се ова
ква са рад ња  на ста ви ти и у бу дућ но сти.

У окви ру сво је по се те срем ским оп шти
на ма, Удо ви чић и Ба ста су по се ти ли 
Ру му. Ми ни стар је са функ ци о не ри ма 
ло кал не са мо у пра ве раз го ва рао о раз во
ју и ула га њи ма у спорт и спорт ске об јек
те, а по том је об и шао Основ ну шко лу 
„Змај Јо ва Јо ва но вић“ као и но ви Спорт
ски цен тар „Gymna si um“.

Пред сед ни ца рум ске оп шти не Алек
сан дра Ћи рић је ис та кла да је ми ни стра 
Удо ви чи ћа упо зна ла са по дат ком да је у 

оп штин ском бу џе ту опре де ље но 145 
ми ли о на ди на ра за раз вој спор та.

 – То је за 20 про це на та ви ше не го 
прет ход не го ди не. На по чет ку свог ман
да та сам ре кла да ће мо по себ ну па жњу 
по кло ни ти раз во ју кул ту ре, спор та и еко
ло ги је. Сма трам да мо ра мо ула га ти у 
спорт, јер ула га њем у спорт и омла ди ну 
ми ула же мо у на шу бу дућ ност. Ако де ци 
по мог не мо да има ју до бре усло ве за 
ба вље ње спор том, си гур но да је мо 
до при нос и срећ ном и ква ли тет ном 
де тињ ству, али и обез бе ђу је мо на шу 
бу дућ ност.

Ру ма мо же да се по хва ли ве ли ким 
бро јем спорт ских клу бо ва и удру же ња, 
та ко да на ша де ца тре ни ра ју раз ли чи те 
спор то ве и то са ве ли ким ела ном – ис та
кла је пред сед ни ца Ђи рић.

Ми ни стар Ва ња Удо ви чић је ука зао да 
је за сва ко по што ва ње чи ње ни ца да рум
ска Оп шти на из два ја шест про це на та 
свог укуп ног бу џе та за раз вој и функ ци о
ни са ње спор та, као и да су ове го ди не 
из дво је на ве ћа сред ства но прет ход них.

– Дра го ми је што је спорт и ула га ње у 
мла де је дан о стра те шких ци ље ва рум
ске ло кал не са мо у пра ве и ми слим да је 
то при мер и дру гим оп шти на ма ка ко 
мо ра мо да нас да ула же мо,  ка ко би смо у 
бу дућ но сти има ли вр хун ске ре пре зен та
тив не ре зул та те, ре као је ми ни стар Удо
ви чић. 

Он је до дао да ова шко ла, ко ја ће уско
ро про сла ви ти 150 го ди на по сто ја ња, не 
про гла ша ва са мо нај бо ље ђа ке, већ и 
нај бо ље спор ти сте. 

– Она за слу жу је ап со лут но ве ће ула га
ње у спорт ску ин фра струк ту ру. Ту пре 
све га, ми слим на пар кет у фи скул тур ној 
са ли. Кров је са ни ра ла ло кал на са мо у
пра ва уз по моћ По кра ји не и при ват ног 
сек то ра, са да на ред до ла зи сто ла ри ја и 
пар кет и то је не што где ће мо се ан га жо
ва ти у на ред ном пе ри о ду – на ја вио је 
Ва ња Удо ви чић.

Ми ни стар је био за до во љан и оним  
што је ви део у не дав но отво ре ном спорт
ском об јек ту, ко ји је при мер ула га ња при
вре де у спорт,  где му је о са др жа ји ма 
го во рио вла сник Вла ди мир Ра дић. 

–  „Gymna si um“ је при мер од лич ног, 
али и вр ло са ве сног ула га ња у спорт ску 
ин фра струк ту ру и то не са мо за Ру му и 
Ср би ју, већ и за Евро пу и свет. Обје кат је 
по свим свет ским стан дар ди ма, за до во
ља ва и ви ше од по тре ба ко је про пи су ју 
свет ске спорт ске ор га ни за ци је, сма тра 
ми ни стар Ва ња Удо ви чић .

Ка ко би се уве рио у ква ли тет усло ва у 
ко ји ма де ца тре ни ра ју, Удо ви чић је об и
шао и Сред њу струч ну шко лу „Бо ри слав 
Ми хај ло вић – Ми хиз“ у Ири гу са пред сед
ни ком оп шти не Ириг Ти хо ми ром Сто ја ко
ви ћем, од но сно фи скул тур ну са лу,  с 
об зи ром на то да је шко ла не дав но ре но
ви ра на. Ми ни стар по хва лио усло ве у 
ко ји ма функ ци о ни ше шко ла фуд ба ла, 
чи ји је тре нинг био у то ку, а та ко ђе је и 
њи ма уру че на но ва спорт ска опре ма. 

У не фор мал ном де лу по се те, ми ни
стар Удо ви чић, по кра јин ски се кре тар 
Ба ста и пред став ни ци ло кал них са мо у
пра ва раз го ва ра ли са ру ко вод ством, 
игра чи ма и на ви ја чи ма клу бо ва и шко ла, 
али и по је ди ним ме шта ни ма ових ме ста, 
ко ји су их до че ка ли. 

Е. М. Н.

У фи скул тур ној са ли шко ле „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“ у Ири гу

Удо ви чић и пред сед ник ФК „Зе ка 
Бу љу ба ша“ Рад ми ло Бу де че вић
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БЕС ПЛАТ НА АУ ТОСЕ ДИ ШТА ЗА МИ ТРО ВАЧ КЕ БЕ БЕ РО ЂЕ НЕ У ФЕ БРУ А РУ

За ве ћу без бед ност
де це у са о бра ћа ју

Град Срем ска Ми тро ви ца је 
на ста вио ак ци ју на ме ње ну нај
мла ђим су гра ђа ни ма, а реч је 
о до де ли бес плат них ау то – 
се ди шта свим бе ба ма ко је су 
се ро ди ле и би ће ро ђе не 
то ком 2022. го ди не. Све ча но 
уру че ње по кло на је одр жа но у 
Град ској ку ћи у че твр так 10. 
мар та, за 44 бе бе ко је су ро ђе
не у фе бру а ру.

– Ово је јед на од ме ра про
на та ли тет не по ли ти ке Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, чи ји је 
циљ по ве ћа ње без бед но сти 
нај у гро же ни јих и нај мла ђих 
уче сни ка у са о бра ћа ју. Ак ци ја 
се спро во ди у са рад њи са 
Са ве том за без бед ност са о
бра ћа ја Гра да Срем ска Ми тро
ви ца, чи јим ра дом ко о р ди ни ра 
ре пу блич ка Аген ци ја за без
бед ност са о бра ћа ја. По звао 
бих све оста ле ро ди те ље ко ји 
сма тра ју да ис пу ња ва ју усло
ве за овај по клон, да се ја ве 
Град ској упра ви за оп ште и 
за јед нич ке по сло ве и имо ви ну. 
На и ме, по сто је слу ча је ви у 
ко ји ма су се мај ке по ро ди ле 
ван те ри то ри је Ми тро ви це, 
али и они има ју пра во на ау то
се ди шта,  те бих за мо лио да 
нам се ја ве, а кон такт мо гу 
про на ћи на веб стра ни ци гра
да, ис та као је Пе тар Са мар
џић, за ме ник гра до на чел ни це 
Срем ске Ми тро ви це.

Ло кал на са мо у пра ва је пре
по зна ла зна чај за јед нич ког 
уна пре ђе ња ста ња без бед но
сти у са о бра ћа ју, те је при ли
ком уру че ња се ди шта, одр жа
но и пре да ва ње за пра вил ну 
упо тре бу.

– Са вет за ко ор ди на ци ју 
по сло ва без бед но сти са о бра
ћа ја је ини ци рао са рад њу са 
Аген ци јом за без бед ност са о

бра ћа ја, ко ја спро во ди еду ка
ци ју о пра вил ној упо тре би деч
јих ау то – се ди шта. Са ма 
по тре ба, од но сно оба ве за, да 
се деч ја се ди шта ко ри сте 
то ком во жње је је дан од основ
них усло ва без бед ног пре во
же ња де це пут ни ка. Уко ли ко 
ро ди тељ по се ду је се ди ште, 
али га не ко ри сти на ис пра ван 
на чин, то ни је до вољ на га ран
ци ја да ће де те би ти за шти ће
но од ве ћих по вре да и го рих 
по сле ди ца, услед са о бра ћај не 
не зго де, об ја сни ла је Је ле на 
Ак сен ти је вић из Аген ци је за 
без бед ност са о бра ћа ја. 

По ред ро ди те ља, ко ји ма су 
уру че на се ди шта, еду ка ци ји су 
при су ство ва ле и по је ди не 
ба ке и де ке но во ро ђен ча ди.

– Ја сам по но сни де да 
де вој чи це Ан дрее Илић и 
за хва љу јем се Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца на ле пом ге сту, 
ко ји ће зна чи ти ро ди те љи ма и 

де ци. Се ди шта су вр ло ква ли
тет на, сер ти фи ко ва на по пи та
њу без бед но сти то је оно што 
је по треб но сва ком, из ја вио је 
Де јан Мар ко вић. А. П

Пе тар Са мар џић уру чује 
ау то – се ди ште

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Фор ми ран Одбор за доде лу нови нар ске 
награ де „Вла ди мир Вла да Ћосић“

На ини ци ја ти ву редак ци је „М нови
на“, у четвр так 10. мар та фор ми ран 
је одбор за доде лу нови нар ске награ
де „Вла ди мир Вла да Ћосић“. Награ
да носи име истак ну тог нови на ра и 
осни ва ча М нови на, Вла ди ми ра 
Ћоси ћа. Ова награ да ће бити доде
љи ва на за обја вље ну нови нар ску 

репор та жу у писа ним меди ји ма 
(нови не и интер нет пор та ли).

Чла но ви Одбра су мр Зоран Лева
јац, Јеле на Јан ко вић, Жељ ка Аврић, 
Или ја Недић, др Бого љуб Јан ко вић, 
Соња Стан че тић, Мио мир Фили по
вић и Све тла на Ћосић, која је иза
бра на за пред сед ни ка Одбо ра.

Како је одлу че но, након фор ми ра
ња жири ја сле ди рас пи си ва ње јав ног 
кон кур са за нови нар ске репор та же. 
Нови нар ска награ да за репор та жу 
„Вла ди мир Вла да Ћосић“ ће бити 
доде ље на 1. окто бра, а састо ја ће се 
из пове ље и нов ча ног дела. 

 М. Н.

Је ле на Ак сен ти је вић Де јан Мар ко вић
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ЈП „СРЕМ ГАС“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ши ре ње ди стри бу тив не га сне 
мре же у рад ној зо ни „Је зе ро

Ин ве сти то ри ко ји тре нут но гра де објек
те за бу ду ће по сло ва ње у рад ној зо ни 
„Је зе ро“ у Срем ској Ми тро ви ци ода бра ли 
су при род ни гас, као енер гент ко ји ће 
ко ри сти ти у сво јим по го ни ма за про из вод
њу. Јав но пред у зе ће „Срем гас“ из Срем
ске Ми тро ви це тре нут но на те ре ну оба
вља ра до ве на из град њи по ли е ти лен ске 
ди стри бу тив не га сне мре же, са про то ком 
од 500 куб них ме та ра на сат, у ду жи ни од 
око 700 ме та ра, за све пар це ле ко је по сто
је у зо ни. Под се ћа мо, у зо ни „Је зе ро“ је 
2004. го ди не из гра ђен раз вод ни га со вод 
сред њег при ти ска. Ка ко би се мо гло при
сту пи ти из град њи ло кал не ди стри бу тив но 
– га сне мре же, „Срем гас“ је из гра дио и 

мер но – ре гу ла ци о ну одо ри за тор ску ста
ни цу, с про то ком од 500 куб них ме та ра на 
сат. 

– Је дан од основ них на чи на при вла че
ња до ма ћих и стра них ин ве сти то ра у 
Срем ску Ми тор ви цу, је сте опре ма ње 
по слов них зо на ба зич ном ин фра струк ту
ром, из град њом елек тро ин ста ла ци ја, 
га сних ин ста ла ци ја, во до вод не мре же и 
пу те ва. Из тог раз ло га се и ми на ла зи мо 
ов де, јер су се ин ве сти то ри ко ји се ту 
на ла зе опре де ли ли за при род ни гас као 
енер гент у сво јој про из вод њи.  Спро во ди
мо га сну мре жу ка ко за ин ве сти то ре ко ји 
су већ по че ли са из град њом обје ка та, та ко 
и за бу ду ће ин ве сти то ре. По ста вља њем 

ди стри бу тив не га сне мре же ће мо об у хва
ти ти све пар це ле у овој по слов ној зо ни. 
ЈП „Срем гас“ пра ти све пла но ве и раз вој 
Срем ске Ми тро ви це. Ову мре жу ће мо 
фи нан си ра ти из соп стве них сред ста ва, не 
са мо због по ве ћа ња бро ја на ших но вих 
ко ри сни ка, већ ра ди мо у оп штем ин те ре
су. На тај на чин се отва ра ју и но ва рад на 
ме ста за на ше су гра ђа не, ре кла је в. д. 
ди рек то ра ЈП „Срем гас“ Да ни ца Не дић.

Укуп на вред ност ин ве сти ци је је ско ро 
шест ми ли о на ди на ра, а бу ду ћи ко ри сни
ци при род ног га са, ко ји су за по че ли ре а
ли за ци ју сво јих ин ве сти ци ја су „ИМО СМ 
2020“, „Белт“, „Алекс ин же ње ринг“.

А. П.

Да ни ца Не дић

Га си фи ка ци ја на се ља „Ма ти ја Ху ђи“
ЈП „Сремгас“ Срем ска Ми тро ви

ца от по че ло је ра до ве на из град њи 
но ве Мер но ре гу ла ци о не ста ни це 
(МРС) у Стам бе ном на се љу „Ма ти
ја Ху ђи“. Ста ни ца ће има ти ка па ци
тет од 1000 куб них ме та ра на сат.
За по тре бе га си фи ка ци је на се ља, 
по треб но је из гра ди ти ди стри бу
тив ну га сну мре жу ду жи не 315 
ме та ра, са по ме ну том Мер но ре гу
ла ци о ном ста ни цом, а по том и раз
вод ни га со вод у ду жи ни од 2800 
ме та ра.

Ка ко би по тро ша чи овог срем ско
ми тро вач ког на се ља до би ли мо гућ
ност при кљу че ња на га сну мре жу, 
гас ће би ти до ве ден из ули це Са ва 
Ко ва че вић, а на кон то га мре жом до 
по тро ша ча. Пре ма про це на ма, на 
овом про сто ру је 1300 стам бе них 
је ди ни ца, то јест,  по тен циј ла них 
по тро ша ча. Вред ност ин ве сти ци је 
је око 33 ми ли о на ди на ра, а ин ве
сти о тор је ЈП „Сремгас“ Срем ска 
Ми тро ви ца.
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АК ТУ ЕЛ НО СТИ ИЗ ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА „ИН ЂИ ЈА ПУТ“

Ре ви та ли за ци ја ули ца у Ин ђи ји

Са по чет ком гра ђе вин ске се зо не, стар
то ва ли су и ра до ви на ре ви та ли за ци ји 
са о бра ћај ни ца на те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја. У прет ход не две не де ље за вр ше
ни су ра до ви на са на ци ји це ле Ка ме но ве 
ули це у Ин ђи ји. У пи та њу је са о бра ћај
ни ца ко ја је пре тр пе ла до ста оште ће ња 
услед ра до ва на из град њи бр зе пру ге Бе
о град – Но ви Сад. Ка ко је ис та као Мар ко 
Га шић, ди рек тор Јав ног пред у зе ћа „Ин
ђи ја пут“, ње на ре па ра ци ја би ла је нео
п ход на.

– Ком плет но смо ре кон стру и са ли 
Ка ме но ву ули цу, о че му смо при ча ли 
прет ход них не ко ли ко ме се ци. Ових да
на по ста вље на су и два успо ри ва ча са
о бра ћа ја, што је би ла же ља ста нов ни ка 
те ули це, због ка ми о на и бр зи не ко јом 
се во зи ло. У на ред ном пе ри о ду тре ба 
да ре ши мо и про блем за др жа ва ња во де 
на ас фал ту. Пла ни ра на је из град ња ка

нал ске мре же за те по тре бе и нај ви ше за 
ме сец да на ра до ви ће би ти го то ви  об ја
снио је Га шић

Ди рек тор Јав ног пред у зе ћа „Ин ђи
ја пут“ ис та као је да је ре ви та ли зо ва на 
и Ули ца Ма ри је Бур саћ у ду жи ни од 450 
ме та ра. Та ко ђе су пре сву че не но вим сло
јем ас фал та и две ма ње ули це, Вар дар
ска и Мо рав ска, а истим ра до ви ма би ла 
је об у хва ће на и Ули ца Сте ва на Срем ца 
у Ин ђи ји.

– У пи та њу је ма ло ду жа са о бра ћај ни
ца и ком пли ко ва ни ја за ре ви та ли за ци
ју не го прет ход не о ко ји ма сам го во рио, 
али смо и њу ура ди ли за са мо не ко ли ко 
да на ре као је Мар ко Га шић.

Он је до дао да на адре су овог јав ног 
пред у зе ћа до ла зи ве о ма ве ли ки број зах
те ва и пе ти ци ја за по ста вља ње успо ри
ва ча са о бра ћа ја у ве ли ком бро ју ули ца. 

– По ста вља мо та ко зва не „ле же ће по

ли цај це“ у оне ули це ко је су при о ри тет и 
где за то по сто ји ве ћа по тре ба у од но су 
на не ке дру ге. Под се ћам, по ста ви ли смо 
успо ри ва че са о бра ћа ја у Ка ме но вој, Пр
во мај ској и ули ци Бо шко Бу ха.

Ди рек тор ЈП „Ин ђи ја пут“ по твр дио је 
да су „ле же ћи по ли цај ци“ по ста вље ни и у 
Ули ци Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа и, ујед но,  
на ја вио да ће би ти из гра ђе ни и тро то а ри, 
јер је у по след њих не ко ли ко го ди на из
гра ђен ве ли ки број стам бе них обје ка та. 
Та ко ђе, ка да се стек ну усло ви, Оп шти на 
Ин ђи ја фи нан си ра ће и по ста вља ње јав
не ра све те у тој ули ци, ка зао је Га шић.

Он је на кра ју ис та као да ће се у на
ред ном пе ри о ду из во ди ти ра до ви и у 
оста лим на се љи ма ин ђиј ске оп шти не 
те под се тио да је ло кал на са мо у пра ва 
опре де ли ла  ове го ди не 65 ми ли о на ди
на ра за ре кон струк ци ју ули ца.

М. Ђ.

Вар дар ска ули ца Ка ме но ва ули ца

АК ЦИ ЈА У ИН ЂИЈ СКИМ КА ФИ ЋИ МА

„У ко ла без ал ко хо ла“ 
Оп шти на Ин ђи ја и Аген ци ја за без бед

ност са о бра ћа ја Ре пу бли ке Ср би је у су бо
ту, 12. мар та ре а ли зо ва ли су ак ци ју „У 
ко ла без ал ко хо ла“ у уго сти тељ ским објек
ти ма у том срем ском гра ду. Го сти ко ји су 
кон зу ми ра ли ал ко хол мо гли су да из ме ре 
тре нут ни про це нат ал ко хо ла у кр ви, а они 
ко ји ни су, уз си му ла тор пи јан ства та ко зва
не „пи ја не на о ча ре“ мо гли су да се уве ре 
ка ко из гле да око ли на под деј ством ал ко
хо ла.  Та ко ђе, до би ли су и ин фор ма ци је о 
ви си на ма ка зни и санк ци ја за во жњу под 
ути ца јем ал ко хо ла. Циљ је, ка ко је ре као 
Ми лан Илић, са вет ник ди рек то ра у Аген
ци ји за без бед ност са о бра ћа ја, да се сма
њи број са о бра ћај них не зго да ко је на ста ју 
услед не при ла го ђе не бр зи не због кон зу
ми ра ња ал ко хо ла.

– У по след ње вре ме де ша ва ју се са о
бра ћај не не зго де у ко ји ма ги ну мла ди због 
бр зе во жње на кон кон зу ми ра ња ал ко хо ла 

ис та као је Илић и до дао да је нео п ход но 
што ви ше еду ко ва ти и ин фор ми са ти мла
де о штет но сти кон зу ми ра ња ал ко хо ла.

Не ма ња Ми ло је вић, шеф Ка би не та 
пред сед ни ка оп шти не Ин ђи ја, ис та као је 
да се по ме ну та ак ци ја у Ин ђи ји ор га ни зу је 
по пр ви пут и да је нео п ход но го во ри ти 
ви ше о ка зне ној по ли ти ци, али и о штет но
сти кон зу ми ра ња ал ко хо ла код во за ча.

– На осно ву спро ве де них ис тра жи ва ња, 
до шли смо до по да тка да је чак 20 од сто 
са о бра ћај них не зго да иза зва но услед 
ко ри шће ња ал ко хо ла. На овај на чин смо 
же ле ли да упо зна мо, пре све га, мла де 
ка кве су по сле ди це та квог по на ша ња и да 
ути че мо на сма ње ње бро ја са о бра ћај них 
не зго да ис та као је Ми ло је вић и до дао да 
се кроз рад Са ве та за без бед ност са о бра
ћа ја оп шти не Ин ђи ја тру де да по ве ћа ју 
без бед ност свих уче сни ка у са о бра ћа ју 
кроз раз ли чи те ак ци је. М.Ђ.

Ак ци ја у ин ђиј ским ка фи ћи ма
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Ра до ви на из град њи но ве спорт ске 
ха ле у Ин ђи ји на кон ни за про бле ма би ће 
на ста вље ни кра јем овог ме се ца. Ка ко је 
ис та као Дра ган Ибро чић, на чел ник Оде
ље ња за при вре ду и ин ве сти ци је оп шти
не Ин ђи ја, сте кли су се усло ви за  на ста
вак пре о ста лих ра до ва до ко нач ног за вр
шет ка објек та и ње го вог ста вља ња у 
упо тре бу.

– Оче ку је мо да ће из во ђач ра до ва 
би ти уве ден у по сао по сле 20. мар та. 
Под се ти ћу да смо про шле го ди не на кон
кур су од Упра ве за ка пи тал на ула га ња 
до би ли 187 ми ли о на ди на ра и да смо 
ове го ди не кон ку ри са ли за дру гу тран шу 
сред ста ва, те оче ку је мо још око 200 
ми ли о на ди на ра об ја снио је Ибро чић

Он је до дао да ће за хва љу ју ћи тим 
сред стви ма ко нач но би ти за вр ше ни сви 
нео п ход ни ра до ви на из град њи но ве 
ха ле у Ин ђи ји.

– Мо рам да на по ме нем још јед ном да 
је но ва ха ла ка пи та лан про је кат и да ће 
сви ра до ви ко ји су пре со та ли би ти за вр
ше ни до кра ја 2023. го ди не  ре као је 
на чел ник Оде ље ња за при вре ду и ин ве
сти ци је оп шти не Ин ђи ја.

Пре ма Ибро чи ће вим ре чи ма пре о ста
ли ра до ви по де ље ни су у че ти ри це ли не 
че ти ри про јек та. Пр ви се од но си на за вр
ше так ра до ва на са мом објек ту но ве 
спорт ске ха ле, за тим по ста вља ње ан ти
фил тра ци о не за ве се (бра не око спорт
ске ха ле), док је у скло пу тре ће фа зе 
пред ви ђе но пар тер но уре ђе ње.

– Пре ко пу та са ме ха ле  из во ди ће се 
ра до ви на укла ња њу зе мље и из град ња 
пар кинг про сто ра. Та ко ђе, пред ви ђе но је 
уре ђе ње про сто ра око са мог објек та и 
оста је нам че твр ти про је кат, фа за ко ја се 
од но си на из град њу енер гет ског бло ка. 
Пред ви де ли смо но ви енер гет ски блок и 
ис хо до ва ли но ве до зво ле с об зи ром на 
то да је ра ни је про јек то ва но да се за гре
ва ње но ве спорт ске ха ле ра ди са из во ра 

„то пле во де“ у бли зи ни објек та. С об зи
ром на то да тај из вор ви ше ни је у функ
ци ји, да је за тво рен и да ни је у вла сни
штву Оп шти не Ин ђи ја, ми смо као ал тер
на тив ни енер гент опре де ли ли зем ни гас 
ис та као је на чел ник Оде ље ња за при
вре ду и ин ве сти ци је оп шти не Ин ђи ја.

Под се ћа мо да су ра до ви на из град њи 
Спорт ске ха ле у Ин ђи ји по че ли 2008. 
го ди не за по тре бе ме ђу на род не спорт ске 
смо тре мла дих „Уни вер зи ја да 2009“. До 
са да је уло же но 11 ми ли о на евра и ње ну 
из град њу пра тио је низ про бле ма и афе
ра ко је су се ве зу ју за бив шу власт. 
Оп шти на Ин ђи ја и По кра јин ска вла да 
од луч ни су да се про бле ми ре ше и да 
ста нов ни ци Ин ђи је ко нач но до би ју спорт
ску ха лу, ко ју ско ро де це ни ју и по иш че
ку ју. 

М. Ђ.

ДРА ГАН ИБРО ЧИЋ, НА ЧЕЛ НИК ОДЕ ЉЕ ЊА ЗА ПРИ ВРЕ ДУ

Уско ро се на ста вља ју 
ра до ви на но вој ха ли

Дра ган Ибро чић

За вр ше так но ве ха ле до кра ја 2023. го ди не

ШУ ЉАМ

Уре ђе ње ви кенд
– на се ља

У по след ње вре ме све до ци смо број
них ме диј ских нат пи са  о све ве ћој за ин
те ре со ва но сти и по тра жњи пла це ва и 
ви кен ди ца за ку по ви ну, по себ но у бли зи
ни Фру шке го ре и то на ло ка ци ја ма ко је 
пру жа ју мо гућ ност за од мор и бо ра вак у 
при ро ди.  Да је Шу љам јед на од та квих 
ло ка ци ја, уве ри ли смо се ових да на, где 
се ин тен зив но ра ди на уре ђе њу ви кенд 
– на се ља Шу ља мач ка гла ви ца, на си па
њем гре ба ног ас фал та у ду жи ни од три 
ки ло ме тра, чи ји је из во ђач „Срем пут“, 
Ру ма.

– И нас у Шуљ му је при лич но из не на
ди ла све ве ћа за ин те ре со ва ност  љу ди 
да баш на овом ме сту, ко је је по зна то по 
то ме што је још Мар ко Ау ре лис Про бус 
за вре ме Рим ског цар ства, 280. го ди не 
за са дио пр ву ви но ву ло зу, про на ђу сво ју 
оа зу ми ра и здра вог жи во та. За то смо 
на кон раз го во ра са ме шта ни ма Шуљ ма 
и Шу ља мач ке гла ви це, до шли до 
за кључ ка да је нео п ход но ство ри ти све 
до дат не усло ве за нор мал но функ ци о
ни са ње жи во та. У том сми слу, кре ну ли 
смо са ра до ви ма на на си па њу пу та, ко ји 
су од ви тал ног зна ча ја ка да го во ри мо о 
са о браћ ној ко му ни ка ци ји и по ве зи ва њу 
са се лом – ис ти че Да ни јел Ве се ли но вић, 
пред сед ник Са ве та МЗ Шу љам, и на по
ми ње да ће у ско ри је вре ме би ти ре ше
но и на па ја ње на се ља елек трич ном 
енер ги јом, као и ре ша ва ње во до вод не 
мре же, јер је убр за но на се ља ва ње овог 
ме ста до бра при ли ка и за раз вој ту ри
зма, ко ја се не сме про пу сти ти.

Ве се ли но вић још до да је да је по себ но 
за хва лан ми ни стру Бра ни сла ву Не ди мо
ви ћу, ко ји је та ко ђе раз го ва рао са ме шта
ни ма у јед ној од по се та Шуљ му и по др
жао иде ју око ре а ли за ци је свих пред ло
же них иде ја да се, по пи та њу ин фра
струк ту ре, за поч ну сви нео п ход ни ра до
ви, ка ко би сви ко ји су ов де  на ста ње ни 
има ли  усло ве за бо љи и ква ли те те ни ји 
жи вот.

 До кра ја го ди не, у пла ну је и из град ња 
пу та на ре ла ци ји Шу љам – Гр гу рев ци, у 
ду жи ни од три ки ло ме тра.
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ИРИГ: ПО ДР ШКА ПО РО ДИ ЦА МА СА ДЕ ЦОМ

Бес плат на ау то – се ди шта
за 81 ма ли ша на

Пред сед ник ири шке оп шти не Ти хо мир 
Сто ја ко вић је 7. мар та уру чио ау то се ди
шта ро ди те љи ма нај мла ђих Ири жа на, за 
ма ли ша не ко ји су ро ђе ни 2021. го ди не.

Пр ва ау то – се ди шта су уру че на у Срп
ској чи та о ни ци у Ири гу, а по том су, дан 
ка сни је, Ти хо мир Сто ја ко вић и Ми о драг 
Бе бић, за ме ник пред сед ни ка Оп шти не, 
уру чи ли ова се ди шта  и ро ди те љи ма у 
Врд ни ку и Ја ску. 

 – Ову ак ци ју смо спро ве ли у же љи да 
по бољ ша мо без бед ност нај мла ђих у са

о бра ћа ју, али и да под стак не мо од го вор
но по на ша ње ро ди те ља. Би ће по де ље
но укуп но 81 деч је ау то се ди шта – ка же 
Ти хо мир Сто ја ко вић, пр ви чо век ири шке 
Оп шти не.

На и ме, у са рад њи са Кан це ла ри јом за 
мла де и ПС Ириг, ло кал на са мо у пра ва је 
обез бе ди ла ау то – се ди шта за сву де цу 
ро ђе ну про шле го ди не. Ау то – се ди шта 
за до во ља ва ју све про пи се и по се ду ју 
нео п ход не сер ти фи ка те, ко је је из да ла 
Аген ци ја за без бед ност са о бра ћа ја.

С об зи ром на то да је у Ири гу, Врд ни ку 
и Ја ску би ло и нај ви ше де це за ко ју су 
ро ди те љи ма уру че на ау то – се ди шта, у 
дру гим се ли ма ири шке оп шти не, где их је 
ма ње, ро ди те љи ће се ди шта до би ти на 
кућ ну адре су.

Да под се ти мо, ири шка оп шти на је ова 
ау то – се ди шта, пр ви пут за сво је нај
мла ђе су гра ђа не, обез бе ди ла и де ли ла 
у ју лу про шле го ди не, а ла не их је би ло 
по де ље но за 87 ма ли ша на.

С. Џа ку ла

По де ла ау то – се ди шта у Ири гу

ИРИГ

Уско ро ре до ван рад се о ских ам бу лан ти
Се о ске ам бу лан те у Ри ви ци, Не ра ди ну, Кру ше дол 

Пр ња во ру, Кру ше до лу, Ша трин ци ма  и Ја ску ће од 28. 
мар та по но во има ти ре дов не по се те ле ка ра у тер ми ни
ма, ко ји ће на вре ме би ти  по ста вље ни на вид ним ме
сти ма у овим ам бу лан та ма. То је ин фор ма ци ја из До ма 
здра вља у Ири гу, а по нов не ре дов не по се те су мо гу ће 
због по вољ ни је епи де миј ске си ту а ци је и ма њег оби ма 
по сла у Ко вид ам бу лан ти и на вак ци нал ном пунк ту. 

– До да на отва ра ња, из вр ши ће се хи ги јен ско чи шће
ње, кре че ње и дез ин фек ци ја свих ам бу лан ти, за вр шни 
фа сад но – мо лер ски ра до ви на об но вље ној не ра дин
ској ам бу лан ти, као и мон та жа са вре ме не ЛЕД ра све те 
у Ша трин ци ма и Не ра ди ну. Па ци јен те Кру ше дол Пр ња
во ра до че ку је пот пу но но ва ам бу лан та у згра ди Ме сне 
за јед ни це. По пр ви пут, ор ди ни ра ју ћи ле кар ће би ти 
опре мљен лап топ ра чу на ром, мо бил ним ин тер не том и 
пре но сним штам па чем ка ко би у пот пу но сти био спо
со бан да и на те ре ну пру жа здрав стве не услу ге пу ног 
оби ма – ка же ди рек тор ири шког До ма здра вља др Не
бој ша Ацин. С. Џа ку ла Ам бу лан та у Не ра ди ну
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ДУ „ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ“ ИРИГ

Злат на ме да ља
за ква ли тет

На Ме ђу на род ном сај му обра зо ва ња 
„Пу то ка зи“, ко ји је одр жан по 17. пут, 
струч на ко ми си ја Но во сад ског сај ма је 
оце њи ва ла и ква ли тет вас пит но – обра
зов них уста но ва. Ме ђу на гра ђе ним 
пред школ ским уста но ва ма се на ла зи у 
ДУ „Де чи ја ра дост“ Ириг, ко ја је до би ла 
Злат ну ме да љу за ква ли тет ра да. Ову 
на гра ду је 10. мар та у Кон гре сном цен
тру „Ма стер“ при ми ла ди рек то ри ца 
уста но ве Је ле на Ви да но вић. 

– Овом на гра дом по твр ђу је мо ква ли
тет ра да. На ста ви ће мо да уна пре ђу је
мо рад, да про ми шља мо и пре и спи ту је
мо прак су. Кроз парт нер ство са по ро ди
цом и ко ри шће њем свих ре сур са из 
ло кал не за јед ни це, ства ра ће мо ин спи
ра тив ну сре ди ну за де цу ко ја бо ра ве у 
на шој уста но ви – ис та кла је Је ле на 
Ви да но вић.

ДУ „Де чи ја ра дост“ Ириг је осва ја ла 
број не на гра де на ли ков ним кон кур си
ма, уче ству је у еко ло шким и обра зов
ним про јек ти ма, тру ди се да уво ди ино
ва ци је у свој рад и под стак не де цу на 
кре а тив ност и ра до зна лост. С. Џ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ба зар здра вља
Ме сна за јед ни ца „29. но вем бар“ у 

Срем ској Ми тро ви ци у са рад њи са 
До мом здра вља је ор га ни зо ва ла ба зар 
здра вља у уто рак, 8. мар та, у тра ја њу 
од два са та. За то вре ме, за ин те ре со ва
ни гра ђа ни тог де ла гра да има ли су 
при ли ку да про ве ре сво је здрав стве но 
ста ње. Ме ди цин ска еки па је кон тро ли
са ла крв ни при ти сак и ни во ше ће ра у 
кр ви. Ода зва ло се не што ви ше од три
де сет па ци је на та. Ова ме сна за јед ни ца 
је по уста ље ној прак си, сва ког дру гог 
утор ка у ме се цу ор га ни зо ва ла ба зар 
здра вља, али је услед епи де ми је ко ро
на – ви ру са уче ста лост ре ду ко ва на, те 
се у про те кле две го ди не ба за ри ор га
ни зу ју три до че ти ри пу та го ди шње. 
Циљ је ра но от кри ва ње здрав стве них 
про бле ма ста нов ни штва. Ме сна за јед
ни ца је то га да на да ро ва ла цве ће сва
кој же ни, ко ја се ја ви ла на пре глед.

А. П.

Јелена Видановић

ВРД НИК

Са ни ран кров
Ме сне кан це ла ри је

У Врд ни ку су за вр ше ни ра до ви у окви
ру пр ве фа зе ре кон струк ци је згра де ста
ре Ме сне кан це ла ри је, ко ју са да ко ри сти 
ЈП „Ко му на лац“ Ириг.   Обје кат је у вла
сни штву ло кал не са мо у пра ве. Ме ђу тим, 
у ову згра ду ду го ни је ула га но, па је зуб 
вре ме на учи нио сво је, та ко да је до шло 
и до уру ша ва ња де ла кро ва.

– У же љи да спре чи мо да ље уру ша ва
ње кро ва и про па да ње це ле згра де, 
за по че ли смо пр ву фа зу ре кон струк ци је 
овог објек та. Та пр ва фа за је под ра зу ме

ва ла са на ци ју кров не кон струк ци је – 
ка же пред сед ник ири шке Оп шти не Ти хо
мир Сто ја ко вић.

По ред ком плет не са на ци је кро ва, у 
пр вој фа зи су ура ђе ни и олу ци и пла фон 
ко ји је де лом про пао, а вред ност ра до ва 
је око 2,5 ми ли о на ди на ра. По за вр шет ку 
ових ра до ва, да би се обез бе ди ла функ
ци о нал ност објек та и ње го во без бед но 
ко ри шће ње, по треб но је пот пу но са ни ра
ти уну тра шњост згра де, сто ла ри ју,као  и 
фа са ду. С. Џ.

Но ви кров на згра ди ста ре Ме сне кан це ла ри је

СТА РА ПА ЗО ВА

Па жљив ко ва смо тра
На кон успе шно за вр ше не Школ ске 

смо тре у окви ру про јек та „Па жљив ко ва 
смо тра“, ко ја је ре а ли зо ва на у свим 
пред школ ским уста но ва ма и основ ним 
шко ла ма, 9. мар та је у згра ди оп шти не 
у Ста рој Па зо ви одр жа но пре да ва ње за 
пред сто је ће оп штин ско так ми че ње, ко је 
је дру га фа за про јек та. Пла ни ра но је да 
се так ми че ње одр жи у пе ри о ду од 14. 
до 25. мар та. Чла но ви Са ве та за без
бед ност са о бра ћа ја оп шти не Ста ра 
Па зо ва би ли су до ма ћи ни обу ке, ко ју су 
др жа ли чла но ви Аген ци је за без бед ност 
са о бр ћа ја Ср би је.  Пре да ва њу су при су
ство ва ли пред став ни ци пет оп шти на из 
Ср би је, а оно је би ло ба зи ра но на то ме 
ка ко пра вил но ор га ни зо ва ти оп штин ску 
смо тру. У то ку ње, шко ле се из ме ђу 
се бе так ми че и нај бо ља ће се пла си ра
ти на ре ги о нал но, а за тим на ре пу блич
ко так ми че ње. Оно што је нај ва жни је, 
бу ду ћи да се ова смо тра ор га ни зу је за 
три ста ро сне гру пе, је сте да де ца ко ја 
са да уче кроз за ба ву и так ми че ње, јед

ног да на по ста ну са ве сни уче сни ци у 
са о бра ћа ју.

КО ВИД АМ БУ ЛАН ТА
У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Не де ља не рад на
Ка ко у це лој зе мљи, та ко и у ста ро па

зо вач кој сре ди ни, си ту а ци ја са ви ру
сом ко ро не се ла га но се сми ру је. Пре
ма по да ци ма До ма здра вља др „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“ од 7. до 11. мар та  
укуп но је би ло 392 пре гле да, а по зи ти
ван ре зул тат на ко ро на – ви рус у прет
ход ној не де љи  има ле су 43 осо бе.   
Због ма њег бро ја пре гле да и те сти ра
ња, од не де ље, 13. Мар та, уки да се 
рад ко вид ам бу лан те не де љом.  Ле ка
ри ће у цр ве ној зо ни ра ди ти од по не
дељ ка до су бо те.  Вак ци на ци ја у 
оп шти ни Ста ра Па зо ва је на ни ском 
ни воу, и са вет је ме ди ци на ра да се они 
ко ји још ни су, вак ци ни шу, јер ми шље
ње је стру ке да се је ди но на овај на чин 
мо же окон ча ти пан де ми ја, ко ја тра је 
већ две го ди не. 

З. К.
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ФОН ДА ЦИ ЈА „ДА ЈА НА ПА У НО ВИЋ” ПРЕД СТА ВЉЕ НА У ШИ ДУ

По ди ћи свест о рав но прав но сти 
по ло ва

Фон да ци ја „Да ја на Па у но
вић”, у пе так, 11. мар та пред
ста вље на је на три би ни под 
на зи вом „Ди ја лог о рав но
прав но сти и по пу ла ци о ној 
по ли ти ци” у са ли Скуп шти не 
Оп шти не Шид. Осни вач ове 
фон да ци је је не ка да шња 
но ви нар ка ТВ „Пинк“ Да ја на 
Па у но вић, ко ја же ли да кроз 
ме ђу соб ни ди ја лог са пред
став ни ци ма ло кал не са мо у
пра ве и гра ђа ни ма по ку ша да 
ре ши про бле ме са ко ји ма се 
су о ча ва мо у обла сти ма со ци
јал не по ли ти ке, род не рав но
прав но сти, еко ном ског осна
жи ва ња же на, су зби ја ње 
на си ља, здрав стве не за шти
те, по пу ла ци о не по ли ти ке. 
Ова фон да ци ја има че ти ри 
кан це ла ри је и то у Бе о гра ду 
две, јед ну у Но вом Са ду и на 
Ко со ву и Ме то хи ји. 

Да ја на Па у но вић, по ред 
то га што је  осни вач , оба вља 
и функ ци ју  ди рек то ра фон да

ци је, ко ја но си ње но име, 
члан је  Са ве та за род ну рав
но прав ност Гра да Бе о гра да.

– Го во ри ли смо о род ној 
рав но прав но сти, со ци јал ној и 
по пу ла ци о ној по ли ти ци. То су 
три не из о став не те ме, ви со ко 
по зи ци о ни ра не у на шем дру
штву, a  та ко је и у  Европ ској  
уни ји. Вр ло је ва жно до ћи 
ме ђу на род, раз го ва ра ти, 
де тек то ва ти про бле ме на 
те ре ну,  ра ди ти на њи хо вом 
ре ше њу. Же ли мо да ме ња мо 

дру штве ну кли му, ат мос фе ру 
и сма тра мо да је же на у 21. 
ве ку спрем на за мно го ве ће 
ства ри у од но су ка ко је тре ти
ра на да нас. Вре ме тра жи да 
же на у овом ве ку сто ји ра ме 
уз ра ме са му шкар цем и да 
под јед на ко до при но си дру
штве ној за јед ни ци, ако не 
ви ше, он да ба рем као му шка
рац, ре кла је Да ја на Па у но
вић.

Три би ни је при су ство вао и 
Ти хо мир Ста мен ко вић, пред

сед ник Скуп шти не Оп шти не 
Шид, ко ји је ис та ко зна чај уло
ге же на, не са мо у по ро ди ци 
не го и на рад ном ме сту и  
до дао да је у шид ској оп шти
ни ве ли ки број же на на ру ко
во де ћим по ло жа ји ма.

Фон да ци ја “Да ја на Па у но
вић” је уста но ви ла и ор ден 
Све те мај ке Ан ге ли не у са рад
њи са Срп ском пра во слав ном 
цр квом, а до би ће га мај ке са 
тро је или ви ше де це.

Д. По пов

Ти хо мир Ста мен ко вић, Да ја на Па у но вић и Мар ко Ма тић

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

За по сле но 14 но вих ле ка ра
Оп шта бол ни ца Срем ска Ми тро ви ца 

по ста ла је ја ча за 14 нај бо љих сту де на та 
ме ди ци не, ко ји су у окви ру про гра ма 
за по шља ва ња нај бо љих ди пло ма ца 
ме ди цин ских фа кул те та, у су бо ту, 12. 
мар та у Вла ди Ср би је при су ство ва ли 
све ча ном при је му. Том при ли ком су 
до де ље ни уго во ри за укуп но 530 мла дих 
ле ка ра са про сеч ном оце ном 8.5. Све ча
но сти су при су ство ва ли пре ми јер ка 
Ср би је Ана Бр на бић и ми ни стар здра
вља Зла ти бор Лон чар.

Пре ми јер ка се за хва ли ла мла дим 
ле ка ри ма ко ји су се од лу чи ли да оста ну 
у зе мљи и ра де те жак, али и ху ман по сао 
и ти ме да ју при мер оста лим мла дим 
љу ди ма да се труд, рад и мар љи вост 
вред ну ју. 

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Оп ште 
бол ни це прим. др Дра ган Ма ло ба бић је 
из ра зио ве ли ко за до вољ ство што и 
ми тро вач ка бол ни ца до би ја по ја ча ње и 
на да се успе шном ра ду и на прет ку, а 
бол ни ца ће учи ни ти до дат ни на пор ка ко 

би они до би ли аде кват но зна ње и кроз 
рад са мен то ри ма сте кли нео п ход но 
ис ку ство. 

У Оп штој бол ни ци Срем ска Ми тро ви ца 
за по сле ње до би ли су ле ка ри Вла ди мир 
Ко стић, Та ма ра Си мић, Ана Жив ко вић, 
Сте фан Јо ви чић, Ру жи ца Јан ко вић, 
Ни ко ла Ра тић, Бра ни мир Ми хај ло
вић,Вла дан Дра ги шић, Ја сна Или чић, 
Лу ка Но ва ко вић, Игор Зол њан, Ири на 
Гра но лић, Те о до ра Ко са но вић и  Јо ва на 
Клин цов. А. П.

Све ча ни при јем мла дих ле ка ра у Вла ди Ср би је
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У Ме сној за јед ни ци Ер де вик од че тврт
ка, 10. мар та ста ци о ни ран је по крет ни 
ма мо граф ис пред се о ске ам бу лан те. О 
зна ча ју пре вен тив них пре гле да ме ди цин
ски рад ни ци нас сва ко днев но под се ћа ју, 
а епи де миј ска си ту а ци ја то ком прет ход
не две го ди не, оне мо гу ћа ва ла је да се 
по све ти мо кон тро ли здра вља. Ка ко се 
по бољ ша ва епи де миј ска си ту а ци ја, чи ни 
се да смо на пу ту да се вра ти мо “нор мал
ном жи во ту”, па та ко и кон тро ли здра вља. 
По крет ни ма мо граф ће омо гу ћи ти свим 
же на ма ста ри јим од че тр де сет го ди на да 
оба ве бес плат но пре глед дој ки. 

Ди рек тор шид ског До ма здра вља др  
Иван Га јић је ис та као ко ли ко су пре вен
тив ни пре гле ди ва жни.

– Же лео бих да ис так нем ве ли ки зна
чај ових пре гле да из раз ло га што у Ср би ји 
сва ка осма же на обо ли од кар ци но ма дој
ке, око 1600 же на го ди шње умре, а 4000 
је но во от кри ве них слу ча је ва. Оно што је 
ка рак те ри стич но за на шу зе мљу  је да 
смо дру ги по смрт но сти у Евро пи, а раз лог 
то ме је пре ка сно от кри ва ње. Циљ ових 
ма мо граф ских пре гле да је да се код на
из глед здра вих же на от кри је обо ље ње у 
по чет ној фа зи. Же лим да ис так нем да  код 
свих же на   код ко јих бу ду при ме ће не не ке 
про ме не, а  бу де по треб на не ка до дат на 
ди јаг но сти ка, или чак опе ра тив ни за хват, 
све ће би ти спро ве де но у ро ку од 35 да на, 
ре као је др Га јић.

Зо ран Се ме но вић, пред сед ник Оп шти не 
Шид, том при ли ком се за хва лио По кра јин
ској вла ди и Се кре та ри ја ту за здрав ство.

– За хва љу јем се у име свих гра ђан ки 
оп шти не Шид и из ра жа вам ве ли ку за хвал
ност По кра јин ској вла ди и По кра јин ском 
се кре та ри ја ту за здрав ство, ко ји су омо
гу ћи ли по крет ни ма мо граф на те ри то ри ји 
на ше оп шти не у на ред них три ме се ца, ре
као је Зо ран Се ме но вић.

Пре ма ре чи ма др Ива на Га ји ћа, до тог 
да на се у Ер де ви ку при ја ви ло око 600 же
на за пре глед, а днев но се  оба ви 20 пре
гле да. За пре глед је по треб но са мо да се 
па ци јент ки ње ја ве у се о ску ам бу лан ту ка
ко би би ле еви ден ти ра не, а он да ће би ти 
по зи ва не. На пре глед се до ла зи са здрав
стве ном књи жи цом или лич ном кар том. 
По ред Ер де ви ка, пре гле ди ће се оба вља
ти и у Ада шев ци ма и Ви шњи ће ву.

Љи ља на Со кол, ме штан ка Ер де ви ка, о 
пре гле ду ко ји је оба ви ла је ре кла да ова
кви пре гле ди мно го зна че, јер су и бес
плат ни.

– Пу но ми зна чи овај пре глед за то што 
је бес пла тан, а ову вр сту пре гле да до са
да ни кад ни сам ра ди ла. Има пу но же на 
ко је гра ви ти ра ју Ер де ви ку из окол них се
ла Љу ба, Бин гу ла, Ста ра Бин гу ла, та ко 
да је број при ја вље них же на ве ли ки. Ма
мо граф ски пре глед за пре вен ти ву зна чи 
мно го , а за здра вље нај ви ше, ка за ла је 
Љи ља на Со кол.

Про је кат „Пр ва ма мо гра фи ја” ре а ли зу је 
се на те ри то ри ји АП Вој во ди не у са рад њи 
са до мо ви ма здра вља  и ло кал ном са мо
у пра вом, а спро во де  га струч ни ти мо ви 
Кли нич ког цен тра Вој во ди не.

Д. По пов

Ко рак ис пред бо ле сти

ПО КРЕТ НИ МА МО ГРАФ У ЕР ДЕ ВИ КУ

Зо ран Се ме но вић и др Иван Га јић Љи ља на Со кол

ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ 
2022. ГО ДИ НЕ

Кан ди да ти
на ли ста ма
из Сре ма

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја је под 
ред ним бро јем 14. про гла си ла ли сту

„Бо рис Та дић – Ај мо љу ди – Со ци јал
де мо крат ска стран ка – Но ва стран ка – 1 
од 5 ми ли о на – То ле ран ци ја Ср би је – 
„Ује ди ње ни по крет зе ле них Ср би је“ – 
Бо шњач ка гра ђан ска стран ка – Boš njač ka 
gra đan ska stran ka – Стран ка Цр но го ра ца“ 
на ко јој је 245 кан ди да та за ре пу блич ке 
по сла ни ке.

Ме ђу тим кан ди да ти ма је и дво је из 
Сре ма. 

То су под ред ним бро јем 24. Зо ри ца 
Опа чић, др спец. ги не ко лог аку шер из 
Пе ћи на ца и под ред ним бро јем 35. Те о
до ра Ма тев ска, сту дент из Ру ме. С. Џ.

Смо тре
ре ци та то ра

У че твр так 10. мар та, у Пе ћин ци ма, а у 
пе так 11. мар та у Срем ској Ми тро ви ци су 
одр жа не оп штин ска, од но сно град ска 
Смо тра ре ци та то ра. На смо три у Пе ћин
ци ма је на сту пи ло 19 так ми ча ра у три 
ка те го ри је шко ла ра ца, а у Срем ској 
Ми тро ви ци 116. Осмо ро уче сни ка из 
Пе ћи на ца и 40 из Срем ске Ми тро ви це, 
пла си ра ло се на Зон ску смо тру ре ци та
то ра, ко ја ће би ти одр жа на у По зо ри шту  
„До бри ца Ми лу ти но вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци 19. и 20. мар та.

МАР ТОВ СКА ИЗ ЛО ЖБА
У ГА ЛЕ РИ ЈИ „МИ РА БРТ КА

„Ва са и ја – Ва сја“
Мар тов ска из ло жба у Га ле ри ји „Ми ра 

Брт ка“ Цен тра за кул ту ру Ста ра Па зо ва 
под на зи вом „Ва са и ја – Ва сја“ до но си 
уља на плат ну Во ји сла ве Та нур џић Бе лић 
Бе це, ака дем ске сли кар ке из Бе о гра да. 
За сво је пр во пред ста вља ње па зо вач кој 
пу бли ци, умет ни ца је ода бра ла ци клус 
ра до ва на ста лих у по след њих два де сет 
го ди на  оба сја них сун цем и ње го вом 
то пло том, на ко ји ма до ми ни а ра ју ја ке, 
ве се ле бо је. Ра до ве, ко ји  пред ста вља ју 
ње на се ћа ња и ма шта ња би ће пу бли ци у 
Ста рој Па зо ви до ступ ни до кра ја ме се ца. 
Из ло жбу је у по не де љак, 7. мар та отво
рио Зо ран Ча ли ја, члан Умет нич ког са ве
та Га ле ри је „Ми ра Брт ка“. З. К.
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Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си
ни ша Ђо кић об и шао је са ди рек тор ком 
Пред школ ске уста но ве „Вла да Об ра до
вић Ка ме ни” Ани том Вол чев ски обје кат 
ове уста но ве у Обре жу, где је не дав но 
за ме ње на не до ста ју ћа ПВЦ сто ла ри ја – 
ула зна вра та у вр тић и сто ла ри ја у три 
про сто ри је ко је су и окре че не, чи ме је 
ком пле ти ран при зем ни део објек та.

– Све је ово део на по ра да свој де ци 
у оп шти ни Пе ћин ци обез бе ди мо јед на ко 
ква ли тет не усло ве за бо ра вак у вр ти ћу, 
а вас пи та чи ма јед на ко до бре усло ве за 
рад. За ову на ме ну, Оп шти на Пе ћин ци 
сва ке го ди не из два ја но вац из бу џе та, а 
пре ко ква ли тет них про је ка та до би ја мо 
зна ча јан део сред ста ва нео п ход них за 
ра до ве од Ре пу бли ке и По кра ји не. Прак
тич но, не ма уста но ве у ко ју ни је ула га
но, и ми ће мо на ста ви ти са ула га њи ма у 
школ ске објек те и објек те вр ти ћа док сва 

де ца са на ше те ри то ри је не бу ду има ла 
усло ве ка кве има ју њи хо ви вр шња ци у 
мно го ве ћим сре ди на ма – по ру чио је Ђо
кић.

Ка ко је ре кла ди рек тор ка Вол чев ски, 
сред ства за за ме ну сто ла ри је у из но су 
од 680 хи ља да ди на ра је обез бе дио По
кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не 
– на ци о нал не за јед ни це.

– На кон за ме не сто ла ри је, Оп шти на 
Пе ћин ци је фи нан си ра ла кре че ње про
сто ри ја са до дат них 150 хи ља да ди на ра, 
чи ме су зна чај но уна пре ђе ни усло ви за 
бо ра вак де це и за рад ни усло ви за осо
бље” – ка за ла је Вол чев ски.

Обје кат Пред школ ске уста но ве у Обре
жу тре нут но по ха ђа 65 де це – од ја сли ца 
до при прем но – пред школ ског про гра ма, 
а у објек ту ра ди 11 вас пи та ча и по моћ ног 
осо бља.

ОБРЕЖ

Бо љи усло ви
за де цу у вр ти ћу

Синиша Ђокић у обиласку вртића у Обрежу

ПЕ ЋИН ЦИ

Ениг ма те се оку пи ле 
на За го нет ну су бо ту

У Кул тур ном цен тру Пе ћин ци, 5. мар та је 
одр жа на пр ва сед ни ца Пред сед ни штва 
Ениг мат ског са ве за Ср би је. Ди рек тор Кул
тур ног цен тра Пе ћин ци Јо ван Де вр ња је 
том при ли ком чла но ви ма Пред сед ни штва 
упу тио до бро до шли цу у име Оп шти не 
Пе ћин ци.

– Дра го ми је да је на ша уста но ва кул ту
ре до ма ћин чла но ви ма Пред сед ни штва 
Ениг мат ског клу ба Ср би је, по себ но јер се 
по ред на ших број них ак тив но сти ука за ла 
при ли ка да се у окви ру на ше уста но ве 
офо р ми и Ениг мат ски клуб „Срем” као 
по себ на сек ци ја, ко ја ће омо гу ћи ти ениг ма
та ма, са да шњим али и бу ду ћим, да у окви
ру на ше сек ци је на за ни мљив и кре а ти ван 
на чин раз ви ја ју свој ум – ре као нам је 
Де вр ња.

Ак ту ел ни пред сед ник Ениг мат ског са ве
за Ср би је Вла ди мир Ша рић из Ши ма но ва
ца за хва лио се ди рек то ру на го сто прим
ству и по др шци за фор ми ра ње ениг мат ске 
сек ци је.

– Ве ли ку за хвал ност ду гу је мо ка ко 
ди рек то ру Јо ва ну Де вр њи на по др шци, 
та ко и Оп шти ни Пе ћин ци, јер нам је по ред 
сек ци је омо гу ће но да се ди ште Ениг мат ског 
са ве за Ср би је бу де у Пе ћин ци ма. За то је 
пр ва сед ни ца Пред сед ни штва одр жа на код 
нас, и то на За го нет ну су бо ту, ко јом смо 
ујед но обе ле жи ли и ово го ди шњи Дан ениг
ма та Ср би је – ка зао је Ша рић.

На сед ни ци је кон сти ту и са но Пред сед ни
штво ЕСС – а на че лу са Вла ди ми ром 
Ша ри ћем, а до го во ре но је да се 21. Су сре
ти ениг ма та Ср би је ове го ди не одр же у 
Ко це ље ви од 26. до 28. ав гу ста, као и да се 
по кре не ини ци ја ти ва за осни ва ње Му зе ја 
ениг ма ти ке са би бли о те ком. Ми ну том ћу та
ња ода та је по шта пре ми ну лим ениг ма та ма 
у пе ри о ду од из бор не Скуп шти не до пр ве 
сед ни це Пред сед ни штва.

СТА РА ПА ЗО ВА
Кон церт деч јих гру па СКУД – а „Чме лик“

„Де ца ма ма ма“ – био је то на зив 
це ло ве чер њег про гра ма, ко ји су у су бо
ту, 12. мар та, за сво је мај ке, ба ке, тет ке, 
и све љу би те ље фол кло ра при пре ми ли 
нај мла ђи чла но ви СКУД – а „Хе рој Јан
ко Чме лик“ из Ста ре Па зо ве. Био је то 
ра зно вр стан про грам. Од при год них 
ре ци та ци ја за Дан же на, пре ко деч јих и 
сло вач ких на род них пе са ма, у гру па ма 
и со ло, до деч јих ига ра и ко ре о гра фи ја 
са из вор ним па зо вач ким сло вач ким 
игра ма. Као го сти, на сту пи ли су чла но
ви хо ра ОШ „Хе рој Јан ко Чме лик“. 

Ме ђу зва нич ним го сти ма би ла је 
На та ша Ми ћић, пред сед ни ца СО Ста ра 
Па зо ва, и Љи бу шка Ла ка тош, пред сед
ни ца На ци о нал ног са ве та сло вач ке 
на ци о нал не ма њи не и СКУД – а „Хе рој 
Јан ко Чме лик“, ко ја је из ра зи ла за до
вољ ство ти ме што се на кон не по вољ не 
здрав стве не си ту а ци је, ак тив но сти 
на ста вља ју. 

Про грам је за вр шен  за јед нич ком 
пе смом, ка да се из во ђа чи ма при дру жи
ла и мно го број на пу бли ка.

З. К.
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БЕ О ЧИН

Пре да ва ње о но вим
тех но ло ги ја ма у агра ру

У су бо ту, 12. мар та у Бе о чи ну одр жа
но је пре да ва ње „Са вре ме ни си сте ми 
у по љо при вре ди – пла сте ни ци, со лар
на енер ги ја и на вод ња ва ње“. Том при
ли ком се го во ри ло о про јек ту „При ме
на но вих тех но ло ги ја у ци љу па мет ног 
упра вља ња про це сом га је ња по вр ћа у 
за шти ће ном про сто ру“. При сут ни ма су 
се обра ти ли проф. др Јо нел Су бић и 
проф. др Бо рис Ку зман са Ин сти ту та 
за еко но ми ку по љо при вре де у Бе о гра
ду.

– Оно што пре зен ту је мо на ова квим 
ску по ви ма је са рад ња на уч них ин сти
ту ци ја, по ве зи ва ње на у ке и при вре де у 
слу жби ло кал ног, ре ги о нал ног и ре пу
блич ког раз во ја. Мо ја те ма је ко ри шће
ње ме ђу на род них фон до ва и мо гућ
но сти за оства ри ва ње бес по врат них 
сред ста ва за фи нан си ра ње раз ли чи
тих об ли ка по љо при вред не про из вод
ње, пре све га у обла сти пла сте нич ке и 

ста кле нич ке про из вод ње. Сма трам да 
о то ме тре ба да се го во ри што ви ше, 
јер љу ди ни су до вољ но ин фор ми са
ни. Има мно го мо гућ но сти за ко ри шће
ње бес по врат них сред ста ва, ка ко код 
на шег Ми ни стар ства по љо при вре де, 
во до при вре де и шу мар ства, та ко и 
код ме ђу на род них фон до ва. По себ ну 
па жњу би тре ба ло обра ти ти на уво
ђе ње стан дар да, од но сно та ко зва ног 
„гло бал гап“ сер ти фи ка та у пла сте нич
кој про из вод њи. Од но сно, тре ба ло би 
обра ти ти па жњу на да ље мо гућ но сти 
пла сма на та квих про из во да. До ма ћи 
по љо при вред ник без та квих сер ти фик
та сво ју ро бу мо же да про да је са мо ло
кал но, об ја снио је Бо рис Ку зман. 

С об зи ром на то да је је дан од ци ље
ва про јек та про мо ци ја при ме не но вих 
тех но ло ги ја у по љо при вре ди, ту спа
да и ин фор ми са ње за ин те ре со ва них 
о мо гућ но сти ма па мет ног упра вља ња 

опе ра ци ја ма при га је њу по вр ћа у за
шти ће ном про сто ру, али и њи хо ва мо
ти ва ци ја.

– Мо тив да до ђем на пре да ва ње је 
сти ца ње но вих зна ња. Же ли мо да ви
ди мо шта нам се ну ди, од но сно, ко ји 
про гра ми по мо ћи по љо при вре ди су 
нам на рас по ла га њу. До са да ни смо 
то ко ри сти ли ни ка да, а ва жни су нам 
под сти ца ји за ку по ви ну ме ха ни за ци је 
и под сти ца ји за сад њу. То је на чин да 
се но си мо са фи нан сиј ским те ре том у 
по љо при вред ној про из вод њи, ре кла је 
по љо при вред ни ца Ду шка Јел кић из Су
се ка, ко ја је при су ство ва ла пре да ва њу. 

Об ја шња ва ју ћи ка ко је до шло до 
иде је за по кре та њем про јек та, проф. 
др Јо нел Су бић ре као је да је са са рад
ни ци ма тра жио на чин да да ју до при
нос но вој сфе ри биљ не про из вод ње, 
ко ја ће би ти еко ло шки при хва тљи ва, 
здрав стве но без бед на, а по ред то га ће 
омо гу ћи ти да до би је ни при хо ди бу ду 
уве ћа ни,  а тро шко ви ума ње ни.

– Ако смо пре де сет го ди на го во ри ли 
да је на пр вом ме сту еко ном ска одр
жи вост, са да је на том ме сту еко ло ги ја. 
Ми мо ра мо да во ди мо ра чу на да на ша 
про из вод ња не угро жа ва жи вот ну сре
ди ну. С дру ге стра не, да наш про из вод 
бу де пре по зна тљив. Да кле, да зна мо 
ко га је про из вео, ко је је кон тро ле про
шао и ко је ин сти ту ци је сто је иза тих 
про из во ђа ча, ре као је проф. др Јо нел 
Су бић при сут ни ма.

Са да шња си ту а ци ја у свет ској по
љо при вре ди по ка зу је да по тра жња за 
ква ли тет ном хра ном стал но ра сте, док 
се про из вод на мо гућ ност мно гих под
руч ја дра стич но сма њу је. Због то га 
при ла го ђа ва ње сек то ра по љо при вре
де но вим тех но ло ги ја ма ни је ви ше пи
та ње из бо ра, већ оп стан ка, на ве де но 
је у про јек ту. А. П.

Фо то: Б. Т.

Бо риз Ку зманПредавање проф др. Јо нела Су бића Ду шка Јел кић

СУСЕК
Пољо при вред на три би на

У петак, 11. мар та у Сусе ку је одр жа
на пољо при вред на три би на  посве ће
на алтер на тив ним кул ту ра ма. Пре да
ва чи су били проф. др Вла ди мир Сико

ра и проф. др Јор да на Нин ков са 
Инсти ту та за ратар ство и повр тар ство 
из Нов ог Сада и Петар Радић из Задру
жног саве за Вој во ди не.
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ПР ВА КО ЛО НИ ЈА ПЛЕ ТЕ ЊА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ 

У сла ву же на и тра ди ци је
Пр ва ко ло ни ја пле те ња у 

ор га ни за ци ји Ет но – мре же, 
стру ков ног удру же ња ру ко
тво ри на, по че ла је у Ста рој 
Па зо ви, упра во на Ме ђу на
род ни дан же на, и оку пи ла 13 
уче сни ка из свих кра је ва 
зе мље: Срем ске Ми тро ви це, 
Пан че ва,  Кла до ва, Ва ље ва, 
Но вог Па за ра, Со ко ба ње, 
Ло зни це, Бе о гра да. Они су 
три да на вред но ра ди ли у 
СКУД – у „Хе рој Јан ко Чме
лик“, где су  им до ма ћи ни 
би ле чла ни це Удру же ња 
па зо вач ких же на, уз чи ју су 
по моћ учи ле тех ни ке пле те ња 
од ре ђе них де ло ва сло вач ке 
на род не но шње. 

Уче сни це су би ле ве о ма 
за до вољ не.

– Мо же да се на у чи, и ево ја 
сам ис пле ла “пан ћу шке”, тра
ди ци о нал ну обу ћу Сло ва ка, и 
ве о ма ми је дра го што сам 
би ла ов де и упо зна ла див не 
љу де, ре кла је Ра ми за Ав до
вић, уче сни ца из Но вог Па за
ра, чи је је учи те љи ца би ла 
Зу за на По тран из Удру же ња 
па зо вач ких же на.

Ол ги ца Са вић је на ко ло ни
ји сти гла из Срем ске Ми тро
ви це.

– Ба ви мо се пу сто ва њем 
ву не, али зна мо да да штри
ка мо и хе кла мо. Хте ла сам да 
на у чим и ви дим ка ко се пле те 
у Па зо ви. Сви ђа ју ми се бо је, 
мо ти ви, цве ти ћи, ре кла је 
Ол ги ца.

Тро днев на ко ло ни ја пле те
ња у Ста рој Па зо ви  за вр ше
на је  ди пло мат ским да ном и 
до ла ском др жав них зва нич
ни ка,  јер про из во де Ет но – 
мре же ко ри сте Вла да Ре пу
бли ке и По кра јин ска вла да 
као про то ко лар не по кло не.  
Пот пред сед ни ца Вла де Ср би
је и пред сед ни ца Кор ди на ци

о ног те ла за род ну рав но
прав ност  Зо ра на Ми хај ло вић 
је оце ни ла  да је жи ви мо у 
иза зов ном вре ме ну у ко ме је 
ва жно да још ви ше обра ти мо 
па жњу на жен ски по глед на 
свет и на жен ске прин ци пе, 
јер нам то до но си мир, од го
вор ност и ста бил ност.

– Сла ви мо при ја тељ ство, 
са рад њу, по др шку и за јед ни
штво два на ро да, а још ка да 
до да мо то ме и же не, ко је 
пред ста вља ју стуб тог за јед
ни штва,  он да је да на шњи 
дан за све нас за и ста зна ча
јан. Зна чај но је исто та ко да 
по ша ље мо по ру ку, да ми 
је смо за јед но, да те раз ли чи
то сти о ко ји ма се го во ри, је су 
за пра во раз ли чи то сти, ко је 
нас мно го ви ше спа ја ју. Про
шле го ди не смо обе ле жи ли 
250 го ди на од ка да су Сло ва
ци до шли на ове про сто ре, а 
пи та ња за јед ни штва, ми ра, 

са рад ње и сло бо де по себ но 
су зна чај на у овим вре ме ни
ма, ре кла је Зо ра на Ми хај ло
вић.

Пр ву ко ло ни ју пле те ња у 
Ста рој  Па зо ви,  ор га ни зо ва ла 
је Ет но – мре жа у са рад њи са 
НА ЛЕД – ом и сло вач ком 
за јед ни цом уз по др шку 
Оп шти не Ста ра Па зо ва и 
Ам ба са де САД – а, као и 
Ам ба са де Сло вач ке у Ср би ји.

Ам ба са дор Сло вач ке у 
Ср би ји Фе дор Ро со ха је из ја
вио да ова кав вид су сре та и 
раз ме на ис ку ста ва и зна ња у 
ве ли кој ме ри до при но си упо
зна ва њу ди пло мат ског ко ра и 
ши ре јав но сти са кул тур ним 
бо гат ством Ср би је.

– Овај вид су сре та и раз ме
не ис ку ста ва и зна ња у из ра
ди ру ко тво ри на већ је по стао 
тра ди ци о на лан и  у ве ли кој 
ме ри до при но си упо зна ва њу 
ди пло мат ског ко ра, али и 

ши ре јав но сти са про це сом 
очу ва ња ау тен тич ног на сле ђа 
Ср би је, ре као је је ам ба са дор 
Ро со ха.

Ата ше за обра зо ва ње и 
кул ту ру у Ам ба са ди САД – а у 
Ср би ји Хо ли Зар дус је  оце ни
ла је да је сва ка ова ру ко тво
ри на оти сак умет но сти и да 
го во ри о исто ри ји Ср би је

– Ја сам ре ла тив но но ва у 
Ср би ји, та ко да сам не дав но 
по че ла да ис тра жу јем ову 
не ве ро ват ну ра зно ли кост ко ју 
има те ка ко у кул ту ри, та ко и у 
са мој зе мљи, ре кла је Зар дус.

Уче сни ци ко ло ни је су ра ди
ли ау тен тич не пред ме те сло
вач ке на род не но шње, а 
по кре тач  за очу ва ње и уна
пре ђе ње по ло жа ја же на је 
Ет но – мре жа и овом ко ло ни
јом се сла ве же не и на ше 
на сле ђе.

– Ов де по ред то га има мо 
још је дан циљ, а то је да сла

Пот пред сед ни ца Вла де Зорана Михајловић на ко ло ни ји

Уче сни ца и учи те љи ца Уче сни ци ко ло ни је
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ви мо 250 го ди на хар мо нич ног 
су жи во та два на ро да на овим 
про сто ри ма. Због то га смо 
упра во ову ко ло ни ју сме сти ли 
у Ста ру Па зо ву и за ње ну 
те му ода бра ли еле мен те тра
ди ци о нал не сло вач ке но шње. 
Ти ме под сти че мо кул тур не 
вред но сти из ме ђу два на ро да 
са ци љем да се ове вред но
сти са чу ва ју, ре кла је Ви о ле та 
Јо ва но вић, ди рек тор ка 
НА ЛЕД– а и пред сед ни ца  
Ет но – мре же

За ме ни ца пред сед ни ка 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Ма ри
на Са вић ре кла је да се у овој 
оп шти ни при вре да убр за но 
раз ви ја и за хва ли ла НА ЛЕД 
– у што је уви део по тен ци јал 
Ста ре Па зо ве у очу ва њу тра
ди ци је и не го ва њу мул ти кул
ту рал но сти.

– Ве ру јем  да ће ова ко ло
ни ја по ста ти тра ди ци о нал на и 
да ће мо кроз њу из не дри ти 
про из во де по ко ји ма ће Ста ра 
Па зо ва су тра би ти пре по зна
та у ту ри стич ком сми слу и у 
сми слу про из во да ко је мо же
мо да по ну ди мо, ка за ла је 
Ма ри на Са вић.

У ор га ни за ци ји Ет но – мре
же је упри ли че на и из ло жба 
фо то гра фи ја Па ве ла Су ро вог 
са  мо ти ви ма сло вач ке на род
не но шње. 

 Ко ло ни ја има за циљ 
са рад њу и очу ва ње тра ди ци
је, ка ко би ста ре тра ди ци о
нал не тех ни ке и зна ња би ли 
са чу ва ни, та ко да су до са да 
већ ор га ни зо ва ли ко ло ни је у 
дру гим ме сти ма на ко ји ма су 
учи ли тка ње, вез и пу сто ва ње 
а за ову вр сту руч ног ра да 
иза бра ли су Ста ру Па зо ву. 
Циљ Ет но – мре же је очу ва ње 
тра ди ци о нал них тех ни ка и 
мо ти ва, оспо со бља ва ње и 
еко ном ско осна жи ва ње же на 
у ру рал ним сре ди на ма, ка ко 
би јав но сти би ло при ка за но 
на ше кул тур но на сле ђе, ко је 
мо же би ти по кре тач еко ном
ског раз во ја и осна жи ва ња 
же на. Зден ка Ко жик

АМБАСАДОР СЛОВАЧКЕ У ПРВОЈ ЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ 
СТАРOJ ПАЗОВИ

Обострана жеља
за развој сарадње

Фодора Росоху, амбасадора Словачке Репу
блике у Србији, приликом његове прве звани
чне посете Старој Пазови, примио је председ
ник Општине Ђорђе Радиновић.  Захваливши 
се на гостопримству, Росоха  је рекао да су с 
обзиром на дугогодишњи суживот грађана 
српске  и словачке националности, разговара
ли о култури и спорту, али и  о развоју области 
економије и привреде.

– Видим да Стара Пазова  има велики 
потенцијал, и постоји велико интересовање 
словачких компанија, које хоће да дођу и про
шире своју сарадњу и на ово тржиште.  Зајед
нички ћемо радити на интензивирању наше 
сарадње, рекао је амбасадор Росоха.

Председник Општине Стара Пазова Ђорђе 
Радиновић је изразио задовољство првим 
сусретом са Његовом екселенцијом, те нагла

сио да ће локална самоуправа наставити да 
подржава мултикуралност и одржавање  кул
туре Словака, али да је јако битан и развој 
економије и привреде:

– Сматрам да је јако битно говорити о овој 
теми, и радо причам о њој, јер је развој при
вреде од изузетног значаја за све. Уколико 
људи имају посао, плату, материјално су оси
гурани, имају и више времена за бављење 
културом и спортом, а предуслов за то је јако 
и развијена привреда, нагласио је први човек 
Општине Ђорђе Радиновић.

Саговорници су се сложили да постоји вели
ки потенцијал, али и обострана жеља за даље 
сусрете и унапређење сарадње између сло
вачке Амбасаде и државе и Општине Стара 
Пазова.

З. К.

Ђорђе Радиновић и Фодор Росоха

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Одр жа ва ње ло кал не
пут не ин фра струк ту ре

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не Ста ра Па зо
ва, одр жа ној у ве ли кој са ли Бе ле згра де у че твр
так, 10. мар та,  ло кал ни од бор ни ци раз мо три ли 
су и ве ћи ном гла со ва усво ји ли из ве штај о ра ду 
и ии нан сиј ски из ве штај Ме сне за јед ни це Сур дук 
за 2021. го ди ну, као и про грам ра да и фи нан сиј
ски план Цен тра за со ци јал ни рад оп шти не Ста
ра Па зо ва за 2022. го ди ну. Од бор ни ци су са гле
да ли и из гла са ли на црт о из бо ру при ват ног 
парт не ра и до де ли уго во ра о јав но – при ват ном 
парт нер ству за одр жа ва ње ло кал не пут не 
ин фраск трук ту ре на те ри то ри ји оп шти не Ста ра 
Па зо ва са јав ним пла ћа њем.Усво јен је и пред
лог про гра ма по др шке за спро во ђе ње по љо при
вред не по ли ти ке и по ли ти ке ру рал ног раз во ја 
оп шти не за 2022. го ди ну као и пред лог о ме ра ма 
за шти те по љо при вред ног зе мљи шта од пољ ске 
ште те. О 11 та ча ка днев ног ре да из ја шња ва ло 
се 42 при сут на од бор ни ка. Д. Г.
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ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ПЧЕ ЛИ ЦА“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Осмо мар тов ска из ло жба 
деч јих ру ко тво ри на

Осмог мар та, на Дан же на у 
Срем ској Ми тро ви ци, ма ли
ша ни из нај ста ри јих гру па 
Пред школ ске уста но ве „Пче
ли ца“ уче сто ва ли су у из ло
жби ру ко тво ри на. Том при ли
ком, де ца су по кла ња ла 
же на ма сво је ра до ве, ко је су 
пра ви ли у вр ти ћу уз по моћ 
сво јих вас пи та ча.

– Ове го ди не, као и сва ке 
прет ход не, обе ле жа ва мо Дан 
же на. Оку пи ли смо се на тр гу, 
под сло га ном „Све на све ту 
ро ди ла је мај ка“ и на тај на чин 
да ли свој до при нос у про сла
вља њу тог див ног да на. Де ца 
су са вас пи та чи ма и мај ка ма 
ор га ни зо ва ла ра ди о ни це и 
оно што су на пра ви ли, до не
ли су да по де ле сво јим мај ка
ма, ба ка ма, тет ка ма и су гра
ђан ка ма, ре кла је вас пи та чи
ца Је ле на Ко чи ја ше вић.  

Ма ле, ве ште деч је ру ке 
спра ви ле су раз ли чи те укра

се, че стит ке, цр те же, а ка ко 
су са ми ре кли, же ле ли су да 
об ра ду ју све же не ко је их 
по се те.

– Ја сам же ле ла да че сти
там свим ма ма ма и ба ка ма 
Дан же на, та ко што сам 
на пра ви ла укра се, ко ји ће им 
се сви де ти, об ја сни ла је 
де вој чи ца Кла ра Ђер ђев, уче
сни ца до га ђа ја. 

На тр гу су би ла де ца из 
обје ка та „Ма ја“, „Бу ба ма ра“, 
„Леп ти рић“, „Ђур ђе вак“ и 
„Ма сла чак“. Де ца из Ма чван
ске Ми тро ви це и Ла ћар ка су 

исту ак тив ност спро ве ла у 
сво јим ме сти ма. 

– Де ца су до шла на трг ка ко 
би сво јим про из во ди ма, у 
ко ји ма је утка но мно го љу ба
ви и па жње, да ма ма из ма ми
ла осмех на ли це. Циљ је да 
де цу на у чи мо да ри ва њу и 
пле ме ни то сти и то не са мо на 
Осми март, већ би тре ба ло да 
та кви бу де мо сва ког да на. 
Ово је са мо јед на у ни зу 
ак тив но сти ко је ре а ли зу је мо у 
окви ру на ше уста но ве. По се
ти ли смо гра до на чел ни цу, 
Град ску упра ву за обра зо ва

Је ле на Ко чи ја ше вић Кла ра Ђер ђев

Деч је ак тив но сти по во дом Да на же на
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Ма ри на Ђор ђе вић

ње, за тим су де ца из Мар ти
на ца по се ти ла по ро ди ли ште. 
Та мо су ме ди цин ске се стре, 
ле кар ке и мај ке об ра до ва ли 
при год ним осмо мар тов ским 
по кло ни ма. Вас пи та чи ца из 
Ку зми на, де ца и ро ди те љи су 
се при кљу чи ли ху ма ни тар ној 
ак ци ји при ку пља ња сред ста
ва за јед ног де ча ка, ре кла је 
том при ли ком Ма ри на Ђор ђе
вић по моћ ник ди рек то ра ПУ 
„Пче ли ца“.

Ма ли ша ни из Мар ти на ца су 
до не ли у по ро ди ли ште 
че стит ке, ра мо ве за фо то гра
фи је, укра сне цве то ве и ср ца, 
а на пра ви ли су их уз по моћ 
ста ри јих бра ће и се ста ра, док 
су по слу же ње за осо бље при
пре ми ле  чла ни це Удру же ња 
же на из Мар ти на ца.

– До не ли смо по кло не у 
по ро ди ли ште у же љи да 
об ра ду је мо ма ме и осо бље, 
ко је ов де ра ди, јер су де ца 
же ле ла да за хва ле сви ма ко ји 
по ма жу да де ца до ђу на свет, 
а же на ма ко је су по ста ле мај
ке да има ју ле пу успо ме ну,  
ре кла је Сла ви ца Јо ва но вић, 
вас пи та чи ца у Мар тин ци ма и 
до да ла да је иде ја по те кла 
упра во од ње, али су и де ца 
би ла са гла сна, јер су до вољ
но од ра сла да спо зна ју да 
жи вот кре ће упра во из по ро
ди ли шта.

Да је то пр ви, ори ги на лан, 
за бе ле жен гест па жње ма ли
ша на по во дом Да на же на, у 
Слу жби за ги не ко ло ги ју и аку
шер ство и Оде ље њу нео на то
ло ги је, са гла сни су би ли 
прим. др Дра ган Ма ло ба бић, 
др Оли ве ра Ми ла ди но вић, др 
На та ша Стој че вић Ра ду ло вић 
и др Дра га на До кић. Ни су кри
ли ис кре ну ра дост, за до вољ
ство и за хвал ност. 

Де ца из објек та „Ђур ђе вак“ 
при год ним по кло ни ма су 
об ра до ва ла гра до на чел ни цу 
Срем ске Ми тро ви це Све тла
ну Ми ло ва но вић, ко ја их је у 
Град ској ку ћи уго сти ла са сво
јим са рад ни ци ма. 

А. П.
Фо то: Б. Т.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Свет ски дан бу бре га

У Град ској ку ћи у Срем ској 
Ми тро ви ци је у че твр так 10. 
мар та, по во дом обе ле жа ва ња 
Свет ског да на бу бре га одр жа
на еду ка ци ја на те му пре вен
ци је бу бре жних обо ље ња. 

– Обе ле жа ва мо овај да
тум ка ко би смо по ди гли свест 
гра ђа на о бу бре жним обо ље
њи ма и ва жно сти пре вен ци
је. Сва ки де се ти ста нов ник 
сред њег жи вот ног до ба има 
не ку од хро нич них бо ле сти 
бу бре га. Ова бо лест мо же да 
се успе шно ле чи, али и спре
чи. По треб но је да се на ши 
су гра ђа ни ја ве ле ка ру при 
сва кој про ме ни у свом ор га ни
зму ка ко би до би ли аде кват ну 
те ра пи ју. Та ко ђе, по ру чио бих 
сви ма да во де ра чу на о свом 
здра вљу, те ле сној ма си и да 
се тру де да ко ри сте здра ву 
хра ну и што ви ше теч но сти, 
ре као је в. д. на чел ник Град
ске упра ве за со ци јал ну за
шти ту и за шти ту жи вот не сре
ди не Дра жен Ри ђо шић.

На те ри то ри ји Срем ске Ми
тро ви це функ ци о ни ше Удру
же ње бу бре жних ин ва ли
да. При ли ком обе ле жа ва ња 
Свет ског да на бу бре га, по ред 
то га што се го во ри ло о пре
вен ци ји, јед на од те ма је би ла 
и спорт ски жи вот па ци је на та. 

– На ше удру же ње се до дат
но ба ви и спорт ским ак тив но
сти ма ко је су ве о ма ва жне за 
мен тал ни и фи зич ки склоп бу

бре жних бо ле сни ка. На да мо 
се да ће нам се при дру жи ти 
и оста ли бу бре жни бо ле сни
ци, ко ји има ју би ло ко ји об лик 
за та је ња тих ор га на, из ја ви ла 
је Ви о ле та Ср бља нин, за ме
ни ца пред сед ни ка Удру же ња 
бу бре жних ин ва ли да Срем ска 
Ми тро ви ца.

Удру же ње је и јед но од ор
га ни за ци ја ко ји ма је ло кал на 
са мо у пра ва пру жи ла по др шку 
ка ко при ре а ли за ци ји њи хо
вих ак тив но сти, та ко и фи нан
сиј ски. Пре ма ре чи ма над ле
жних, Удру же ње је то сва ке 
го ди не оправ да ло на нај бо љи 
мо гу ћи на чин кроз умре жа
ва ње па ци је на та, еду ка ци ју 
здра вих ли ца и по ве ће ње ви

дљи во сти и раз у ме ва ња про
бле ма осо ба са бу бре жним 
обо ље њи ма. 

У Оде ље њу хе мо ди ја ли зе 
Оп ште бол ни це Срем ска Ми
тро ви ца, Свет ски дан бу бре
га је обе ле жен у са рад њи са 
Удру же њем бу бре жних ин
ва ли да, дру же њем и при год
ним кок те лом. Обе ле жа ва њу 
је при су ство ва ла Гор да на 
Па вло вић, глав на се стра, и 
том при ли ком под се ти ла да 
је еду ка ци ја за по сле них јед
на од нај ва жни јих ка ри ка за 
успе шно во ђе ње и ле че ње 
ди ја ли зних па ци је на та, че му 
уста но ва по све ћу је по себ ну 
па жњу.  А.П.

Фо то: Б.Т.

Дра жен Ри ђо шић Ви о ле та Ср бља нин
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ДА ЈА НА СА ВИ ЋЕ ВИЋ ПРЕД СЕД НИ ЦА УДРУ ЖЕ ЊА „ЗЛАТ НО РУ НО СИР МИ ЈУ МА“

Од хо би ја до свет ског
про дај ног сај ма

„Злат но ру но Сир ми ју ма“ је удру же ње 
ко је се ба ви пу сто ва њем ву не. То је ста ри 
за нат, ко ји чла ни це удру же ња чу ва ју од 
за бо ра ва. Реч је о тех ни ци ва ља ња ву не, 
од но сно упре да ња. По сто ји мо кро и су во 
пу сто ва ње ву не, а про из во ди су ве о ма 
ква ли тет ни, чвр сти и те шко се ки да ју. 
Пу сто ва ње се у Срем ску Ми тро ви цу вра
ти ло за хва љу ју ћи „Ет но мре жи“, од но сно 
асо ци ја ци ји про из во ђа ча ру ко тво ри на, 
ко ји су ор га ни зо ва ли ра ди о ни це руч них 
ра до ва. Ода зва ле су се мно го број не 
Ми тров чан ке, па су по до би ја њу сер ти
фи ка та, од лу чи ле да осну ју удру же ње.

– До шли смо на иде ју да осну је мо 
удру же ње, ко је ће тај за нат са чу ва ти од 
за бо ра ва, а да исто вре ме но то бу де 
не што што пред ста вља наш град. Нај пре 
смо по че ле са пу сто ва њем лоп ти, за тим 
смо из ра ђи ва ле под ме та че, при ве ске, па 
смо се фо ку си ра ле на зе пе, на кит... На 
тим про из во ди ма се увек на ђе не ки сим
бол или знак ко ји пред ста вља Срем ску 
Ми тро ви цу. Ве ћи на на ших про из во да 
но си „Со ло мо нов чвор“, је дан од пр вих 
мо ти ва ко ји је про на ђен на оста ци ма 
рим ских мо за и ка Цар ске па ла те. Ми смо 
ње га узе ли за за штит ни знак, ис при ча ла 
је Да ја на Са ви ће вић, пред сед ни ца удру
же ња.

О зна ча ју жен ских ини ци ја ти ва и ак тив
но сти, го во ри и по да так да су за хва љу ју
ћи свом ан га жо ва њу и пре да ном ра ду, 
чла ни це „Злат ног ру на“ има ле при ку да 
се пред ста ве на јед ном од нај ве ћих свет
ских сај мо ва и из ло жби у Ду ба и ју– „Екс
по 2020“. 

– Ве ли ка нам је част што су на ши про
из во ди увр ште ни у про из во де ко ји се 
та мо из ла жу и про да ју. Још ви ше смо 
би ле по но сне ка да је Но вак Ђо ко вић 
по се тио на шу из ло жбу, се део на на шим 
ја сту ци ма и упо знао се са на шим про из
во ди ма. Ми смо из ра ди ле лоп те, ко је су 
сви има ли при ли ку да ви де, а ко ле ги ни

це при ја тељ ских удру же ња из „Ет но мре
же“ су на пра ви ле те ја сту ке, ре кла је 
Да ја на Са ви ће вић.

На пи та ње да ли же не мо гу по ста ти 
озбиљ ни пред у зет ни ци и жи ве ти од свог 
хо би ја, од но сно, на пра ви ти ква ли те тан 
по сао од ње га, у удру же њу од го ва ра ју 
по тврд но.

– Кре ну ле смо у ту при чу са иде јом да 
за нат не бу де за бо ра вљен, да се дру жи
мо и стек не мо но во ис ку ство, али по што 
са ра ђу је мо са „Ет но мре жом“, ко ја от ку
пљу је на ше про из во де, па их да ље про
сле ђу је као про то ко лар не по кло не, 
оства ру је мо и при хо де. То исто ра ди и 

на ша ло кал на са мо у пра ва. На ши про из
во ди се на ла зе и у „Кор пи срем ских про
из во да“, а са да и у но во о сно ва ном Ту ри
стич ком ин фо – цен тру. Та ко да смо са да 
озбиљ ни је ушли у тај по сао, али је же на
ма и да ље ве о ма за бав но, пре све га због 
вре ме на ко је про во ди мо за јед но. За 
Осми март смо при пре ми ле огр ли це, 
мин ђу ше, бро ше ве и пу сто ва не са пу не. 
Са пу ни су по ста ли ве о ма тра же ни. 
Об ло же ни су ву ном, па их же не ко ри сте 
као пи линг и за и ста су ле пе ре ак ци је, 
об ја шња ва пред сед ни ца удру же ња. 

У бу дућ но сти, удру же ње пла ни ра одр
жа ва ње ра ди о ни ца пу сто ва ња, с ко ји ма 
су по че ли про шле го ди не у јед ној шко ли, 
а он да и на отво ре ном на Град ској пла
жи. С об зи ром на то да је био до бар 
од зив де це, па и ро ди те ља, иде ја је да 
та кви до га ђа ји по ста ну прак са. Ме ђу 
по ла зни ци ма оче ку ју да ће про на ћи но ве 
ко ле ги ни це, ко је ће их пра ти ти у њи хо
вом пред у зет нич ком раз во ју. Иа ко удру
же ње бро ји ви ше чла ни ца, тре нут но је 
ак тив но де се так же на. 

– По ру чи ла бих же на ма да то што 
ра де са ме у сво јим ку ћа ма, мо ра ју зна ти 
да це не. Оне су све сне ко ли ко су уло жи
ле вре ме на, тру да и во ље у свој рад. 
Не ко ће то при ме ти ти и по мо ћи им у раз
во ју по сла. Има мо са да и ве ли ку по др
шку ло кал не са мо у пра ве, ка да го во ри мо 
о про мо ци ји про из во да, на че му смо 
за хвал не. Ква ли тет и оно што је по себ но 
и не сва ки да шње, увек се пре по зна, 
за кљу чи ла је Да ја на Са ви ће вић.

А.Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Да ја на Са ви ће вић

На кит од пу сто ва не ву не
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ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДР ВА ЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Иза бра ни нај бо љи деч ји ра до ви
У окви ру обе ле жа ва ња на ци о нал них 

кам па ња: Не де ља здра вља уста и зу ба, 
Свет ске не де ље до је ња и Ок то бра – 
ме се ца пра вил не ис хра не, Цен тар за 
про мо ци ју здра вља За во да за јав но 
здра вље Срем ска Ми тро ви ца и Ин сти тут 
за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут“ рас пи са ли су кон кур се 
за из бор нај бо љих ли ков них и ли те рар
них ра до ва на те ме: „Чу вам сво је зу бе – 
по но сим се осме хом“, „До је ње је по клон 
за цео жи вот“ и „Би рам па мет ни је, хра
ним се здра ви је“.

Кон курс је био на ме њен де ци пред
школ ских уста но ва и уче ни ци ма основ
них шко ла у Ре пу бли ци Ср би ји, са ци љем 
да се под стак не здрав стве но – вас пит ни 
рад у пред школ ским уста но ва ма и основ
ним шко ла ма на те му орал ног здра вља, 
пра вил не ис хра не и по др шке до је њу као 
нај оп ти мал ни јем на чи ну ис хра не но во

ро ђен ча ди и одој ча ди. У За вод за јав но 
здра вље при сти гло је пре ко 300 ра до ва 
на све три те ме, чи ме смо још јед ном 
по твр ди ли да са рад ња са обра зов ним 
уста но ва ма ни је из о ста ла ни овај пут и 
под се ти ли се ко ли ки је зна чај здрав стве
но – вас пит ног ра да.

Нај бо љи ли ков ни и ли те рар ни ра до ви 
иза бра ни су на ни воу окру га и до ста вље
ни Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је 
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ ка ко би се 
про гла сио и про мо ви сао нај бо љи деч ји 

рад за сва ку од кам па ња ко ји ће би ти 
штам пан у ви ду по сте ра то ком 2022. 
го ди не. За хва љу је мо се свим кре а тив
ним уче сни ци ма и њи хо вим на став ни ци
ма на уче шћу и до при но су у обе ле жа ва
њу зна чај них да ту ма из Ка лен да ра јав
ног здра вља и же ли мо пу но сре ће у 
на став ку кон кур са!

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

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

„Би рам па мет ни је, хра ним се здра
ви је“

Ли те рар ни ра до ви: Ми ли ца По па
дић V1, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ 
Мар тин ци,Ог њен Дур са но вић VI II1, ОШ 
„Јо ван Јо ва но вић Змај“ Мар тин ци, Ана 
Да бић VI II, ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ 
Ку змин, ЈанМа тео Ма рек IV, ОШ „Бо
шко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска 
Ми тро ви ца, Лу ка Но ва ко вић IV1, ОШ 
„До си теј Об ра до вић“ Ириг

Ли ков ни ра до ви Со ња Ку зман че вић 
VII, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем ска 
Ми тро ви ца Миа Ба јић III2, ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић“ Шид Хе ле на Ми лић 5 го ди
на, ПУ „Пче ли ца“, обје кат Бу ба ма ра, 
Срем ска Ми тро ви ца Ма те ја Ви до вић 
VII3, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем
ска Ми тро ви ца Со фи ја Вук мир, ПУ 
„Сто но ги ца“, Срем ска Ми тро ви ца Са ња 
Ди кић IV, ОШ „Све ти Са ва“ Ди вош Ина 
Је лен чић, ПУ „Пче ли ца“ Мар тин ци Бра
ни сла ва Кр стић, ПУ „Де чи ја ра дост“ 
Ириг Те о до ра Уро ше вић I2, ОШ „До бро
сав Ра до са вље вић На род“ Ма чван ска 
Ми тро ви ца Ја на Илић III5, ОШ „До бро
сав Ра до са вље вић На род“ За са ви ца I 
Сте фан Ђо нић VI II2, ОШ „Јо ван Јо ва но
вић Змај“ Срем ска Ми тро ви ца Груп ни 
рад: ППГ „Ча ро ли ја“ Ириг, вас пи та чи  
Ма ри ја Нађ и Ми ра Ми ло ва но вић „Чу

вам сво је зу бе – по но сим се осме
хом“ 

Ли те рар ни ра до ви Бра ни слав Бо јић 
IV2, ОШ „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ 
Срем ска Ми тро ви ца Ан ђе ла Да мја но
вић III8, ОШ „Сло бо дан Ба јић Па ја“ 
До њи То вар ник Ан ђе ла Свир че вић IV, 
ОШ „Све ти Са ва“ Ди вош Те о до ра Гој ко
вић III2, ОШ „Све ти Са ва“ Срем ска 
Ми тро ви ца 

Ли ков ни ра до ви Лу ка Ви до вић VI2, 
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем ска 
Ми тро ви ца Је ле на Ан то нић IV, ОШ 
„Све ти Са ва“ Ди вош Со фи ја Бу до шан 
V1, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем ска 
Ми тро ви ца Алек са Мар ко вић II, ОШ 
„До си теј Об ра до вић“ Ириг Ми на Јо ва но
вић, ПУ „Сто но ги ца“, Срем ска Ми тро ви
ца Ла зар Ма тић II3, ОШ „Ду шан Јер ко
вић Уча“ Ши ма нов ци  

„До је ње је по клон за цео жи вот“ 
Ли те рар ни ра до ви Ог њен Дур са но

вић VI II1, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ 
Мар тин ци Алек сан дар Ба чи кин IV, ОШ 
„До си теј Об ра до вић“ Ириг.

Ли ков ни ра до ви Уна Тре бо вац VI II, 
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем ска 
Ми тро ви ца Фи лип Ћи рић 6 го ди на, ДУ 
„Де чи ја ра дост“ Ириг, обје кат Ри ви ца 
Груп ни рад  Де чи ја уста но ва „Ра дост“ 
Ириг, вас пи тач Ђор ђе Оро лиц ки.

На гра ђе ни

Др Бранка Малбашић Зечевић

СРП СКО ПЕ ВАЧ КО ДРУ ШТВО У РУ МИ

При јем но вих чла но ва у го ди ни ју би ле ја
Срп ско пе вач ко дру штво у 

Ру ми ове го ди не обе ле жа ва 
ве ли ки  ју би леј –160 го ди на 
по сто ја ња. У же љи да овај 
ју би леј обе ле же ка ко то и Срп
ско пе вач ко дру штво и за слу
жу је, пла ни ра не су број не 
ак тив но сти. 

– За то нам је по треб но 
пе вач ко по ја ча ње. Уко ли ко 
во ли те да пе ва те, дру жи те се, 
пу ту је те и про во ди те ко ри сно 
сво је сло бод но вре ме, при дру
жи те им се – по зва ла је за ин
те ре со ва не Зор ка Ухрик, умет
нич ки ру ко во ди лац Срп ског 
пе вач ког дру штва у ру ми. 

При ја ве се мо гу до ста ви ти 

елек трон ским пу тем или на 
те ле фон 064 837 22 12.

Под се ти мо, „Срп ско пе вач ко 
дру штво у Ру ми“ je  осно ва но 
1862. го ди не као че твр то дру
штво та кве ор јен та ци је у срп
ском на ро ду. У то вре ме, оно 
ни је би ло са мо хор ски са став, 
већ сим бол срп ске и пра во
слав не кул ту ре. Чла но ви су 
би ли ути цај ни љу ди ко ји су 
сво ју имо ви ну оста вља ли дру
штву. На про сто ру да на шњег 
За нат ског тр га би ле су про сто
ри је, а у цр кви Све тог Ду ха 
1902. го ди не из ве де на је пр ви 
пут Хим на дру штва ко ју је ком
по но вао Иси дор Ба јић. С. Џ.
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ЗЛА ТИ ЦА МА РО ШИ ЧЕ ВИЋ, ПЛЕ ТИ ЉА ТРА ДИ ЦО НАЛ НИХ ЉО ПА

Не ка да не из о став ни де таљ 
ги ба рач ке оде ће

Ги бар чан ке су се за 
не дељ ну ми су „над

ме та ле“ ко ја ће се 
леп ше обу ћи. Тру ди ле 
су се да обу ку нај леп
шу ве зен ку, нај леп ши 
опле ћак, ску те, ке це
љу, ма ра му и не из о

став не љо пе. Не ка да 
ни сам би ла је ди на 

ко ја их је из ра ђи ва ла,
ка же Зла ти ца Ма ро

ши че вић

Љо пе или зе пе, део су на род не 
но шње, а у ме сти ма у Вој во ди ни где су 
жи ве ли Хр ва ти, као и ши ром Хр ват ске, 
на зи ва ле су се раз ли чи то: пле те не 
па пу че, ча рап ци, штри ка ни це, око ло, 
поч не... Љо пе су не ка да би ле не из о
став ни де таљ оде ће у нај ве ћој ме ри 
ме шта на срем ских се ла Ги бар ца, за тим, 
Ку ку је ва ца, Ба тро ва ца и Ва ши це, али и 
Ада ше ва ца, ма да у ма њој ме ри. Ша ре
не зе пе или љоп, руч но су пле те не од 
ву ни це раз ли чи тих бо ја са ша ра ма на 
кру шки це, ре бар ца, ко ле би це и кар ти
це, ко је су ме шта ни на ве де них се ла 
не ка да  но си ли уме сто ци пе ла. Под ши
ва ле су се по ку ћи, али су се од но си ле 
и код шу сте ра да се „по ђо не“. Део су 
на род не но шње и же на и му шка ра ца. 
По сто ја ло их је не ко ли ко вр ста: обич не 
ко је су се сва ко днев но обу ва ле и све ча
не ко је су се но си ле на све те ми се, на 
раз не све ча но сти ко је су се ор га ни зо ва
ле по во дом ве ћих пра зни ка. Из ра ђи ва
ле су их вред не ру ке ба ка. Да нас их у 
Сре му из ра ђу је са мо јед на ба ка из 
Ги бар ца Зла ти ца  Ма ро ши че вић. До ду
ше, да нас ма ње не го прет ход них го ди
на, бу ду ћи да је здра вље не слу жи 
до бро. Ро ђе на је дав не 1934. го ди не и 
јед на је од рет ких ме штан ки Ги бар ца, 
ко ја још увек но си тра ди цо нал ну ги ба
рач ку оде ћу, баш као не ка да, ка ко су се 
обла чи ле же не у се лу. Ве ћи ну до са да 
из ра ђе них љо па, по кло ни ла је де ци 
чла но ви ма ХКД – а „Шид“, као и де ци из 
То вар ни ка и дру гих ме ста у Хр ват ској. 

Уре ђу ју ћи се за не дељ ну ми су, Ги бар

Златица Марошичевић

На жа лост, ви ше де та ља ве за них за 
са му из ра ду љо па ни смо ус пе ли да 
са зна мо. Го ди не и бо лест су учи ни ле 
сво је, па ба ка Зла ту ни смо хте ли пу но 
да за ма ра мо по је ди но сти ма. Не што 
ви ше о њи хо вој  из ра ди и вред но сти 
ко је су има ле за Ги бар ча не, са зна ли 
смо од ње не ком ши ни це Ма ри је 
Шу шић.

– Нај пре се на пра ви је дан лан чић од 
ву не, на кон че га се на пра ви ши ри на 
ко ли ка тре ба да бу де, у за ви сно сти од 

ве ли чи не но ге и члан ка, а за тим се 
при сту па ло пле те њу уз ком би на ци ју 
раз ли чи тих бо ја. Цр не љо пе с туф ни
ца ма, Ги бар ча ни су но си ли сва ког 
да на, а ша ре не су но си ли са мо за све
ча не при ли ке. На кон из ра де, оне су се 
под ши ва ле. Нај при је су се ста вља ле 
на ка луп, а он да се на сто па ло ста вља
ла ко жа. Ко жне пе те су се ста вља ле уз 
по моћ ек сер чи ћа. Оне су се у Ги бар цу 
но си ле од ка да знам за се бе, па све до 
де ве де се тих го ди на, на во ди Ма ри ја.

Одев ни де таљ као успо ме на
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА ОП ШТИ НЕ РУ МА

Еду ка ци ја о при ме ни
но вих тех но ло ги ја

Еду ка ци ја при вред ни ка, 
чла но ва Удру же ња по љо при
вред ни ка Оп шти не Ру ма /
УПОР/, одр жа на је у Сред њој 
струч ној шко ли „Сте ван 
Пе тро вић Бри ле“, где су чла
но ви ма Удру же ња го во ри ли 
проф. др Дра гу тин Про тић и 
проф. др Ми лан Ки ли бар да 
са бе о град ског Фа кул те та за 
ци вил но ин же њер ство, Од сек 
за ге о де зи ју и ге о ин фор ма ти
ку, и дипл. инж,  по љо при
вред не тех ни ке Бо бан Мла
ден из Но вог Са да.

Они су го во ри ли на те ме: 
пре ци зна по љо при вре да у ЕУ 
и Ср би ји – прак тич ни при ме
ри из прак се, упо тре ба на ви
га ци ја и дро но ва – прак тич ни 
при ме ри из прак се, ИПАРД 
M4 агро е ко ло шка пла ћа ња по 
хек та ру и ате сти ра ње пр ска
ли ца.

Угље ша Тр ку ља, пред сед
ник УПОР – а, ка же да је циљ 
да се по љо при вред ни ци ма 
при бли жи не што што им је до 
са да би ло ап стракт но, а то је 
пре ци зна по љо при вре да, 
пре ко са те ли та, дро но ва, 
на ви га ци је...  

– Же ља нам је да по љо при
вред ни ци схва те да мо ра ју да 
ко ри сте мо дер не тех но ло ги је. 
То је дан од на чи на да сма ње 
тро шко ве про из вод ње, јер је 
то је ди но на шта мо гу да ути
чу – ка же Тр ку ља.

Удру же ње је уче ство ва ло 
на про шло го ди шњем по кра
јин ском кон кур су, одо бре на су 
им сред ства и са да је на ре ду 
да се ре а ли зу је оно што је 
њи хо ва оба ве за. 

– Пре да ва ња су по де ље на 
у сег мен те, а ово је пр во. 
Љу ди ма по ка зу је мо про јек те 

ЕУ ко ји су ре а ли зо ва ни код 
нас, по ка за ће мо при ме ре из 
прак се на ко ји на чин да упо
тре бом на ви га ци је и дро но ва 
мо гу да сма ње  тро шко ве про
из вод ње и  уна пре де сво је 
по сло ва ње. При бли жи ће мо 
по љо при вред ни ци ма и М4 
ИПА РД ме ре, а то су агро е ко
ло шка пла ћа ња. По ред ви ше 
ску по ва, сег мент ће би ти и 
прак тич на обу ка за упра вља
ње дро но ви ма на те ре ну – 
ис ти че Угље ша Тр ку ља. 

Он до да је да дрон мо же да 
тре ти ра усе ве пе сти ци ди ма, 
да сни ма те рен, али струч ња
ци ко ји се ти ме ба ве мо ра ју 
би ти сер ти фи ко ва ни.

Проф. др Дра гу тин Про тић 
је и  су вла сник фир ме ко ја 
раз ви ја ре ше ња из ви со ке 
тех но ло ги је за ње ну  упо тре бу 
у по љо при вре ди. 

– И на ши по љо при вред ни
ци ће сва ка ко мо ра ти, ако 
хо ће да бу ду ком пе тент ни и 
кон ку рент ни на свет ском 
тр жи шту, да при ме њу ју ове 
са вре ме не тех но ло ги је. То ће 

и њи ма до не ти ве ли ке ко ри
сти и то тре ба да им бу де 
олак ша ње,  а не до дат ни 
те рет и бре ме у њи хо вом 
ра ду – ука зу је проф др Про
тић. 

По љо при вред ник из Сте ја
но ва ца Ђор ђе Ши вољ ски има 
200 хек та ра у су вом ра та ре
њу. Он ис ти че да је тех но ло
ги ја до бра ствар. 

– Ова тех но ло ги ја је упра во 
то, сма њу је тро шко ве, по 
пи та њу се ме на, пра вил ног 
ђу бре ња и све га оста лог. 
Ва жно је пра ће ње усе ва и 
бо ле сти. Кон ку ри сао бих сва
ка ко да по сто ји кон курс за 
на бав ку та кве но ве опре ме, 
али све је ве за но и за по вр
ши ну. Тре ба на пра ви ти пра ву 
кал ку ла ци ју ка да је на бав ка 
та ко не че га ис пла ти ва, ина че, 
ова ко је за ни мљи во. Ма ли 
про из во ђа чи ће из гле да мо ра
ти да се удру жу ју да на ба
вља ју та кве си сте ме, или ће 
има ти гу бит ке – за кљу чу је 
Ши вољ ски.

С. Џа ку ла

Угље ша Тр ку ља – пре да ва ње чла но ви ма УПОР – а

Ђор ђе Ши вољ скиПроф др Дра гу тин Про тић

чан ке су обла чи ле: опле ћак, 
ску те, ке це љу, ве зен ку и 
не из о став не љо пе. Ци пе ла у 
то вре ме ни је би ло, а оно по 
че му су би ли пре по зна тљи ви 
жи те љи на ве де них се ла 
шид ске оп шти не, би ле су 
упра во ша ре не зе пе. Да нас 
се оне рет ко но се, мо жда још 
по не ка ста ри ја ба ка, а они 
мла ђи их чу ва ју од за бо ра ва, 
као део не из о став ног де та
ља ги ба рач ког ру ха. Ба ка 
Зла та не мо же да из бро ји 
ко ли ко је љо па из ра ди ла до 
са да, али се још увек се ћа, 
ка ко су се же не не ка да обла
чи ле у се лу.

– Ги бар чан ке су се за 
не дељ ну ми су „над ме та ле“ 
ко ја ће се леп ше обу ћи. Тру
ди ле су се да обу ку нај леп шу 
ве зен ку, нај леп ши опле ћак, 
ску те, ке це љу, ма ра му и 
не из о став не љо пе. Не ка да 
ни сам би ла је ди на ко ја их је 
из ра ђи ва ла. Ра ди ле су их 
мно ге же не у се лу. На кон 
оба вље них по сло ва у по љу и 
ку ћи, оку пља ле би се на ули
ци, на клу пи и дру же ћи се 
из ра ђи ва ле би руч не ра до ве 
и љо пе, при ча ба ка Зла та.

Про цес из ра де сли чан је 
пле те њу ча ра па, али оно 
што љо пе из два ја од дру гих 
зе па је сте њи хо ва ша ро ли
кост. Бо је се мо гу ком би но ва
ти по же љи: цр ве на, жу та, 
зе ле на... Што су ша ре ни је, то 
су леп ше. Углав ном са ма 
ода бе ре бо је, али мо гу се 
из ра ђи ва ти и по же љи на ру
чи о ца. 

– Жи вим са ма и сла би јег 
сам здра вља, али ме рад 
чи ни ја чом и не мо гу за ми
сли ти да се дим бес по сле на. 
Уда ла сам се до ста ра но. 
Има ла сам са мо 15 го ди на. У 
бра ку сам са зре ва ла и ве ћи
ну ства ри сам на у чи ла од 
све кр ве, а пле те њу љо па ме 
је на у чи ла мо ја се стра. Вре
ме ном сам са вла да ла ту тех
ни ку, а њи хо ва из ра да ме 
чи ни срет ном и ис пу ње ном. 
За до вољ на сам што сам 
ве ћи део по кло ни ка чла но
ви ма ХКД – а „Шид“ и на тај 
на чин да ла свој до при нос 
оп стан ку удру ге и очу ва њу 
још јед ног де ла оби ча ја 
Хр ва та с ових про сто ра, тра
ди ци ју њи хо вог оде ва ња, 
ка же она.

Од тра ди ци он лног на чи на 
обла че ња, ова ба ка ни ка да 
ни је од у ста ла. Сво је вре ме но 
јој је син ку пио све ча но оде
ло од ха љи на, ча ра па и 
ци пе ла, ка ко би оти шла у 
Бе о град при су ство ва ти 
од бра ни ње го вог ма тур ског 
ра да, али ни је оти шла, ни је 
се мо гла при ла го ди ти тој гар
де ро би. 

С. Д.
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ИЗ ИСТОРИЈЕ РУМЕ

Хо те ли, ка фа не и јавне куће 
нео бич них на зи ва

По сле Пр вог свет ског ра
та, у Ру ми су по сто ја ла три 
хо те ла „Орао“, „Кру на“, „Ло
вац“, осам де се так ка фа
на, три јав не ку ће: „Цр ве на 
Лам па“, „Им пе ри јал бар“, 
„Ноћ но за ба ви ште“.

Хо тел „Орао“ (Адлер) спа
дао је ме ђу пр ве три гра ђе
ви не од твр дог ма те ри ја ла 
у но вој Ру ми. Из гра дио га 
је осни вач мо дер не и са
вре ме не Ру ме ба рон Мар ко 
Пе ја че вић. У ка фа ни хо те ла 

би ла је 1825. го ди не сме
ште на по штан ска ста ни ца. 
Хо тел ,,Орао“ оста је у вла
сни штву фа ми ји ле Пе ја че
вић до 1896. го ди не. Новог 
власника је по но во до био 
1924. године, Ло рен ца Ми

ко ла ци ја, ко ји га је ку пио 
за 24.000 фо рин ти. Ло ренц 
Ми ко ла ци је ре но ви рао хо
тел, по ди гао сме штај ни део 
(со бе). Ре но ви ра ње је за
вр ше но 1933. го ди не, кад 
хо тел по чи ње са ра дом пу
ним ка па ци те том. У ка фан
ском де лу је био смештен 
би ли јар ски сто и сто ло ви за 
кар та ње, за сто ло ви ма се 
слу жи ло пи ће, по ред днев
не штам пе ко ја се на ла зи
ла у др ве ним ра мо ви ма. 
На сва ком сто лу је ста ја ло 
ста кле но зво но ис под ко га 
се на ла зи ло све же пе ци во. 
У ре сто ран ском де лу мо
гла се кон зу ми ра ти ри бља 
чор ба од ви ше вр ста ри ба, 
за тим па при каш од ди вљег 
зе ца са ло вач ким кне дла ма, 
по хо ва не те ле ће бри зле, те
ле ћи ри бић у гра шку  и не
ко ли ко вр ста реч не ри бе. 
То чи ло се до ма ћег ви на из 

Ресторан „Каракашевић“

Не мо же се ви ше ниг де на ру чи ти пер келт, пај шла, је гер – гу лаш, шмолц – брот. Од 
пи ћа не ма ви ше: „хо со ле пеш“, „на ме штај“, штуц – пи ва, ме дља на ра ки ја, ме ша на ра
ки ја, си нал ко, ка бе за, бо за, су ва ма ли на, пи ко ло со да. До шли не ки но ви клин ци, ме
на џе ри уго сти тељ ства, ко ји у ка фи ћи ма и хам бур ге ри ја ма ну де хам бур гер, хот –дог, 
чи збур гер, ко лу, фан ту, спрајт, ка пу ћи но, екс пре со, милк шејк. Сме ју нам се од не ку да 
„Гу ра ва Ста на и глу ви Ђу ра“

У оно вре ме, крч ма ре њем 
су се ба ви ле же не. Ме ђу 
крч ма ри ца ма 1880. го ди не 
би ле су: Ју ли ја Бем, Ка та 
Ка ра чањ, Ју ли ја на Хар дон, 
Ана Бе лик, Ма ри ја Ба ја ло
вић, Ева Ди ми три је вић, Ана 
По по вић и Дра га Те о ми ро
вић. Го ди не, 1883. би ло је 
са мо шест крч ма ри ца и то: 
Ба ја ло вић, Бе лиг, Хар дон, 
Ана Ву ко вић,  Ка ти ца Ра ди
во је вић, удо ва Шмит. 

Румске 
крчмарице
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ви но гра да Ло рен ца Ми ко
ла ци ја, ко ји је имао у по се
ду хек та ра ви но гра да у Ири
гу. Хо тел ,,Орао“ је под тим 
име ном ра ди до 1948, ка да 
је на ци о на ли зо ван, а фа
ми ли ја Ми ко ла ци до би ла је 
рок од три да на да се исе ли 
из хо те ла. Од 1948. го ди не 
па до ње го ве про да је 2007. 
го ди не, хо тел је но сио на зив 
„Срем“. 

Хо тел ,,Кру на“ (Кро не) 
на ла зио се уз сам хо тел 
„Орао“. О вла сни ци ма не
ма мно го по да та ка. По след
њи вла сни ци су фа ми ли ја 
Пајшл, ко ја је отишла за 
Не мач ку 1944. го ди не, кад 
хо тел пре ста је са ра дом. 
Сме штај ни део по де љен је 
у ста но ве. 

Хо тел ,,Ло вац“ (Је гер) 
пре ста о је са ра дом 1944. 
го ди не, кад се фа ми ли ја 
Сте фа на Ву ште ра исе ља ва 
за Ау стри ју.

Ка фа не су би ле ме ста у 
ко ји ма се од ви јао нај ве ћи 
део дру штве ног жи во та гра
да. У њи ма су се одр жа ва ли 
по ли тич ки ску по ви, са стан
ци, дру штва, бе се де, пре
да ва ња, игран ке (по се ла). 
Нај ста ри ја ка фа на би ла је 
код ,,Ор ла“. 

Ду га рум ска ка фа на би
ла је „Мен зу ла“, а ме шта ни 
су је зва ли „Код 7 ди ре ка“. 
Не ки дру ги Ру мља ни су овај 
бир цуз звали „Код гу ра ве 
Ста не и глу вог Ђу ре“. „Мен
зу ла“ је би ла пр ва по штан
ска ста ни ца и свра ти ште у 
Ру ми. По шта је у то време 
во же на ко чи ја ма, а кад се 
стиг не у свра ти ште, ис прег
ну се ко њи да се од мо ре па 
се ве жу за се дам ди ре ка. 
Од Зе му на пре ко Ога ра, Ку
пи но ва, До бри на ца, Кра ље

ва ца, Ру ме, Сте ја но ва ца, 
Ве ли ких Ра ди на ца, Осје ка 
па до Бе ча, ишао је тр го вач
ки пут у то вре ме, а „7 ди
ре ка“ су би ли ва жна тач ка 
на том пу ту. Пут ни ци ма се 
од је ла ну дио па суљ, па суљ 
од ју че (у по ла це не), па при
каш од вра ба ца и ,,шмолц 
брот“ (пар че хле ба на ма за
но ма шћу, по со љен  и по сут 
са цр ве ном па при ком). 

Од ка фа на из тог вре ме
на оста ле су у се ћа њу: „Код 
Кам пла“, „Кон викт“, „Код од 
ше па ве Ма ре“, „Ма сна вар
ја ча“, „Код 3 мај му на“, „Код 
две бе ле ру же“ и ка фа на 
„Злат но бу ре“. 

Што се го сти о на тиче, 
нај по зна ти ја го сти о на би
ла је код Мар ти на Фи ше ра. 
Ре сто ран „Ка ра ка ше вић“ је 
по знат по је ли ма, ко ја су се 
мо гла на ру чи ти у ре сто ра ну 
и то: пер келт, зо не гу лаш, 
пај шла, је гер – гу лаш. Го сти 
су мо гли у па ке ту на ру чи ти 
пи ле ћи прек телт са хер цог 
– вир шлом и штуц – пи ва. 

Пер келт је па при каш, а хер
цог – вир шла је вир шла од 
те ле ти не, сти за ла је из Ба
на та из фа бри ке „Хер цог“, а 
штуц – пи во је пи во у ча ши 
од два де ци и пе на док не 
пад не. 

Одав но са рум ских ули ца 
су не ста ли: фи ја ке ри, сла
до лед џи је, оштра чи но же
ва, меч ка ри, кре ча ри, мај
сто ри ( они ко ји кр пе лон це, 
шер пе, ла во ре, опра вља ју 
ки шбра не). Не мо же се ви
ше ниг де на ру чи ти пер
келт, пај шла, је гер – гу лаш, 

шмолц – брот. Од пи ћа не ма 
ви ше: „хо со ле пеш“, „на ме
штај“, штуц – пи ва, ме дља
на ра ки ја, ме ша на ра ки ја, 
си нал ко, ка бе за, бо за, су ва 
ма ли на, пи ко ло со да. До
шли не ки но ви клин ци, ме
на џе ри уго сти тељ ства, ко ји 
у ка фи ћи ма и хам бур ге ри
ја ма ну де хам бур гер, хот –
дог, чи збур гер, ко лу, фан ту, 
спрајт, ка пу ћи но, екс пре со, 
милк шејк. 

Сме ју нам се од не ку да 
„Гу ра ва Ста на и глу ви Ђу
ра“. Мар ко Ми јић

Свратиште „Код седам дирека“

„Империјал бар“

Јед ни од нај ста ри јих ака
та, ко ји је ре гу ли сао про сти
ту ци ју у Ру ми би ли су при
вре ме ни пр о пи си од осам 
та ча ка од 16. ав гу ста 1879. 
го ди не, у ко ји ма су на бро
ја ни усло ви за ба вље ње 
овим по слом. 

У Ру ми су по сто ја ле три 
јав не ку ће: „Цр ве на лам па“, 

„Им пе ри јал бар“ и „Ноћ но 
за ба ви ште“. У „Цр ве ну лам
пу“ и „Им пе ри јал бар“ ишла 
су ис кљу чи во град ска де
ца, тр го вач ка и за на тлиј ска, 
она ко ја су има ла па ра. У 
„Ноћ но за ба ви ште“ ишли су 
вој ни ци и ђа ци, јер је ту це
на љу бав них услу га из но си
ла пет ди на ра. 

Ноћно забавиште

Од Зе му на пре ко Ога ра, Ку пи
но ва, До бри на ца, Кра ље ва ца, 
Ру ме, Сте ја но ва ца, Ве ли ких 
Ра ди на ца, Осје ка па до Бе
ча, ишао је тр го вач ки пут у 
то вре ме, а „7 ди ре ка“ су би
ли ва жна тач ка на том пу ту. 
Пут ни ци ма се од је ла ну дио 
па суљ, па суљ од ју че (у по ла 
це не), па при каш од вра ба ца 
и ,,шмолц брот“ (пар че хле ба 
на ма за но ма шћу, по со љен  и 
по сут са цр ве ном па при ком)
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ОСАМ ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ПИЛОТ У ПЕН ЗИ ЈИ РУДОЛФ ПШЕ НИЧ НИК ВОЛО НЕ ТР СКИ 
ОБУ ЧА ВА ПОЛА ЗНИ КЕ ШКО ЛЕ ЈЕДРИ ЛИ ЦЕ У ВЕЛИ КИМ РАДИН ЦИ МА 

Док летим осе ћам да сам жив

Док летим једри ли цом ура њам у небе ско пла вет ни ло спо ко јан и миран, очи шћен од 
свих ово зе маљ ских про бле ма, то је један сасвим дру ги Рудолф Пше нич ник, опи су је 
свој дожи вљај лета, док га пра ти мо на часо ви ма обу ке са пола зни ци ма шко ле на Аеро
дро му Вели ки Радин ци, где од 2014. годи не бес плат но под у ча ва лете ње на једри ли ци

– Док летим осе ћам да сам жив и лете
ћу докле год ми то здра вље буде допу
шта ло, надам се до кра ја живо та, каже 
пилот у пен зи ји Рудолф Пше нич ник (80), 
који волон тер ски обу ча ва пола зни ке шко
ле једри ли це на Аеро дро му Вели ки 
Радин ци  код Срем ске Митро ви це.

– Никад нећу забо ра ви ти свој први лет 
1959. годи не. Од тада сам остао заљу

бље ник у небе ско пла вет ни ло и знао да је 
то мој живот ни пут. Шко лу за настав ни ке 
лете ња, сада шњу Вазду хо плов ну ака де
ми ју, завр шио сам у Вршцу 1963.годи не, а 
од 1969.годи не до пен зи је радио као 
пилот у ЈАТ  у, при ча Пше нич ник, међу 
коле га ма и при ја те љи ма познат као Пше
на.

У ЈАТ  у је возио ско ро све типо ве пут

нич ких ави о на, а послед њих 20 годи на 
сво је про фе си о нал не кари је ре ави он 
ДЦ10. Са жаље њем каже да нико од 
њего вих четво ро деце, две ћер ке и два 
сина, нема афи ни тет за лете ње, живот ни 
путе ви су их одве ли на пот пу но раз ли чи те 
стра не од оче вих.

Са пуно љуба ви, на момен те дир љи во 
опи су је свој однос пре ма једри ли ци, у 
којој је лет, бешу ман и лаган, пре пу штен 
стру ја њи ма вазду ха нај слич ни ји пти ци.

–То је посе бан и непо но вљив осе ћај! 
Док летим једри ли цом ура њам у небе ско 
пла вет ни ло спо ко јан и миран, очи шћен од 
свих ово зе маљ ских про бле ма, то је један 
сасвим дру ги Рудолф Пше нич ник, опи су је 
свој дожи вљај лета, док га пра ти мо на 
часо ви ма обу ке са пола зни ци ма шко ле на 
Аеро дро му Вели ки Радин ци, где од 2014. 
годи не бес плат но под у ча ва лете ње на 
једри ли ци.

У Вели ке Радин це, вели, дошао је 
сасвим слу чај но, чак није ни знао где се 
то срем ско село нала зи. Дошао и остао!

– Позвао ме је јед ног дана мој друг, сту
дент мог покој ног при ја те ља, пило та 
Алек сан дра Вега, који је годи на ма обу ча
вао у Вели ким Радин ци ма. Каже ми: „ 
’Ајмо Пше но, да видиш аеро дром у Вели
ким Радин ци ма.“ Чим сам га видео оду
ше вио сам се и остао. Сви ђа ми се мен
та ли тет људи овде, еки па која води и 
аеро  клуб и аеро дром је одлич на, див ни 
људи који воле лете ње и циљ им је да 
овај лепи аеро дром опста не и у овим 
тешким вре ме ни ма, каже Пше на, коме не 
пред ста вља про блем да сва ког викен да 
без ика кве надок на де држи обу ку мла дим 
Митров ча ни ма. Нар ци са Божић

– Наш Аеро  клуб осно ван је 1949. 
годи не и кроз њега је про шло на сто ти не 
мла дих Митров ча на, који су се у Вели
ким Радин ци ма обу ча ва ли у лете њу на 
једри ли ци и спо рт ским ави о ни ма, док су 
наши моде ла ри нај бо љи на држав ним и 
реги о нал ним так ми че њи ма. Сада на 
аеро дро му има мо чети ри једри ли це и 
девет ави о на, а ових дана доби ли смо и 
две мотор не једри ли це, што је нови на. 
Поно во рас пи су је мо кон курс за нове 
пола зни ке једри ли це, каже Перо Мале
ше вић, члан упра ве Аероклу ба Срем
ска Митро ви ца.

Обу ку на једри ли ци тре нут но поха ђа 
шест пола зни ка, док се на ави о ни ма 
обу ча ва њих пето ро. Уз тео риј ску наста
ву, која се одви ја у кан це ла ри ја ма аеро
дро ма, за сти ца ње дозво ле на једри ли
ци потреб но је 85 поле та ња и она кошта 
1.440 евра, док су усло ви за пилот ску 
дозво лу риго ро зни ји, поред тео риј ских 
часо ва потреб но је 45 сати лета, пола
га ње у Дирек то ра ту вазду хо плов ства у 
Бео гра ду и 7.000 евра.

Почи ње нова шко ла лете ња

Рудолф Пше нич ник на аеро дро му у Вели ким Радин ци ма 

Перо Мале ше вић
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ПО ДИГ НУ ТА ОП ТУ ЖНИ ЦА ЗБОГ УБИ СТВА У БЕ ШКИ

Усмр тио је ко ли ма,
па мр тву од ве зао ку ћи

Ви ше јав но ту жи ла штво у Срем ској Ми
тро ви ци, по ди гло је оп ту жни цу про тив Зо
ли ке Хо ли ка (50) из Бе шке због кри вич ног 
де ла те шко уби ство. Он је осум њи чен да 
је у сеп тем бру про шле го ди не у ра ним ју
тар њим са ти ма пр во ау то мо би лом усмр
тио бив шу су пру гу Ја сми ну Хо лик (47), а 
за тим ње но бе жи вот но те ло од нео у сво ју 
ку ћу. На пред лог ВЈТ, Хо ли ку је про ду жен 
при твор, а он ће у ње му нај ве ро ват ни је 
оста ти до по чет ка суд ског про це са.

Зло чин ко ји је по тре сао род би ну, при
ја те ље, ком ши је, ка да се про не ла вест 
да је Зо ли ка усмр тио Ја сми ну, иза звао 
је пра зни ну и бол. Сви ко ји су по зна ва
ли овај брач ни пар, ка жу да мо тив ове 
тра ге ди је мо же би ти са мо љу бо мо ра и 
по се сив ност, јер Зо ли ка ни је мо гао да се 
по ми ри са тим да Ја сми на не же ли ви ше 
да се ми ри са њим. Не срећ на же на на пу
сти ла је Зо ли ку две го ди не пре тра ге ди је 
ко ја је за де си ла.

Тог ју тра, ка да је Ја сми на у уо би ча је
но вре ме кре ну ла на по сао, у ули ци где 
је жи ве ла код мај ке, у ко ли ма је са че као 
Зо ли ка, а он да ау то мо би лом на ле тео на 
њу, иза шао из во зи ла, же ну ста вио на су
во за че во ме сто и од ве зао је сво јој ку ћи 
у Ули цу Бран ка Ра ди че ви ћа. Та да је по
звао та шту Бо жи цу и ре као јој да је убио 
Ја сми ну, на кон че га је не срећ на же на по

зва ла по ли ци ју, а они су ње но бе жи вот
но те ло за те кли у ле же ћем по ло жа ју на 
брач ном кре ве ту. 

Не ко ли ко са ти по сле тра ге ди је, Ја сми
ни на мај ка је ре кла да је ње на ћер ка го
ди на ма тр пе ла мал тре ти ра ње од Зо ли ке.

– Вре ђао је, про га њао је, пра тио. Сва
шта је мо ја ћер ка тр пе ла, за рад ми ра у 
ку ћи и ми ра у по ро ди ца ма да се не би ме
ђу соб но сва ђа ле – ре кла је та да очај на 
мај ка уби је не же не, не кри ју ћи да је Ја

сми на не ко ли ко пу та да ва ла шан су Зо ли
ки ка да би се по ми ри ли, али би он био 
опет онај исти и ве о ма гад не на ра ви ка да 
по пи је.

Ја сми на је на феј сбу ку че сто ка чи ла 
раз не ци та те, по ко ји ма се нај ве ро ват ни је 
по и сто ве ћи ва ла са њи ма, не ки од њих су 
и: Ни ка да, али ни ка да не до зво ли да те 
исти пла мен два пу та опе че... Не ка јем се 
ни због че га у жи во ту. Чак и ка да је мо ја 
про шлост пу на бо ла.... С. Ко стић

Улица у којој је Золика ударио аутомобилом Јасмину

У ВИ ШЕМ СУ ДУ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ, ОД ЛО ЖЕН ГЛАВ НИ ПРЕ ТРЕС ДИ ЛЕ РИ МА 
ДРО ГЕ

На кон ве шта че ња од лу ка
У Ви шем су ду у Срем ској Ми тро ви ци, 

10. мар та од ло жен је глав ни пре трес на 
ко јем је тре ба ло да поч не су ђе ње Ни ко
ли Се ни ћу (46) из Врд ни ка и Ми ла ну Бо
жи ћу (32) из Но вог Са да, због кри вич ног 
де ла нео вла шће на про из вод ња и ста
вља ње у про мет опој них дро га. Код Се
ни ћа је при ли ком хап ше ња про на ђен и 
пи штољ са че ти ри мет ка и још 52 мет ка 
раз ли чи тог ка ли бра, па му се на те рет 
ста вља и кри вич но де ло не до зво ље на 
про из вод ња, др жа ње, но ше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја.

Пре по чет ка глав ног пре тре са, бра ни
лац окри вље ног Се ни ћа, Ми лош Сто кић 
за тра жио је ра ди за шти те при ват но сти 
оп ту же них, да се ис кљу чи јав ност, док 
је адво кат Ла зар Плу жа ре вић тра жио 
да се са мо ис куљ чи при сут ни но ви нар у 
суд ни ци, али суд ско ве ће је од би ло овај 
пред лог.

На кон што је био од ба чен овај пред
лог, адво кат Сто кић је ис та као да Се нић, 
ко ји се на ла зи у при тво ру већ 11 ме се
ци, има озбиљ них здрав стве них про бле
ма, те да је за вре ме бо рав ка у при тво ру 
смр шао око 50 ки ло гра ма, да има пси хо
фи зич ке смет ње и да ни је у мо гућ но сти 

да из но си од бра ну, од но сно сма тра да 
ни је у ста њу да пра ти ток глав ног пре
тре са. Он је на вео да су ују тру ВЈТ пре
да ли пред лог за за кљу че ње спо ра зу ма 
о при зна њу кри ви це Се ни ћа, да би на
кон то га мо гао аде кват но да се ле чи.

– Осе ћам се ло ше, ишао сам код ле
ка ра и ре че но ми је да имам кан ди ду. 
Вр ти ми се у гла ви и не мо гу да пра тим 
ток су ђе ња од го во рио је окри вље ни Се
нић на пи та ње су ди је Ми о дра га Ро си ћа 
да ли мо же да пра ти су ђе ње.

Се ни ће ва од бра на за тра жи ла је и 
уки да ње при тво ра, те да му се из рек не 
бла жа ме ра за бра не на пу шта ња ста на, 
са ко јим се ни је сло жио за ме ник ВЈТ и 

на вео да би евен ту ал ним бо рав ком на 
сло бо ди у крат ком вре мен ском пе ри о ду 
мо гао да по но ви ово кри вич но де ло.

– Исти на је да Се нић до са да ни је ка
жња ван из ове обла сти за ко је га са да 
ту жи ла штво те ре ти, али је до са да ви
ше пу та ка жња ван и то због кри вич ног 
де ла си ло ва ња, оште ће ње ту ђих пра ва, 
на сил нич ког по на ша ња и про тив без
бед но сти јав ног са о бра ћа ја на вео је за
ме ник ВЈТ.

Суд ско ве ће је до не ло од лу ку да се 
од ло жи глав ни пре трес, ка ко би се Се
ни ћу ура ди ло не у роп си хи ја триј ско ве
шта че ње и утвр ди ло да ли је спо со бан 
да пра ти ток су ђе ња.  Пред лог за уки
да ње при тво ра је од би јен, док се Бо жић 
бра ни са сло бо де.

Кра јем апри ла про шле го ди не у окви
ру ак ци је „Гнев“‘, по ли ци ја је за пле ни ла 
432,2 гра ма ко ка и на и уха пи сла Се ни ћа 
и Бо жи ћа, код ко јих је при ли ком пре тре
са ста но ва и у јед ном скро ви шту код 
Врд ни ка про на шла ко ка ин, 13 шпри це ва 
и 30 пла стич них фла ша ису ње них теч
но шћу за ко ју се сум ња да је опо ја на 
дро га.

С. Ко стић

При ли ком пре тре са про на ђен је и 
но вац од 131.000 ди на ра и 4.160 евра 
за ко ји се сум ња да по ти че од про да је 
опој них дро га, ди ги тал на ва ги ца, че ти
ри мо бил на те ле фо на и две ле ги ти ма
ци је удру же ња по ли ца ја ца ве те ра на и 
по ли циј ског син ди ка та. 

Но вац
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Не жали за даном 
који пролази, радуј 
се јутру које долази 

Имала сам тај тренутак, поздрављања и опраштања 
од најближих, тако замаскирано да случајно не би 
приметили да то чиним, али да ја у својој души 
знам да сам свима рекла да их волим и ценим. И 
лежала сам у кревету тих ноћи и питала се, ако се 
једног дана не пробудим, јеботе, како ће моја 
путујућа душа опростити овом мизерном телу што 
је своје нерве оптерећивало таквим глупостима?

Отишла сам кући код мојих 
на један дан и радовала се 
што ћу, поред гомиле 

обавеза, провести дан са њима. 
Како дубоко верујем да сам иста 
свој отац, да осећам емоције 
дубоко као он, препознала сам 
шта се дешавало у њему тај дан.

Наиме, имао је испланиран дан 
и терен, којем се, наравно, није 
радовао. Пријатељ му је 
предложио да ипак одгоди терен, 
те да се тај дан посвете радећи 
нешто друго, што се одгађа већ 
неко време – што је он и учинио. 
Сутрадан, ко зна шта се догодило, 
пријатељ се јавио није, а његов 
радни теренски дан је одложен и 
пропао. Расположење му је било 
испод нуле, цео свет крив, и 
верујем да му се по глави врзмало 
питање: Што једноставно нисам 
урадио онако како сам 
испланирао и завршио са тим? 

Ах, то питање, што једноставно 
нисам урадио по свом…

Познато ми је то када одложим 
неку своју обавезу која је од 
изузетне важности, како бих ипак 
дан посветила нечем другом, 
нечијем туђем предлогу. Предлог 
се изјалови, а на мени остаје да 
се питам: Зашто једноставно 
нисам рекла да морам да учим? 
Што нисам испоштовала свој рок 
и своје примарне обавезе прво? 
И уместо да тај дан, иако је 
пропао донекле, посветим 
радећи нешто друго подједнако 
важно за мене, провела бих га 
радећи нешто офрље, напола, 
али уз намрштену фацу, стегнуте 

зубе и са таквим бесом у себи 
који, нажалост, не нестаје када 
зађе Сунце. Он врло вероватно 
толико обузме моје тело и нервни 
систем да се преноси и на сутра, 
прекосутра, а неретко и на дан 
после. Дан по дан, јутро по јутро 
и пропаде ми тако недеља…

Недеља по недеља, месец по 
месец, и ево питам се да ли тако 
пролазе и година по година? Па 
пролазе, ако им то дозволим.

Знате, живот може да се заврши 
у једном тренутку. Ма, у 
милисекунди које можда не 
будемо ни свесни, али оно што 
проверено знам јесте да – сигурно 
је да не помислимо на све 
моменте када смо били љути, 
нити на све разлоге који су 
изазвали тај бес. Оно на шта 
помислимо јесте – на шта сам ја 
дане своје трошила? 

Имала сам тај тренутак, 
поздрављања и опраштања од 
најближих, тако замаскирано да 
случајно не би приметили да то 
чиним, али да ја у својој души 
знам да сам свима рекла да их 
волим и ценим. И лежала сам у 
кревету тих ноћи и питала се, ако 
се једног дана не пробудим, 
јеботе, како ће моја путујућа 
душа опростити овом мизерном 
телу што је своје нерве 
оптерећивало таквим 
глупостима? Ех, да могу да 
вратим време урадила бих све 
испочетка. 

Дођавола, да могу да вратим 
време поновила бих само овај 
дан. 

Само овај дан који сам 
потрошила пумпајући се 
негативом, шта би било кад би 
било верзијама живота, и све то 
са намрштеним стегнутим лицем 
као да ми се цео свет срушио. А, 
није, само сам пропустила све 
дивне тренутке који су тог дана 
поред мене пролазили, а да их 
можда и не приметих. И све то 
гласно смејање које ми је чак 
ишло и на живце. И све оне лепе 
ствари који би баш тог дана у 
мени могле да пробуде онај 
осећај уз који уздахнем и кажем: 
Ах, па овај живот је леп… Само 
сам ја надрндани кретен који га 
не цени. 

Уместо да одмахнем руком и 
кажем: Ма ко га шиша, није 
ни први, а ни последњи да 

је лош, хајде некако да га 
поправим. Хајде себе да натерам 
да кажем да је сутра нови дан, 
нови почетак, а данас, ма дај да га 
искористим. Дозволим себи да се 
нашалим, пустим људе око себе 
да ми поправе расположење и 
опростим себи што нисам 
испоштовала план. Ту лежи кључ 
– да опростим себи што нисам 
ишла по свом, макар ми се то 
моје и не радило. Опростим, 
наставим даље и погледам у небо 
и кажем: Шта је ту је, не жалим за 
даном који пролази, радујем се 
јутру које долази, јер само тако 
када дође тај судњи дан, нећу 
вечно заспати уз кајање и питање: 
Па зар је то све било вредно моје 
среће? Јер заиста није…

ЛА Луна
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ГА ЛЕ РИ ЈА „ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ“

Из ло жба Удру же ња ли ков них 
умет ни ка „Сир ми јум“

Пред ве ли ким бро јем 
по се ти ла ца по во дом Да на 
же на у Га ле ри ји „Ла зар Во за
ре вић“ је отво ре на из ло жба 
сли ка Удру же ња ли ков них 
умет ни ка „Сир ми јум“. На ме
ра ор га ни за то ра осмо мар
тов ске из ло жбе је да она 
пре ра сте у тра ди ци о нал ну 
ма ни фе ста ци ју, ко ја ће се 
сва ке го ди не ре дов но одр
жа ва ти 8. мар та. 

Из ло жба УЛУ „Сир ми јум“ 
пред ста вља смо тру ли ков ног 
ства ра ла штва чла но ва, на 
ко јој се пред ста ви ло 25 ау то
ра, са 54 из ло же на ра да. 
Ве ли ка ра зно вр сност ра до ва 
у до ме ну фи гу рал них ком по
зи ци ја, пеј за жа, мр тве при ро
де, ак та, асам бла жа, при ли
ка је да се ви де умет нич ки 
до ме ти јед ног од нај ста ри јих 
удру же ња у гра ду. 

– Пред ли цем умет но сти 
не ма вред ни јих  и ма ње 
вред них сти ло ва. Из ло жба 
пред ва ма је ве ро до сто јан 
по ка за тељ ка ко ве ли ка 
ра зно вр сност ли ков них из ра
за мо же да  ег зи сти ра, на 
јед ном ме сту, у сим би о зи, а 
да не на ру ши хар мо ни ју, јер 
пра ва умет ност да је кри ла 
сва кој вр сти кре а тив но сти и 
сло бо де, а то су ква ли те ти 
ко је ово ми тро вач ко удру же

ње сва ка ко по се ду је  ре кла 
је Ма ри ја Ву кај ло вић, исто
ри чар умет но сти. 

Ка ко је ре као сли кар Ми ро
слав Му ни жа ба, Удру же ње 
ли ков них умет ни ка „Сир ми
јум“ је осно ва но се дам де се
тих го ди на про шлог ве ка и са 
ма лим пре ки ди ма, али пре ко 
50 го ди на оку пља ве ли ки 
број умет ни ка са те ри то ри је 
Сре ма и ши ре. 

– Иа ко има мо ве ли ки број 
чла но ва, сва ке го ди не се 

по ја вљу је око 25, 26 из ла га
ча, док оста ли ни су ак тив ни. 
Ак тив ност на шег удру же ња 
се сво ди на две го ди шње 
из ло жбе, про лећ ну и је се њу 
на ко ји ма пре зен ту је мо 
ра зно ли ке ра до ве и раз ли чи
те сти ло ве, што да је драж 
це лом ли ков ном ства ра ла
штву ре као је Му ни жа ба.

Ово го ди шњи по хва ље ни 
ау то ри, од стра не струч ног 
жи ри ја су: Срећ ко Ра ду ло вић 
„Не вен“, Је ли ца Га јин „Пла ви 

град“ и Иван Ве шић „У ма га
зи“.

У про гра му отва ра ња уче
ство ва ли су: Ми ро слав 
Му ни жа ба и Иван Ве шић, 
чла но ви удру же ња, Ма ри ја 
Ву кај ло вић, ку стос Га ле ри је 
„Ла зар Во за ре вић“ и хор срп
ско – грч ког при ја тељ ства 
„Ири да“, под вођ ством ди ри
ген ти це Алек сан дре Га ру но
вић, ко ји се, већ тра ди ци о
нал но по ја вљу је на го ди
шњим из ло жба ма удру же ња. 

Са отварања изложбе

ГРАД СКО ПО ЗО РИ ШТЕ РУ МА 

„Арт Тре ма Фест“ – 25. пут
Ово го ди шњи ју би лар ни, 25. „Арт Тре

ма Фест – Тре ма у мар ту“ би ће одр жан 
од 23. до 27. мар та.  Реч је о Ме ђу на род
ном по зо ри шном фе сти ва лу про фе си о
нал них ка мер них фор ми, ака дем ских 
пред ста ва и про дук ци ја уста но ва кул
ту ре. По ре чи ма се лек то ра и из вр шног 
про ду цен та Фе сти ва ла Зол та на Фрид
ма на, при ја вље но је би ло 114 пред ста
ва, а иза бра но је осам ко је ће ви де ти 
рум ска пу бли ка, о чи јим ће умет нич ким 
до ме ти ма од лу чи ва ти струч ни жи ри.

Фе сти вал се тра ди ци о нал но отва ра 
из ло жбом По зо ри шног му зе ја Вој во ди
не, а ове го ди не је то „Триф ко вић у фо
ку су са вре ме не пу бли ке – Из би ра чи ца“ 
ко ја се отва ра у хо лу Кул тур ног цен тра 
у 19 ча со ва. По том ће би ти из ве де на 
пред ста ва „Ко је убио Џе нис Џо плин“ 
но во сад ског Срп ског на род ног по зо ри
шта.  

Сле де ћег фе сти вал ског да на, 24. 
мар та, пу бли ка ће има ти при ли ку да 

ви ди пред ста ве „Мој са пут ник страх“ 
Ша бач ког по зо ри шта и „Сце не ма ска“, 
Ша бац, а по том пред ста ву „По што гво
жђе?“ ФДУ Бе о град и КЦ Град Бе о град.

У пе так, 25. мар та су пред пу бли ком 
„Вој цек“  Уни вер зи те та Еу ро па При
ма, кла са  проф. Де ја на Прој ков ског 
из Ско пља и „По ја ча ло и ги та ра“, СНП 
и ГУ Но вог Са да. Пред ста ва „Оба ве за“ 
ЦИРК по зо ри ште За греб и „I WОN ! / По
бе ди ла сам! СПАМ сту дио из Со фи је су 
на про гра му 26. мар та.

Рум ска пу бли ка ће има ти при ли ку да 
ужи ва и у про мо ци ји књи ге „Гла вом кроз 
зид“ и ал бу ма „Га стар бај тер тру ба дур“ 
по зна тог кан та у то ра и му зи ча ра Зо ра
на Пре ди на из Ма ри бо ра, а про мо ци ја 
ће би ти одр жа на 27. мар та у 18 ча со ва. 
По том сле ди пред ста ва „Lux in Te ne bris“ 
ФДУ Бе о град, кла са про фе сор ке Ива не 
Ву јић. Тог по след њег фе сти вал ског да
на у 21 сат је про гла ше ње по бед ни ка и 
до де ла на гра да, а по том ће би ти из ве

де на му зич ка пред ста ва „Од ле пио сам 
скроз“ чла но ва Гим на зиј ске сце не Ру ма.

Ове го ди не, као и прет ход них, струч
ни жи ри је за и ста ре пре зен та то ван и чи
не га из у зет ни глум ци Та ња Бо шко вић, 
Зи јах Со ко ло вић, као  и по зна ти му зи
чар Зо ран Пре дин.

Се лек тор и из вр шни про ду цент „Арт 
Тре ме Фе ста“ је Зол тан Фрид ман. Це на 
по је ди нач не ула зни це за све пред ста ве 
је 250 ди на ра, сем за пред ста ву „Kо је 
убио Џе нис Џо плин ?“ ко ја ко шта 500 
ди на ра. 

Сав при ход од ула зни ца и до на ци ја 
би ће усме рен за по др шку и ре а ли за ци
ју про је ка та деч је и омла дин ске сце не 
Град ског по зо ри шта Ру ма. По кро ви
те љи фе сти ва ла су Оп шти на Ру ма, 
По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру, 
ин фор ми са ње и од но се са вер ским за
јед ни ца ма  и  Ми ни стар тсво кул ту ре Ре
пу бли ке Ср би је.

С. Џа ку ла
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ДЕВЕ ДЕ СЕ ТИ РОЂЕН ДАН МИРО СЛА ВА МИКЕ АНТИ ЋА

Тамо где чека она лепа,
а лука ва дуга

Мика Антић 14. мар та не 
би про сла вио деве де се ти 
рођен дан, јер би веро ват

но твр дио да је напу нио 
девет годи на и који није 

умро у педе сет петој, јер 
твр ди да он не уми ре. То је 
био он, песник детињ ства, 

луц ка вих сања ре ња, 
првих дечи јих љубав них 
про бле ма, песник пла вог 

чупер ка и свих мла да лач
ких про бле ма који тај но у 

нама чуче у живо ту целом 
и не про ла зе, песник који 
се осме лио да таква осе

ћа ња чува до бесмрт не 
песме. Сви њего ви сти хо

ви су били нај бо љи, а они 
нај бо љи који до папи ра 

или сал ве те нису сти гли 
зову се Миро слав Антић

Нека да су живе ли људи за које не 
веру је мо да су заи ста посто ја ли, они су 
леген да, мит, наша увер љи ва машта, коју 
кри је мо негде дубо ко у дете ту, које су 
нам ти људи из маште и бај ке рекли да у 
нама живи. Ако су ти људи живе ли, онда 
су на вре ме оти шли и оста ви ли нам себе 
тако тај но ви те да лепо та њихо ве маште 
наста ви да живи у нашој, да са њима 
поно во пре бо ли мо све љуба ви, пре бо ли
мо све боло ве и про сла ви мо све радо
сти, јер на кра ју, сва ку муку они су исто
вре ме но сла ви ли и пати ли и ство ри ли 
бесмрт ност и чудан осе ћај радо сти у 
смр ти, јер су себе лан си ра ли до те неке 
дуго тра же не и чека не дуге свог нај леп
шег доба, мла до сти.

То је био Мика Антић, који 14. мар та не 
би про сла вио деве де се ти рођен дан, јер 
би веро ват но твр дио да је напу нио девет 
годи на и који није умро у педе сет петој, 
јер твр ди да он не уми ре. То је био он, 
песник детињ ства, луц ка вих сања ре ња, 
првих дечи јих љубав них про бле ма, 
песник пла вог чупер ка и свих мла да лач
ких про бле ма који тај но у нама чуче у 
живо ту целом и не про ла зе, песник који 
се осме лио да таква осе ћа ња чува до 
бесмрт не песме. Сви њего ви сти хо ви су 
били нај бо љи, а они нај бо љи који до 
папи ра или сал ве те нису сти гли зову се 
Миро слав Антић. 

Када чита мо био гра фи је и редо ве 

Вој во ђан ске моти ве је често при ла го ђа вао себи и 
кори стио их у пое зи ји, па су тако наста ле рас ко шне, али 
потре сне пое ме „Вој во ди на“ и „Срем“. Ипак, њего ви 
љубав ни сти хо ви напи са ни су за неза бо рав, као што је 
и он био и били су наме ње ни сва ком, и мла дом и ста
ром. Ти редо ви оди шу неком милом ностал ги јом, која 
исто вре ме но на лицу може да иза зо ве две гри ма се, бла
ги осмех на леву стра ну и сузу из десног ока
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посве ће не Мики ном живо ту сазна ће мо 
да није као миш гриц као дана, широ ко је 
жва као ваздух и пре сти зао пти це. Про чи
та ће мо да је волео Љуби цу, Све тла ну и 
Сми љу, а сигур но још по коју жену и имао 
је шесто ро деце. Волео је и по коју кафа
ну, а можда и све од Мокри на до Пан че
ва, зар је дру га чи је могло. Инте ре со вао 
се за нау ку, зани мао га је све мир, а у 
такав један бес крај се сме стио. Ужи вао је 
у џуду, бок су и фуд ба лу, а кувао пасуљ и 
пржио рибу. Заљу бљен у живот и људе, 
дру жио се са умет ни ци ма, нови на ри ма, 
про фе со ри ма, бер бе ри ма, чиста чи ма 
ули ца, про дав ци ма нови на, а и сам се 
бавио неу о би ча је ним посло ви ма за 
писца и песни ка, од помоћ ног зида ра, 
пре ко водо ин ста ла тер и нови на ра, до 
води те ља теле ви зиј ских еми си ја за децу. 
У прсти ма је зна чи имао сто ти ну зана та, 
зато може мо сма тра ти да је богат човек.

Ипак, разно вр сност живо та носи и 
разно вр сност про бле ма, те се неко ли ко 
пута лечио од алко хо ли зма, а услед све
га је тешко обо лео од рака вили це. Због 
тога је пред крај живо та био оне мо гу ћен 
да гово ри, а као неко ко сти хо ве нај сна
жни је испи си вао гла сом, мно го је патио 
због тога. Тада се мно го више посве тио 
сли ка њу, којим се исто вре ме но бавио са 
пое зи јом. Пред крај живо та је сли као сун
цо кре те, каква сим бо ли ка, зар не, а када 
је 24. јуна 1986. умро, пар дон није умро, 
са прсти ју нису успе ли да му опе ру злат
ну боју, па је до бес кра ја отпу то вао злат
них руку. 

Вој во ђан ске моти ве је често при ла го
ђа вао себи и кори стио их у пое зи ји, па су 
тако наста ле рас ко шне, али потре сне 
пое ме „Вој во ди на“ и „Срем“. Ипак, њего
ви љубав ни сти хо ви напи са ни су за неза
бо рав, као што је и он био и били су 
наме ње ни сва ком, и мла дом и ста ром. Ти 
редо ви оди шу неком милом ностал ги јом, 
која исто вре ме но на лицу може да иза зо
ве две гри ма се, бла ги осмех на леву 
стра ну и сузу из десног ока. Песме су му 
биле пуне одра ста ње, као радост сећа
ња, али носи и нега тив не сли ке, као 
састав ни део живо та, а он тако лепо опи
су је раз не ситу а ци је бати не, грд ње, спу

та ва ње деце кад се зама шта ју, дру гар
ства и игре, прко са, чуђе ња сна ла же ња, 
све га оно га. Све тако напи са но да нека
да да чове ку буде мило што је прко сио и 
бати не добио.  

Пое зи ју није писао, он је ћаскао, при
чао је и при по ве дао, обра ћао се деча ку у 
себи, који се једи ни није крио шћу ћу рен у 
кутак душе од све деце у сви ма нама. 
Умет ник и дете у Мики су били јед но, 
неста шни и неу стра ши ви, живах ни и зна
ти жељ ни и увек су један од дру гог мно го 
учи ли, нису ста ја ли у месту, жури ли су да 
све постиг ну, осим да одра сту. Што да 
расту када се у детињ ству нај леп ше 
сања, про ба ју се нове и раде луде ства
ри. Ипак, о детињ ству и одра ста њу није 
писао тек тако, био је то његов бег од 
про ла ска, али те моти ве није узи мао као 
сво ју тера пи ју, већ их је обра ђи вао пру
жа ју ћи наду, инспи ра ци ју и полет дру ги
ма. Див но је опи си вао игру осва ја ња 
изме ђу девој чи ца и деча ка, где игра пре
ра ста у прве, а касни је у нај ве ће и неза
бо рав не или бол не љуба ви. Знао је да 
опи су је пери од сло же ног живот ног ста ња 
и погле да на свет, црпе ћи пра ву умет нич
ку сна гу из себе и свог иску ства, јер само 
из иску ства наста је истин ска чиста умет
ност, било у писа њу, било у сли кар ству. 

Не тре ба набра ја ти њего ве песме, јер 
су све ауто би о граф ске, босо но ге, дру гар
ске, рођен дан ске, нај љу бав ни је, чароб
не, про те сне, шаша ве, за дво је, непо
врат не и бесмрт не. Бесмрт ну песму је 
тра жио да му чита ју на сахра ни, пар дон, 
када није сахра њен него се пре тво рио у 
руме ну коме ту, која је у ства ри он, који 
шашав лети и живи. Живот није гасио 
смр ти ма, дру га чи је од тога је живео, јер 
је живот није зами шљао као упла шен 
опро штај, већ као стал ни поче так буђе
ња. Кази вао је како је био кажња ван и 
про гла шен кри вим што на љубав не одго
во ра мржња ма. Једи ни ваздух који је 
уди сао била је љубав, а једи ни језик који 
је раз у мео био је осмех. На земљу је 
свра тио само да мало намиг не и оста ви 
тек нешто лепр ша вог тра га. Ниг де толи ко 
људи као у јед ном таквом чове ку.

Читан ка

Када чита мо био гра фи је и редо ве посве ће не Мики ном 
живо ту сазна ће мо да није као миш гриц као дана, широ
ко је жва као ваздух и пре сти зао пти це. Про чи та ће мо да 
је волео Љуби цу, Све тла ну и Сми љу, а сигур но још по 
коју жену и имао је шесто ро деце. Волео је и по коју 
кафа ну, а можда и све од Мокри на до Пан че ва, зар је 
дру га чи је могло. Инте ре со вао се за нау ку, зани мао га је 
све мир, а у такав један бес крај се сме стио

Див но је опи си вао игру осва ја ња изме ђу девој чи ца и 
деча ка, где игра пре ра ста у прве, а касни је у нај ве ће и 
неза бо рав не или бол не љуба ви. Знао је да опи су је 
пери од сло же ног живот ног ста ња и погле да на свет, 
црпе ћи пра ву умет нич ку сна гу из себе и свог иску ства, 
јер само из иску ства наста је истин ска чиста умет ност, 
било у писа њу, било у сли кар ству

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Из ло жба у
Му зе ју Сре ма

Срем ска Ми тро ви ца је до ма ћин 16. 
из ло жбе Ли ков ног са ло на 30x30, ко ја 
је отво ре на у пе так, 11. мар та у Му зе ју 
Сре ма. На ли ков ни кон курс ово го ди
шњег са ло на се при ја ви ло 247 ау то ра 
из Ср би је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го
ви не, Цр не Го ре, Ита ли је и Сло ве ни је, 
а жи ри је ода брао 196 ра до ва, ко ји 
да ју ви зу ел ни од го вор кроз про ми
шља ње те ме „Ус пе ла – не у спе ла 
ци ви ли за ци ја“. 

– Ове го ди не је са лон про је кат ко ји 
под сти че кре а тив но и кри тич ко про ми
шља ње са вре ме ног све та кроз ви зу
ел не ме ди је. Има ши ро ку те му, а 
те ма ти зу је раз ли чи те фе но ме не и 
по ја ве са вре ме ног дру штва на ко је су 
умет ни ци на раз ли чи те на чи не и на 
ви ше ни воа ре а го ва ли, та ко да мо же
мо при ме ти ти низ те ма ко је су вр ло 
ак ту ел не по след њих го ди на, као што 
су ми гра ци је, пан де ми ја, еко ло шки 
про бле ми, рат на деј ства, ре кла је 
из ме ђу оста лог Све тла на Су ба шић 
ку сто ски ња Му зе ја Сре ма. 

Из ло жба ће би ти отво ре на до 25. 
мар та. А. П.

Све тла на Су ба шић

Де таљ са из ло жбе
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КИК БОКС КЛУБ „РУ – 09“

На пр вен ству Ср би је осам ме да ља
Чла но ви рум ског Кик – бокс 

клу ба „РУ – 09“ још јед ном су 
по сти гли из у зет не ре зул та те 
на так ми че њи ма, а овај пут 
је реч о Пр вен ству Ср би је у 
ди сци пли ни К1. Пр вен ство је 
одр жа но 5. и 6. мар та у Сен ти, 
а рум ски кик – бок се ри, сви 
ко ји су се так ми чи ли, осви ји
ли су ме да ље.

Од осам так ми ча ра, че тво
ро је осво ји ло зла то: Ни ко ли
на Ка сап, ју ни ор ка у ка те го
ри ји до 65 ки ло гра ма,  Иван 
Мар ко вић, мла ђи ју ни ор до 
63,5 ки ло гра ма, Ми шо Вор ка
пић, ју ни ор у ка те ги ри ји пре ко 
91ки ло грам и Мла ден Че стић, 
се ни ор А кла се, ка те го ри ја до 
63,5 ки ло гра ма.  

Сре бр не ме да ље  су у Ру му 
до не ли  Дра ган Де лић, ју ни
ор, ка те го ри ја до 60 ки ло гра
ма и Ми лош Ву ко вић, ју ни ор, 
ка те гро ја до 71 ки ло грам, ко
ји је у фи на лу по ра жен у не
из ве сном ме чу од ка дет ског 
шам пи о на Евро пе. Ми лош је 
по ра жен тек на кра ју тре ће 
рун де, иа ко је во дио го то во 
чи тав меч. 

Две брон за не ме да ље из

бо ри ли су  Урош Ми мић, ка
дет (ка те го ри ја до 45 ки ло гра
ма) и Алек сан дар Јо ва но вић, 
мла ђи ју ни ор, (ка те го ри ја до 
54 ж ки ло гра ма).

Рум ски клуб је у укуп ном 
пла сма ну на овом так ми че
њу, у кон ку рен ци ји чак 50 
клу бо ва, за у зео ви со ко дру
го ме сто. И овим ре зул та том, 
рум ски кик – бок се ри су по
твр ди ли не дав но осво је ну ти
ту лу нај бо ље му шке спорт ске 

еки пе у рум ској оп шти ни за 
ми ну лу го ди ну. Они су ла не 
на по кра јин ским пр вен стви ма 
осво ји ли 12 ме да ља, а у Ре
пу бли ци 20, док је на Пр вен
ству Ср би је осво јен пе хар за 
нај бо љег бор ца – два пу та у 
ју ни ор ској и јед ном у се ни ор
ској кон ку рен ци ји.

Осва ја ли су ме да ље на 
Пр вен стви ма Бал ка на, на 
Пр вен ству Евро пе за ју ни о
ре Ми лош Ву ко вић је осво јио 

сре бр ну ме да љу, док је уче
шће на Пр вен ству све та за 
се ни о ре за бе ле жио Мла ден 
Че стић. Про шлу го ди ну, овај 
клуб је по ре зул та ти ма окон
чао на тре ћем ме сту у Ср би ји 
у кон ку рен ци ји пре ко 100 ре
ги стро ва них клу бо ва.

Све так ми ча ре клу ба при
пре ма и пред во ди на пр вен
стви ма и тур ни ри ма тре нер 
Вла ди мир Бо го вић.

С. Џа ку ла

Рум ски кик бок се ри у Сен ти

Фуд бал ски пре га о ци у Аша њи не 
ми ру ју. У иш че ки ва њу на став ка 
пр вен ства Оп штин ске ли ге Пе ћин
ци и ме ча про ле ћа про тив Ку пи но
ва, на игра ли шту Фуд бал ског клу
ба „Ка ме ни“ и око ње га, у то ку су 
ве ли ки ра до ви. Ових да на, по ста
вље ни су ре флек то ри око те ре на.
Ка ко нам је ре као Мла ден Фи ли по
вић, пред сед ник клу ба, март ће 
би ти упи сан у исто ри ји клу ба као 
по се бан да тум, јер је њи хов ста ди
он ко нач но за си јао.
– По сле мно го на по ра и од ри ца ња, 
и уз ве ли ку по моћ спорт ских при ја
те ља, при ве ли смо кра ју је дан 
огро ман про је кат ко ји ће би ти 
по нос клу ба и се ла. Ово су тек 
пр ви ко ра ци, јер смо ус пе ли да 
по ста ви мо че ти ри сту ба, по два са 
обе стра не јед не по ло ви не те ре на. 
На сва ком сту бу су по че ти ри ЛЕД 
ре флек то ра, ја чи не 400. На рав но, 

у пла ну нам је да у до глед но вре ме 
осве тли мо и дру гу по ло ви ну те ре
на. Ово је при ли ка да се јав но 
за хва ли мо Спорт ском са ве зу „Раз
вој спор то ва“ оп шти не Пе ћин ци и 
број ним спон зо ри ма, ко ји су сво јим 
до на ци ја ма по мо гли да по бољ ша
мо на шу ин фра струк ту ру. С по но
сом ис ти че мо да су нам на ши 
спорт ски при ја те љи из Фуд бал ског 
клу ба „Бо рац“ из Про га ра по кло ни
ли сту бо ве за ре флек то ре. Као и 
увек, лич ним сред стви ма, ову 
ак ци ју по мо гли су и чла но ви Управ
ног од бо ра на шег клу ба. У то ку су 
ра до ви на сре ђи ва њу клуп ске 
згра де – про сто ри ја за за стан ке и 
од мор игра ча по сле утак ми ца и 
тре нин га. Пред на ма је и по ста
вља ње за штит них мре жа иза го ло
ва, као и ком плет но за тва ра ње 
ту не ла, из ме ђу клуп ске згра де и 
те ре на – ре као нам је Фи ли по вић.

ФК „КА МЕ НИ“

Уре ђе ње игра ли шта
ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АСО СА ВА ТЕУ

Рум ским са ва те
бок се ри ма 10 ме да ља

Пр вен ство Ср би је за ка де те и ју ни о ре у асо – са ва теу 
је одр жа но 6. мар та у Спорт ској ха ли у Ру ми. И ово так
ми че ње је би ло при ли ка да се у до бром све тлу пред
ста ве рум ски спор ти сти, чла но ви Са ва те бокс клу ба 
„Ру ма“. Рум ски са ва те бок се ри су осво ји ли укуп но 10 
ме да ља: три злат не, јед ну сре бр ну и шест брон за них 
од лич ја. Злат не ме да ље су из бо ри ли ју ни ор ка  Ана ста
си ја Ико нић, у ка те го ри ји до 60 ки ло гра ма, ју ни ор Не ма
ња Гр бић у ка те го ри ји до 56 ки ло гра ма и ка дет Да вид 
Оул у ка те го ри ји пре ко 85 ки ло гра ма. Сре бр ну ме да љу 
је осво јио ју ни ор Стра хи ња Јоц ко вић, а брон зу ка де ти 
Вук Ср бља нин, Ива Јан ко вић, Ан ђе ла Мар ко вић и 
Ка ли на Фи ли по вић, као и ју ни о ри Лу ка Кур ци њак и Сер
геј Ми ли че вић. Ор га ни за то ри Пр вен ства су би ли СБК 
„Ру ма“ и Са ва те са вез Ср би је, а по кро ви те љи Ми ни
стар ство омла ди не и спор та и Оп шти на Ру ма. С. Џ.

Ми о дарг Ра кић и Ана ста си ја Ико нић (де сно)
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Бу дућ ност – Ка бел 1:0; Мла
дост НС – Ло зни ца 0:0; Зла ти
бор – Ин ђи ја 1:0; Же ле зни чар 
– Рад нич ки СМ 1:0; ИМТ – Рад 
2:0; ОФК Бач ка – ОФК Жар ко во 
0:2; Гра фи чар – Ма чва 3:0; 
Ти мок 1919 – Ја вор Ма тис 0:0.

Оџа ци: Тек сти лац – Бе чеј 
1918 4:0; Сом бор: Рад нич ки 
1912 – Фе никс 1995 1:0; Ру ма: 
Пр ви Мај – ОФК Вр шац 0:1; 
Но ви Ба нов ци: Омла ди нац – 
Рад нич ки (З) 1:0; Ку ла: Хај дук 
1912 – Ти са 3:0; Ки кин да: ОФК 
Ки кин да – Ди на мо 1945 0:1; 
Ста ра Па зо ва: Је дин ство – 
Бо рац (Ш) 2:2; Са ку ле: Бо рац 
(Са) – Ста ри Град 0:0.

01. ОФК Вр шац 17 12 4 1 37:14 40
02. Фе никс 17 10 4 3 26:11 34
03. Тек сти лац 17 10 3 4 35:16 33
04. Омла ди нац 17 10 1 6 32:19 31
05. Бе чеј 1918 17 9 4 4 32:24 31
06. Рад нич ки 17 9 2 6 25:21 29
07. Бо рац (Ш) 17 8 4 5 17:20 28
08. Бо рац (Са) 17 6 6 5 34:25 24
09. Ти са 17 6 4 7 29:31 22
10. Пр ви Мај 17 6 4 7 15:18 22
11. Ди на мо 17 5 2 10 15:24 17
12. Ста ри Град 17 5 1 11 22:28 16
13. ОФК Ки кин . 17 5 1 11 14:30 16
14. Је дин ство 17 4 2 11 20:35 14
15. Радн. (З) 17 4 2 11 15:33 14
16. Хај дук 17 4 2 11 18:37 14

Во ждо вац – Спар так ЖК 1:1; 
Ко лу ба ра – Рад нич ки 1923 0:0; 
Пар ти зан – Напредак 0:0; Но ви 
Па зар – Мла дост (су би ли од и
гра ли у по не де љак); Ме та лац – 
Цр ве на Зве зда (су би ли од и гра
ли у по не де љак); Рад нич ки 
Ниш – Вој во ди на 1:0; Чу ка рич ки 
– ТСЦ 1:1; Про ле тер – Рад ник 
0:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01. РФК Н.С. 17 12 3 2 31:12 39
02. До њи Срем 17 11 3 3 30:17 36
03. Хај дук 17 9 6 2 37:14 33
04. Рад н. (Ш) 17 9 2 6 25:15 29
05. Сло бо да 17 9 2 6 26:18 29
06. Сло га (Е) 17 8 4 5 27:16 28
07. По ду на вац 17 8 4 5 17:13 28
08. Сло га (Т) 17 8 3 6 23:21 27
09. Ин декс 17 7 3 7 26:26 24
10. Ве тер ник 17 5 4 8 23:33 19
11. Це мент 17 4 6 7 18:19 18
12. Је дин ство 17 5 3 9 14:21 18
13. Радн. (НП) 17 4 5 8 13:18 17
14. Бу дућ ност 17 4 2 11 19:34 14
15. Мла дост 17 3 3 11 14:37 12
16. Ду нав 17 3 1 13 10:39 10

01. Ин ђи ја 25 15 6 4 42:22 51
02. Мла дост НС 25 14 7 4 30:15 49
03. Ј. Ма тис 24 11 10 3 35:18 43
04. Же ле знич. 25 12 6 7 36:27 42
05. ИМТ 24 10 8 6 33:21 38
06. ОФК Жарк. 25 12 2 11 32:27 38
07. Ло зни ца 24 9 7 8 25:21 34
08. Радн. (СМ) 25 9 6 10 30:27 33
09. Ма чва 25 9 6 10 22:30 33
10. Гра фи чар 25 9 4 12 38:37 31
11. ОФК Бач ка 25 6 12 7 21:26 30
12. Бу дућ ност 25 8 6 11 27:37 30
13. Зла ти бор 23 7 7 9 25:27 28
14. Рад 24 7 7 10 24:30 28
15. Ти мок 25 6 4 15 26:35 22
16. Ка бел 25 1 6 18 12:58 9

01. Пар ти зан 27 23 3 1 64:9 72
02. Ц. Зве зда 26 22 3 1 65:14 69
03. Чу ка рич ки 27 13 10 4 45:25 49
04. Рад нич ки 27 9 12 6 31:26 39
05. Вој во ди на 27 10 6 11 33:34 36
06. ТСЦ 27 9 8 10 40:37 35
07. Во ждо вац 27 9 7 11 33:34 34
08. На пре дак 27 9 7 11 29:32 34
09. Рад ник 27 7 12 8 21:25 33
10. Ко лу ба ра 27 10 3 14 27:47 33
11. Спар так 27 8 7 12 30:42 31
12. Мла дост 26 9 3 14 31:39 30
13. Про ле тер 27 8 4 15 20:44 28
14. Рад нич ки 27 7 5 15 23:44 26
15. Ме та лац 26 6 5 15 30:46 23
16. Н. Па зар 26 3 9 14 22:46 18

Ба чин ци: ОФК Ба чин ци – 
Зе ка Бу љу ба ша 1:0; Ру ма: Фру
шка Го ра – Је дин ство 0:3; 
Но ћај: Змај – Гра ни чар (К) 0:1; 
Ку ку јев ци: Оби лић 1993 – Гра
ни чар (А) 2:0; Ер де вик: Ер де
вик 2017 – БСК 0:5; Ла ћа рак: 
ЛСК – ОФК Би кић 1:2; Срем ска 
Ра ча: Срем – Хај дук 1:4.

01. Хај дук 14 12 1 1 56:7 37
02. Је дин ство 14 12 0 2 32:9 36
03. Оби лић 14 9 5 0 29:10 32
04. Гра нич. (К) 14 10 1 3 31:15 31
05. Зе ка Буљ. 14 9 1 4 30:13 28
06. ОФК Би кић 14 8 2 4 32:19 26
07. БСК 14 5 1 8 29:45 16
08. ЛСК 14 5 0 9 20:26 15
09. Гра нич. (А) 14 5 0 9 20:30 15
10. Змај 14 5 0 9 26:38 15
11. ОФК Ба чин. 14 5 0 9 24:39 15
12. Ер де вик 14 4 1 9 19:44 13
13. Срем 14 3 0 11 11:27 9
14. Ф. Го ра 14 0 0 14 10:47 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Врд ник: Ру дар – По лет 2:1; 
Пу тин ци: ПСК – На пре дак 0:2; 
Кр че дин: Фру шко го рац – 
Шу мар 0:0; Пла ти че во: Је дин
ство – ЧСК 0:2; Обреж: Гра ни
чар (О) – Мла дост 0:0; Кру ше
дол: Кру ше дол – Срем 0:1; Хај
дук 1932 је био сло бо дан.

01. Срем 13 13 0 0 43:4 39
02. Шу мар 13 10 1 2 40:10 31
03. Кру ше дол 13 8 0 5 36:20 24
04. На пре дак 13 8 0 5 32:20 24
05. По лет 13 7 2 4 34:19 23
06. Гра нич. (О) 13 6 1 6 25:25 19
07. ЧСК 13 5 4 4 20:25 19
08. Мла дост 13 5 2 6 34:26 17
09. Фру шко гор. 13 5 1 7 20:24 16
10. Је дин ство 13 4 1 8 7:25 13
11. Ру дар 13 4 1 8 17:38 13
12. Хај дук 12 2 1 9 10:25 7
13. ПСК 13 0 0 13 10:67 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ин ђи ја: Же ле зни чар – Сре
мац (Дч) 5:1; Ви то јев ци: Пар ти
зан – Љу ко во 2:2; Вој ка: Сре
мац (В) – Сре мац (До) 3:1; 
По пин ци: На пре дак – Хај дук 
2:2; Во гањ: Сло га (В) – Ја дран 
0:0; Ириг: Рад нич ки (И) – Бо рац 
(К) 4:1; Ман ђе лос: Фру шко го
рац – Под ри ње 1:3; Мар тин ци: 
Бо рац (М) – Сло вен 0:0.

01. Сло вен 17 14 3 0 46:7 45
02. Же ле знич. 17 13 2 2 46:12 41
03. Хај дук 17 10 4 3 34:18 34
04. Ја дран 17 9 4 4 39:23 31
05. Под ри ње 17 7 4 6 32:27 25
06. Срем. (Дч) 17 8 1 8 27:24 25
07. Сло га (В) 17 7 4 6 25:24 25
08. Сре мац (В) 17 8 1 8 31:38 25
09. Пар ти зан 17 7 3 7 29:25 24
10. Бо рац (М) 17 7 3 7 26:29 24
11. Фру шко гор. 17 5 4 8 26:31 19
12. На пре дак 17 5 3 9 29:34 18
13. Рад н. (И) 17 5 2 10 22:36 17
14. Љу ко во 17 3 6 8 18:32 15
15. Сре м. (До) 17 2 2 13 17:41 8
16. Бо рац (К) 17 2 2 13 23:69 8

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ве тер ник: Ве тер ник – Сло га 
(Е) 1:1; Те ме рин: Сло га (Т) – 
Рад нич ки (НП) 0:1; Шид: Рад
нич ки (Ш) – Је дин ство 2:0; 
Но ви Сад: Ин декс – РФК Н.С. 
1921 0:4; Пе ћин ци: До њи Срем 
2015 – Бу дућ ност 3:0; Но ви 
Ба нов ци: Ду нав – Це мент 1:0; 
Бе ле гиш: По ду на вац – Мла
дост 2:0; Ди вош: Хај дук – Сло
бо да 1:1.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

МЕЂУ О КРУ ЖНО ШКОЛ СКО ПРВЕН СТВО 
У ОДБОЈ ЦИ

„Баји ћев ци“ међу 
осам нај бо љих
у Срби ји

На Међу о кру жном школ
ском првен ству које је про те
кле неде ље орга ни зо ва но у 
Зему ну у гру пи А3 која обу
хва та Срем ски, Мачван ски, 
Колу бар ски округ и Град Бео
град, над ме та ли су се уче ни
ци основ них шко ла из Ваље
ва, Мла де нов ца и Срем ске 
Митро ви це, коју је на тур ни ру 
пред ста вља ла Основ на шко
ла „Сло бо дан Бајић Паја“. 
У финал ном мечу у спорт
ској хали „Мастер“ митро
вач ки одбој ка ши савла да ли 
су вршња ке из мла де но вач
ке Основ не шко ле „Мом чи
ло Живо ји но вић“ резул та том 

2:1. Мла де нов ча ни су доби ли 
први сет резул та том 21:18. 
Одбој ка ши „Баји ће ве“ шко ле 
изјед на чи ли су у дру гом сету 
резул та том 21:19 а онда је у 
тај  бре ку после вод ства про
тив ни ка од 12:8 митро вач ка 
еки па захва љу ју ћи одлич ном 
сер ви су дошла до пре о кре та 
и резул та та 15:13. 

Одбој ка ши ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“ пла си ра ли су се 
међу осам нај бо љих школ
ских еки па у Срби ји и игра ће 
на пред сто је ћем држав ном 
првен ству у Кара та шу 14. и 
15. мар та ове годи не.

 Д. М. 
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ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИН ЂИ ЈА

По бе да у вој во ђан ском дер би ју

ЖРК „Же ле зни чар“: Жак, Ча врић 1, Но
ва ко вић, Та бак 7, Иг ња то вић 1, То до ро вић, 
Ко ва чић 3, Па у нић, Жа ку ла, Си мић, Жив ков 
(К) 1, Чин ку, Бак ша 2, Ва сиљ ко вић, Те шић 
1, Јо ва но вић 4.

Тре нер: Вла да Ши ми чић
ЖРК „Вој во ди на“: Ра ич, Ву лић 1, Жар ко

вић 5, Ло врић, Ђу кић (К), Ча бар ка па, Иво
ше вић, То до ров ски 1, Ве лич ко вић 1, Ми ја
и ло вић 7, Ра дој чић, Бо шњак, За фи ро вић 2, 
Ба хун, Ко раћ.

Тре нер: Ра дан Ров ча нин

Играч утак ми це: Јо ва на Ва сиљ ко вић 
(ЖРК „Же ле зни чар“)

Пред око 200 гле да ла ца у Спорт ској ха ли 
у Ин ђи ји од и гран је вој во ђан ски дер би 16. 
ко ла „Ар кус“ ру ко мет не ли ге Ср би је из ме ђу 
еки па ЖРК „Же ле зни чар“ и ЖРК „Вој во ди
на“ из Но вог Са да. Обе еки пе су ушле са 
до ста ела на у су срет, с об зи ром на то да 
су обе еки пе у про шлом ко лу оства ри ле по
бе де. „Же ља“ је сла ви ла у Аран ђе лов цу, а 
Но во са ђан ке су са вла да ле „Ја го ди ну“ на 
свом те ре ну. 

Сам по че так су сре та обе ле жи ла је гол
ман ка „Вој во ди не“, ко ја је од бра ни ла мно
штво зи це ра, али и гол ман ка „Же ле зни ча
ра“ је би ла на „ви си ни за дат ка“. Го шће су на 
по лу вре ме ну во ди ле го лом раз ли ке, 7:8. У 
дру гом де лу утак ми це „Же ле зни чар“ по рав
на ва ре зул тат на 11:11 у 37. ми ну ту ме ча. 
Већ у сле де ћем ми ну ту, Ин ђин чан ке по сти
жу два ве за на го ла и на го ве шта ва ју по бе ду. 
„Же ле зни чар“ до по бе де до ла зи у 54. ми ну
ту, ка да су има ле пет го ло ва пред но сти. На 
кра ју су сре та би ло је 20: 17.  М.Ђ.

ЖРК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја – ЖРК  „Вој во ди на“ Но ви Сад 20: 17 (7: 8)

По бе да „Же ле зни ча ра“ у вој во ђан ском дер би ју

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У КОМ БАТ СА ВА ТЕУ

Да мја ну и Мар ку зла то
Да мјан Мар ко вић и Мар ко Ви да ко вић, 

чла но ви СБК „Ру ма“, осво ји ли су злат не 
ме да ље на Пр вен ству Ср би је у ком бат са
ва теу ко је је 13. мар та одр жа но у рум ској 
Ха ли спор то ва. Обо ји ца су нај сјај ни је од
лич је осво ји ли у се ни ор ској кон ку рен ци ји.

Да мјан Мар ко вић у ка те го ри ји до 70 ки
ло гра ма, ко ме је ово био и опро штај ни 
меч. Спорт ску ка ри је ру ће на ста ви ти као 
тре нер у клу бу у ко ме је по ни као – СБК 
„Ру ма“. Мар ко Ви да ко вић је био нај бо љи у 
ка те го ри ји до 85 ки ло гра ма и та ко је из бо
рио и пла сман у се ни ор ску ре пре зен та ци
ју Ср би је у ком бат са ва теу за Бал кан ско и 
Европ ско пр вен ство ове го ди не. 

Мар ко је сту дент тре ће го ди не Фа кул те
та спор та и фи зич ког вас пи та ња у Но вом 
Са ду, ка те го ри са ни спор ти ста Ре пу бли
ке Ср би је и сти пен ди ста Ми ни стар ства 
омла ди не и спортс.

 – Реч је о два из ван ред на бор ца. Да
мјан је осво јио низ ме да ља за 12 так ми
чар ских го ди на и на сту па у ре пре зен та ци
ји Ср би је у са ва теу. Мар ко је стан дар дан 
ре пре зен та ти вац у са ва теу и  наш нај бо
љи се ни ор у клу бу пред ко јим је ве ли ка 
ка ри је ра у овом спор ту – ис та као је Ми о
драг Ра кић, тре нер СБК „Ру ма“.

Ор га ни за то ри пр вен ства су  би ли СБК 
„Ру ма“ и Са ва те са вез Ср би је, а по кро ви

те љи Ми ни стар ство омла ди не и спор та и 
Оп шти на Ру ма.  С. Џа ку ла

Да мјан Мар ко вић и Мар ко Ви да ко вић
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ПЛЕЈАУТ ПРВЕ МУШКЕ РЕГИ О НАЛ НЕ КОШАР КА ШКЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ – СЕВЕР, 2. КОЛО

Тесна побе да „Под ри ња“
КК „Срем“ Срем ска Митро ви ца – КК „Под ри ње“ Мачван ска Митро ви ца 65:66

(12:15, 23:19, 12:19, 18:13)
КК „СРЕМ“: Каса ба шић, Мила но вић, 

Кне же вић, Пеја ко вић (К), Јова но вић, Секу
лић, Илић, Мар ко вић, Кне же вић, Неди мо
вић. Тре нер: Огњен Вуки ће вић, Дра го љуб 
Беко

КК „ПОД РИ ЊЕ“: Тодо ро вић, Жив ко вић, 
Андрић, Дани ло вић, Радо ва но вић, Цун
дра, Мар ко вић (К), Васић, Миро са вље вић, 
Лођи но вић, Андрић, Ива но вић. Тре нер: 
Ђор ђо Ђор ђић

Утак ми ца изме ђу „Сре ма“ и еки пе „Под
ри ња“ оди гра на у  срем ско ми тро вач ком 
Послов но  спорт ском цен ту „Пин ки“ у сре
ду 9. мар та 2022. годи не у окви ру 2. кола 
плеј  аута Прве мушке кошар ка шке лиге – 
Север окон ча на је побе дом госту ју ће еки пе 
резул та том 65:66. До мини мал не побе де са 
пола коша раз ли ке у овом град ском дер би
ју еки па „Под ри ња“ дошла је после нешто 
сигур ни је игре и вод ства током већег дела 
утак ми це. Дома ћи тим успе вао је у неко
ли ко навра та да изјед на чи резул тат и пре
у зме вод ство али у неиз ве сној завр шни ци 
игра чи „Сре ма“ нису пока за ли довољ но 
кон цен тра ци је за конач ни пре о крет и три
јумф. Нешто ефи ка сни јом игром у првом 
делу утак ми це  гости су сте кли пред ност 
од три пое на, да би током дру ге четвр ти не 
Митров ча ни након трој ке Нена ду Каса ба
ши ћа у јед ном момен ту изјед на чи ли резул
тат на 27:27. Гости су тада поја ча ли ритам 
али је захва љу ју ћи рас по ло же ним Мар ку 
Кне же ви ћу и капи те ну Нема њи Пеја ко ви
ћу „Срем“ дошао до новог изјед на че ња и 
мини мал не пред но сти од 35:34 на полу
вре ме ну. Пое ни ма Нико ле Тодо ро ви ћа 

Мачва ни су пове ли у тре ћој четвр ти ни.
„Срем“ је трој ком Кне же ви ћа при вре ме
но изјед на чио а онда је пред ност гости ју 
пове ћа на на десет пое на раз ли ке 38:48. 
После јед ног од тајм аута који је тра жи ла 
клу па „Сре ма“ дома ћи ни топе пред ност 
про тив ни ка на само два пое на а потом уз 
звук сире не трој ка „Под ри ња“ завр ша ва у 
обру чу и резул тат је био 47:53. На почет ку 

послед ње део ни це „Срем“ је поно во изјед
на чио и неиз ве сно је било до самог кра ја. 
У тиму дома ћи на поно во се иста као Каса
ба шић. Завр шни ца меча поди гла је публи
ку на ноге јер се игра ло „на јед ну лоп ту“ до 
послед њих секун ди када је пое ном Тодо
ро ви ћа еки па „Под ри ња“ сти гла до конач
ног резул та та 65:66. 

Тре нер еки пе „Под ри ња“ Ђор ђо Ђор ђић 
задо во љан је изда њем сво је еки пе, сма
тра ју ћи да је ово био пра ви град ски при ја
тељ ски дер би.

–У овом плеј  ауту сва ка побе да је бит
на. Мислим да су вече рас пре су ди ли кон
цен тра ци ја, жеља и воља, рекао је Ђор
ђић, изра зив ши уве ре ње да ће „Под ри ње“ 
у наред ним утак ми ца ма побе ђи ва ти рива
ле на дома ћем тере ну и да ће у наред но 
првен ство ући спрем ни са зна чај но под
мла ђе ним тимом. Д. Мостар лић

У 3. колу плеј  аута еки па КК „Под ри ње“ 
на свом тере ну савла да ла је у субо ту 12. 
мар та КК „Вели ка Кикин да“ резул та том 
75:65 (21:17,13:22, 15:15, 26:11). Еки па из 
Мачван ске Митро ви це тре нут но је тре ћа на 
табе ли плеј  аут так ми че ња. Дан касни је 

еки па „Сре ма“ госто ва ла је у спорт ској хали 
у Футо гу где је у утак ми ци са КК „Футог“ 
пора же на резул та том 69:65 (21:13,20:19, 
17:19,11:14). Срем ци су после 3. кола плеј 
 аута пети на првен стве ној табе ли Прве 
мушке реги о нал не лиге – Север.

Резул та ти послед њег кола

Детаљ са локалног сремскомачванског кошаркашког дербија

ХУМА НИ ТАР НИ КРОС У СРЕМ СКОЈ КАМЕ НИ ЦИ

Атле ти ча ри „Сир ми у ма“ успе шни 
Више сто ти на так ми ча ра трка ча уче

ство ва ло је про те кле субо те у Срем ској 
Каме ни ци на тра ди ци о нал ном кро су за 
срећ ни је детињ ство. На овој мани фе
ста ци ји насту пи ли су пио ни ри Атлет ског 
клу ба „Сир ми ум“ и осво ји ли пет вред них 
меда ља. Уна Џевер осво ји ла је зла то, 
Нађа Вуко вић је била дру га, као и Нико
ла Нешић. Тре ће место зау зе ла је Лара 
Џевер. Нај у бе дљи ви ју побе ду оства рио 
је Дејан Мој син у трци на 400 мета ра који 
је дру го пла си ра ног так ми ча ра иза себе 
оста вио гото во педе сет мета ра. Сав при
ход од старт ни на наме њен је деци без 
роди тељ ског ста ра ња а при ку пље но је и 
доста игра ча ка и гар де ро бе. У АК „Сир ми
ум“ сма тра ју да би ово могао бити наго ве
штај нове успе шне так ми чар ске сезо не. Тре нер Горан Павло вић са награ ђе ни ма
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ФК „ИН ЂИ ЈА“

По раз од „Зла ти бо рца“

ФК „Зла ти бо рац“: Лу чић, Ја њу ше вић, 
Ба шић, Ку ве љић, Ра до са вље вић, Је
ре мић, Цве тић, Ми ло ра до вић, Чу мић, 
Рмуш и Спа со је вић.

Тре нер: Жар ко Јо ва но вић
ФК „Ин ђи ја“: Чу пић, Ри знић, Ми ло са

вљев, Јо ва но вић, Жа ку ла, Сто ја но вић, 
Де сан чић, Бо јо вић, Ср би ја нац, Ра ђен и 
Иг ња то вић. 

Тре нер: Не бој ша Јан дрић.
Фуд ба ле ри „Ин ђи је“ по ра же ни су 1:0 од 

ФК „Зла ти бо ра“ у утак ми ци 25. ко ла Пр ве 
ли ге Ср би је, ко ја је због ло ших вре мен
ских усло ва уме сто у Ча је ти ни, од и гра на 

у При бо ју. До ма ћи су ко на чан ре зул тат 
овог су сре та по ста ви ли још у пр вом по
лу вре ме ну утак ми це, тач ни је у 33. ми
ну ту ка да је гол за „Зла ти бор“ по сти гао 
Мар ко Је ре мић. Та ко је ФК „Ин ђи ја“ по
сле два уза стоп на ре ми ја, до жи ве ла и 
по раз, па је бо дов на пред ност у од но су 
на нај бли же пра ти о це на ста ви ла да се 
„то пи“. „Зе ле но – бе ли“ су и да ље ли де ри 
на та бе ли Пр ве ли ге Ср би је са осво је на 
51 бо да док је дру го пла си ра на „Мла дост“ 
из Но вог Са да са два бо да ма ње.

– Као што сте ви де ли, све оста ле еки
пе ко је игра ју про тив „Ин ђи је“ игра ју по

при лич но рас те ре ће но, мо ти ви са но, где 
ми мо ра мо да ула же мо мно го ви ше енер
ги је, же ље и во ље ка ко би смо до ла зи ли 
до тих, што се јав но сти ти че, оче ки ва них 
по бе да. „Зла ти бо рац“ се, као што сам и 
из ја вио пред по ла зак у При бој, по ка зао 
као је дан те жак иза зов, и на кра ју смо до
жи ве ли по раз ис та као је тре нер ФК „Ин
ђи ја“ Не бој ша Јан дрић.

У окви ру 26. ко ла Пр ве ли ге Ср би је, 
Фуд бал ски клуб „Ин ђи ја“ на „То јо Та јерс 
аре ни“ у су бо ту, 19. мар та до че ку је ФК 
„Ти мок“ из За је ча ра.
 М.Ђ.

ПРВА ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ 

„Рад нич ки“ остао без бода у Пан че ву
ФК „Желе зни чар“ Пан че во  ФК „Рад нич ки„ С. Митро ви ца 1:0 (0:0)

ФК „Желе зни чар“: Жив ко вић, Костић, 
Кона тар, Плав шић (од 60 мин. Ђор ђе
вић), Петро вић (од 60. мин. Гргић), Мило
шев, Ста ни ми ро вић, Стој чев, Зувић 
(од 73. мин. Дашић), Реган (од 80. мин. 
Гигић), Сим че вић. Тре нер Д. Пери шић

ФК „Рад нич ки“: Шега вац, Абу ба кар, 
Про тић, Дими трић (од 88. мин. Пејо вић), 
Илић, Чара пић, (од 88. мин. Јан ко вић), 
Новић (од 59. мин. Кри жан), Петро вић 
(од 73 мин. Ракић), Спа со је вић, Милић, 
Шко рић. Тре нер Д. Нико лић

Суди ја: Дели ба шић, помоћ не суди је : 
Вла дић, Рађен

Жути кар то ни: Ђор ђе вић, Реган (Желе
зни чар), Дими трић, Про тић, Илић, Ракић, 
Спа со је вић (Рад нич ки)

Фуд ба ле ри „Желе зни ча ра“ из Пан че ва 
доче ка ли су у неде љу на ста ди о ну спо
рт ског цен тра „Мла дост“ 13. мар та еки
пу „Рад нич ког“ из Срем ске Митр о ви це у 
25. колу Прве лиге Срби је забе ле жив ши 
мини мал ну али вред ну побе ду резул
та том 1:0. Обе еки пе ушле су отво ре но 
у меч тако да је Садик Абу ба кар већ у 
тре ћем мину ту после сло бод ног уда р ца 
задр мао преч ку Пан че ва ца. Овај играч 
иста као се током утак ми це са неко ли ко 
шан си  за гол.  У 15. мину ту гол ман „Рад
нич ког“ Шега вац зау ста вио је шут Мило
ше ва. Шан се за дома ћи на про пу сти ли 
су Зувић и Стој чев који је био нај бо љи 
играч сво је еки пе. На полу вре ме се оти
шло без пого да ка. Када се чини ло да ће 

срем ско ми тро вач ки прво ли гаш из Пан че
ва одне ти првен стве ни бод, три мину та 
пре кра ја утак ми це, одби је ну лоп ту од 
ста ти ве након шута Ста ни ми ро ви ћа при
хва тио је Дани ло Дашић, сме стив ши је 
иза леђа гол ма на „Рад нич ког“. 

Ова утак ми ца још јед ном је пока за ла 
ујед на чен ква ли тет рива ла и зна чај сва
ког првен стве ног бода у бор би за ула зак 
у прво ли га шки плеј  оф. Еки па „Желе
зни ча ра“ зау зи ма четвр ту пози ци ју, док 
је „Рад нич ки“ тре нут но на осмом месту 
табе ле са 33 бода.  У наред ном колу на 
ста ди он у митро вач кој „Хесни“ дола зи 
рас по ло же на еки па бео град ског „Гра фи
ча ра“.
 Д. Мостра лић

По раз од Зла ти бо ра у 25. ко лу

КОШАРКАШКА КАДЕТ СКА ЖЕН СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ 

„Вој во ди на“ боља од „Срема“
У утак ми ци 17. кола Кадет ске лиге 

Срби је, ЖКК „Срем“ је пора жен од тре
ће пла си ра не еки пе ЖКК „Вој во ди на 
021“ Нови Сад резул та том 39:86.Сјај на 
еки па из Новог Сада која је кан ди дат 

за саму завр шни цу и нај ви ши пла сман 
није дозво ли ла изне на ђе не мла дој еки пи 
„Сре ма“.За ЖКК „Срем“ игра ле су: Нико
ли на Бала нац, Анге ла Лади нек, Бран ка 
Трку ља, Мили ца Ђор ђић, Мила Нико лић, 

Мили ца Јери нић, Ања Бој ко вић, Мили ца 
Три ван. Тре нер „Сре ма“ Нема ња Ста
мен ко вић дао је шан су свим игра чи ца
ма.У сле де ћем колу „Срем“ госту је у Чач
ку. Извор ЖКК Срем
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ДРУ ГА РЕПУ БЛИЧ КА ОДБОЈ КА ШКА ЛИГА „СЕВЕР“

Пораз одбој ка ша
„Срем Ито на“ у Кикин ди

ОК „Кикин да“ Кикин да  ОК „Срем Итон“ Срем ска 
Митро ви ца 3:2 (25:21, 25:18,22:25,23:25, 15:7)

ОК „СРЕМ ИТОН“: Рољић, Кова
чић, Три вун чић, Љуби шић, Кузма но вић, 
Ћорић, Алек сић, Пет ко вић. Тре нер З. 
Кова чић

ОК „ФОК“: Жив ко вић, Гру јић, Зорић, 
Радеј чев, Кова чев, Сви је тли ца, Тешин , 
Гру ји чин, Симић, Зобе ни ца, Уро ше вић, 
Бошко че вић, Мом чи лов, Ада мо вић. Тре
нер: М. Радо сав чев

Еки па срем ско ми тро вач ког ОК „Срем 
Итон“ пора же на је у неде љу 13.мар та у 
18. колу Дру ге репу блич ке одбој ка шке 
лиге“Север“на госто ва њу е ки пи ОК „Кикин
да“. Дома ћи ни су боље отво ри ли утак ми
цу и осво ји ли прва два сета да би госту
ју ћи одбој ка ши смо гли сна ге и дошли до 
изјед на чу ју ћег резул та та 2:2 у сето ви ма. 
У петом тајбрек сету Митров ча ни нису 
има ли довољ но кон цен тра ци је. По речи
ма тре не ра Кова чи ћа њего ва еки па није 

у овом мечу има ла игра ча који може да 
пре у зме при јем сер ви са и осво ји завр
шни поен, при чему се пока за ло да тиму 
недо ста ју јаки игра чи на боч ним стра на ма 
мре же. Мла ди Лука Маће шић није био у 
про то ко лу јер је боле стан а либе ро Бабић 
је повре ђен и завр шио је теку ћу сезо ну. 
Тре нер митро вач ких одбој ка ша каже да је 
вели ки хен ди кеп еки пе чиње ни ца да игра
чи нема ју довољ но зајед нич ких тре нин га 
јер су мно ги од њих сту ден ти или запо
сле ни па нису у могућ но сти да при су ству ју 
сва ком тре нин гу. „Срем Итон“ је на осмој 
пози ци ји са осам побе да и десет пора за и 
тешко ће се пла си ра ти у шест еки па које 
би могле оста ти у лиги.У наред ном првен
стве ном колу у салу Митро вач ке гим на зи је 
дола зи еки па ОК „Вест“ из Шида. Утак ми
ца почи ње у 17 часовa.

 Д. Мостра лић

СУПЕР Б ЖЕН СКА РУКО МЕН ТА ЛИГА

Митров чан ке
супер и ор не у Пиро ту
ЖРК „Пирот“ Пирот  ЖРК „Срем“ Срем ска Митро ви ца 

17:35 (6:12)
У 14. колу Супер Б жен ске руко мет

не лиге еки па ЖРК „Срем“ госто ва ла је 
у петак 11. мар та 2022. годи не у Пиро ту 
и забе ле жи ла нову првен стве ну побе
ду про тив еки пе ЖРК „Пирот“, чиме је 
са девет побе да оста ла у бор би за нај
ви шу пози ци ју на табе ли. Убр зо након 
на почет ка првог полу вре ме на неста ла 
је сва резул тат ска неиз ве сност и митро
вач ке руко ме та ши це пре у зе ле су кон це 
игре, уве ћа ва ју ћи сво ју пред ност до кра ја 
првог дела игре на шест голо ва раз ли ке. 
У настав ку утак ми це сигур на игра несум
њи во ква ли тет ни јих гошћи резул ти ра ла 
је зна чај ном гол раз ли ком на кра ју меча 
17:35. Нај е фи ка сни је у редо ви ма „Сре
ма“ поно во су биле Ната ша Ћет ко вић 

са  12  голо ва, Нико ли на Була то вић са 
6 и Мили ца Сте вић са 5 пого да ка. Ната
ша Раду ло вић пости гла је 4 гола, Андреа 
Мија и ло вић и Ива Кне жев пости гле су 
по два гола док су се Мари ја Шер фе зи, 
Јова на Бла жић, Маја Скен џић и Дра га на 
Петро вић по јед ном упи са ле у листу стре
ла ца. У еки пи „Сре ма“ насту пи ле су и 
Ања Клен ков ски, Анђе ла Оже го вић, Јана 
Васи ље вић и Алек сан дра Шарац. Еки пу 
је са клу пе водио тре нер Саша Којо вић. 
Нај е фи ка сни ја игра чи ца „Пиро та“ Симо
на Тан чић пости гла је шест пого да ка. У 
наред ном првен стве ном колу Митров
чан ке ће уго сти ти еки пу „Пан че ва“ која 
се тако ђе нала зи у самом првен стве ном 
врху. Д. Мостра лић

Ведран Самац, члан Атлет ског клу ба 
„Срем“ из Срем ске Митро ви це у неде
љу 13. мар та на Бацач ком купу Евро пе 
у пор ту гал ском гра ду Леи ри ји осво јио је 
4. место у баца њу копља. Његовб хитац 
изно сио је 77,77 мета ра а за меда љу му 
је био нео п хо дан хитац на даљи ни од 
78,19 мета ра.

МЕЂУ НА РОД НИ УСПЕХ 
МИТРО ВАЧ КОГ
СТО НО ТЕ НИ СЕ РА

Јова но вић 
дру ги

На Отво ре ном међу на род ном сто но те
ни ском тур ни ру у Как њу (Босна и Хер це
го ви на) про шлог викен да тре нер и играч 
Сто но те ни ског клу ба „Срем Спин“ из 
Срем ске Митро ви це Живан Јова но вић 
осво јио је дру го место након финал ног 
над ме та ња у кате го ри ји вете ра на од 60  
65 годи на. На так ми че њу је уче ство ва ло 
127 сто но те ни се ра из реги о на а Живан 
Јова но вић је успе шно репре зен то вао 
Срем ску Митро ви цу и свој клуб.
 Д. М.

АК „СРЕМ“

Самац
зама ло
до медље
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ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кара ти сти ма „Сре ма“ 27 меда ља 
Про те клог викен да у орга

ни за ци ји Кара те Саве за Вој
во ди не у Спорт ској хали у 
Инђи ји одр жа но је Првен
ство Вој во ди не за поле тар це, 
пио ни ре и наде. Уче шће на 
првен ству узе ло је 46 клу бо
ва, а кара ти сти Кара те клу ба 
„Срем“ из Срем ске Митро ви
це насту пи ли су са 22 так ми
ча ра и осво ји ли 27 меда ља. 
Осво је но је 16 зла та 8 сре
бр них и 3 брон за на одлич ја. 
Осва ја чи меда ља оства ри ли 
су  и пла сман за Првен ство 
Срби је. Нај у спе шни ја так ми
чар ка првен ства са чети ри 
меда ље  три злат не и јед ним 
сре бром је Анђе ла Перо вић. 
Кара те Клуб „Срем“ пред во
ђен шефом струч ног шта ба 
Ивом Вин ко вић поно во је зау
зео прво место у гене рал ном 
пла сма ну клу бо ва по бро ју 
злат них меда ља. 

Осва ја чи зла та су: Хеле на 
Мал ба шић (дво стру ко зла то), 
Ире на Гру ја нић (добит ни ца 
3 злат не меда ље), Перо вић 
Анђе ла (осво ји ла је 3 зла та 
у ката ма и бор ба ма), Дуња 
Бере жни (тро стру ка осва ја чи
ца зла та), Нико ле та Лаћа рац, 
Мили ца Миље вић, Андреј 

Рас то вац, Души ца Миље вић, 
Жељ ко Мошић, Неве на Мило
ва но вић, ката тим поле тар ке 
(Неве на Мило ва но вић, Дуња 
Бере жни, Дуња Павло вић) и 
ката тим наде (Ире на Гру ја

нић, Мио на Мурић, Анђе ла 
Перо вић).

Сре бр ну меда љу су осво ји
ли: Дуња Ликић, Мио на Мурић 
и Дуња Павло вић (дво стру ку), 
Огњен Мило ше вић, Огњен 

Три шић, Коста Мач кић, тим 
бор бе нада Ена Лаћа рац, 
Анђе ла Перо вић и Мал ба шић 
Хеле на. Осва ја чи брон зе су: 
Андреј Шкр бић, Маја Перић и 
Јова на Бенак. Д. М.

Кара те клуб Срем и тре нер Ива Вин ко вић нај у спе шни ји мла ди кара ти сти у Вој во ди ни

ЧЕ ТВРТ ФИ НА ЛЕ ПЛЕЈОФА ОД БОЈ КА ШКЕ ЖЕН СКЕ СУ ПЕР ЛИ ГЕ 

Па зов чан ке за слу же но у по лу фи на лу 
ОК „Је дин ство“  ГЖОК „Срем“ 3:0 (25:21,25:21,25:11)

ГЖОК „Срем“  ОК „Је дин ство“ 1:3 (25:23,7:25,14:25, 8:25)
ГЖОК „Срем“: Гра бић, Та дић, Га ће

ша, Егић, Лу кић, Је ко вић, Да ни ло вић, 
Дра го вић, Ан тић, Бер ба то вић. Тре нер 
М. Му су лин

ОК „Је дин ство“: Ми ла но вић, Осма
јић, Ме двед, Коц ка ре вић, Т. Ми ље вић, 
Јо њев, Зе ле но вић, Ти ца, М. Ми ље вић , 
Ђо кић, Ро дић. Тре нер Ј. Ца ко вић

У пр вој утак ми ци ко ја је 10. мар та 
2022. го ди не од и гра на у Ста рој Па зо ви 
дру го пла си ра на еки па Су пер ли ге три
јум фо ва ла је мак си мал ним ре зул та том 
3:0 али су го шће из Срем ске Ми тро ви
це пру жи ле озби љан от пор, на ро чи то у 
пр ва два се та. Еки пе су би ле у ка квом 
 та квом ре зул тат ском ега лу све до два
де сет пр вог по е на ка да је ис ку сна еки па 
Па зов чан ки на кри ли ма рас по ло же не 
Бран ке Ти це ква ли тет ним на па дом до
шла до пред но сти од 25:21. Кон стант на 
пред ност до ма ћи на у дру гом се ту „ис то
пи ла“ се код ре зул та та 19:15 ефект ним 
на па ди ма Со ње Да ни ло вић и до брим 
бло ком Ми не Дра го вић. Ка да је раз ли ка 
у ко рист до ма ћи на до шла на са мо је дан 
по ен, „Је дин ство“ је као и у пр вом се ту 

по ја ча ло за вр шни цу и по е ни ма Јо ва не 
Зе ле но вић и Иси до ре Коц ка ре вић осво
јен је дру ги сет иден тич ним ре зул та том 
25:21. Да је мла да еки па „Сре ма“ у тре
ћем из гу би ла  сна гу и кон цен тра ци ју ви
де ло се по по чет ном вод ству до ма ћих 
од бој ка ши ца од 7:0. Си гур но вод ство 
Па зов чан ки оста ло је до кра ја се та и ко
нач ног ре зул та та 25:11, од но сно 3:0 у 
се то ви ма.

У уз врат ној утак ми ци у Срем ској Ми
тро ви ци ко ја је игра на у не де љу 13. 
мар та 2022. го ди не од бој ка ши це „Сре
ма“ по ка за ле су да ква ли тет ном игром 
и до бром кон цен тра ци јом у за вр шни ци 
мо гу да осво је сет про тив ре но ми ра ног 
про тив ни ка. На кон из јед на че ња ре зул
та та на 23:23 Ми тров чан ке су на сер
вис Ду ње Гра бић по е ни ма Ане Је ко вић 
и Со ње Да ни ло вић до шле до три јум фа 
у пр вом се ту од 25:23. Од лич на је би ла 
и ли бе ро Ана Та дић. По ка за ло се да је 
игра при ка за на у том де лу ме ча би ла 
мак си мум ко ји су „Сре мо ве“ од бој ка ши
це пру жи ле про тив објек тив но ква ли
тет ни јег про тив ни ка. У дру гом и тре ћем 

се ту стар па зо вач ка еки па на те ре ну пи
та ла се за све. Са вр ше ни ве за ни сер ви
си Јо ва не Зе ле но вић и Ми ње Осма јић 
уз по е не Иси до ре Коц ка ре вић и Бран ке 
Ти це и фан та стич на игра у свим од бој
ка шким сег мен ти ма до ве ли су еки пу „Је
дин ства“ до три јум фа од 3:1 и пла сма на 
у по лу фи на ле плеј  офа од бој ка шке Су
пер ли ге где ће се са ста ти са бе о град
ском „Цр ве ном зве здом“. Еки па „Сре ма“ 
у обе утак ми це ни је ра чу на ла на ква ли
тет не при ма чи це Ану Ми хај ло вић и Ми
ну Ста но је вић. Шеф стру ке ми тро вач ке 
еки пе Мир ја на Му су лин, ана ли зи ра ју ћи 
по след њу утак ми цу у овој се зо ни ре кла 
је сле де ће:

– Ми слим да је и пре ове утак ми це у 
гла ва ма мо јих игра чи ца пр вен ство за вр
ше но. Пр ви сет смо од и гра ли при лич но 
ле по и из не на ди ли смо „Је дин ство“ а 
он да смо се опу сти ли и упа ли у „ма ши
ну“ од игре „Је дин ства“ и ни смо пру жи ли 
не ки озбиљ ни ји от пор, ре кла је Му су лин 
и на го ве сти ла да је у то ку пла ни ра ње и 
раз ми шља ње о на ред ној так ми чар ској 
се зо ни. Д. Мо стра лић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Град ско школ ско
првен ство у атле ти ци

У орга ни за ци ји Спорт ског саве за Гра
да Срем ске Митро ви це, Саве за за школ
ски спорт и Атлет ског клу ба „Срем“ у 
Послов но  спорт ском цен тру „Пин ки“ 
у субо ту 12. мар та одр жа но је Град ско 
школ ско дво ран ско првен ство у атле ти
ци. Так ми че ње је обу хва ти ло уче ни ке од 
тре ћег до осмог раз ре да основ них шко
ла, раз вр ста не у три кате го ри је у чети ри 
атлет ске дисци пли не. 

Зора на Јако вље вић, струч ни сарад
ник у Спорт ском саве зу гра да каже да је 
овај так ми чар ски дан посве ћен атле ти ци 
„јер атле ти ка као кра љи ца спор то ва то и 
заслу жу је“. 

–Атле ти ка је јед на од темељ них и 
нај ра ши ре ни јих спорт ских гра на и има 
вели ки ути цај на мото рич ке спо соб но сти 
деце пред школ ског и школ ског узра ста. 
Нада мо се да ће деца данас ужи ва ти, да 
ће се дру жи ти  и оства ри ти лепе резул
та те, рекла је пред став ни ца Саве за на 
почет ку школ ског так ми че ња.

Спорт ски дирек тор град ског спорт ског 
Саве за Анге ли на Вуко вић изра зи ла је 
задо вољ ство вели ким бро јем уче сни ка, 
деце и њихо вих учи те ља и настав ни ка. 

–Осме си на лици ма ове деце  уче сни
ка дана шњег так ми че ња, пока зу ју коли
ко су оду ше вље ни овом мани фе ста ци
јом која је зна чај на за раз вој атлет ског 
спор та и уоп ште спор та у нашем гра ду, 
рекла је Анге ли на Вуко вић.

Нема ња Црнић, секре тар Спорт ског 
саве за гра да изнео је пода так да так ми
че њу при су ству је 400 уче сни ка, одно сно 
деча ка и девој чи ца из основ них шко ла 

са под руч ја Срем ске Митро ви це.
–Так ми ча ри су има ли при ли ку да, так

ми че ћи се у јед ном базич ном спор ту као 
што је атле ти ка, виде где се тре нут но 
нала зе у свом спорт ском раз во ју. Доби
ли смо и неке буду ће атлет ске зве зде. 
У сва ком слу ча ју, сва ко од њих имао 
је данас могућ ност да се дру жи, да се 
насме је, так ми чи и схва ти зна чај спор та 
у свом даљем живо ту, рекао је Црнић.
 Дејан Мостар лић

Резул та ти 
ТРЕ ЋИ И ЧЕТВР ТИ РАЗ РЕД
ДЕВОЈ ЧИ ЦЕ
Трка на 30м: 1. Кечић Вања „Св. Сава“, 

2. Ким Срет ко вић „Св. Сава“, 2.Ана ста си
ја Стан ко вић „Св. Сава“. Скок у даљ: 1. 
Кечић Вања „Св. Сава“, 2. Ива Ина шви ли 
„Б. П. Пин ки“, 3. Мела ни ја Хор ва тић „Б. 
П. Пин ки“.Трка на 200м: 1. Кечић Вања 
„Св. Сава“, 2. Ким Срет ко вић „Св. Сава“, 
3. Ана ста си ја Стан ко вић „Св. Сава“.

ТРЕ ЋИ И ЧЕТВР ТИ РАЗ РЕД
ДЕЧА ЦИ
Трка на 30м: 1. Тео дор Стој ко вић „Б. 

П. Пин ки“, 2. Стра хи ња Дрма но вић „Ј. 
Попо вић“, 3. Павле Ћирић „Ј. Попо вић“. 
Скок у даљ: 1. Стра хи ња Дрма но вић 
„Ј. Попо вић“, 2. Тео дор Стој ко вић „Б. П. 
Пин ки“, 3. Вука Белин че вић „Ј. Попо
вић“. Трка на 200м: 1. Тео дор Стој ко вић 
„Б. П. Пин ки“, 2. Стра хи ња Дрма но вић 
„Ј. Попо вић“, 3. Давид Вра ње ше вић „Ј. 
Попо вић“.

ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗ РЕД
ДЕЧА ЦИ
Трка на 30м: 1. Нико ла Доста нић „Д. 

Р. Народ“, 2. Миро слав Дими тров „Б. П. 
Пин ки“, 3. Алек сан дар Мило са вље вић „Т. 

В. Лебар ник“. Скок у даљ из места: 1. 
Нико ла Доста нић „Д. Р. Народ“, 2. Душан 
Пан за но вић „Ј. Попо вић“, 3. Миро слав 
Дими тров „Б. П. Пин ки“. Трка на 300м: 
1. Нико ла Мари ја но вић „Ј. Попо вић“, 2. 
Миро слав Дими тров „Б. П. Пин ки“, 3. 
Алек сан дар Мило са вље вић „Т. В. Лебар
ник“. Скок у вис: 1. Миро слав Дими тров 
„Б. П. Пин ки“, 2. Дани ло Бојић „С. Б. 
Паја“, 3. Нико ла Мари ја но вић „Ј. Попо
вић“.

ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗ РЕД
ДЕВОЈ ЧИ ЦЕ
Трка на 30м. 1. Неве на Божић „Ј. Ј. 

Змај“, 2. Ања Ско ру пан „Т. В. Лебар ник“, 
3. Јова на Јере мић „Ј. Ј. Змај“. Скок у 
даљ из места: 1. Маг да ле на Папрић „Б. 
П. Пин ки“, 2. Јова на Јере мић „Ј. Ј. Змај“, 
3. Маша Ђукић „Т. В. Лебар ник“. Трча
ње на 300м: 1. Тео до ра Кузми нац „Т. В. 
Лебар ник“, 2. Биља на Дра гој ло вић „Ј. 
Попо вић“, 3. Бра ни сла ва Павло вић „Ј. 
Попо вић“. Скок у вис: 1. Јова на Јере
мић „Ј.Ј. Змај“, 2. Андреа Буде че вић „Б. 
П. Пин ки“, 2. Бра ни сла ва Павло вић „Ј. 
Попо вић“, 2. Наре ла Пат ко вић „Б. П. Пин
ки“, 2. Маг да ле на Папрић „Б. П. Пин ки“

СЕД МИ И ОСМИ РАЗ РЕД
ДЕЧА ЦИ
Трка на 30м: 1. Мар ко Лукач „Ј. Ј 

Змај“, 2. Алек са Ока но вић „Т. В. Лебар
ник“, 3. Огњен Ста ној чић „Б. П. Пин ки“. 
Ско ку у даљ из места: 1. Урош Лужа јић 
„Ј. Ј. Змај“, 2. Мак сим Зец „Т. В. Лебар
ник“, 3. Милан Мило ше вић „Т. В. Лебар
ник“. Трка на 400м: 1. Вик тор Бараћ „Т. В. 
Лебар ник“, 2. Срђан Бојић „Б. П. Пин ки“, 
3. Пре драг Бабић „Т. В. Лебар ник“. Скок у 
вис: 1. Вик тор Бараћ „Т. В. Лебар ник“, 2. 
Душан Савић „Т. В. Лебар ник“, 2. Милан 
Мило ше вић „Т. В. Лебар ник“

СЕД МИ И ОСМИ РАЗ РЕД
ДЕВОЈ ЧИ ЦЕ
Трка на 30м: 1. Мио на Мак си мо вић „Ј. 

Попо вић“, 2. Ана Крти нић „Б. П. Пин ки“, 3. 
Кали на Дакић „Ј. Попо вић“. Скок у даљ: 
1. Мио на Мак си мо вић „Ј. Попо вић“, 2. Ана 
Крти нић „Б. П. Пин ки“, 3. Анђе ла Попо вић 
„Т. В. Лебар ник“. Трка на 400м: 1. Мио
на Мак си мо вић „Ј. Попо вић“, 2. Сне жа на 
Стра цен ски „Ј. Попо вић“, 3. Ања Ста нар „С. 
Б. Паја“. Скок у вис: 1. Ива на Тица „Т. В. 
Лебар ник“, 2. Мио на Мак си мо вић „Ј. Попо
вић“, 3. Анђе ла Попо вић „Т. В. Лебар ник“.

Детаљ са так ми че ња

Зора на Јако вље вић
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Коц ка ње које се 

није испла ти ло
У узбу дљи вој фуд бал ској неде љи 

која је иза нас, три меча у евро
ку по ви ма су при ву кла посеб ну 

пажњу. Прво нас је све шоки рао потоп 
Пари жа на у Мадри ду, да би дан касни
је при су ство ва ли поср та њу наша два 
нај ве ћа клу ба на европ ској сце ни.

Париз је дошао на ноге Реа лу са 
голом пред но сти из првог меча. После 
ката стро фал не пар ти је Мадри ђа на у 
Фран цу ској, у којој су били само бле да 
сен ка слав ног тима, Париз је с пра вом 
био фаво рит и оче ки ва ло се да наста
ве свој поход ка конач ном оства ре њу 
сна пре бо га тог вла сни ка клу ба. Уме
сто тога, доби ли су дан да ру о којој ће 
се још при ча ти.

Карим Бен зе ма, цен тар фор Реал 
Мадри да, завио је у црно бога та ше, 
зве зде и зве зди це из Пари за. Човек је 
још јед ном пока зао кла су и потвр дио 
да је дефи ни тив но један од нај бо љих 
и нај ком плет ни јих шпиц игра ча у Евро
пи у нови јој исто ри ји. Тре ба, нарав но, 
спо ме ну ти и неве ро ват ног Луку 
Модри ћа који је одр жао час фуд ба ла 
сво јим коле га ма из Пари за.

Још јед ном се пока за ло да није 
довољ но бити богат и бахат да би се 
домо гао тро фе ја. Несрет ном Ара пи ну, 
вла сни ку Пари Сен Жер ме на се окре
нуо желу дац гле да ју ћи ката стро фу 
свог тима про шле сре де. Ово сада већ 
поста је тра ги – коме ди ја, а морам при
зна ти да сам још пре неко ли ко годи на 
био убе ђен да ће Насер Ал – Кела и фи 
дићи руке од овог про јек та. Ако ништа 
дру го, оно због жива ца погу бље них у 
зад њих 56 годи на. Госпо дин је на кра
ју меча у Мадри ду прсо ко лајс на, 
витлао суди је и ломио инвен тар по 
свла чи о ни ци. Тешка фру стра ци ја.

Наши су клу бо ви про шли као боси 
по трњу про шле неде ље. Мно ги су 
гаји ли наду да ће барем један наш 
пред став ник успе ти да про ђе даље 
или бити у игри за про лаз после првог 
меча, али сва је при ли ка да су све 
наде изгу бље не.

Пар ти зан је излу пан у Бео гра ду од 
стра не Феј нор да. Иако су два пута 
води ли, црно – бели су успе ли да при
ме пет кома да. На кра ју, 5:2 за Холан
ђа не и поздрав са Евро пом. После 
све га виђе ног на тере ну, тешко је оче
ки ва ти да ће Пар ти зан било шта зна
чај но ура ди ти у реван шу. Јед но став но, 
Феј норд је боља еки па. Ако то каже 
тре нер Пар ти за на, онда је јасно да се 
окре ћу дома ћем првен ству и бор би за 
титу лу. Реванш би тре бао да буде 
фор мал ност.

Сада се види да је Пар ти зан зна чај
но осла бљен током зим ског пре ла зног 
рока. Поста вља се пита ње да ли су 
кадри да издр же у бес по штед ној бор

би за титу лу која их оче ку је. Биће 
тешко, напе то и прља во до самог кра
ја.

Црве на Зве зда је дожи ве ла тра ге ди
ју у Шкот ској. Не знам како бих дру га
чи је опи сао пораз од чак 3:0 од Гла
згов Рен џер са. За поче так, тре ба спо
ме ну ти сјај ну атмос фе ру на „Ајброк су“, 
пун ста ди он и фана тич но нави ја ње. И 
то је једи на лепа ствар које ће се сећа
ти игра чи и нави ја чи црве но – белих.

Тешко је можда но про це су и ра ти шта 
се запра во деси ло те вече ри у Гла зго
ву. У крај ње бизар ном мечу, Зве зда је 
успе ла да изгу би уз три пони ште на 
гола и про ма шен пенал. Да мука буде 
већа, при ми ли су три кома да.

Тре ба рећи да је суди ја послед ња 
осо ба на коју тре ба бити киван, јер је 
чиње ни ца да је већи на њего вих одлу
ка било на месту. Једи но што је ири
тант но, јесте пра ви ло да помоћ ни 

суди ја диг не заста ви цу тек пошто игра
чи про сла ве постиг нут гол, а багра у 
кафа ни се изгр ли и изљу би.

Нај ве ћи тра ги чар тог дана био је 
тре нер Дејан Стан ко вић. Оче ки
ва ло се да заи гра бун кер и тра

жи шан су у кон тра ма. Уме сто тога, 
решио је да се отво ри и игра висо ко. У 
ства ри, решио је да се коц ка. И изгу
био. Да се којим слу ча јем Зве зда бра
ни ла, сва ка ко би при ми ла мање голо
ва, а можда би и уму ва ли барем један.

Оно твр до језгро Зве зди них нави ја ча 
још увек гаји наду да ће се деси ти чудо 
у реван шу. Рен џерс није непо бе див, 
има ју сла бо сти, а пун ста ди он би 
могао да подиг не Зве зди не игра че и 
погу ра их ка побе ди. Ипак, надокнадити 
три гола зао стат ка ствар но зву чи као 
немо гу ћа миси ја. Да је барем са дру ге 
стра не нека Сур ду ли ца или Напре дак, 
а ова ко...

Нај ве ћи тра ги чар тог дана био је тре нер Дејан 
Стан ко вић. Оче ки ва ло се да заи гра бун кер и 
тра жи шан су у кон тра ма. Уме сто тога, решио је 
да се отво ри и игра висо ко. У ства ри, решио је 
да се коц ка. И изгу био. Да се којим слу ча јем 
Зве зда бра ни ла, сва ка ко би при ми ла мање 
голо ва, а можда би и уму ва ли барем један
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ИЗ КЊИ ГЕ МИО МИ РА ФИЛИ ПО ВИ ЋА ФИЋЕ

Мачвани
речима сликани Миомир

Филиповић Фића

КОМ ШИ ЈЕ

Дола зи ком ши ја Радо сав код Мили
са ва уве че у авли ју и пита Мили са вље
ву жену Росу:

– Шта радиш Росо? Ди ти је човек?
– Ено га отиш`о у шта лу да тури кра

ви и мете коби ли! 
Ја сам дала коњу и нера сту и уте ра

ла коко ши! Саће Мили сав! Ајд` у кућу, 
седи!

КРМА ЧА 

Добра ти ова крма ча, Радо са ве!
– Та, јебем јој ћер газди ну, неће бра

ва!
– Е, ти `тео бра ва кад ти `оћеш! Терај 

кад она `оће!
– Тер`о сам и дого нио бра ва воде. И 

ништа! Мора ћу да је почи стим и раним 
за зими ну.

ДОТЕ РА НА 

На сред шора, јед на Мачван ка срет
не дру гу која се обу кла у ста ја ћу спре
му, па је пита:

– Јелеј Ти, јеб`ла себе, куд си така 
пошла?

– Идем у варош да нешто поно вим 
децу!

– Ваљ да ћеш и Њему нешто купи ти?
– Јебе ми се за њега!
– А, видим како си се доте ра ла, да ти 

се баш јебе!

КОМ ШИ НИ ЦЕ

Након дужег вре ме на, дола зи у село 
Мачван ка која се уда ла негде у варош. 
На доче ку, пита је јед на од ком ши ни ца:

– Ајо, Дра го ма зна, ди си, од кад те 
нема, јеб`о те ко те?

– Ево ме, Мило ма зне, јеб`о те ко није!

РАЗ ВОД

После жуч не сва ђе, Мили са ва напу
сти жена. Мила дин то чуо па дошо да 
сазна дета ље одбе га:

– Шта би Мили са ве, оде Роса?
– Та, јеби је! – одма ну руком Мили сав 

и не `теде даље рећи ништа.
А, Мила дин, мало заста де, па ће на 

то:
– Што? Ти ниси мого`?
После ово га обо ји ца се погле да ше 

тужно да тужни је не може бити и рази
ђо ше се.

СУЂЕ ЊЕ

Суди ли се два  Мача ва ни на; дал` из 
Бадо ви на ца, Дубља или Глу ша ца, 
ника ко да се сети онај што опри ча на 

пија ци у Бога ти ћу. Али, каже да је 
добро упам тио:

– Неки Мили сав, тужио ком ши ју 
Мила ди на зато што је Мила ди нов 
мачак месец дана сва ког дана јео две 
киле Мили са вље вих коба си ца на тава
ну, а спа зи ла га Мили са вље ва жена. 
Мили сав је тра жио на суду у Бога ти ћу 
да му Мила дин надок на ди ште ту. Ондак 
је Мила дин пред ло жио да се његов 
мачак изме ри кан та ром у суду и да се 
уста но ви да ли може мачак поје сти две 
киле коба си ца сва ки дан.

Суд је усво јио пред лог, пошто је 
Мила дин том при ли ком понео мач ка у 
тор би на суд. Мачак је изме рен и био је 
тежак кило грам и 800 гра ма. Е, брај ко 
мој, тако Мили сав изгу би пар ни цу од 
Мила ди на, јер суд није могао да при
хва ти да један мачак од кило гарм и 800 
гра ма може да поје де сва ки дан две 
киле коба си ца. 

АПЕ ТИТ

Некад се у Мачви пре ко про во да џи ја 
уда ва ло и жени ло. Један од нај по зна
ти јих мачван ских про во да џи ја био је 
чуве ни Ћав ко из Раден ко ви ћа. Ћав ко је  
женио јед ног дома ћин ског сина, који је 
био, што рек`о народ, гла ва без јези ка, 
ал вре дан и уме тан на њиви и око сто
ке. Он никад није раз го ва рао са девој
ком. Ћав ко му рече:

– Ја ћу све да кажем за тебе!  Уде си
ћу да ти сам у соби будеш са девој ком. 
Ти ћеш да јој кажеш `вако: Ја кад сам 
чуо за тебе, ја од тад` не могу да спа
вам, не могу ништа да једем, не могу 
чак ни воде да пијем... Ја стал но 
мислим на тебе и ја `оћу да се женим и 
зато сам дош`о овде... Јеси раз у мео?

– Мла до же ња потвр ди и у том сти го
ше дево јач кој кући. Ћав ко фали мла до
же њу, па то потра ја. Мла до же ња губи 
стр пље ње, али и пам ће ње шта му је 
рече но. Нај зад је ушао у собу. Ноге се 
одсе кле, али најед ном изу сти:

– Слу шај ти девој ко, ја од кад чух за 
тебе, ја сам изгу био апе тит на све... Ако 
`оћеш `оћеш, ако нећеш, нећеш...

ЋЕЛАВ

Дола зи Мила дин са јутар њег ску па у 
цен тру села сав весео кући и вели 
жени:

– Миле ва, нисам више нај ће ла ви ји 
човек у селу!

– Како то, па ти немаш нијед ну дла ку 
на гла ви?! – зачу ди се жена.

– Доби ли смо у селу новог агро но ма 
и он нема нијед ну дла ку на гла ви.

– Ондак сте исти ! – изу сти Миле ва.
– Нисмо! Гла ва му је дупло већа од 

моје! – уте ши се Мила дин.

ПРО ВОД

Жали се Мачван ка на мужа како је 
ниг де не изво ди у про вод. На то ће муж 
оштро:

– Шта то при чаш жено!? Ја тебе не 
изво дим ниг де! Па, то да неко слу ша и 
да се чуди.

– Баш да се чудим ! Тако је! Ниг де ме 
ниси извео у неки про вод! опет ће 
жена.

– Добро, жено! Ајд, сад ти мени кажи 
ко те водио лане кад си сло ми ла ногу. 
Пала си са при ко ли це. Доду ше, ти си 
раз ба ци ва ла ђубре по њиви, јер мене 
је нешто тада болео сто мак. Па, ондак, 
ко те је водио на сахра ну кад ти је мати 
умр ла? Ко те је водио у посе ту бра ту у 
затвор? С ким си ишла у сва то ве 
сестри ној ћер ки кад сам се ја поту као 
са музи ком, па смо се, доду ше,  мало 
рани је вра ти ли кући? Шта сад кли маш 
гла вом! Јесте! Ја сам човек. `Оћеш да 
ти још ређам ди сам  те све водио....?

ЛАЖОВ

У по` бела дана пеца Радо сав на оба
ли Дри не, кад наи ла зи рибо лов ни 
чувар у циви лу. 

– Имал` шта од рибе, госпо ди не ? – 
упи та чувар кога Радо сав не пре по зна.

– Данас нешто мање! Али, јуче сам 
овде упец`о 50 кома да од по килу.

– А тако! Зна те ли ви да је овде 
забрањ но пеца ње? – упи та чувар

– Па, шта ако је забра ње но? – узвра
ти Радо сав.

– Зна те ли ви ко сам ја? – поно во ће 
чувар.

– Јок, ја!  `ладно ће Радо сав
– Ја сам чувар овог лови шта!
– А, зна те ли ви ко сам ја?
– Не! – зачу ди се чувар.
– Ја сам нај ве ћи лажов у овом кра ју.

САПУН

После неко ли ко дана про ве де них на 
путу трго ви не, вра ћа се Мачва нин 
Мили сав кући, доно се ћи покло не за 
уку ћа не. Како су покло ни углав ном 
били у оде ћи и види љи ви, пита га жена 
Мило са ва да ли њој није слу чај но купио 
огр ли цу.

– Ма, јок! Каква огр ли ца? – сав важан 
Мили сав

– Бун да није, знам сигур но – поно во 
ће да би пого ди ла Мило са ва.

– Није! – сме ши се Мили сав.
– Шта је онда, реци већ јед ном! – 

нестр пљи во ће Мило са ва.
Мили сав из џепа изва ди мали паке

тић и рече:
– Ево ти жено мири шља ви сапун, да 

се опе реш кад се жетва свр ши. 
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ОВАН: Јасно вам је да 
око ли на од вас оче ку
је да се непре кид но 
исти че те са посеб ним 

резул та ти ма и да увек оста вља те 
неки вели чан ствен ути сак. Тре
нут но посто је неке ком пли ко ва не 
окол но сти са који ма ћете мора ти 
да се суо ча ва те. Посеб но вам 
при ја поро дич на хар мо ни ја и 
нечи је иску ство, јер на такав 
начин може те да оства ри те бољу 
пси хо ло шку рав но те жу. 

БИК: Осла ња те се на 
сво је пре го ва рач ке 
мани ре, јер да без 
добре при пре ме, пла

на или про це не нема ни зна чај
ног послов ног успе ха. Потреб но 
је да се уса гла ша ва те са сво јим 
сарад ни ци ма око ува жа ва ња 
раз ли чи тих инте ре са, како би 
сви око вас осе ти ли морал ну и 
мате ри јал ну сатис фак ци ју. 
Пажња и раз у ме ва ње које доби
ја те у кру гу сво је поро ди це делу
ју врло под сти цај но. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Посто је 
важни циље ви које 
може те да оства ри те 
у разним фаза ма или 

на неки зао би ла зни начин. Ста ло 
вам је да осми сли те добру 
послов ну стра те ги ју на осно ву 
које ћете успе шно реа ли зо ва ти 
ско ро све што сте и зами сли ли. 
Оче ку је вас пози ти ван обрт у 
љубав ном живо ту. Пре пу сти те се 
сво јим осе ћа њи ма да вас воде. 

РАК: Нала зи те се на 
вели ки корак испред 
дру гих, јер уме те тач
но да пред ви ди те 

нечи ју реак ци ју или одго вор у 
послов ним пре го во ри ма. Јасно 
вам је да савре ме ни ји при ступ 
зајед нич ким тема ма или инте ре
си ма доно си дуго роч ни ји успех. 
Поста вља те суви ше стро ге кри
те ри ју ме пред воље ну осо бу , 
али ваш под сти цај уме да делу је 
бла го твор но на више начи на. 

ЛАВ: У зави сно сти 
од лич ног инте ре со
ва ња и моти ва ци је 
коју има те, осми сли

те нека нова или моди фи ко ва на 
реше ња која ће вам доно си ти 
нај бо ље резул та те. Потреб ни су 
вам разно вр сни дипло мат ски 
мани ри као успе шна фор му ла 
која доно си резул та те. У љубав
ном живо ту ужи ва те у разно вр
сним ситу а ци ја ма. У љубав ном 
живо ту све поста је могу ће.

ДЕВИ ЦА: Про ла зи те 
кроз раз ли чи те фазе 
ства ра лач ког рас по
ло же ња и ста ло вам 

је да себи обез бе ди те опти мал не 
усло ве. Поне кад не жели те да 
при хва ти те комен та ре које дожи
вља ва те као оштру кри ти ку. У 
одно су са љубав ни парт не ром 
често пре у зи ма те актив ну уло гу 
и спрем ни сте да про ме ни те неке 
зајед нич ке нави ке које вас спу та
ва ју.

ВАГА: Делу је те енер
гич но у сусре ту са 
сарад ни ци ма и поста
вља те нове зах те ве у 

оче ки ва њу да све тече по вашим 
про це на ма. Ипак, пре те ра ним 
исти ца њем лич них зах те ва иза
зи ва те раз ли чи те комен та ре 
међу сарад ни ци ма. Љубав не 
раз ми ри це при хва ти те као про
ла зну фазу, јер све се сво ди на 
нови под сти цај или на добар 
импулс који вас води ка емо тив
ном збли жа ва њу са парт не ром. 

ШКОР ПИ ЈА: Уз добру 
про це ну могућ но сти и 
пра ви лан избор 
сарад ни ка рела тив но 

брзо може те да оства ри те сво је 
циље ве на послов ној сце ни. У 
свом пре по зна тљи вом мани ру 
уме те да осва ја те сим па ти је на 
раз ли чи тим стра на ма. Када сте 
добро рас по ло же ни има те ути сак 
да су вам доступ не нај бо ље 
могућ но сти и тада бира те доми
нант ну уло гу пред парт не ром. 

СТРЕ ЛАЦ: Уме те да 
про це ни те повољ ну 
ситу а ци ју на послов
ној сце ни и да осми

сли те добар наступ пред сарад
ни ци ма. Обра ти те пажњу на раз
не могућ но сти парт нер ског удру
жи ва ња које има те. Важно је да 
при хва ти те посло ве за које има
те довољ но зна ња. У љубав ном 
живо ту не може те да оста не те 
рав но ду шни на нечи је ути ца је 
или поступ ке. 

ЈАРАЦ: Неко вам даје 
кори сне суге сти је које 
лако може те да при
ме ни те при ли ком 

реша ва ња озбиљ них пита ња. 
Потру ди те се да пра вил но дози
ра те свој ства ра лач ки импулс са 
зајед нич ким инте ре си ма, како 
бисте на нај бо љи начин ускла ди
ли раз ли ке. Тре нут но пре и спи ту
је те свој однос са бли ском осо бом 
у жељи да се што боље раз у ме те.   

ВОДО ЛИ ЈА: Неко вам 
даје кори сне инфор
ма ци је и на такав 
начин вам пома же да 

пра вил но про це њу је те раз ли чи те 
послов не могућ но сти које има те 
на рас по ла га њу. Јасно вам је да 
зајед нич ки дого во ри пред ста вља
ју пози ти ван помак у реша ва њу 
послов них или при ват них инте ре
са. Сло бод но изра зи те сво ја 
поти сну та осе ћа ња или наме ре. 
Учи ни те неки гест пажње пре ма 
свом парт не ру .

РИБЕ: Поне кад тре ба 
при хва ти ти оне нај те
же окол но сти, како 
бисте себи и дру ги ма 

дока за ли да сте довољ но дора
сли пред иза зо ви ма. Осло ни те 
се на сво ју инту и ци ју. Уз бли ску 
осо бу све може те да пре ва зи ђе
те на добар начин, нека вас пра
вил но дози ра ње мудро сти, емо
ци ја и стра сти наве ду на зајед
нич ка љубав на реше ња.

VREMEPLOV
16. март

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

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

18. март
1780. Ро ђен Ми лош Обре но
вић, во ђа Дру гог срп ског устан
ка, об но ви тељ др жав но сти 
Ср би је. Срп ски кнез од 1815. до 
1839. и од 1858. до смр ти 1860, 
из бо рио Ср би ји ауто но ми ју у 
окви ру Ото ман ског цар ства, а 
за се бе на след ну ти ту лу кне за. 
По сле устан ка, бор бу за ауто
но ми ју во дио ди пло мат ским 
сред стви ма, у спо ра зу му с 
Ру си јом и Тур ци ма. Мо но по лом 
над из во зом по стао је дан од 
нај бо га ти јих љу ди на Бал ка ну.

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

20. март
1997. Бе о град ски сту ден ти про
сла ви ли су по бед нич ком шет
њом цен тром гра да ис пу ње ње 
њи хо вог по след њег зах те ва  
остав ке рек то ра и сту ден та 
про рек то ра. То је био и по след
њи дан сту дент ског про те ста 
ко ји је по чео 20. но вем бра 
1996. због фал си фи ко ва ња 
ре зул та та ло кал них из бо ра у 
Ср би ји. Сту ден ти су по сти гли 
свет ски ре корд са 119 да на 
сва ко днев них про те ста и са оп
шти ли да су спрем ни да по но во 
иза ђу на ули це ако бу ду угро
же не де мо крат ске ин сти ту ци је, 
Устав, за ко ни и во ља на ро да.

21. март
1913. Ро ђен је ју го сло вен ски 
књи жев ник Иван Го ран Ко ва
чић, аутор по е ме “Ја ма” (1943), 
по тре сног де ла о зло чи ни ма у 
Дру гом свет ском ра ту у ко ји ма 
је и сам стра дао. 

22. март
1832. Умро не мач ки пи сац 
Јо хан Вол фганг Ге те, јед на од 
нај зна чај ни јих и нај у ти цај ни јих 
лич но сти не мач ке и свет ске 
књи жев но сти. 

HOROSKOP

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

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

Пе так, 18. (5) март 
Све ти му че ник Ко нон Иса вриј
ски; Преп. Мар ко Под ви жник

Су бо та, 19. (6) март 
Све та 42 му че ни ка Амо реј ска

Не де ља, 20. (7) март 
Све тих се дам све ште но му че ни
ка епи ско па Хар сон ских

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

Уто рак, 22. (9) март 
Све тих 40 му че ни ка Се ва стиј
ских – Мла ден ци; Св. 42 му че
ни ка Мо ми ши ић ка

Crkveni
kalendar

• Пар фем се ста вља на 
чисту кожу, љубав на 
чисто сре це.
• Лепа реч је као лепо 
ста бло, корен му је дубо
ко.
• Живи у сада шњи ци, 
учи из про шло сти и пла
ни рај будућ ност.

Посне мекике
Са стој ци: 400 гр бра шна, 200 

гр ква сца, 2 ка ши ке уља, 1 ка ши
ка ше ће ра, 1 ка ши чи ца со ли, 20 
гр ква сца

При пре ма: У 100 мл то пле 
во де из дро би те ква сац и ше ћер, 
до дај те јед ну ка ши ку бра шна и 
про ме шај те. У пре о ста ло про се ја
но бра шно до дај те со и уље. Про
ме шај те, па до дај те ак ти ви ра ни 
ква сац и уме си те ме ко и глат ко 
те сто. Умо тај те те сто у про вид ну 
фо ли ју и оста ви те да се удво стру
чи око 34 са та. На по бра шње ној 
по вр ши ни раз ву ци те те сто 
де бљи не око 7 цен ти ме та ра и 
исе ци те по же љи. Пр жи те у за гре
ја ном уљу док не до би ју злат ну 
бо ју, па их оста ви те да се оце де 
на убру су.
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