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ИРИГ

Комплетнообновљен
Гребенскипут
Рехабилитацијом послед

ње и најугроженије деони
цепутаодЦрвеногчотадо
Змајевца, завршена је ком
плетна обнова Гребенског
путанаФрушкојгори.Зара
довенапоменутојдеоници,
Покрајинска влада је преко
Управе за капитална улага
њаАПВојводинеиздвојила
преко 292милиона динара.
Усреду,16.мартазавршене
радовеобишлисупредсед
никОпштине Ириг Тихомир
Стојаковић, директор Упра

везакапиталнаулагањаАП
ВојводинеНедељкоКоваче
вић и покрајински секретар
за енергетику, грађевинар
ствоисаобраћајОгњенБје
лић.
– Част ми је и задовољ

ство што присуствујемо за
вршетку радова овог дела
Гребенскогпута.ОдБансто
ла до Црвеног чота урађе
но је преко 20 километара.
То ће у наредном периоду
обезбедити несметан раз
вој,какотуризматакоисвих

осталих потенцијала које
Фрушкагораможедапружи
домаћим и страним тури
стима. Почетком 2020. го
дине су издвојена средства
и коначно смо завршили и
овудеоницуодЗмајевцадо
Црвеног чота. Укупна инве
стицијарехабилитацијеГре
бенског пута је вредна око
880милионадинара, рекао
је покрајински секретар за
енергетику, грађевинарство
исаобраћајОгњенБјелић.
Приликом обиласка сао

браћајнице,председникОп
штине Ириг је нагласио да
ћесенаовајначинолакша
ти долазак туриста до свих
дестинација на Фрушкој го
ри.
–Свеснисмодајетуризам

уИригу у успону, конкретно
уВрднику,арехабилитација
инфраструктуре свакако ће
утицати на повећање фре
квентности саобраћаја на
овомпуту,штодосаданије
биослучај,објасниојеТихо
мирСтојаковић,председник
ОпштинеИриг.
Речено јеитодаћебити

уложена додатна средства
за побољшање путне ин
фраструктуре на Фрушкој
гори.
–Мићемонаконкурсима

и даље издвајати средства
за реконструкцију фрушко
горскихпутеваитосмовећ
учинилиовегодине,кадаће
бити реконструисан пут ка
манастиру Ђипша. Наста
вљамо са добром праксом
и по насељеним местима,
аовегодинезаасфалтира
ње улица у Иригу, биће из
двојено преко 100 милиона
динара,изјавио јеНедељко
КовачевићдиректорУправе
за капитална улагања АП
Војводине. А.П.

Фото:Б.Т.

ТихомирСтојаковић,ОгњенБјелићиНедељкоКовачевић
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ССШ„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“РУМА

Новиевропскипројекат
Румска Средња струч

на школа „Бранко Ради
чевић“ је учесник бројних
пројеката са школама из
Еропе, а од скора је  до
билаипартнерствоупро
јектуподназивом„Techno
logy Opportunities as an
Occasion for the Learning
Sistems T.O.O.L.S2021“.
Пројекаттраје24месеца,
ањеговносилацјеитали
јански институт  Instituto
Profesionale Alberghiero
Turistico, villa SanGiovan
ni, а учесници су средње
школе и организације из
Италије, Румуније, Шпа
није,Грчке,Хрватске,Ма
ђарскеиСрбије.
С обзиром на то да је

систем средњошколског
образовања у сталној
трансформацији, потреб
нојекоднаставникаиуче
никаунапредитивештине
којећесекориститиу21.
веку. Сви партнери треба
да развију нове образов
не планове и програме
засвојечасовеитакоод
говоренаизазове који се

намећукрозпроцесинду
стијализације.
Први састанак тимова

поменутих земаља уче
сница је одржан у Шпа
нији7.и8.мартау граду
Бадајоз, где су директо
ри и представници свих
партнерских институција

потписали уговоре о са
радњи.
Токомтадвадана,реа

лизовано је низ активно
стикојесусеодносилена
дефинисање  смерница
рада на пројекту са де
таљним исходима рада
и могућим моделима ре

ализације пројекта. Пла
нира се и израда води
ча, дигиталне образовне
платформе и доношење
препорука у образовним
политикама према који
ма би се руководили сви
партнериуостварењуци
љевапројекта. С.Џ.

ПрвисастанакуШпанији
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Оче ви на па ће ни
код Ле њин гра да

Да ли је то пад фа ши зма на те рао 
мр жњу да се скло ни са глав не 
сце не и са че ка да јој се при пре

ми те рен за осве ту пре ма Ру си ји? 
Ар нолд Швар це не гер у „ан ти рат ном” 
ви део – за пи су се се ћа ка ко је за во
лео јед ног Ру са, Ју ри ја Вла со ва, 
пр вог чо ве ка у исто ри ји ко ји је по ди
гао из над гла ве ви ше од 200 ки ло гра
ма. Кад му је отац от крио Ју ри је ву 
сли ку у со би зах те вао је да је за ме ни 
сли ком не ког не мач ког или ау стриј
ског хе ро ја. Ни је во лео Ру се због свог 
ис ку ства у Дру гом свет ском ра ту, све
до чи Швар це не гер. Ни је мо гао да им 
за бо ра ви, јер је био ра њен при ли ком 
на ци стич ке оп са де Ле њин гра да. Сва
ђа ли смо се, све до чи Швар це не гер, 
али сам за др жао Ју ри је ву фо то гра
фи ју. Во лим мно ге ру ске ве ли ка не, 
али мо рам да по ру чим Ру си ма да 
да нас по др жа ва ју по гре шно ру ко вод
ство.

Слав ни бо ди бил дер, глу мац и ре пу
бли кан ски гу вер нер Ка ли фор ни је не 
уме да упра во оче во на ци стич ко  
„стра да ње” при ли ком оп са де Ле њин
гра да узме у об зир при раз ма тра њу 
исто риј ске по ли ти ке За па да пре ма 
Ру си ји. А би ло би до вољ но са мо да 
се за пи та шта је ње гов на па ће ни та та 
тра жио код Ле њин гра да? Шта је на па
ће ни де да не ког дру гог Нем ца тра жио 
у Ру си ји 1914?  Шта је на па ће ни 
чу кун де да не ког да на шњег Фран цу за 
тра жио у Ру си ји 1812?

Али Швар це не ге ра је са мо за хва ти
ла ти пич на бо га та шка ре дук ци ја исто
ри је на би бли о те ку јед не те ре та не. 
Мр жњи, из гле да, ни је под ле гао ни шта 
ви ше од ак ци о них филм ских ли ко ва у 
бор би про тив ру ских те ро ри ста.  

Ме ђу тим, ако ни је, би ће уско ро. 
За пад њач ки про је кат мр жње пре ма 
Ру си ји под ра зу ме ва да мр жња бу де 
во ље на. Не до пу шта пре не ма га ње 
као што је Швар це не ге ро во, зах те ва 
стал но по твр ђи ва ње при пад но сти 
ње ној за ста ви. Она не пре кид но пре

бро ја ва сво је ре до ве, оби ла зи и охра
бру је ко ле бљи ве ко ји су још скло ни 
тра же њу раз ло га за мр жњу и њи хо
вом про ве ра ва њу. 

За оне ко ји на чи не пр ви ко рак, 
мр жња има ле пе ре чи. Ср би ја је 
по хва ље на за оно што се мр жњи учи
ни ло као пр ви ко рак, за осу ду на ру
ша ва ња су ве ре ни те та Укра ји не, а 
фор му ли са ње ста ва да „у овом тре
нут ку Ср би ја не ће уво ди ти санк ци је 
Ру си ји” мр жња је раз у ме ла као при
вре ме но нећ ка ње Ср би је да кли че 
ње ној за ста ви. Бра во, Ср би јо, тап шу 

нас по ра ме ну, на чи ни ла си пр ви 
ко рак, охра бри се и за дру ги ко ји ћеш, 
раз у ме се, мо ра ти да пла тиш, јер под 
мо јом за ста вом не мо же да се слу жи 
џа бе.

Све на За па ду мо ра да се пла ти, па 
и љу бав пре ма мр жњи. Је дан не мач
ки ми ни стар нај пре је са че као да 
мр жња об у зме гра ђа не па тек он да да 
им пре по ру чи да сма ње гре ја ње, а 
дру ги је по звао Нем це да ма ње је ду 
ме со. Сле де ћи ко рак је да не мач ке 
по ро ди це при хва те за по шља ва ње 
са мо јед ног од су пру жни ка, јер ће 
мр жња мо ра ти да се пла ти за у ста

вља њем не ких фа бри ка због од би ја
ња ру ског га са. 

У Ор ве ло вом ро ма ну „1984” власт у 
„не де љи мр жње” при ме њу је дра стич
ну штед њу елек трич не енер ги је. 
Европ ска уни ја та ко ђе по зи ва да се у 
до ма ћин стви ма сма њи гре ја ње да би 
се хра ни ла мр жња пре ма Ру си ји.

У Ор ве ло вом ро ма ну власт Оке а ни
је, са глав ним гра дом Лон до ном, за 
сва ки дан је про пи са ла „два ми ну та 
мр жње” пре ма из дај ни ку Голд штај ну, 
ко ји за го ва ра зло чи нач ку сло бо ду 
ми сли и го во ра. 

Да ли због то га што би се да на шњи 
Лон дон мо гао пре по зна ти у Ор ве ло
вој ви зи ји, упра во при спе лој у ствар
ност 2022. го ди не, уни вер зи тет у 
Норт хемп то ну од лу чио је не да 
са свим цен зу ри ше овај ро ман већ да 
сту ден те „обес хра бри” да га чи та ју. 
Ка ко пре но си Daily Mail,  упра ва уни
вер зи те та на ла зи да је са др жај ро ма
на по тен ци јал но „увре дљив и уз не ми
ру јућ“.  

Као што че сто би ва при но вим 
чи та њи ма умет нич ких де ла, и 
Ор ве лов ро ман се да нас раз у ме

ва друк чи је не го у вре ме хлад ног 
ра та, ка да је упао у ма три цу де ху ма
ни за ци је Ста љи но вог дик та тор ског 
ре жи ма. Да нас је и но вим чи та о ци ма 
Ор ве ла, као и на ма, чи та о ци ма 
по врат ни ци ма, не мо гу ће да под мор
бид ном др жа вом Оке а ни јом, ко јом 
упра вља дик та тор Ве ли ки Брат, ви де 
не ки дру ги ен ти тет осим Ве ли ке Бри
та ни је, САД – а и Ау стра ли је, и не мо
гу ће је да под „не при ја тељ ском” Евро
а зи јом ви де би ло шта дру го до Ру си је, 
чи је бом бе у рав но мер ном сед мич
ном рит му „сти жу” до Лон до на да би 
мо би ли са ле па три от ски дух Оке а ни је. 

Са да, кад је са вр ше но ја сно чи ју је 
бу дућ ност Ор вел сли као, ро ман 
„1984” мо ра да се у Ве ли кој Бри та ни
ји, пи шче вој до мо ви ни, цен зу ри ше 
због ње го вог „увре дљи вог и уз не ми
ру ју ћег са др жа ја”. 
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Слав ни бо ди бил дер, 
глу мац и ре пу бли кан ски 
гу вер нер Ка ли фор ни је не 
уме да оче во на ци стич ко  
„стра да ње” при ли ком 
оп са де Ле њин гра да узме 
у об зир при раз ма тра њу 
исто риј ске по ли ти ке 
За па да пре ма Ру си ји. А 
би ло би до вољ но са мо 
да се за пи та шта је ње гов 
на па ће ни та та тра жио 
код Ле њин гра да?

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ И ВИКТОР ОРБАН ОТВОРИЛИ ДЕО НИ ЦУ У ПРУ ГЕ ОД
БЕО ГРА ДА ДО НОВОГ САДА

„Соко“ сти гао за пола сата
у Нови Сад

Пред сед ни ци Срби је и Мађар ске 
Алек сан дар Вучић и Вик тор Орбан у 
субо ту, 19. мар та, све ча но су отво ри ли 
део ни цу брзе пру ге Бео град – Нови 
Сад, у окви ру међу на род не пру ге Бео
град – Будим пе шта, сим бо лич но се 
про во зав ши првим брзим возом под 
нази вом „Соко“ брзи ном од 200 кило
ме та ра на сат. Само 33 мину та било је 
довољ но да даблде кер ком по зи ци ја са 
чети ри ваго на стиг не од Бео гра да до 
Новог Сада.

Пред став ни ке Срби је и Мађар ске 
испред желе знич ке ста ни це у Новом 
Саду доче као је вели ки број гра ђа на 
Срп ске Ати не, који ма се прво обра тио 
Вик тор Орбан, пред сед ник Мађар ске, 
чести тав ши свим ста нов ни ци ма Срби
је на  вели ком дану.

– Дошао сам да вам пре не сем искре
не чести ти ке Мађар ске и мађар ског 
наро да. У про те клих 70 годи на пове зи
ва ли смо земље у прав цу исток – 
запад, а у међу вре ме ну смо забо ра ви
ли коли ко је зна чај но да се пове жу и 
тери то ри је у прав цу север – југ. Сада 
се та недо лич на ситу а ци ја попра вља, 
те ће се из Бео гра да до Будим пе ште 
дола зи ти мно го брже када се завр ше 
сви радо ви на брзој пру зи иста као је 
Орбан.

Он је додао да су Мађа ри и Срби 
народ са тешком исто риј ском суд би ном.

Ради ускла ђе но сти са новим редом 
вожње желе знич ког сао бра ћа ја и 
пушта њем у рад нове брзе пру ге на 
рела ци ји Бео град – Нови Сад, од 15. 
мар та, про ме њен је зим ски ред вожње 
за теку ћу годи ну у Инђи ји. Ускла ђе ни 
пола сци у град ском пре во зу пут ни ка 
су:

 Град ска смер А пола сци који сао
бра ћа ју пре ко желе знич ке ста ни це у 
Инђи ји: 05, 08 и 09 часо ва,

 Град ска смер Б пола сци који сао
бра ћа ју пре ко желе знич ке ста ни це у 
Инђи ји: 22.05 часо ва; 

Ускла ђе ни пола сци у при град ском 
пре во зу пут ни ка су :

 Кру жна смер А пола сци који сао
бра ћа ју пре ко желе знич ке ста ни це у 
Бешки: 08.27, 09.23 и 11.32 часо ва,

 Кру жна смер Б пола сци који сао
бра ћа ју пре ко желе знич ке ста ни це у 
Бешки:  06.44 и 16.09 часо ва.

Јав ни пре воз при ла го ђен
желе знич ком сао бра ћа ју 

Александар Вучић и Виктор Орбан
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– Као резул тат сарад ње са пред сед
ни ком Вучи ћем, при ја тељ ство Срба и 
Мађа ра ника да рани је није било бли
ско као сада. Нас дво ји ца ура ди ће мо 
још мно го фан та стич них ства ри. 
Желим и овом при ли ком да вам обе
ћам да ће до 2025. бити у функ ци ји 
пру га на рела ци ји Бео град – Будим пе
шта. Желим вам мно го сре ће и обе ћа
вам вам да са било каквим тешко ћа ма 
да се суо чи мо, сачу ва ће мо наше при ја
тељ ство, сачу ва ће мо мир, јер рат 
раза ра, а мир гра ди  пору чио је Орбан 
Ново са ђа ни ма.

После пред сед ни ка Мађар ске, оку
пље ни ма се обра тио и пред сед ник 
Срби је Алек сан дар Вучић, иста кав ши 
да се оства рио део њихо вих сно ва.

– Вео ма сам поно сан што смо, после 
ско ро шест деце ни ја обно ви ли ста ни цу 
у Новом Саду и што ћете после мно го 
годи на за нешто више од пола сата 
моћи да стиг не те до Бео гра да. Захва
лан сам гра ђа ни ма Срби је што смо 
има ли хра бро сти да се упу ти мо пут 
будућ но сти  рекао је Вучић и додао да 
су будућ ност Срби је возо ви који јуре 
200 кило ме та ра на сат, а уско ро ће 
брзи возо ви ићи и ка Нишу, али и Субо
ти ци.  

Вучић  се захва лио и Вик то ру Орба ну 
и гра ђа ни ма Мађар ске.

– Кад мно ги наши при ја те љи у Бри
се лу спу сте гла ву, онда Мађа ри диг ну 
глас у одбра ну Срби је. Било шта да се 
дого ди, било шта да недо ста је Мађар
ској Срби ја ће јој прва помо ћи, исто 
тако, шта год да недо ста је Срби ји 
Мађар ска ће јој прва помо ћи, то смо 
дого во ри ли данас  рекао је Вучић.

Даблде кер ком по зи ци ја са чети ри 
ваго на у про мо тив ној вожњи брзом 
пру гом од Бео гра да до Новог Сада 
пре ве зла је укуп но 270 пут ни ка, међу 
који ма су били мно го број ни пред став
ни ци Вла де Срби је, као и пред сед ни ци 
општи на кроз које про ла зи брза пру га 
на рела ци ји Бео град – Нови Сад (Ста
ра Пазо ва, Инђи ја и Срем ски Кар лов
ци).

М.Ђ.

Осо бе са сма ње ном покре тљи во шћу 
могу да кори сте нову услу гу која ће им 
омо гу ћи ти удоб ни је и ком фор ни је путо
ва ње возом брзи ном 200 кило ме та ра 
на сат на брзој пру зи Бео град – Нови 
Сад. Инфра струк ту ра желе зни це Срби
је отво ри ла је посе бан сер вис за осо бе 
са сма ње ном покре тљи во шћу, који је у 
функ ци ји сва ко днев но у пери о ду од 7 
до 20 часо ва,  а дежур ни бро је ви теле
фо на су 066/ 840 – 41– 88 и 066 / 840 – 
41 – 89.

Како су иста кли, потреб но је само нај
ка сни је један дан пре путо ва ња на 
дежур не бро је ве теле фо на наја ви ти 
путо ва ње осо ба са сма ње ном покре
тљи во шћу возом на брзој пру зи Бео

град – Нови Сад.  У наја ви је потреб но 
наве сти датум, вре ме и рела ци ју путо
ва ња осо ба са сма ње ном покре тљи во
шћу на брзој пру зи Бео град – Нови Сад.  
Дежур ни рад ни ци омо гу ћи ће осо ба ма 
са сма ње ном покре тљи во шћу да лак ше 
при сту пе желе знич ким ста ни ца ма, 
перо ни ма и уђу у воз, као и да након 
вожње иза ђу из воза и напу сте желе
знич ке објек те. Инфра струк ту ра желе
зни це Срби је као дру штве но одго вор на 
ком па ни ја, у наред ном пери о ду пла ни
ра да сли чан сер вис орга ни зу је и на 
дру гим пру га ма у Срби ји, како би осо
ба ма са сма ње ном покре тљи во шћу 
омо гу ћи ли лак ше кори шће ње желе
знич ког пре во за.

На брзој пру зи пут ни ке ће пре во зи ти 
ста ри ји тип елек тро мо тор не гар ни ту ре, 
као и две нове „Шта дле ро ве“ даблде
кер гар ни ту ре са 314 места. Сао бра ћа
ће три кате го ри је возо ва. „Интер си ти 
возо ви“ ће бити нај бр жи и сти за ће на 
одре ди ште за 36 мину та, пошто ће има
ти само јед ну међу ста ни цу, на Новом 
Бео гра ду. Путо ва ње „Регио – екс пре
сом“ тра ја ће 49 мину та, пошто ће се 
зау ста вља ти на седам међу ста ни ца: 
Нови Бео град, Батај ни ца, Нова Пазо ва, 
Ста ра Пазо ва, Инђи ја, Бешка, Срем ски 
Кар лов ци. Нај спо ри ји ће бити „Регио 

возо ви“, који ће путо ва ти 55 до 57 мину
та, а ста ја ће на 11 међу ста ни ца: Нови 
Бео град, Тошин Бунар, Земун, Земун 
Поље, Батај ни ца, Нова Пазо ва, Ста ра 
Пазо ва, Инђи ја, Бешка, Срем ски Кар
лов ци и Петро ва ра дин.

Пола зна ста ни ца у пре сто ни ци је 
Бео град – Цен тар, одно сно „Про коп“, а 
на кра ју пута је ста ни ца у Новом Саду. 
Нај ве ћу брзи ну од 200 кило ме та ра на 
сат возо ви ће раз ви ја ти на делу од ста
ни це Батај ни ца до рас пут ни це Кар ло
вач ки Вино гра ди, у дужи ни од 41,4 
кило ме тра.

Отво рен сер вис за осо бе
са сма ње ном покре тљи во шћу

Три кате го ри је возо ва

Цена кар те у јед ном прав цу (од Бео
гра да до Новог Сада) кошта ће 300 
дина ра, током про мо тив ног пери о да до 
кра ја апри ла, док ће поврат на изно си ти 
700 дина ра. Како је наја вио мини стар 
гра ђе ви нар ства Томи слав Моми ро вић, 
пуна цена поврат не кар те биће 1.600 
дина ра, а у јед ном прав цу 1.000 дина
ра.  Кар те ће моћи да се купе пре ко 
апли ка ци је „Срби ја воз“, на новим “кар
то ма ти ма“ на желе знич ким ста ни ца ма 
или на бла гај на ма. Сва ког дана ће бити 
18 пола за ка из оба гра да (Бео гра да  и 
Новог Сада).

Цена кар те
и пола сци

Уну тра шњост брзог воза 

Ђорђе Радиновић и Владимир Гак
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ПУТ РУ МА – ПУ ТИН ЦИ

Ра до ви на ре ха би ли та ци ји
У то ку су ра до ви на ре ха би ли та ци ји 

пу та  Ру ма – Пу тин ци, ко ји се на ла зи у 
из у зет но ло шем ста њу. Ин ве сти тор ових 
ра до ва је ЈП „Пу те ви Ср би је“, док је из во
ђач ра до ва „Срем пут“ ад Ру ма.

Тре нут но су у то ку ра до ви пр ве фа зе 
ко ји под ра зу ме ва ју ас фал ти ра ње, уре ђе
ње ка на ла по ред пу та, као и но ву са о бра
ћај ну сиг на ли за ци ју.

 – На овај на чин ће се по ве ћа ва ти без
бед ност свих уче сни ка у са о бра ћа ју, по
себ но и жи те ља рум ске оп шти не, ко ји 
до ста ко ри сте овај пут. Ово је јед на од 
нај ве ћих ин ве сти ци ја у те ку ћој го ди ни у 
рум ској оп шти ни. На овај на чин смо и од
го во ри ли на апе ле жи те ља овог де ла на
ше оп шти не да се пут уре ди, а ми смо ус
пе ли да у до го во ру са ЈП „Пу те ви Ср би је“, 
обез бе ди мо да се у ре ха би ли та ци ју овог 
ва жног пут ног прав ца и кре не – ис та кла 
је Алек сан дра Ћи рић, пред сед ни ца Оп
шти не, ко ја је са Ду ша ном Љу би ши ћем, 
на чел ни ком Оп штин ске упра ве 14. мар та, 
об и шла за по че те ра до ве на овом пут ном 
прав цу.

Пла ни ра но је да се пр ва фа за ра до ва 
ре а ли зу је до ју на, а по том се на ста вља 
за вр ше так чи та вог пут ног прав ца, та ко да 
ће ра до ви тра ја ти то ком про ле ћа и ле та. 

– За то бих  апе ло ва ла на све уче сни ке 
у  са о бра ћа ју да бу ду стр пљи ви то ком ра
до ва на пу ту, да пра те усме ре ња за све 
ал тер на тив не прав це, а уко ли ко до ђе до 
ма њих за сто ја да бу ду стр пљи ви, јер ће 
на кон за вр шет ка ра до ва има ти је дан ве о
ма леп и до бар пут – ис та кла је пред сед
ни ца Ћи рић.

Ре ви та ли за ци ја овог пу та је од по себ
ног зна ча ја за жи те ље Жар ков ца, Пу ти
на ца и До њих Пе тро ва ца ко јим ће би ти 
олак шан до ла зак до Ру ме, али и за све 
оне ко ји пу ту ју од Ру ме до Ин ђи је и обр
ну то, јер ће се уре ђен пут спо ји ти са већ 
ре ви та ли зо ва ним пу тем до Ин ђи је.

С. Џа ку ла

Ду шан Љу би шић и Алек сан дра Ћи рић у обиласку радова

МИ НИ СТАР КА ИРЕ НА ВУ ЈО ВИЋ ПО СЕ ТИ ЛА РУ МУ

За јед нич ки на ва жном за дат ку
за шти те жи вот не сре ди не

Ми ни стар ка за шти те жи вот не сре ди
не Ире не Ву јо вић по се ти ла је 15. мар
та, рум ску оп шти ну, где је са пред сед
ни цом Оп шти не Алек сан дром Ћи рић и 
за ме ни цом пред сед ни ка Би ља ном 
По по вић Јо ва но вић раз го ва ра ла о 
за шти ти жи вот не сре ди не, до са да ре а
ли зо ва ним про јек ти ма, као и да љим 
ак тив но сти ма у овој из у зет но ва жној 
обла сти.  

Уз по моћ Ми ни стар ства за шти те 
жи вот не сре ди не, ло кал на са мо у пра ва 
је ус пе ла да за тво ри град ску де по ни ју, 

али и де по ни је у Пу тин ци ма, Жар ков цу 
и Клен ку. Град ска де по ни ја ће уско ро 
би ти са ни ра на и ре кул ти ви са на, од но
сно, на ме сту где је би ла, за са ди ће се 
тра ва и зим зе ле но ра сти ње.

Ире на Ву јо вић је ука за ла на зна чај 
укла ња ња ди вљих де по ни ја у рум ској 
оп шти ни, као и од го вор ног упра вља ња 
от па дом при кљу че њем  на Ре ги о нал ну 
де по ни ју „Срем – Ма чва“. 

– Из у зет но је ва жно што за јед нич ким 
сна га ма ра ди мо на ре а ли за ци ји ова ко 
ве ли ких про је ка та. Ра до ве на укла ња

њу ди вљих де по ни ја, по ста вља ње 
ви део – над зо ра на тим ло ка ци ја ма и 
озе ле ња ва ње тих по вр ши на спро ве
шће мо и у оста лим ме сти ма у рум ској 
оп шти ни. Све то за хва љу ју ћи и огром
ној по др шци ко ју до би ја мо од ре сор ног 
Ми ни стар ства. Ово је са мо је дан у ни зу 
про је ка та ко је за јед нич ки ре а ли зу је мо 
и ти ме по ка зу је мо да је за шти та жи вот
не сре ди не ве о ма ва жан еле мент у 
сва ко днев ном жи во ту на ших су гра ђа на 
– ука за ла је Алек сан дра Ћи рић.

 С. Џ.

Ми ни стар ка Ву јо вић са Алек сан дром Ћи рић и Би ља ном По по вић Јо ва но вић
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ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ

По ред за ме не сто ла ри је,
ове го ди не и ме ра за ме не ко тло ва

Рум ска оп шти на је ове го
ди не по пр ви пут апли ци ра
ла за сред ства на кон кур су 
Ми ни стар ства за ру дар ство и 
енер ге ти ку, а на том кон кур су 
је  до би ла  15 ми ли о на ди на
ра за ме ре енер гет ске ефи ка
сно сти. Ло кал на са мо у пра ва 
уче ству је са до дат них 15 ми
ли о на, што зна чи да је за ре а
ли за ци ју овог про јек та у те ку
ћој го ди ни обез бе ђе но укуп но 
30 ми ли о на ди на ра. 

– Ове го ди не смо про ши
ри ли де лат ност. На и ме, прет
ход не го ди не смо има ли са мо 
ме ру  за ме ну сто ла ри је, али 
ове го ди не уво ди мо још јед ну 
ме ру, а то је за ме на ко тло ва. 
То ва жи за гра ђа не ко ји же ле 
да убу ду ће има ју гре ја ње на 
гас. Кроз ове ме ре ште ди мо 
енер ги ју и по зи тив но ути че мо 
на  за шти ту жи вот не сре ди не, 
што је и је дан од основ них  ци

ље ва мог ман да та као пред
сед ни це Оп шти не – ис та кла је 
Алек сан дра Ћи рић. Сви љу ди 
ко ји же ле да пре ђу на гре ја ње 
на гас мо гу да за ме не ко тло ве 
и ту ће Оп шти на уче ство ва ти 
по истим кри те ри ју ми ма. Ме
ра за ме не сто ла ри је се од но

си и на стам бе не за јед ни це, 
од но сно, на љу де ко ји жи ве 
у ста но ви ма, као и оне ко ји 
има ју сво је ку ће, а за ме на ко
тло ва  на вла сни ке ку ћа.  

– Про шле го ди не смо има
ли укуп но  306 при ја ва, а по
што је би ло ве ли ко ин те ре со

ва ње, оче ку је мо да ће се ове 
го ди не љу ди при ја вљи ва ти 
у још ве ћем бро ју. Оче ку је мо 
рас пи си ва ње кон кур са чим 
сред ства из Ре пу бли ке пре ђу 
на оп штин ски бу џет и гра ђа ни 
ће мо ћи по но во да се при ја
вљу ју као и прет ход не го ди не 
– до да је пред сед ни ца Ћи рић. 

Све обра сце при ја ве и све 
што је по треб но за при ја ву 
гра ђа ни ће има ти на оп штин
ском сај ту. 

Као и про шле го ди не, би ће 
обра зо ва на ко ми си ја за ре
а ли за ци ју ме ра енер гет ске 
ефи ка сно сти,  ко ја ће из ла зи
ти на те рен и ко ја ће  об ра ђи
ва ти под не те при ја ве. Ин си
сти ра ће се на ажур но сти ра да 
ове ко ми си је ка ко би гра ђа ни 
у што кра ћем ро ку ре а ли зо ва
ли јед ну од ове две ме ре за 
ко ју се опре де ле.

С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић

ГЦ „СРЕМ“

Ми ни стар ство здра вља
до ни ра ло ам бу лант но во зи ло

Ми ни стар ство здра вља је не дав но 
на ба ви ло ви ше од 300 ам бу лант них во
зи ла, са ни те та и во зи ла по себ не на ме
не за ме ди цин ске и уста но ве со ци јал не 
за шти те. У окви ру ове на бав ке, Ге рон
то ло шки цен тар „Срем“ у Ру ми је до био 
спе ци ја ли зо ва но ам бу лант но во зи ло. 

Ова уста но ва има јед но во зи ло ко
је је при ла го ђе но, бу ду ћи да ни су са мо 
уста но ва со ци јал не, већ и здрав стве не 
за шти те. У са мом ГЦ „Срем“ се  пру жа 
при мар на здрав стве на за шти та, али су 
сва ко днев ни  и тарн спор ти ко ри сни ка  
ка бол ни ци у Срем ској Ми тро ви ци, Ин
сти ту ту у Срем ској Ка ме ни ци или пре ма 
не кој дру гој здрав стве ној уста но ви, за
ви сно од по тре ба обо ле лих ко ри сни ка.  

– До са да смо увек има ли не ка во зи
ла ко ја смо при ла го ђа ва ли, ме ња ли им 
на ме ну, ево сад по пр ви пут има мо во
зи ло ко је нам у пот пу но сти од го ва ра. 
Ово не ће би ти во зи ло са мо за по тре бе 
на шег Ге рон то ло шког цен тра, јер мо гу 
да на ја вим јед ну но ву услу гу со ци јал не 
за шти те ко ју смо до го во ри ли са ло кал
ном са мо у пра вом, а ра ди се о Днев ном 
бо рав ку за ста ра ли ца. До са да смо као 
ло кал на са мо у пра ва, би ли по зна ти по 
Днев ном бо рав ку за де цу и омла ди ну са  
смет ња ма у раз во ју, а са да ће мо има ти 
и Днев ни бо ра вак за ста ра ли ца – ка же 
ди рек тор ГЦ „Срем“ Во ји слав Ми о ко вић.

Он ис ти че да је фи нан сиј ска по зи ци ја 

фор ми ра на и да се че ка ре ба ланс бу џе
та, та ко да би се на ле то мо гло за по че ти 
са пру жа њем ове но ве со ци јал не услу
ге.

– Све оно што је би ло до нас смо ура
ди ли,  у сми слу про ме не нор ма тив них 
ака та, про ме не ста ту та, при ла го ђа ва
ње на ших ка др о ва, а спре ма мо се и за 
за по шља ва ње но вих љу ди. Днев ни бо
ра вак за ста ра ли ца ће ра ди ти у окви ру 
ГЦ „Срем“, а циљ је да и убу ду ће, све 
услу ге ко је се ти чу ста рих ли ца бу ду, та

ко ђе, у Ге рон то ло шком цен тру – ис ти че 
Ми о ко вић и до да је да ће се но во во зи ло 
ко ри сти ти и за те по тре бе.

Ка да је реч о епи де миј ској си ту а ци ји, 
у ГЦ „Срем“ ме се ци ма ни је би ло слу ча
је ва обо ле лих, ка ко ме ђу ко ри сни ци ма, 
та ко и за по сле ни ма. 

За са да још увек не ма по се та, али је 
пла ни ра но да се уско ро од ја ви епи де
ми ја у ГЦ „Срем“, а ко нач ну реч да је За
вод за јав но здра вље у Срем ској Ми тро
ви ци. С. Џа ку ла

Во ји слав Ми о ко вић поред до ни ра ног во зи ла
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Ра до ви на уре ђе њу 
пар ка по све ће ног 
др Ов ци ну

До кра ја мар та тре ба ло би да се за вр
ше ра до ви на уре ђе њу пар ка код До ма 
здра вља у Ру ми. Парк је по све ћен пре ра
но пре ми лу ном др Дра га ну Ов ци ну, ко ји 
је ра дио у овој здрав стве ној уста но ви. 

– Наш док тор нас је, на жа лост, пре ра
но на пу стио, али је остао у се ћа њу свих 
нас Ру мља на као је дан од нај бо љих и 
нај по што ва ни јих ле ка ра у рум ској оп шти
ни. Сма трам да је на ша ду жност и оба ве
за да му на овај на чин ода мо при зна ње 
и по ка же мо да ће оста ти упам ћен и да 
ће жи ве ти ме ђу на ма Ру мља ни ма. По ред 
уре ђе ња зе ле них по вр ши на и са мог пар
ка,  ва јар Бра ни слав  Цр вен ко вић ће 
ура ди ти би сту др Ов ци на – ис та кла је 
пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић.

Она је под се ти ла и да је то ње но обе
ћа ње да ће се ра ди ти на уре ђе њу и про
ши ри ва њу зе ле них по вр ши на у це лој 
рум ској оп шти ни. За ове на ме не је у 
оп штин ском бу џе ту опре де ље но три 
ми ли о на ди на ра. С. Џ.

КЛЕ НАК

Сред ства
за град њу ка пе ле

Ло кал на са мо у пра ва је про шле го ди не 
фи нан си ра ла услу ге из ра де про јект но – 
тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу 
ка пе ле на ме сном гро бљу у Клен ку. Има
ју ћи у ви ду, да у од лу ци о оп тшин ском 
бу џе ту за ову го ди ну ни су пла ни ра на 
сред ства за из град њу ка пе ле, чла но ви 
Оп штин ског ве ћа су до не ли ре ше ње о 
упо тре би сред ста ва те ку ће бу џет ске 
ре зер ве за ове на ме не.

За ове ра до ве је опре де ље но 14,1 
ми ли он ди на ра, на осно ву про це ње не 
вред но сти из про јект но – тех нич ке до ку
мен та ци је.

ГРАД СКИ ТРГ

Но ве сад ни це
ли пе и ја во ра

Кра јем фе бру а ра, у Ру ми су за по че ли 
ра до ви на уре ђе њу зе ле них по вр ши на, 
али је за по че ла и сад ња др ве ћа. У тим 
пр вим ак тив но сти ма, са ди ле су се сад
ни це ли пе у Глав ној ули ци, а сре ди ном 
мар та је на ста вље но са озе ле ња ва њем 
цен тра гра да сад њом ли пе и ја во ра.

– Оно што сам обе ћа ла, то и ис пу ња
вам. За јед но са сво јим са рад нци ма, 
Ру му ћу учи ни ти леп шом, зе ле ни јом и 
чи сти јом. Ов де се по Град ском тр гу са де 
но ве сад ни це на ме сти ма где је ста ро 
др ве ће због бо ле сти мо ра ло да бу де 

из ва ђе но. За то се ко ри сти ла по себ на 
тех но ло ги ја ва ђе ња ста бла, та ко да смо  
из „Шу ма ри је“ из Срем ске Ми тро ви це за 
то до би ли по моћ – ре кла је Алек сан дра 
Ћи рић, пред сед ни ца Оп шти не, ко ја је са 
ди рек то ром ЈП „Ко му на лац“ Дра га ном 
Па ни ћем, 16. мар та за са ди ла ли пу на 
Град ском тр гу.

За по пу ња ва ње ме ста са ко јих су укло
ње на бо ле сна ста бла, али и за но ве сад
ни це до дат но је на ба вље но још 40 сад
ни ца ли пе и ја во ра.

С. Џа ку ла

Сад ња ли пе на Град ском тр гу

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА УЛИ ЦА

Уско ро но ви ас фалт
у це лој ули ци

Же ле знич ка ули ца, јед на 
од нај ве ћих и нај ва жни јих у 
гра ду, до би ла је но ви тро то
ар у де лу од ули ца ЈНА до 
Стан ка Па у но ви ћа Вељ ка. 
При во ђе ње кра ја ас фал ти
ра ња тро то а ра са обе стра не 
ули це је 16. мар та об и шла 
пред сед ни ца Оп шти не Алек
сан дра Ћи рић, ко ја је на ја ви
ла да ље ра до ве на ре кон
струк ци ји пут не ин фра струк
ту ре у рум ској оп шти ни. 

 – Уско ро кре ће и  ас фал
ти ра ње це ло куп не Же ле
знич ке ули це. Ово је са мо 
је дан по че так ве ли ких ра до
ва на улеп ша ва њу и уре ђе
њу на ше Ру ме – ис та кла је 
пред сед ни ца Ћи рић.

При ве де ни су исто вре ме
но кра ју и ра до ви на ас фал
ти ра њу де ла пла тоа ис пред 
рум ске По ште, као и тро то а
ра ис пред Град ске зе ле не 
пи ја це. С. Џ.

Пла то ис пред По ште
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НОВИ ВРТИЋ „КОЦ КИ ЦА 2“

Прве мали ша не
при ма у сеп тем бру

Вртић „Коц ки ца 2“ у Ули ци Алек се Шан ти ћа, 
тре ба ло би да буде готов до поло ви не јула, 
док би са радом почео у сеп тем бру. ком плет
не радо ве на њего вој изград њи и опре ма њу 
финан си ра рум ска општи на. 

– Ово је вео ма леп и зна ча јан, али  и вели ки 
про је кат , а њего вим завр шет ком више неће
мо има ти листе чека ња при ли ком упи са деце 
у вртић. Иако су листе чека ња мале, можда 
десе то ро деце чека тре нут но за упис у вртић, 
изград њом овог објек та више неће бити тих 
листа. Овај обје кат ће при ми ти пре ко 280 деце 
– иста кла је при ли ком оби ла ска радо ва пред
сед ни ца Општи не Алек сан дра Ћирић. 

Вртић  ће у  при зе мљу има ти чети ри вели
ке про сто ри је за децу, има фискул тур ну салу, 
а исто толи ко про сто ри ја ће бити и на спра ту. 

Локал на само у пра ва је из буџе та  издво ји ла 
131,7 мили о на дина ра за изград њу цело куп ног 

објек та, али додат но су обез бе ђе на и сред ства 
за опре ма ње врти ћа у изно су од 16 мили о на 
дина ра, као и за поста вља ње моби ли ја ра и 
игра ли шта око објек та. 

– Све ово је у скла ду са нашом поли ти ком 
да бри не мо о деци, да бри не мо о мла ди ма, 
јер ула га њем у децу, ми ула же мо у будућ ност. 
На овај начин роди те љи, док су на послу, неће 
мора ти да мисле о томе ко ће им чува ти децу, 
јер ће за све њих бити места у рум ским врти
ћи ма – рекла је Алек сан дра Ћирић.

Овај нови вртић ће бити пове зан са посто је
ћим врти ћем „Коц ки ца“ тако да ће оба кори сти
ти зајед нич ку вели ку кухи њу и трпе за ри ју, где 
ће сви мали ша ни зајед но обе до ва ти.

Обје кат је повр ши не 2.600 ква драт них мета
ра и у њему ће моћи да се сме сти  280 мали
ша на, а камен теме љац је поло жен 17. јуна 
про шле годи не. С. Џаку ла

Оби ла зак радова на вртићу

Рум ска оп шти на је ове го ди не по пр ви 
пут апли ци ра ла за сред ства на кон кур су 
Ми ни стар ства за ру дар ство и енер ге ти ку, 
а на том кон кур су је  до би ла  15 ми ли о на 
ди на ра за ме ре енер гет ске ефи ка сно сти. 
Ло кал на са мо у пра ва уче ству је са до дат
них 15 ми ли о на, што зна чи да је за ре а
ли за ци ју овог про јек та у те ку ћој го ди ни 
обез бе ђе но укуп но 30 ми ли о на ди на ра. 

– Ове го ди не смо про ши ри ли де лат
ност. На и ме, прет ход не го ди не смо има
ли са мо ме ру  за ме ну сто ла ри је, али ове 
го ди не уво ди мо још јед ну ме ру, а то је 
за ме на ко тло ва. То ва жи за гра ђа не ко ји 
же ле да убу ду ће има ју гре ја ње на гас. 
Кроз ове ме ре ште ди мо енер ги ју и по зи

тив но ути че мо на  за шти ту жи вот не сре
ди не, што је и је дан од основ них  ци ље ва 
мог ман да та као пред сед ни це Оп шти не 
– ис та кла је Алек сан дра Ћи рић. Сви 
љу ди ко ји же ле да пре ђу на гре ја ње на 
гас мо гу да за ме не ко тло ве и ту ће 
Оп шти на уче ство ва ти по истим кри те ри
ју ми ма. Ме ра за ме не сто ла ри је се од но
си и на стам бе не за јед ни це, од но сно, на 
љу де ко ји жи ве у ста но ви ма, као и оне 
ко ји има ју сво је ку ће, а за ме на ко тло ва  
на вла сни ке ку ћа.  

– Про шле го ди не смо има ли укуп но  
306 при ја ва, а по што је би ло ве ли ко 
ин те ре со ва ње, оче ку је мо да ће се ове 
го ди не љу ди при ја вљи ва ти у још ве ћем 

бро ју. Оче ку је мо рас пи си ва ње кон кур са 
чим сред ства из Ре пу бли ке пре ђу на 
оп штин ски бу џет и гра ђа ни ће мо ћи 
по но во да се при ја вљу ју као и прет ход не 
го ди не – до да је пред сед ни ца Ћи рић. 

Све обра сце при ја ве и све што је 
по треб но за при ја ву гра ђа ни ће има ти на 
оп штин ском сај ту. 

Као и про шле го ди не, би ће обра зо ва на 
ко ми си ја за ре а ли за ци ју ме ра енер гет ске 
ефи ка сно сти,  ко ја ће из ла зи ти на те рен 
и ко ја ће  об ра ђи ва ти под не те при ја ве. 
Ин си сти ра ће се на ажур но сти ра да ове 
ко ми си је ка ко би гра ђа ни у што кра ћем 
ро ку ре а ли зо ва ли јед ну од ове две ме ре 
за ко ју се опре де ле. С. Џа ку ла

ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ

По ред за ме не сто ла ри је,
ове го ди не и ме ра за ме не ко тло ва

ЦРВЕ НИ КРСТ

Сед ма акци ја 
добро вољ ног 
дава ла штва

Сед ма акци ја добро вољ ног 
дава ла штва крви одр жа на је у 
рум ском Кул тур ном цен тру 
17. мар та. Била су при ја вље
на 62 дава о ца, крв је дало 
њих 50, а међу њима је осмо
ро, који су по први пут дали 
крв.

Како сазна је мо од Весне 
Лакај из Црве ног крста у 
Руми, који са Заво дом за 
тран сфу зи ју крви Вој во ди не и 
орга ни зу је ове акци је у рум
ској општи ни, пове ћа не су 
потре бе за свим крв ним гру
па ма, посеб но нул том. 

То пове ћа ње потре ба је 
после ди ца и што се, после 
ста би ли за ци је епи де миј ске 
ситу а ци је, поче ло са опе ра
ци ја ма паци је на та. Црве ни 
крст у Руми је у овој годи ни 
пла ни рао 22 акци је добро
вољ ног дава ла штва, али је 
14. јану а ра орга ни зо ва на и 
јед на ван ред на, а још јед на 
додат на биће реа ли зо ва на у 
авгу сту.

Акци ја је орга ни зо ва на у 
сарад њи са Заво дом за тран
сфу зи ју крви Вој во ди не, уз 
пошто ва ње свих про пи са них 
про це ду ра и пре вен тив них 
мера у циљу спре ча ва ња пре
но са виру са на акци ја ма при
ку пља ња крви.

Кон ти ну и ра но снаб де ва ње 
ком по нен та ма крви је нео п
ход но како би у сва ком тре
нут ку било довољ но крви за 
хит не и ван ред не ситу а ци је, 
витал но угро же не паци јен те, 
за тера пи ју онко ло шких боле
сни ка, као и пла ни ра не хирур
шке интер вен ци је.

С. Џ.
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ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ

Уре ђе ње
се ла

У Ве ли ким Ра дин ци ма у то ку су број
ни про јек ти ко ји ће зна чи ти ме шта ни ма, а 
сва ка ко ће до при не ти и леп шој сли ци овог 
ме ста. Из вр ше не су при пре ме за ас фла
ти ра ње пар кин га ис пред Цр кве Све тог Ар
хан ге ла Га ври ла, а пар кинг ће би ти уре ђен 
и ис пред се о ског Ло вач ког до ма. На сут је 
и ни ве ли сан и про стор ис пред игра ли шта 
Фуд бал ског клу ба „Бо рац“.  До бра вест за 
све љу би те ље фуд ба ла и на ви ја че „Бор ца“ 
је и по че так град ње три би на на ста ди о ну 
пр ва ка Град ске ли ге Срем ска Ми тро ви ца.

На кра ју, ни шта ма ње ва жни ра до ви на 
уре ђе њу атар ских пу те ва у три спо ред не 
ули це, као пре вен ци ја из но ше ња бла та на 
ко ло во зе у ули ца ма.

– Оно што смо обе ћа ли, то смо и ис пу
ни ли. Тру ди ли смо се да ослу шку је мо по
тре бе и же ље ме шта на и да им бу де мо 
на услу зи. Има ли смо иде ју и ам би ци ју, а 
Град нас је по др жао у то ме. Ра дин ци су 
пер спек тив но се ло, а ме шта ни за слу жу ју 
до бре жи вот не усло ве ка ко би оста ли ов де 
да жи ве и ства ра ју, ре клао је Ми лош Ке
кић, пред сед ник Ме сне за јед ни це Ве ли ки 
Ра дин ци.

Фи нан сиј ска сред ства су обез бе ђе на из 
бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Свет ски дан по зо ри шта за де цу
По во дом обе ле жа ва ња Свет ског 

да на по зо ри шта за де цу, 20. мар та, дан 
ра ни је, у по зо ри шту „До бри ца Ми лу ти
но вић у Срем ској Ми тро ви ци, одр жа на 
је деч ја пред ста ва „Сто но ги ца бро ја ли
ца“.

– На ше По зо ри ште „До бри ца Ми лу ти
но вић“ ни је по зо ри ште за де цу, али ми 
сва ке су бо те у 12 ча со ва има мо пред
ста ве за нај мла ђу пу бли ку. За то смо и 
од лу чи ли да им по све ти мо ову су бо ту, 
од но сно да је пра зну је мо, јер су де ца, 
ка ко сам ја ви ше пу та до са да ис та кла, 
нај зна чај ни ја пу бли ка. Они су бу ду ћа 
ин те лек ту ал на пер ја ни ца сре ди не и 
бу ду ћа по зо ри шна пу бли ка. Го сту је нам 
атрак тив на, нео бич на пред ста ва „Сто
но ги ца бро ја ли ца“, ко ја има успе ха код 
мла ђе пу бли ке, ани ми ра их, не ти пич на 
је и ве о ма до бро је оце ње на у струч ним 
кру го ви ма, из ја ви ла је в. д. ди рек то ра 
По зо ри шта „До бри ца Ми лу ти но вић“ 
Је ле на Јан ко вић.

Ова пред ста ва је ве о ма нео бич на и 
исто вре ме но ва жна за ма ли ша не Срем
ске Ми тро ви це, јер се пр во бит на иде ја 
о „Сто но ги ци бро ја ли ци“ ро ди ла баш 
ме ђу њи ма.

– „Сто но ги ца бро ја ли ца“ је је дан 
за јед нич ки на зив, пр вен стве но за књи гу 
и на уч ни скуп, а са да и за кон церт ко ји 
је осми шљен, осли кан, ожи вљен те лом 
и ру ка ма умет ни ка Ане Вр ба шки и Мар

ка Ди ња шког. Књи га је на ста ла пре 
шест го ди на, тач ни је пе сме, у при прем
ној пред школ ској гру пи. На ста ла је кроз 
спон тан вас пит но – обра зов ни рад, у 
ци љу раз во ја деч јег го во ра и ре а ли зо
ва ња го вор них, је зич ких и му зич ких ига
ра. Књи га ни је би ла у пла ну у то вре ме 
да се из да и да да нас ова ко аван ту ри
стич ки до ђе до успе ха, већ су де ца 
до шла до иде је, ка да смо већ ство ри ли 
и ску пи ли див не ри ме, за што не би смо 

на пра ви ли и њи хо ву игру? Ми смо 
њи хо ву же љу ис пу ни ли, а књи гу смо 
из да ли 2016. го ди не, а она као и сва ко 
де те аван ту ри стич ког ду ха ни је оста ла 
са мо у вр ти ћу и Ми тро ви ци, за жи ве ла 
је и у дру гим де ло ви ма Ср би је, ре кла је 
Ве сна Ста ни ми ро вић, вас пи та чи ца и 
ди рек тор Пред школ ске уста но ве „Сто
но ги ца“ .

А. П.
Фо то: Б. Т.

Је ле на Јан ко вић Ве сна Ста ни ми ро вић
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ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

Ре до ван ре жим ра да

С oб зирoм нa да је сма њен брoj хoспи
тaлизoвaних пaциjeнaтa кojи сe лeчe oд 
кoрoнa – вирусa, Oпш тa бoлницa Срeм
скa Mитрoвицa прeлaзи у „нeкoвид“  
рeжим рaдa, с тим штo ћe Одeљeњe 
урoлoгиje и дaљe oстaти у црвeнoj зoни, 
сa пoсeбним рeжимoм рaдa кojи je 
прoтoкoлисaн зa услoвe eпидeмиje кoви
да  19.  

С тим у вeзи, интeнзивнo сe рaди нa 
успoстaвљaњу свих нeoпхoдних услoвa 
зa oпeрaтивнe прoгрaмe, лeчeњe и 
диjaгнoстику, кao и зaкaзивaњe 
спeциjaлистичких и кoнтролних прeглeдa 
зa грaђaнe, путeм ИЗИС прoгрaмa. 
Пoсeтe пaциjeнтимa, кojи су смeшт eни у 
стaциoнaрнoм дeлу бoлницe и дaљe 
ни су дoзвoљeнe, мaскe су oбaвeзнe зa 
свe кojи улaзe у бoлнички прoстoр, a 
пaкeтe зa лeжeћe пaциjeнтe у oдeљeњи
мa Хирурш кoг сeкт oрa мoгућe je 
дoстaвљaти свaким дaнoм, у двa тeр
минa – oд 10 дo 11 са ти и oд 16 дo 17 
са ти, у прoстoр хoлa у Хирурш кoм блoку, 
уз прeтхoднo jaвљaњe рaднику нa пoр
тирници кoд рaмпe, нa улaзу у бoлницу.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Че сма по но во
у упо тре би

На ини ци ја ти ву жи те ља две срем ско
ми тро вач ке ме сне за јед ни це „Су тје ска“ и 
„Ни ко ла Те сла“, на ар те ској че сми ко ја 
ни је би ла у функ ци ји од 2005. го ди не, 
по но во је по те кла во да. Ме сна за јед ни ца 
„Су тје ска“ је у са рад њи са фир мом 
„Аква план“ из вр ши ла ра до ве на ре ви та
ли за ци ји ове че сме. Мо ле се сви гра ђа
ни да бу ду стр пљи ви и да у још увек не 
кон зу ми ра ју во ду са че сме, док не бу де 
спро ве де на ана ли за во де у на ред ним 
да ни ма. А. П.

Фо то: МЗ „Су тје ска“

ПРЕД СЕД НИЧ КИ ИЗ БО РИ 2022. ГО ДИ НЕ

Осам кан ди да та,
утвр ђе на из бор на ли ста

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја је на 
сед ни ци одр жа ној 6. мар та, раз мо три ла 
и до не ла ре ше ње ко јим се про гла ша ва 
др Ми лош Јо ва но вић из Бе о гра да, 
до цент Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, за кан ди да та за пред сед ни ка 
Ре пу бли ке на из бо ри ма рас пи са ним за 
3. април 2022. го ди не, на пред лог Ко а ли
ци је за Кра ље ви ну Ср би ју – ДСС.

Уз овај пред лог су под не те укуп но 
11.232 прав но ва ља не ове ре не пи сме не 
На овој ис тој сед ни ци Ре пу блич ка из бор
на ко ми си ја је до не ла ре ше ње ко јим се 
Здрав ко По нош из Бе о гра да, ди пло ми
ра ни ин же њер елек тро тех ни ке, про гла
ша ва за кан ди да та за пред сед ни ка ре пу
бли ке на пред лог Гру пе гра ђа на За ује
ди ње ну, пра вед ну и ста бил ну Ср би ју.

Уз овај пред лог  је под не то укуп но 
11.786 прав но ва ља них ове ре них пи сме
них из ја ва би ра ча да по др жа ва ју на ве де
ни пред лог кан ди да та.

На сед ни ци Ре пу блич ке из бор не ко ми
си је, одр жа ној 8. мар та, до не то је Ре ше
ње о про гла ше њу Ми ли це Ђур ђе вић 
Ста мен ков ски за кан ди да та за пред сед
ни ка ре пу бли ке.

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја је на 
сед ни ци  одр жа ној 9. мар та, до не ла 
ре ше ње ко јим се Алек сан дар Ву чић из 
Бе о гра да, ди пло ми ра ни прав ник, про
гла ша ва за кан ди да та за пред сед ни ка 
Ре пу бли ке на пред лог Ко а ли ци је Алек
сан дар Ву чић – За јед но мо же мо све, 
Срп ска на пред на стран ка (СНС), Со ци ја
ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) – Иви ца 
Да чић, Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра – 
Vajdasági Magyar Szövetség (СВМVMSZ) 
 Иштван Па стор  István Pásztor.

Уз овај пред лог је под не то укуп но 
148.846 прав но ва ља них ове ре них 
пи сме них из ја ва би ра ча да по др жа ва ју 
на ве де ни пред лог кан ди да та.

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја је на 
сед ни ци  одр жа ној 13. мар та до не ла 

ре ше ње ко јим се про гла ша ва Бо шко 
Об ра до вић за кан ди да та за пред сед ни ка 
Ре пу бли ке. Уз  кан ди да та је под не то 
укуп но 11.020 прав но ва ља них ове ре них 
пи сме них из ја ва би ра ча да по др жа ва ју 
на ве де ни пред лог кан ди да та.

На ис тој сед ни ци РИК је до нео ре ше
ње ко јим се про гла ша ва и кан ди да ту ра 
за пред сед ни ка ре пу бли ке проф. др 
Би ља не Стој ко вић. 

Уз пред лог кан ди да та је под не то укуп
но 10.585 прав но ва ља них ове ре них 
пи сме них из ја ва би ра ча да по др жа ва ју 
на ве де ни пред лог кан ди да та.

По том је на сед ни ци одр жа ној 15. мар
та РИК до нео ре ше ње о про гла ше њу

Ми ше Ва ци ћа за кан ди да та за пред
сед ни ка ре пу бли ке а пред лог је под не ла 
Гру па гра ђа на „Срп ски па три о та – Ми ша 
Ва цић“.

На ис тој сед ни ци РИК је до нео ре ше
ње о про гла ше њу Бран ке Ста мен ко вић 
за кан ди да та за пред сед ни ка Ре пу бли ке 
ко ји је под не ла Ко а ли ци ја Су ве ре ни сти 
– Са ша Ра ду ло вић (ДЈБ), Ми лан Ста ма
то вић (ЗС), др Јо ва на Стој ко вић (ЖЗС). 

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја је на 
сво јој 33. сед ни ци, ко ја је одр жа на 18. 
мар та, жре бом утвр ди ла ре до след кан
ди да та за пред сед ни ка Ре пу бли ке.

По што је по сту пак жре ба ре гу лар но 
спро ве ден, ре до след кан ди да та на 
ли сти кан ди да та за из бор пред сед ни ка 
ре пу бли ке је сле де ћи:

1. Ми ша Ва цић, ко га је пред ло жи ла 
Гру па гра ђа на „Срп ски па три о та – Ми ша 
Ва цић“.

2. Проф. др Би ља на Стој ко вић, ко ју је 
пред ло жи ла Гру па гра ђа на „Мо ра мо  
Би ља на Стој ко вић пред сед ни ца Ср би
је“.

3. Бран ка Ста мен ко вић, ко ју је пред
ло жи ла Ко а ли ци ја Су ве ре ни сти – Са ша 
Ра ду ло вић (ДЈБ), Ми лан Ста ма то вић 
(ЗС), др Јо ва на Стој ко вић (ЖЗС).

4. Здрав ко По нош, ко га је пред ло жи

ла Гру па гра ђа на „За ује ди ње ну, пра
вед ну и ста бил ну Ср би ју“.

5. Ми ли ца Ђур ђе вић Ста мен ков ски, 
ко ју је пред ло жи ла Срп ска стран ка 
За вет ни ци.

6. Алек сан дар Ву чић, ко га је пред ло
жи ла Ко а ли ци ја Алек сан дар Ву чић  
За јед но мо же мо све, Срп ска на пред на 
стран ка (СНС), Со ци ја ли стич ка пар ти ја 
Ср би је (СПС)  Иви ца Да чић, Са вез вој
во ђан ских Ма ђа ра  Vajdasági Magyar 
Szövetség (СВМVMSZ)  Иштван 
Па стор  István Pásztor;

7. Др Ми лош Јо ва но вић, ко га је пред
ло жи ла Ко а ли ци ја за кра ље ви ну Ср би ју 
– ДСС.

8. Бо шко Об ра до вић, ко га је пред ло
жи ла Ко а ли ци ја: Срп ски по крет Две ри 
– Па три от ски блок за об но ву Кра ље ви
не Ср би је.

Редослед кандидата
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ПЕЋИН ЦИ: КРУ НА ДОСТИГ НУ ЋА НА СПОРТ СКИМ БОРИ ЛИ ШТИ МА

Доде ље не Годи шње спорт ске 
награ де „Раз во ја спор то ва“

Осма по реду све ча ност доде ле Годи
шње спорт ске награ де Спорт ског саве за 
„Раз вој спор то ва“ оку пи ла је 18. мар та у 
Спорт ској хали у Доњем Товар ни ку нај
бо ље међу нај бо љи ма у пећи нач ком 
спор ту.

Пред сед ник Општи не Пећин ци Сини
ша Ђокић је нагла сио да је општин ско 
руко вод ство као при о ри тет не циље ве, 
поред раз во ја при вре де и инфра струк ту
ре, поста ви ло школ ство, здрав ство и 
спорт. Како је рекао, школ ство – да би 
нам деца била обра зо ва на, здрав ство – 
да би била здра ва, и спорт – да бисмо 
децу са ули це пре ве ли на спорт ска бори
ли шта, како би од нај ра ни јег узра ста 
раз ви ла здрав начин живо та и тежњу да 
радом, бор бе но шћу и уче њем поме ра ју 
гра ни це сво јих могућ но сти.

– За непу ну деце ни ју, Општи на Пећин
ци уло жи ла је сто ти не мили о на, што 
буџет ских сред ста ва, што сред ста ва 
обез бе ђе них од виших нивоа вла сти, у 
изград њу овог модер ног спорт ског објек
та у коме се вече рас нала зи мо, обно ву 
фискул тур них сала у шко ла ма, фуд бал
ских ста ди о на, као и у обно ву и изград њу 
тере на за мале спор то ве и деч јих игра
ли шта у свим насе љи ма наше општи не. 
Подр шку спор ти сти ма пру жа ли смо и 
кроз набав ку спорт ске опре ме, спорт ских 
рекви зи та и финан си ра ње тро шко ва так
ми че ња. Лавов ски део посла у уна пре ђе
њу усло ва за раз вој спор та, као и у оку
пља њу и него ва њу мла дих и тален то ва
них спор ти ста, оба вио је упра во Спорт
ски савез „Раз вој спор то ва“. Вече рас, 

када се освр нем на све резул та те који ма 
су нас у послед њих неко ли ко годи на 
обра до ва ли наши спор ти сти, и када 
погле дам ову ведру, здра ву и раз и гра ну 
мла дост, знам да се ула га ње испла ти ло 
– иста као је први човек пећи нач ке општи
не, и додао да ће локал на само у пра ва 
наста ви ти са ула га њи ма док сва ко дете, 
сва ки мла ди човек не буду има ли иде ал
не усло ве за бавље ње спор том.

Општи на Пећин ци и Спорт ски савез 
„Раз вој спор то ва” број ним мера ма, већ 
годи на ма, насто је да мла де усме ре у 
прав цу ком плет ног пси хо – физич ког раз
во ја, увек има ју ћи на уму да је поред 
физич ког раз во ја, за фор ми ра ње ком
плет не лич но сти, изу зет но зна ча јан про
цес обра зо ва ња, те тако не награ ђу ју 
само спорт ске резул та те већ и достиг ну
ћа у уче њу. Уче ни ке који пости жу нај бо
ље резул та те у уче њу и у школ ском 
спор ту награ ђу ју бес плат ним лето ва
њем, мла ди свих узра ста има ју при ли ку 
да на пећи нач ким базе ни ма упи шу бес
плат ну шко лу пли ва ња, а за одлич не 
уче ни ке је улаз на пећи нач ке базе не 
бес пла тан током целе купа ли шне сезо
не.   

Од свог настан ка, кра јем 2013. годи не 
„Раз вој спор то ва“ је био и остао кров на 
орга ни за ци ја у пећи нач кој општи ни са 
јед ним једи ним циљем, а то је, про мо ци
ја, попу ла ри за ци ја и раз вој спорт ских 
актив но сти у општи ни, као и ства ра ње 
усло ва да се што више мла дих, али и 
оних ста ри јих, окре не актив ном бавље
њу спор том. Милан Ђокић, секре тар 

Спорт ског саве за, рекао је да када се 
освр ну на пут који су пре шли у ових 
девет годи на посто ја ња, виде непо бит не 
ретул та те. Савез тре нут но оку пља 44 
спорт ска клу ба и орга ни за ци је, и пре ко 
2000 актив них спор ти ста.

– Све то не би било могу ће да од 
самог осни ва ња нисмо има ли без ре зер
вну подр шку пећи нач ке локал не само у
пра ве и без пожр тво ва ног рада прет ход
ног руко вод ства Спорт ског саве за, али 
ни без спорт ских рад ни ка који су свој 
живот посве ти ли узга ја њу мла дих тале
на та, и нарав но без мла дих тален то ва
них људи који не жале рада, тру да и 
зно ја како би свој тале нат пре то чи ли у 
врхун ске резул та те – рекао је Ђокић.

Годи шња спорт ска награ да је сва ка ко 
кру на све га оно га што су спор ти сти из 
пећи нач ке општи не пости гли на спорт
ским бори ли шти ма. 

У кате го ри ји сени о ра титу лу нај у спе
шни јег спор ти сте за 2021. годи ну понео 
је Душан Мари чић фуд ба лер ФК „Срем“ 
из Срем ских Миха ље ва ца, нај у спе шни ја 
спор тист ки ња је Мари ја Про да но вић 
чла ни ца Гире вој спорт клуб Пећин ци, 
док је нај бо ља сени ор ска еки па у про те
клој годи ни ФК „Доњи Срем 2015“ из 
Пећи на ца.

У кате го ри ји јуни о ра нај бо љи спор ти
ста је Бојан Лазић, мла ди фуд ба лер ФК 
„Сло бо да“ из Доњег Товар ни ка, нај бо ља 
спор тист ки ња је Ката ри на Жежељ одбој
ка ши ца ОК „Мла дост 07“ из Пећи на ца, а 
нај бо ља спорт ска еки па је Шко ла фуд ба
ла „Сло бо да“ из Доњег Товар ни ка.

Са доделе Годишњих спортских награда
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Ра до ви на уре ђе њу зо на 
основ них шко ла у Су бо ти
шту, Срем ским Ми ха љев ци
ма и Кар лов чи ћу за по че ли су 
че твр так, 17. мар та. У окви ру 
ра до ва, би ће по ста вље ни 
успо ри ва чи са о бра ћа ја – ле
же ћи по ли цај ци и хо ри зон
тал на и вер ти кал на са о бра
ћај на сиг на ли за ци ја у зо на ма 
шко ла у сва три на се ља.

Пред сед ник Оп шти не Пе
ћин ци Си ни ша Ђо кић ка же 
да ће овом ин ве сти ци јом 
зна чај но би ти по ве ћа на без
бед ност де це на пу ту до шко
ле.

– Ка да се за вр ше ра до ви 
у ова три на се ља, има ће мо 
са о бра ћај но уре ђе не зо не 
шко ла и успо ри ва че са о бра
ћа ја у свим на се љи ма на ше 
оп шти не, што ја сно по ка зу је 

да нам је без бед ност де це у 
са о бра ћа ју је дан од при о ри
те та – ис та као је Ђо кић.

Ова ин ве сти ци ја вред
на је 1,8 ми ли о на ди на ра, а 

ре а ли за ци ју су фи нан си ра ју 
По кра јин ски скре та ри јат за 
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство 
и са о бра ћај и Оп шти на Пе
ћин ци.

У кате го ри ји школ ског спор
та титу лу нај бо љег понео је 
Стра хи ња Ради во је вић уче
ник ОШ „Душан Јер ко вић Уча“ 
из Шима но ва ца, нај бо ља 
спор тист ки ња је Неве на Ива
нић ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“ из Пећи на ца, а из пећи
нач ке сред ње Тех нич ке шко
ле „Милен ко Вер кић Неша“ 
титу лу нај бо љих поне ли су 
спор ти ста Милош Јан ко вић и 
спор тист ки ња Тама ра Суде
тић. Нај бо љи настав ник 
физич ког вас пи та ња дру гу 
годи ну за редом је Мили ца 
Ђур ђе вић из пећи нач ке ОШ 
„Сло бо дан Бајић Паја“, а 
самим тим и шко ла која је 
пости гла нај за па же ни је резу
та те на спорт ским так ми че
њи ма је пећи нач ка шко ла. 

У име награ ђе них при сут
ни ма се обра ти ла Мили ца 
Ђур ђе вић, која се том при ли
ком захва ли ла Спорт ском 
саве зи и Општи ни Пећин ци 
на помо ћи и подр шци у обла
сти спор та, коју, како је рекла, 
доби ја ју већ дуги низ годи на, 
као и да је њена награ да 
резул тат зајед нич ког рада ње 
и њених коле га, али и уче ни ка 
и роди те ља пећи нач ке шко ле.

„Раз вој спор то ва“ и ове 
годи не награ дио је заслу жне 
спорт ске рад ни ке у про те клој 
годи ни – нај за слу жни ји спорт
ски рад ник је Сре та Кока но
вић из Попи на ца, нај бо љи 
спорт ски рад ник је Сини ша 
Сарић из Доњег Товар ни ка, а 
нај бо љи тре нер у 2021. годи
ни је Милош Ђокић, тре нер 
ФК „Сло бо да“ из Доњег Товат
ни ка. Тако ђе, Спорт ски савез 
није забо ра вио ни оне, који су 
сво јом подр шком дали зна ча
јан допри нос врхун ским 
резул та ти ма Спорт ског саве
за, те су пла ке те за уна пре ђе
ње спор та у пећи нач кој 
општи ни доби ли Општи на 
Пећин ци, Поли циј ска ста ни ца 
Пећин ци и Ловач ко дру штво 
„Доњи Товар ник“. Као и сва ке 
годи не, поред при зна ња нај у
спе шни ји ма, Спорт ски савез 
је клу бо ви ма чла но ви ма, 
основ ним шко ла ма и сред њој 
шко ли доде лио вред не покло
не.

Логи стич ку подр шку у орга
ни за ци ји доде ле Годи шњих 
спорт ских награ да Спорт ског 
саве за „Раз вој спор то ва”, као 
и сва ке годи не, пру жио је Кул
тур ни цен тар Пећин ци, а све
ча ност је обо га ће на кул тур но 
– умет нич ким про гра мом, 
током којег су насту пи ли чла
но ви КУД „Извор Доњи Товар
ник” који су од чети ри коре о
гра фи је, две пре ми јер но 
изве ли, док је сво јим гла сом 
све ча ност ј уве ли ча ла и мла
да вокал на солист ки ња Тео
до ра Радо са вље вић.

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Успо ри ва чи са о бра ћа ја
пред свим шко ла ма

БРЕ СТАЧ

Рекон стру и са на
атар ска ћупри ја

Завр ше ни су радо ви на 
рекон струк ци ји атар ске 
ћупри је у Бре ста чу, на кра
ју Јаго ди не ули це, која се 
недав но дели мич но уру ши
ла и поста ла небе збед на за 
кори шће ње. Поред тога што 
је бре стач ким  пољо при вред
ни ци ма оне мо гу ћа ва ло  без
бе дан при ступ јед ном делу 
ата ра, уру ша ва ње је дове ло 
и до заче пље ња ћупри је, па 
су се при ли ком обил ни јих 
пада ви на око ћупри је  ства

ра ле  водо ле жи не.
Пред сед ник Саве та месне 

зајед ни це Бре стач Бра ни
слав Кова че вић захва лио се 
на брзој реак ци ји Општи ни 
Пећин ци и Водо при вред ном 
пред у зе ћу „Гало ви ца“ који су 
суфи нан си ра ли радо ве.

– Због пољ ских радо ва који 
су већ у току, било нам је вео
ма важно да се ћупри ја попра
ви у што кра ћем року и да се 
пољо при вред ни ци ма који 
има ју њиве у овом делу ата

ра обез бе ди сигу ран при ступ 
пар це ла ма. Морам да истак
нем да су  и локал на  само
у пра ва и „Гало ви ца“ реа го
ва ле брзо,  пости гле дого вор 
да зајед нич ки финан си ра ју 
радо ве, и за само десе так 
дана про блем је откло њен – 
изја вио је Кова че вић и додао 
да бре стач ки рата ри могу без
бед но да наста ве са сезон
ским радо ви ма, као и да ће се 
атмос фер ске пада ви не сада 
нео ме та но одли ва ти у канал.
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У јед ном од нај ма њих села у ири шкој 
општи ни, Добро до лу, у току су радо ви на 
рекон струк ци ји згра де Месне зајед ни це 
и то радо ви пла ни ра ни дру гом фазом.

– Овај про је кат је изу зет но важан за 
мешта не Добро до ла, јер су после дужег 
вре ме на конач но доби ли ком плет но 
рекон стру и сан про стор, који ће моћи да 
кори сте и где ће моћи да про во де сло
бод но вре ме – иста као је Тихо мир Сто ја
ко вић, пред сед ник Оппшти не, при ли ком 
оби ла ска радо ва на згра ди.

Под се ти мо, у првој фази радо ва на 

сана ци ји овог објек та ком плет но је ура
ђен кров, а обно вље на је и сто ла ри ја и 
фаса да, док је дру гом фазом рено ви ра
на ком плет на уну тра шњост згра де. 

– Иако у Добро до лу живи мање од 
100 ста нов ни ка, наш је циљ био да и у 
ова ко малом селу жите љи има ју леп ши 
про стор, како за оку пља ње, тако и за рад 
Месне зајед ни це. За прву фазу је локал
на само у пра ва  опре де ли ла 700.000 
дина ра, а за дру гу додат них око 300.000 
дина ра – каже Тихо мир Сто ја ко вић.

С. Џаку ла

ДОБРО ДОЛ

Дру га фаза обно ве 
згра де Месне зајед ни це

Уре ђе ње уну тра шњо сти обје кта у Добро до лу

ВРД НИК

Сред ства за котлар ни цу
у врти ћу „Вила“

Међу 35 локал них само у
пра ва са који ма је 18. мар та 

мини стар ка зашти те живот не 
сре ди не Ире на Вујо вић пот

пи са ла уго во ре била је и ири
шка општи на. Уго вор је пот
пи сао пред сед ник Општи не 

Тихо мир Сто ја ко вић, а доби
је но је 2,5 мили о на дина ра.
С обзи ром на то да је реч о 
сред стви ма за реа ли за ци ју 

про је ка та заме не котлар ни ца 
у јав ним уста но ва ма и инди
ви ду ал них ложи шта у дома

ћин стви ма широм Срби је, 
ири шка општи на је кон ку ри

са ла за набав ку, заме ну, 
рекон струк ци ју и сана ци ју 

котлар ни це за гре ја ње у врти
ћу „Вила“ у Врд ни ку.

С. Џ.

ПАР ЛА МЕ ТАР НИ ИЗБО РИ

Кан ди да ти из Сре ма
Репу блич ка избор на коми си ја је као 

17. по реду про гла си ла избор ну листу 
„Оте те бебе Ана Пејић“ за пар ла мен
тар не избо ре 3. апри ла. Пред ла гач 
ове листе је ГГ „Оте те бебе Ана 
Пејић“. На овој листи се нала зи 27 
кан ди да та за репу блич ке посла ни ке, 
а међу њима је и пет кан ди да та из 
Сре ма. Носи лац листе и прва на 
листи је Ана Пејић, дипло ми та ни еко
но ми ста из Руме, под ред ним бро јем 
3. Љуби ца Митро вић, рад ник, кон
фек циј ски кро јач из Руме, а под ред
ним бро јем 6. Љуби на Катић, машин
ски тех ни чар из Руме. На ред ном 
бро ју 14. је Јован Жив ко вић, пен зи о
нер из Инђи је, а под ред ним бро јем 
22. Сања Крстић, про фе сор раз ред не 
наста ве из Срем ске Митро ви це. С. Џ.

СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ

Стихозборје
у Петковици

Светски дан поезије писци 
Књижевне заједнице Сремска 
Митровица су обележили у недељу, 
20. марта у Манастиру Петковица у 
Шишатовцу. Манастир Петковица 
захваљујући игуманији Антонини 
Симић, која је песник и члан Књижевне 
заједнице Сремска Митровица 
сабира не само вернике, већ и све 
оне који љубе културу, књижевност и 
уметност. У нашој прошлости, 
манастири су били прва стецишта 
писмености и српске културе, и како 
рече мати Антонина: „Бог је поезија“. 
Говорити поезију у Петковици је било 
и богоугодно дело.  Поред писаца 
Књижевне заједнице Сремска 
Митровица, који су говорили своје 
песме учествовала је и етно – група 
„Храм“, хор из Добановаца и гуслар 
Петар Манојловић из Београда. 
Писци Књижевне заједнице су 
поклонили своје књиге за манастирску 
библиотеку. И кад пођете у Петковицу 
понесите књигу на дар. 

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Наста вља се
озе ле ња ва ње 

330 нових сад ни ца дрве ћа на раз ли
чи тим лока ци ја ма у општи ни Инђи ја 
заса ђе но је у прва два месе ца ове 
годи не. Како су иста кли пред став ни ци 
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа „Кому на
лац“, пове ћа ње шум ског фон да биће 
наста вље но и у наред ном пери о ду као 
један од при о ри тет них зада та ка локал
не само у пра ве. Про те клих дана, рад
ни ци „Кому нал ца“ фор ми ра ли су дру ги 
ред дрво ре да уз сао бра ћај ни цу Нови 
Кар лов ци – Нови Слан ка мен. Про шле 
годи не заса ђе но је пре ко 3670 сад ни ца 
пла та на, хра ста лужња ка, бора, кугла
стог багре ма, липа, кесте на и туја.
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САРАД ЊА ВИСО КЕ ШКО ШЕ „СИР МИ ЈУМ“ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ И ФАКУЛ ТЕ ТА 
ТЕХ НИЧ КИХ НАУ КА НОВИ САДА

Пре зен то ва ни крат ки
сту диј ски про гра ми

Про фе со ри Висо ке шко ле „Сир ми јум“ ће бити заду же ни за изво ђе ње наста ве из 
гру пе општих пред ме та, док би про фе со ри са Факул те та тех нич ких нау ка изво ди ли 
наста ву из апли ка тив но ори јен ти са них пред ме та. У овом циљу Висо ка шко ла „Сир
ми јум“ пла ни ра опре ма ње спе ци јал не лабо ра то ри је која би била наме ње на обу ци из 
савре ме них инфор ма ци о них и иден ти фи ка ци о но  кому ни ка ци о них тех но ло ги ја које 
се при ме њу ју у про из вод ној и скла ди шној логи сти ци

У Град ској кући у Срем ској 
Митро ви ци у петак 18. мар та 
одр жа на је пре зен та ци ја крат
ких про гра ма сту ди ја које 
Висо ка шко ла стру ков них сту
ди ја „Сир ми јум“ у сарад њи са 
про фе со ри ма Факул те та тех
нич ких нау ка Нови Сад пла
ни ра да покре не у наред ном 
пери о ду. Пре зен та ци ји су при
су ство ва ли пред став ни ци 
град ске упра ве на челу са 
гра до на чел ни цом Све тла ном 
Мило ва но вић и дирек то ром 
Реги о нал не при вред не комо
ре Срем ска Митро ви ца Пре
дра гом Муј ки ћем, као и пред
став ни ци заин те ре со ва них 
ком па ни ја из срем ског окру га.

И увод ној речи дирек то ра 
Висо ке шко ле „Сир ми јум“ 
про фе со ра Деја на Сави че ви
ћа је истак ну та жеља и амби
ци ја да ова висо ко школ ска 
уста но ва, која је већ уве ли ко 
пре по зна та и пози ци о ни ра на 
на пољу дру штве но  хума ни
стич ких нау ка, започ не свој 
раз вој и у пољу тех нич ко  
тех но ло шких нау ка и тако 
омо гу ћи даљи, још дина мич
ни ји, раз вој како ове висо ко
школ ске уста но ве тако и чита
вог гра да и реги о на. 

Након тога је  шеф Кате дре 
за логи сти ку и интер мо дал ни 
тран спорт Факул те та тех нич
ких нау ка про фе сор Марин ко 
Масла рић одр жао је пре зен
та ци ју два крат ка про гра ма 
сту ди ја: При ме ње на логи сти
ка и Лидер ство у про из вод њи. 
По речи ма про фе со ра Масла
ри ћа, оправ да ност покре та ња 
ова кве врсте сту диј ских про
гра ма се огле да у реал ним 
зах те ви ма при вре де за обра
зо ва ним кадро ви ма на пољу 
логи сти ке, ауто мо тив, машин
ске и пре храм бе не инду стри
је, као и у нео п ход но сти кон
стант ног уса вр ша ва ња и обу
ке рад ни ка. 

Град Срем ска Митро ви ца је 
део јед ног логи стич ког тро у
гла Срем ска Митро ви ца – 
Нови Сад – Нови Бео град који 

пред ста вља про стор на којем 
је лоци ран нај ве ћи број логи
стич ких, ауто мо тив и ком па
ни ја метал ске и машин ске 
инду стри је на којем се гене
ри ше око 70 одсто укуп ног 
БДПа Репу бли ке Срби је. 
Пораст бро ја ком па ни ја и 
оби ма њихо вог посло ва ња 
дове шће у наред ном пери о ду 
до потен ци јал ног недо стат ка 
ква ли тет ног кадра. Тако ђе, 
даљи раст атрак тив но сти 
овог реги о на у погле ду запо
шља ва ња ути ца ће и на пове
ћа ње сто пе флук ту а ци је рад
ни ка. Ува жа ва ју ћи ове чиње
ни це, како је то иста као про
фе сор Масла рић, за оче ки ва
ти је да ком па ни је инве сти ра
ју у кон стан ту обу ку и уса вр
ша ва ње сво јих рад ни ка, јер 
ће само на тај начин бити у 
могућ но сти да одго во ре наве
де ним иза зо ви ма пора ста 
потра жње и флук ту а ци је 
запо сле них. Као при ро дан 
одго вор на ове потре бе јави
ла се и иде ја да Висо ка шко
ла „Сир ми јум“ у сарад њи са 
коле га ма са Факул те та тех
нич ких нау ка осми сли и пону
ди крат ке сту диј ске про гра ме 
који ће тра ја ти годи ну дана (2 

семе стра  60 ЕСПБ) и који ће 
омо гу ћи ти сти ца ње ужих и 
функ ци о нал них зна ња и 
вешти на нео п ход них за оба
вља ње кон крет них зада та ка 
из наве де них обла сти.

У детаљ ној пре зен та ци ји 
наве де них про гра ма, про фе
сор Масла рић је иста као да 
су у пита њу про гра ми који 
одго ва ра ју нивоу висо ко школ
ског обра зо ва ња, да ће бити 
апли ка тив но ори јен ти са ни и 
раз ви је ни на осно ву потреб
них ком пе тен ци ја запо сле них 
при чему ће кон крет на струк
ту ра про гра ма бити флек си
бил на и при ла го дљи ва кон
крет ним зах те ви ма ком па ни
ја. Сту диј ски про гра ми ће 
бити фор ми ра ни на бази лан
ца зна ња који пове зу ју сва ки 
пред ви ђе ни пред мет у сту диј
ском про гра му, и сва ку 
настав ну једи ни цу у том пред
ме ту, са потреб ним зна њем 
као изла зном ком пе тен ци јом. 

Про фе со ри Висо ке шко ле 
„Сир ми јум“ ће бити заду же ни 
за изво ђе ње наста ве из гру пе 
општих пред ме та, док би про
фе со ри са Факул те та тех нич
ких нау ка изво ди ли наста ву 
из апли ка тив но ори јен ти са

них пред ме та. У овом циљу 
Висо ка шко ла „Сир ми јум“ 
пла ни ра опре ма ње спе ци јал
не лабо ра то ри је која би била 
наме ње на обу ци из савре ме
них инфор ма ци о них и иден
ти фи ка ци о но  кому ни ка ци о
них тех но ло ги ја које се при
ме њу ју у про из вод ној и скла
ди шној логи сти ци. 

За крај, про фе сор Масла
рић је навео да су ком пе тен ти 
изво ђа чи, ква ли те тан настав
ни мате ри јал и савре ме не 
настав не мето де, као и сло
бо да у кре и ра њу настав них 
једи ни ца пред ме та и флек си
бил на орга ни за ци ја наста ве, 
гарант да ће ови крат ки про
гра ми сту ди ја оправ да ти свој 
циљ и више него задо во љи ти 
оче ки ва ња заин те ре со ва них 
ком па ни ја и поје ди на ца који 
желе да се уса вр ша ва ју или 
пре ква ли фи ку ју за рад у ови
ма обла сти ма. 

У диску си ји која је усле ди ла 
након одр жа них пре зен та ци ја 
закљу че но је да би пла ни ра
ни крат ки про гра ми сту ди ја 
могли да кре ну са упи сом 
пола зни ка већ од окто бра 
2022. годи не.

М. Н. 

Про фе сор Марин ко Масла рић држи пре зен та ци ју 
два нова сту диј ска про гра ма у Срем ској Митро ви ци
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ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Уско ро нови дуал ни
обра зов ни про фил

У Тех нич кој шко ли у Ста рој Пазо ви већ 
неко ли ко годи на уче ни ци на сме ру меха
ни чар мотор них вози ла успе шно пога ђа
ју наста ву по дуал ном моде лу обра зо ва
ња. Шко ла има изу зет но добру сарад њу 
са ком па ни ја ма на тери то ри ји општи не 
Ста ра Пазо ва  и нада ју се про ши ри ва њу 
бро ја пред у зет ни ка с који ма ће сара ђи
ва ти.  Про шле годи не су уве де на два 
нова про фи ла по овом моде лу наста ве 
– опе ра тер машин ске обра де и бра вар 
зава ри вач, а нови на од сле де ћег сеп тем
бра биће сер ви сер тер мич ких и рас хлад
них уре ђа ја.

– Наш циљ је да про ши ри мо број шко
ла, које ће у окви ру дуал ног обра зо ва ња. 
Надам се већ сле де ће годи не  да ћемо 
кроз обра зов не про фи ле опе ра тер 
машин ске обра де и бра вар зава ри вач 
про ши ри ти круг са пред у зет ни ци ма, а од 
наред не школ ске годи не пла ном упи са 
смо пла ни ра ли још један дуал ни тро го
ди шњи обра зов ни про фил, а то је сер ви
сер тер мич ких и рас хлад них уре ђа ја, 

каже Саша Ђекић, дирек тор Тех нич ке 
шко ле у Ста рој Пазо ви

Обра зов ни про фи ли се уво де пра те ћи 
потре бе при вре де, а за дуал но обра зо
ва ње је карак те ри стич но да се већи део 
наста ве изво ди у ком па ни ја ма.

– Уче ни ци се у реал ном окру же њу упо
зна ју и са већим бро јем ала та, савре ме
ним тех но ло ги ја ма, па чак и са соци јал
ним и хије рар хиј ским усло ви ма које вла
да ју у сва кој ком па ни ји. 

Пред ност сред ње струч не шко ле је та 
што уче ни ци након завр шет ка могу да се 
запо сле  или да наста ве да се шко лу ју, 
нагла ша ва Саша Ђекић, дирек тор Тех
нич ке шко ле у Ста рој Пазо ви.  Поред 
тога , сви модер ни зо ва ни про фи ли сада 
има ју у завр шној годи ни пред мет пред у
зет ни штво,  где се ста вља акце нат на 
раз вој пред у зет нич ког духа.  Ове школ
ске годи не у пла ну је упис седам оде ље
ња са по 30 уче ни ка нај ви ше у обла сти 
машин ства, затим гра фи чар ства и сао
бра ћа ја.   Зден ка Кожик

ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР ЈОВАН 
ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ“

Лабо ра то ри ја у 
Ста рим Банов ци ма

Лабо ра то ри ја при Дому здра вља 
„Др Јован Јова но вић Змај“, амбу лан те 
у Ста рим Банов ци ма, поно во је поче
ла са радом од поне дељ ка, 21. мар
та.  Узор ко ва ње мате ри ја ла се оба
вља сва ког рад ног дана од 7 до 8.30 
часо ва за све редов но зака за не паци
јен те, а резул та ти се могу пре у зе ти 
код иза бра ног лека ра сле де ћег дана. 
Лабо ра то ри ја је функ ци о ни са ла и пре 
коро не, међу тим, услед вели ке потре
бе за меди цин ским осо бљем у црве
ној зони, затим на вак ци нал ном пунк
ту, али и обо ље ва њаа самог осо бља, 
орга ни за ци ја рада ове здрав стве не 
уста но ве је мора ла да се при ла го ђа
ва ситу а ци ји, тако да су ста нов ни ци 
Поду на вља у ста ро па зо вач кој општи
ни за потре бе лабо ра то риј ских ана
ли за дола зи ли у Дом здра вља у Ста
рој Пазо ви. С обзи ром на то да сада 
има мо повољ ни ју епи де миј ску ситу а
ци ју, лабо ра то ри ја је поно во наста ви
ла са радом.

КВИЗ КОЈИ ПОД СТИ ЧЕ
КРЕ А ТИВ НОСТ 
Мату ран ти
Еко ном ске
шко ле побе ди ли

Дру го полу го ди ште је у зна ку так
ми че ња и сва ки вид про ве ре зна ња је 
добар, сма тра ју педа го зи. Кра јем 
фебру а ра, мату ран ти ста ро па зо вач ке 
Гиман зи је „Бран ко Ради че вић“, Тех
нич ке и Еко ном ско – трго вин ске  шко
ле „Вук Кара џић“ су са још пет шко ла 
из Срби је уче ство ва ли на кви зу који 
орга ни зу је Висо ка шко ла модер ног 
бизни са из Бео гра да. Еко ном ци Вла
ди слав Губеч ка и Нико ла Џодан из 
оде ље ња финан сиј ски адми ни стра
тор  су  осво ји ли прво место. Квиз  
„Modern Busi ness Chal len ge” има за 
циљ да под стак не кре а тив ност и 
пред у зет нич ке спо соб но сти код сред
њо шко ла ца.Так ми че ње је држа но на 
даљи ну, а тести ра се зна ње из обла
сти опште кул ту ре, мар ке тин га и 
менаџ мен та, слич но је кви зу„Сла га
ли ца“, кажу ови успе шни мом ци. 
Потреб но је сва ко днев но се о све му 
инфор ми са ти и упра во интер нет 
кори сти ти за про ши ри ва ње свог зна
ња.

– Еко ном ска шко ла је и прет ход них 
годи на уче ство ва ла на овом кви зу, 
пре три годи не тако ђе била прва.  
Гене рал но је при мет но да посто ји 
сла би је заин те ре со ва ност уче ни ка за 
так ми че ња из општих пред ме та, ово 
је било забав ног карак те ра,  на шта 
их тре ба под сти ца ти, јер сва ки вид 
про ве ре зна ња је добар, сма тра 
педа гог Бра ни сла ва ДобрићБоја но
вић. З. К.

НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА, СТА РА ПАЗО ВА

Пред ста вљен
часо пис „Једре њак“

У циљу пред ста вља ња нови јег срп ског 
песни штва за децу, у поне де љак, 14. 
мар та, у Народ ној библи о те ци „Доси теј 
Обра до вић“ у Ста рој Пазо ви орга ни зо ва
но књи жев но вече.  Сво је сти хо ве посве
ће не мла ђој чита лач кој публи ци су гово
ри ли Миле на Севе ро вић, песни ки ња и 
деч ји сто ма то лог, који живи и ради у 
Ста рој Пазо ви, Мио мир Милин ко вић,  

аутор Анто ло ги је срп ске пое зи је за децу,  
и књи жев ник  Милу тин Ђурич ко вић. 
Ујед но су про мо ви са ли часо пис „Једре
њак“, који је пре две годи не покре нуо 
Инсти тут за деч ју књи жев ност. Сада је из 
штам пе иза шао дру ги број, а у њему се 
нала зе и сти хо ви Миле не Севе ро вић. 
Орга ни за тор књи жев не вече ри је била 
ста ро па зо вач ка библи о те ка. З. К.
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ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Уре ђе ње пар ко ва
и сад ња но вог др ве ћа

У то ку су ра до ви на по ста вља њу са вре ме не 
те ре та не на отво ре ном у Пар ку Да ни це Јо ва
но вић у Бе шки. Ка ко су ис та кли пред став ни ци 
Оп шти не Ин ђи ја, пред ви ђе но је по ста вља ње 
са вре ме не гу ме не под ло ге и мо би ли ја ра. 
Та ко ђе, би ће по ста вље на и јав на ра све та. 
Вред ност свих ра до ва ко ји се фи нан си ра ју из 
бу џе та Оп шти не Ин ђи ја из но си 2,35 ми ли о на 
ди на ра.

Осим по ста вља ња те ре та не на отво ре ном у 
Бе шки, да ни ма уна зад рад ни ци Јав ног ко му
нал ног пред у зе ћа „Ко му на лац“ ан га жо ва ни су 
на ра до ви ма у скло пу ак ци је, ко ја се од но си на 

за ме ну и по прав ку до тра ја лих и по ло мље них 
клу па и пар ков ских мо би ли ја ра на ви ше ло ка
ци ја у ши рем цен тру Ин ђи је. У Пар ку кра љи це 
Ма ри је у Ин ђи ји за ме ње не су че ти ри клу пе а у 
на ред ном пе ри о ду би ће за ме ње но још 11 
по ло мље них клу па.

Ка ко су по твр ди ли пред став ни ци „Ко му нал
ца“, у то ку је и об но ва др во ре да ке сте на из ме
ђу Кул тур ног цен тра и Же ле знич ке ста ни це у 
Ин ђи ји. Око 20 сад ни ца ди вљег ке сте на и 20 
сад ни ца пла та на би ће за са ђе но на овом по те
су, а др ве ће је до ни ра ло Јав но пред у зе ће 
„Ср би ја шу ме“. М. Ђ.

Сад ња ке сте ња код Кул тур ног цен тра у Ин ђи ји

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Пот пи сан уго вор за енер гет ску 
сана ци ју поро дич них кућа

Пред став ни ци Општи не Инђи
ја недав но су пот пи са ли уго вор 
са Мини стар ством рудар ства и 
енер ге ти ке Репу бли ке Срби је о 
енер гет ској сана ци ји стам бе них 
згра да, поро дич них кућа и ста но
ва у вред но сти 12 мили о на дина
ра. Како је иста као пред сед ник 
те срем ске локал не само у пра ве 
Вла ди мир Гак, Општи на Инђи ја 
издво ји ла је исто толи ко сред ста
ва. Пре ма првим про це на ма на 
око 600, 700 обје ка та моћи ће да 
се извр ши заме на сто ла ри је.

– Ово је вели ка ствар за све 
оне који ма је нео п ход на заме на 
сто ла ри је на стам бе ним објек
ти ма. Општи на и Мини стар ство 
финан си ра ће 50 одсто од вред но
сти радо ва на заме ни сто ла ри је, 
док ће гра ђа ни има ти оба ве зу да 
финан си ра ју оста лих 50 одсто 
обја снио је Гак.

Он је додао да ће уско ро бити 

одре ђе ни усло ви по ће који ма гра
ђа ни срем ске моћи да кон ку ри шу.

– У наред ном пери о ду, биће 
рас пи са на и јав на набав ка за 
изво ђа ча радо ва, а након тога 
кон курс за гра ђа не коју желе 
да заме не сто ла ри ју иста као је 
пред сед ник Општи не Инђи ја.

Тако ђе, он је иста као да је 
Инђи ја јед на од општи на које су 
издво ји ле зна чај на сред ства за 
енер гет ску сана ци ју стам бе них 
обје ка та.

– Ове годи не издво ји ли смо 12 
мили о на дина ра и надам се, да 
ћемо сле де ће годи не издво ји ти 
и мно го више. Пози вам гра ђа не 
само да редов но пра те зва ни чан 
сајт Општи не Инђи ја као и зва
нич не стра ни це на дру штве ним 
мре жа ма како би били у току и на 
вре ме сазна ли датум рас пи си ва
ња кон кур са – иста као је Гак.

М. Ђ.

Нема ња Мило је вић, шеф Каби не та пред сед ни ка 
општи не Инђи ја потписује уговор

ПАЗО ВАЧ КИ
ПОЗО РИ ШНИ ДАНИ

Сарад ња
уста но ва
кул ту ре

Од 16. до 19. мар та у 
Ста рој Пазо ви је одр жан 
фести вал „Пазо вач ки позо
ри шни дани“. Био је то 
наста вак мани фе ста ци је 
запо че те у новем бру про
шле годи не, која је резул
тат спо ра зу ма уста но ва 
кул ту ре о сарад њи, пот пи
са ног изме ђу 11 уста но ва 
кул ту ре у Срби ји међу који
ма се нала зи и Цен тар за 
кул ту ру из Ста ре Пазо ве, 
који је ујед но ини ци ја тор 
овог дога ђа ја.Прве вече ри 
су насту пи ли позо ри шни 
ства ра о ци из из Бога ти ћа 
са пред ста вом  „ПР Пот пу
но Расу ло“, затим Кра гу јев
ча ни са кома дом „Тач ка“, 
тре ћег дана фести ва ла 
насту пи ло је алек си нач ко 
Град ско позо ри ште са 
пред ста вом „Тет ка од мили
он дола ра“, а фести вал су 
затво ри ли позо ри шни ства
ра о ци из Гор њег Мила нов
ца са кома дом „Поли цај ци“. 
Орга ни за тор је био ЦЗК 
„Ста ра Пазо ва“, а гене рал
ни покро ви тељ Општи на 
Ста ра Пазо ва.  З. К.
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ДО НА ЦИ ЈА ШИД СКОМ  ДО МУ ЗДРА ВЉА

200 бе лих ман ти ла
здрав стве ним рад ни ци ма

Не бој ша Илић, по моћ ник 
пред сед ни ка Оп шти не Шид, 
и Дра ган Ве ли ми ро вић, иза
сла ник Ко ме са ри ја та за из бе
гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке 
Ср би је и ру ко во ди лац при
хват ног цен тра „Ада шев ци”, 
у сре ду, 16. мар та уру чи ли 
су ди рек то ру шид ског До ма 
здра вља др Ива ну Га ји ћу до
на ци ју Ко ме са ри ја та за из бе
гли це и ми гра ци је у ви ду 200 
бе лих ме ди цин ских ман ти ла. 
Уру чи ва њу до на ци је при су
ство ва ли су и здрав стве ни 
рад ни ци До ма здра вља, ко ји 
су у про те кле две го ди не  по
жр тво ва но од го ва ра ли на све 
иза зо ве епи де ми је ви ру са ко
ро не.

– Пр ви пут у исто ри ји До
ма здра вља, до би ли смо но
ве ман ти ле. За хва љу јем се 
Ко ме са ри ја ту за из бе гли це и 
ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је 
и ло кал ној са мо у пра ви на ве
ли кој по мо ћи. Та ко да по ред 
осве же ња рад ног про сто ра у 
До му здра вља и че ка о ни ца за 
па ци јен те, ово ће би ти бла го
дет за нас за по сле не  из ја вио 
је др Иван Га јић.

Не бој ша Илић,по моћ ник 
пред сед ни ка Оп шти не Шид, 
за ду жен за со ци јал на пи та ња 
је ис та ко да ула га ње у здрав
ство има ве ли ки зна чај.

– Ви зна те да ми не ће мо 
ов де ста ти, на ста ви ће мо да 
ула же мо, да се окре не мо за
по сле ни ма, да на ста ви мо да 
им по ма же мо. Љу ди из здрав
ства за слу жу ју на шу па жњу. 
Ми има мо ко рект ну са рад њу 
са Ко ме са ри ја том за из бе гли
це Ср би је, те смо се обра ти ли 
ко ме са ру, а он нам је по мо гао, 
ре као је Не бој ша Илић.

Дра ган Ве ли ми ро вић, ру ко
во ди лац при хват ног цен тра 

„Ада шев ци”, по уру че њу до на
ци је је ис та ко да му је ово из
у зет но при јат на ду жно сти да 
уру чи До му здра вљу до на ци ју 
од 200 ме ди цин ских ман ти ла.

– Ово сва ка ко не ће оста ти 
је ди на до на ци ја. Ле ка ри су 
нам увек из ла зи ли у су срет, 
од го ва ра ли на све на ше по зи
ве, до ла зи ли на те рен. Ми смо 
се увек тру ди ли да по мог не
мо ко ли ко мо же мо, а то ће мо 
чи ни ти и у на ред ном пе ри о ду. 

Тру ди ће мо се да олак ша мо 
рад здрав стве ним рад ни ци ма 
на про сто ру оп шти не Шид, да 
им усло ви и опре ма бу ду што 
бо љи ре као је Ве ли ми ро вић.

По ред пру жа ња здрав стве
них услу га ло кал ном ста нов
ни штву, за по сле ни у шид ском 
До му здра вља то чи не и ми
грант ској по пу ла ци ји, ко ја је у 
шид ској оп шти ни сме ште на у 
три при хват на цен тра.

Д. По пов

др Иван Га јић, Дра ган Ве ли ми ро вић и Не бој ша Илић

ТУ РИ ЗАМ И ГА СТРО НО МИ ЈА

Одр жан 15. Злат ни ко тлић у Сур ду ку
У не де љу, 20. мар та у Сур ду ку је  по 15. пут 

ор га ни зо ва на ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја 
„Злат ни ко тлић“ – так ми че ње у ку ва њу ри бље 
чор бе ко јој је при су ство ва ло ви ше сто ти на 
по се ти ла ца. Уче ство ва ло је ре корд них 28 еки
па из Сре ма, Ба на та и Бач ке, а пр во и дру го 
ме сто осво ји ле су еки пе из Но вог Са да, док је 
тре ће ме сто за у зе ла еки па из Но вог Слан ка
ме на.  У окви ру ма ни фе ста ци је, одр жа но је 
тра ди ци о нал но жи го са ње, од но сно обе ле жа
ва ње мла дих ко ња и ждре ба ди, а сво је ру ко
тво ри не и ко ла че из ло жи ле су чла ни це не ко
ли ко удру же ња же на из ста ро па зо вач ке 
оп шти не.  Пу бли ку су за ба ви ли ло кал но Кул
тур но – умет нич ко дру штво „Бран ко Мар ко
вић“ и по зна ти глу мац и при ја тељ се ла Алек
сан дар Ду њић.  Ор га ни за тор је Ме сна за јед ни
ца Сур дук, а у име по кро ви те ља Оп шти не 
Ста ра Па зо ва по се ти о ци ма и ор га ни за то ри ма 
на успе шној ма ни фе ста ци ји се за хва лио пред
сед ник Ђор ђе Ра ди но вић. 

З. К.
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ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

Сме штај за из бе гли це
из Укра ји не

Јед на кћер ка по ха ђа са мо два ча са, за њу је то до вољ но, сви ђа јој се, али јој је те шко 
јер још увек не раз у ме срп ски је зик, ка же Та тја на Ила ло ва, из бе гли ца из Укра ји не

Де ца из две укра јин ске по ро ди це, ко је 
су из бе гле из Ки је ва, а сме ште на су у 
Бе о чи ну, кре ну ла су у основ ну шко лу и 
вр тић. По ро ди це не кри ју за хвал ност за 
при јем у Ср би ји и по моћ ко ја им је при
сти гла са свих стра на. Ку ћу у ко јој су 
са да сме ште ни им је усту пи ла Но во са
ђан ка Да ни је ла Ни ко лић. Огрев за зи му 
је обез бе ди ла Оп шти на Бе о чин, а ма ли
ша ни су већ про на шли и но ве дру га ре.

– За са да нам је до бро ов де.  Де ца су 
се од мах упо зна ла са дру гом де цом, ко ја 

жи ве у су сед ству. Сва ки дан се дру же и 
ше та ју за јед но и њи ма је нај бо ље. Чак су 
има ли иде ју да би во ле ли да не ка ко пре
не се мо сво ју ку ћу ова мо, да на ста ви мо 
ов де да жи ви мо, што на рав но ни је мо гу
ће, ка же Та тја на Ила ло ва, из бе гли ца из 
Укра ји не.

По моћ у ви ду школ ске опре ме је при
сти гла, та ко ђе, али за де цу је тре нут но 
је ди на пре пре ка уче ње срп ског је зи ка.

– Јед на кћер ка по ха ђа са мо два ча са, 
за њу је то до вољ но. Сви ђа јој се, али јој 

је те шко, јер још увек не раз у ме срп ски 
је зик, до да ла је Та тја на. 

Де ца ће од шко ле по ред уџ бе ни ка, 
до би ти и све дру ге вр сте по мо ћи, ка ко би 
се при ла го ди ли на став ном пла ну и про
гра му. 

– Уче ни ци су их до бро при хва ти ли 
кр оз игру, а ми од ра сли ће мо учи ни ти 
ко ли ко год мо же мо, јер је и на шем на ро
ду до бро по зна та суд би на стра дал ни ка, 
из бе гли ца и прог на ни ка, по твр дио је 
Дра ган Ми тић, ди рек тор ОШ „Јо вај Гр чић 
Ми лен ко“.

Од пр вог да на, ка да су по ро ди це 
до шле у оп шти ну Бе о чин, пу ну по др шку 
око до ку ме на та и бо рав ка пру жа им 
Исмет Аде мов ски, по ве ре ник за из бе гли
це Оп шти не Бе о чин.

– Ми смо у сва ко днев ном кон так ту са 
њи ма, по ку ша ва ју ћи да им убла жи мо 
про бле ме са ко ји ма се су о ча ва ју. Ис пу
ња ва мо њи хо ве мол бе, а то су ве о ма 
скром ни зах те ви, ко је успе ва мо за са да 
да ис пу ни мо. Тру ди мо се да им мак си
мал но по мог не мо и на да мо се да ће мо у 
то ме и ус пе ти, ре као је Исмет Аде мов
ски.

Под се ћа мо, Оп шти на Бе о чин већ низ 
го ди на у са рад њи са Ко ме са ри ја том за 
из бе гли це и ми гра ци је по ма же ра се ље
ним по ро ди ца ма, ко је су од лу чи ле да 
свој жи вот на ста ве и за сну ју по ро ди це на 
те ри то ри ји те оп шти не.  А.П.

Фо то: И. А.

Исмет Аде мов ски са по ро ди ца ма из Укра ји не

Уру че на школ ска опре ма за де цу
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УОЧИ СВЕТ СКОГ ДАНА ПОЗО РИ ШТА

Зашто нисте напи са ли
мало дужу пору ку, Хелен?

Про шло го ди шњу пору ку јар ко обе ле же ну кови дом напи са ла је оска ров ка, глу ми ца 
са титу лом даме Хелен Мирен. Али Хелен је ура ди ла нешто што није дам ски, уме сто 
дугих и рас пи са них есе ја, дала је све га неко ли ко редо ва где је кон ста то ва ла да су 
позо ри шта затво ре на због пан де ми је и да се раду је поврат ку. Нарав но, госпо ђа 
Мирен се тако ђе позва ла на машту и иста кла да кре а тив ни порив ника да неће бити 
уга шен. Но, тако ђе је нове меди је који су поче ли да гута ју позо ри ште, сасвим непри
мет но назва ла потре сним

„Добро вече. Добро дошли у 
теа тар. Лепо је што сте један 
део свог вре ме на, један део 
сво је вече ри одлу чи ли да про
ве де те у теа тру. Надам се да 
сте све сни после ди ца тога“, 
овим речи ма сво ју живот ну 
моно дра му запо чи ње Зијах 
Соко ло вић. Бли жи се обе ле
жа ва ње свет ског дана позо ри
шта, исти на, важног пра зни ка 
само за позо ри шне рад ни ке, 
али исто тако важног само тог 
дана. Позо ри ште је у кри зи, то 
се зна. Кри за је репер то ар ска, 
егзи стен ци јал на, умет нич ка, 
мате ри јал на, публи ке нема, а 
да ли су томе мало допри не ли 
позо ри шни и драм ски умет ни
ци. 

Свет ски дан позо ри шта се 
обе ле жа ва сва ке годи не, 27. 
мар та, а уста но вљен је 1961. 
годи не на пред лог Међу на
род ног позо ри шног инсти ту та. 
Тра ди ци ја нала же, посто ји и 
одр жа ва се да сва ке годи не 
свет ски углед ни позо ри шни 
рад ник напи ше пору ку пово
дом овог дана, која ће се чита
ти у свим теа три ма у све ту. И 
сви су гово ри ли јед но те исто. 
Кул ту ра је у кри зи, умет ност 
ће над ја ча ти све оста ло, позо
ри шта ће пре жи ве ти, као што 
су пре жи ве ла све кри зе, као 
што су и до сада. То је при
лич но заста рео начин раз ми
шља ња, мету за лем ски и пока
зу је дијаг но зу нај ва жни је 
боле сти од којег позо ри ште 
болу је – ели ти зам. 

Та писма пишу они који од 
позо ри шта добро живе (да, 
има и таквих, посто је реди те
љи који у нашој земљи позо

ри шну режи ју напла те пре ко 
десет хиља да евра, а зами
сли те како је то негде изван). 
Про шло го ди шњу пору ку јар ко 
обе ле же ну кови дом напи са ла 
је оска ров ка, глу ми ца са титу
лом даме Хелен Мирен. Али 
Хелен је ура ди ла нешто што 
није дам ски, уме сто дугих и 
рас пи са них есе ја, дала је све
га неко ли ко редо ва где је кон
ста то ва ла да су позо ри шта 
затво ре на због пан де ми је и да 
се раду је поврат ку. Нарав но, 
госпо ђа Мирен се тако ђе 
позва ла на машту и иста кла 
да кре а тив ни порив ника да 
неће бити уга шен. Но, тако ђе 
је нове меди је који су поче ли 
да гута ју позо ри ште, сасвим 
непри мет но назва ла потре
сним. 

Када је у Срби ји про гла ше

на епи де ми ја коро на виру са, 
позо ри шне сале су биле врло 
опа сна места, где ова ско чи
миш болест напа да људе 
глад не кул ту ре, али зато исто
вре ме но није напа да ло редо
ве у про дав ни ца ма и неду го 
затим већ пуне тржне цен тре, 
пла же, бир цу зе и кафа не, 
свад бе, ста ди о не. Али, позо
ри шта су две годи не била опа
сни ја од све га ово га зајед но. 
До ско ро, капа ци те ти позо ри
шних гле да ли шта  били су 
огра ни че ни само на тре ћи ну 
сале. Али и то је било селек
тив но, ако је на Сте ри ји ном 
позор ју или Бите фу била 
мало попу лар ни ја пред ста ва, 
вирус се исто нека ко забо ра
вио и чвр сто се жму ри ло на 
оба ока. Про па ти ло позо ри
ште са свим овим виру си ма 

тела и духа, па се отво ри ло и 
сви потр ча ше у њ.

Али да се вра ти мо на ове 
потре сне начи не кул тур ног 
изра за, као што поме нух 
Хелен Мирен. Шта су позо ри
шта прво ура ди ла када је про
гла ше на бло ка да, поли циј ски 
час и све оста ло? Па, пре ба
ци ла се на интер нет, зар дру
га чи је може. И сви су мисли
ла, како гени јал на реше ња. 
Гле да ће мо пред ста ве онлајн. 
Шта је ту гени јал но? Да пред
ста ве тре ба пра ви ти за 
покрет не сли ке оне би биле 
фил мо ви, сери је и тако даље. 
Пред ста ва је позо ри шни чин 
који се деша ва пред јед ном 
гру пом заин те ре со ва них 
људи, који се са пред ста вом 
нала зе у исто вре ме на истом 
месту. Поку ша ли смо да гле
да мо те пред ста ве, није нам 
ишло. А исти на јесте да нам 
не иде и када тре ба да их гле
да мо у позо ри шту. 

Нај да ље од свих оти шао је 
Југ Ради во је вић, реди тељ који 
је нека ко у то вре ме дошао на 
чело Бео град ског драм ског 
позо ри шта. Пред ста ву „Кад су 
цве та ле тив ке“ глум ци су 
изво ди ли на сце ни, а пред ста

Када је у Срби ји про гла ше на епи де ми ја коро на виру са, позо
ри шне сале су биле врло опа сна места, где ова ско чи миш 
болест напа да људе глад не кул ту ре, али зато исто вре ме но није 
напа да ло редо ве у про дав ни ца ма и неду го затим већ пуне 
тржне цен тре, пла же, бир цу зе и кафа не, свад бе, ста ди о не. Али, 
позо ри шта су две годи не била опа сни ја од све га ово га зајед но
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ва је директ но пре но ше на на 
интер нет. Ова интер нет еми
то ва ња сни ма ка из архи ве су 
била оркзну ће мет ком у пре
де лу бути не, али овај потез 
Југа Ради во је ви ћа је био 
дирек тан пуцањ у мозак позо
ри шта и сви оних који од њега 
живе. Ако поч не мо да пре но
си мо пред ста ве на интер нет, 
шта онда од позо ри шта оста
је. Позо ри ште може да се 
деша ва на ули ци, у шуми ци, 
на даска ма, али не на интер
не ту. И то раде они, који се у 
веч ност тетра нај ви ше куну. 
Да ли људи који воде позо ри
шта у овој земљи (узми мо 
само ову нашу земљу) мисле 
да су у рав но прав ном поло жа
ју са меди ји ма који у нај ви ше 
шезде сет секун ди? Коме се 
обра ћа ју док се куну да желе 
мла ду публи ку, која скро лу је 
екре не сво јих теле фо на и 
кисе ло се осмех не када види 
нешто крат ко трај но шту ро. 
Није Југ Ради во је вић изми
слио живи пре нос пред ста ве 
услед епи де ми је. Тога је било 
и рани је, али то не сме да 
поста не заме на за живо позо
ри ште, јер интер нет и дру
штве не мре же коме се поку
ша ва при ла го ди ти теа тар су 
врло опа сан непри ја тељ позо
ри шту, мно го опа сни ји од 
коро не, куге, коле ре, инкви зи
ци је – уби ја ју дух и оно мало 
умет нич ке потре бе што тиња 
у нама.

А какво је то ста ње код нас? 
Ево ова ко. Лако је било Хелен 
Мирен да пише о неса ло ми
вом умет нич ком духу када се 
није нашла међу мно го оним 
драм ских умет ни ка који су 
оста ле без изво ра при хо да, 
сло бод них умет ни ка, тезга ро
ша, људи под кири ја ма и кре
ди ти ма. Има још оних који 
веру ју у неса ло ми ви умет нич
ки дух. Узми мо за при мер 

Ива ну Жигон. Њен дух је 
неса ло мив јер при ма пла ту 
као прва ки ња Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду, а прву 
пред ста ву је после јако дугог 
низа годи на оди гра ла пре 
неки дан  не сти же од реци то
ва ња „Ја, Срби ја...“. Или дру ги 
чла но ви ансам бла тог позо ри
шта или Срп ског народ ног 
позо ри шта који листом и годи
на ма одби ја ју уло ге, јер то је 
њихо во умет нич ко пра во, а 
умет нич ко пра во има пред
ност када вре ђа рад но пра во. 
Ах, ти вра го ла сти наци о нал ни 
теа три. 

Две годи не после, када је 
вирус коро на и постао нешто 
налик ско чи ми шу и сви га у 
неком момен ту и обли ку пре
бо ле, позо ри шта могу да при
ме публи ку у свом пуном капа
ци те ту. Шта ће при ка за ти? 
Хоће ли потр ча ти ка нај ску
пљим реди те љи ма да они 
тако ску пи ура де „гени јал на“ 
нова чита ња свет ских ауто ра, 
јер нико то није читао боље од 
њих? Или ће потр ча ти да зову 
естрад не глум це да про да ју 
сво је име и да им се цела 
сала гро хо том сме је, јер они 
су тако попу лар ни? Или ће 
бео град ска крем позо ри шта 
да одра пе ова мања срби јан
ско  вој во ђан ска са мини мал
но пола мили о на дина ра по 
пред ста ви и да им никад не 
узвра те госто прим ство, јер 
што би рекао Чка ља, то се 
тако пла ћа? До закљу че ња 
овог бро ја се још не зна ко је 
напи сао ово го ди шњу пору ку, 
али дра га Хелен, ко год да 
буде, сигур но ће рећи како 
позо ри ште побе ђу је само зато 
што људи има ју кре а ти ван 
порив. То је негде исти на, али 
хај де да се не зава ра ва мо  
позо ри ште је инсти тут ода
бра них за мали круг.

Сте фан Тајбл

Шта су позо ри шта прво ура ди ла када је 
про гла ше на бло ка да, поли циј ски час и 
све оста ло? Па, пре ба ци ла се на интер
нет, зар дру га чи је може. И сви су мисли
ла, како гени јал на реше ња. Гле да ће мо 
пред ста ве онлајн. Шта је ту гени јал но? Да 
пред ста ве тре ба пра ви ти за покрет не сли
ке оне би биле фил мо ви, сери је и тако 
даље. Пред ста ва је позо ри шни чин који се 
деша ва пред јед ном гру пом заин те ре со
ва них људи, који се са пред ста вом нала зе 
у исто вре ме на истом месту. Поку ша ли 
смо да гле да мо те пред ста ве, није нам 
ишло. А исти на јесте да нам не иде и када 
тре ба да их гле да мо у позо ри шту

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Обе ле жен
Свет ски дан шу ма

По во дом обе ле жа ва ња 
Свет ског да на шу ма у по не де
љак, 21. мар та ор га ни зо ва но 
је пре да ва ње за де цу у про
сто ру Шум ског га здин ства 
Срем ска Ми тро ви ца, Јав ног 
пред у зе ћа „Вој во ди на шу ма“. 
То ком еду ка ци је, де ца су има
ла при ли ку да уче о зна ча ју 
очу ва ња шу ма.

– Сма трам да је нај бо љи 
на чин да учи мо де цу та ко што 
ће мо их из ве сти у при ро ду, 
где ће нам о при ро ди го во ри
ти љу ди ко ји о њој бри ну. Са 
ве ли ким за до вољ ством ће мо 
ис пра ти ти све ак тив но сти. У 
пла ну нам је да иде мо у парк, 
има ли смо пре да ва ње, та ко 
да цео дан по све ћу је мо дру
же њу де це са при ро дом, 
ре кла је Сла ви ца Бо бић учи
те љи ца оде ље ња пр вог раз
ре да Основ не шко ле „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“.

Јав но пред у зе ће „Вој во ди
на шу ме“ обе ле жа ва Свет ски 
дан шу ма на раз ли чи те на чи
не, не са мо кроз еду ка ци ју 
де це, већ и кроз прак тич не 
при ме ре.

– Овај дан обе ле жа ва мо 
рад но на на шим под руч ји ма, 
са де се но ве сад ни це, а де ца 
се упо зна ју са на шим ак тив
но сти ма у шу ма ма, њи хо вом 
зна ча ју и са свим оним про
бле ми ма са ко ји ма се шу ме 
да нас су сре ћу. Мно го нам је 
бит но да раз ви ја мо свест 
де це у прав цу за шти те при ро
де и очу ва ња на ше пла не те, 
из ја ви ла је Ива на Ло зја нин, 
са мо стал ни ре фе рент за 
за шти ће на под руч ја и жи вот
ну сре ди ну у ЈП „Вој во ди на
шу ме“.

Струч ња ци су, из ме ђу оста
лог, као је дан од нај ве ћих про
бле ма, из дво ји ли кли мат ске 
про ме не и де ша ва ња са 
ни во ом под зем них во да. Ме ђу 
ђа ци ма ко ји су пра ти ли пре
да ва ње би ли су и пр ва ци 
Ми о на Не дић, Ан ђе ла Ло зја
нин и Ни ко ла Сто ја ко вић, ко ји 
су се сло жи ли да су на у чи ли 
ка ко би тре ба ло да чу ва мо 
шу ме, да би на пла не ти оп ста
ли љу ди, али и жи во ти ње и 
биљ ке. 

А. П.

По др шка ли ци ма
са Да у но вим син дро мом

По во дом Свет ског да на 
осо ба са Да у но вим син дро
мом, 21. мар та у чи та о ни ци 
Би бли о те ке „Гли го ри је Во за
ре вић“ у Срем ској Ми тро ви
ци, Асо ци ја ци ја уче нич ких 
пар ла ме на та основ них и 
сред њих шко ла је ор га ни зо ва
ла обе ле жа ва ње „Да на ша ре
них ча ра па“. 

 Оку пи ли смо се ка ко 
би смо ука за ли дру гим љу ди
ма на зна чај обе ле жа ва ња 
овог да ту ма и на зна чај по др

шке ли ци ма ко ја има ју Да у нов 
син дром. И ми из Асо ци ја ци је 
уче нич ких пар ла ме на та но си
мо тим по во дом ша ре не ча ра
пре и при пре ми ле смо пре да
ва ње о тој те ми, ре кла је уче
ни ца Ма ри на Ми ла но вић.

По ред пре зен та ци је, одр
жа на је и ли ков на ра ди о ни ца 
за де цу са те мом ша ре них 
ча ра па. Овој ак тив но сти је 
по др шку пру жи ла и Град ска 
упра ва за обра зо ва ње Срем
ска Ми тро ви ца. А. П.

„Дан ша ре них ча ра па“
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И где је поче так? Позо ри ште јесте син
кре тич ка умет ност, али и мимо умет но сти 
оно је јед но важно место живо та дру штва 
и место исто ри је људ ског иску ства. Позо
ри ште сво ју сна гу про на ла зи у соп стве ној 
исто ри ји, у соп стве ном иску ству, у иску
ству чове ка, у иску ству вре ме на. Било, 
јесте и биће позо ри ште потреб но људи
ма. Као став, као кри ти ка, као одраз 
ствар но сти, као место катар зе, место 
при па да ња. То јесте чове ко ва насу шна 
потре ба. И где је поче так?  На истом 
месту где и поче так циви ли за ци је. Кроз 
обред, кроз игру, кроз цео пут ево лу ци је 
теа тар ске игре. Са сигур но шћу твр дим, 
да позо ри ште у Срем ској Митро ви ци 
почи ње са првим ста нов ни ци ма насе ље
ним на овим про сто ри ма, јер  било, јесте 
и биће позо ри ште потреб но људи ма. („О 
посто ја њу позо ри шта на тлу дана шње 
Срем ске Митро ви це сазна је мо из спи са 
ста рих рим ских исто ри ча ра. Др Петар 
Мило ше вић  у свом раду о антич ком Сир
ми ју му наво ди и опис гра да из III и IV 
века које је дао рим ски исто ри чар Ами јен 
Мар се лин, где се поми ње и посто ја ње 
позо ри шта. Meђу мно го број ним пра знич
ним све ча но сти ма у Сир ми ју му на који ма 
су при ре ђи ва не буч не и рас ка ла шне 
заба ве спо ми њу се и позо ри шне пред
ста ве, па чак и госто ва ње јед ног путу ју
ћег глум ца који је био попу ла ран у Риму 
и у Солу ну.“ Жив ко А. Попов из књи ге 
„Митро ви ца град и људи у вре ме ну“).

Ове годи не Позо ри ште Добри ца Милу
ти но вић обе ле жа ва  77 годи на фор мал
ног посто ја ња, јер је након Дру гог свет
ског рата 1945. годи не уста но вље но 
Срем ско Народ но Позо ри ште у Срем ској 
Митро ви ци. И сад кад обе ле жа ва мо 77. 
рођен дан, пот пу но при род но се наме ће 
пита ње 77 годи на, а коли ко оджи вље них 
живо та? 77 годи на, а коли ко сусре та? 77 
годи на, а коли ко кре а ци је? 77 годи на, а 

коли ко поче та ка? 77 годи на, а коли ко 
пре ђе них путе ва до чисто те? 77 годи на, 
а коли ко путо ва ња? 77 годи на коли ко 
кра је ва? 77 годи на, коли ко апла у за, 
коли ко све тла, коли ко мра ко ва, коли ко 
ства ра лач ких зано са, коли ко ства ра лач

ких рато ва, коли ко раста на ка, коли ко 
туга, коли ко осе ћа ја залуд но сти због 
про ла зно сти све га, коли ко поми ре ња, 
пра шта ња коли ко лепо те? И све то зајед
но чини 77 годи на посто ја ња Позо ри шта 
у Срем ској Митро ви ци. И на првом месту 
људи, на првом месту глум ци и публи ка. 

Истак ну ти чла но ви првог про фе си о нал
ног глу мач ког ансам бла били су Мира 
Мила ди но вић, Вил ма Миха ље вић, Иво 
Мику лић који је и режи рао пред ста ве. 
Вели ка Мира Бањац, данас доа јен срп
ског глу ми шта почет ке сво је глу мач ке 
кари је ре везу је за позо ри ште у Срем ској 
Митро ви ци. Кроз сво јих 77 годи на Позо
ри ште је дожи ве ло раз ли чи та иску ства, 
упо зна ло раз ли чи те умет ни ке. Иску си ло  
успо не и падо ве, тмур не и ведре дане, 
лице и налич је живо та. Реа ли зо ва ло тур
не је по земљи и све ту, обе ле жи ло низ 
мани фе ста ци ја, реа ли зо ва ло зна чај не 
пред ста ве, узе ло зна чај не награ де. 
Мења ло нази ве „Окру жно народ но позо
ри ште“ у Срем ској Митро ви ци 1946., 
„Срем ско народ но позо ри ште“ 1952., 
„Ама тер ско позо ри ште“ у Срем ској 
Митро ви ци 1955., Позо ри ште „Добри ца 
Милу ти но вић“ 1974. годи на. Позо ри ште 
је током ових 77 годи на, изгу би ло и вра
ти ло ста тус про фе си о нал ног позо ри шта. 
1955. годи не, због изу зет но лошег 
финан сиј ског ста ња и због изо стан ка 
подр шке покра јин ских орга на, за коју 
није било реал них усло ва, позо ри ште на 
крат ко пре ста је са про фе си о нал ном 
актив но сти. Убр зо затим око позо ри шта 
се оку пља ју глум ци ама те ри, а иску сни 
глу мац Жар ко Вуј ков ради са њима и 
позо ри ште живи, оно увек живи. Лако се 
покре ће живот и лако се  раз бук та ва 
ства ра лач ка ватра, која од јед ног пла
мич ка брзо хва та све сагле ди во, мате ри
јал но и нема те ри јал но и дола зи до  
пожа ра у про це су који кул ми ни ра настан
ком позо ри шне пред ста ве. 

 Ста тус про фе си о нал ног позо ри шта 
поно во се вра ћа 1989.  Било, посто ја ло, 
живе ло. Данас је Позо ри ште „Добри ца 
Милу ти но вић“ једи но про фе си о нал но 
позо ри ште у Сре му. Важно место сусре
та, дома ћин умет ни ци ма из земље и све

Било... јесте... и биће!

Pi{e:
Jeлена

Јан ко вић

77 ГОДИ НА ПОЗО РИ ШТА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Истак ну ти чла но ви првог 
про фе си о нал ног глу мач
ког ансам бла били су 
Мира Мила ди но вић, Вил
ма Миха ље вић, Иво Мику
лић који је и режи рао 
пред ста ве. Вели ка Мира 
Бањац, данас доа јен срп
ског глу ми шта почет ке 
сво је глу мач ке кари је ре 
везу је за позо ри ште у 
Срем ској Митро ви ци. Кроз 
сво јих 77 годи на Позо ри
ште је дожи ве ло раз ли чи
та иску ства, упо зна ло раз
ли чи те умет ни ке. Иску си
ло  успо не и падо ве, тмур
не и ведре дане, лице и 
налич је живо та
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та, темељ кул тур ног живо та гра да. И све 
те при ли ке  зајед но, и гене ра ци је и гене
ра ци је глу ма ца, реди те ља, писа ца и 
оста лих позо ри шних пре га о ца и гене ра
ци је и гене ра ци је публи ке ство ри ли су 
озбиљ ну позо ри шну сре ди ну. Наве шћу 
неке од зна чај них пред ста ва нашег позо
ри шта: „Крај викен да“ са Гор да ном Лукић 
и Мишом Јан ке ти ћем, „Крва ва тета“ са 
Ружи цом Сокић и Дра га ном Мак си мо ви
ћем, „Сава Шума но вић“ по тек сту Јова на 
К. Раду но ви ћа у режи ји Саше Лати но ви
ћа, „Ко би се једио на мушке“ у режи ји 
Уро ша Гла вац ког, „Жен ско пита ње“ у 
режи ји Воји сла ва Била но ви ћа Била, 
„Сто ли це“ са Евом Рас и Вла сти ми ром 
Ђузом Сто јиљ ко ви ћем, „Рас кол Роди о на 
Рома но ви ча“ у копро дук ци ји са русин
ским теа тром „Ире на Коле сар“ у режи ји 
Дра га на Јови чи ћа Јови ћа са Јеле ном 
Јан ко вић и Вла ди ми ром Бала шћа ком, 
„Тамо дале ко“ копро дук ци ја са сло вач
ким позо ри штем ВХВ из Ста ре Пазо ве у 
режи ји Миро сла ва Бен ке, „Срем наша 

кућа“ са Вла ди ми ром Бала шћа ком, 
„Љуба ви Џор џа Вашинг то на“ са Душан
ком Аној чић и Јеле ном Јан ко вић... 
Митров ча ни радо дола зе у позо ри ште, 
радо паза ре у тој узви ше ној трго ви ни 
емо ци ја, иску ста ва. Митров ча ни су позо
ри шна публи ка са озбиљ ним кри те ри ју
ми ма.  Пот пу но све сни позо ри шта као 
кул тур ног језгра гра да цене ћи сада шњи 
тре ну так, јер је позо ри ште једи на умет
ност тре нут ка. У томе вели чан стве но, јер 
нема репри зу. Оста је само публи ка и 
тра го ви.

Сви ми има мо у живо ту неко ли ко про
зо ра из којих бисмо воле ли да зау век 
сија све тло. Осе ћам и знам да поред 
мене има још људи у нашем гра ду који 
би поже ле ли вечи ту све тлост на адре си 
Град ски парк бр. 2. Ону све тлост у фоа
јеу, коју из дале ка спа зиш, због које осе
ћаш леп ти ри ће у сто ма ку, која ства ра 
кон струк тив ну тре му, која обе ле жа ва 
тво ју при пад ност и тво је кру го ве сло бо
де. Оба сја ва те и при вла чи, осве тља ва 
ти пут до куће. Све тлост у фоа јеу Позо
ри шта „Добри ца Милу ти но вић“. Било... 
јесте... и биће Позо ри ште у Срем ској 
Митро ви ци.

Митров ча ни радо дола зе у 
позо ри ште, радо паза ре у 
тој узви ше ној трго ви ни 
емо ци ја, иску ста ва. 
Митров ча ни су позо ри шна 
публи ка са озбиљ ним кри
те ри ју ми ма. Пот пу но све
сни позо ри шта као кул тур
ног језгра гра да цене ћи 
сада шњи тре ну так, јер је 
позо ри ште једи на умет
ност тре нут ка. У томе 
вели чан стве но, јер нема 
репри зу. Оста је само 
публи ка и тра го ви

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

Из ло жба
о Фран цу Шам су

Из ло жба под на зи вом „Франц Шамс 
– апо те кар и пр ви хро ни чар Пе тро ва ра
ди на“ је отво ре на 16. мар та у Срп ској 
чи та о ни ци у Ири гу, а она је ре а ли зо ва на 
за хва љу ју ћи Срп ско – че шком удру же њу 
„Бе се да Пе тро ва ра дин“. О Фран цу Шам
су је го во ри ла Ру жа Ко ла чек, пред сед ни
ца Срп ско – че шког удру же ња „Бе се да 
Пе тро ва ра дин“, док је по се ти о це кроз из
ло жбу пр о ве ла Гор да на Бу ло вић, ку сто
ски ња Му зе ја гра да Но вог Са да.

Франц Шамс, апо те кар и пр ви хро ни
чар Пе тро ва ра ди на че шког по ре кла, жи
вео је од 1802. до 1818.го ди не у Пе тро
ва ра ди ну. Имао је апо те ку и у Срем ским 
Кар лов ци ма и у Зе му ну, али је схва тио 
да, иа ко је до шао као фар ма це ут, фар
ма ци ја га је ма ло за ни ма ла, па се ви ше 
окре нуо ис пи ти ва њу од ли ка зе мље у ко
јој је жи вео, љу ди, њи хо вих на ви ка, здра

вља, при род них бо гат ста ва ... 
– Због ве ли ке  љу ба ви пре ма Пе тро

ва ра дин ци ма оста вио је књи гу „До брим 
гра ђа ни ма Пе тро ва ра ди на“, до ко је смо 
до шли сти ца јем окол но сти и на осно ву 
ко је смо на пра ви ли ову из ло жбу. Про је
кат су по др жа ли Град ска упра ва за кул
ту ру Но вог Са да, На ци о нал ни са вет Че ха 
и Ми ни стар ство ино стра них по сло ва Че
шке Ре пу бли ке. Ка ко је Шамс ис пи ти вао 
и ово под руч је, од но сно зе мљи ште, ви
но ву ло зу и биљ ке ко је има мо и ов де, то 
је био раз лог да из ло жбу при ка же мо и у 
Ири гу – ре кла је Ру жа Ко ла чек.

По е зи ју на срп ском и че шком је зи ку су 
на отва ра њу ове из ло жбе го во ри ли Сла
ви ца Ни ћи фо ро вић, Бран ка Да че вић и 
Зо ран Ми тић, док је у му зич ком де лу на
сту пио „Трио Ма ре“.

С. Џа ку ла

Ве ра Нов ко вић и Ру жа Ко ла чек

МИТРОВ ЧА НИ У КРА ЉЕ ВУ

Пред ста вљен  Годи шњак 
Књи жев не зајед ни це

Захва љу ју ћи ини ци ја ти ви док тор ке 
Гор да не Стој ко вић и дирек тор ке библи
о те ке Јасмин ке Мар ко вић у Кра ље ву 
у библи о те ци „Сте фан Прво вен ча ни“ 
у петак 18. мар та је пред ста вљен  XI 
Годи шњак Књи жев не зајед ни це Срем
ска Митро ви ца. Мир ја на Мар ко вић пред
сед ник Књи жев не зајед ни це Срем ска 
Митро ви ца је иста кла зна чај Књи жев
не зајед ни це Срем ска Митро ви ца која 
посто ји већ 32 годи не и оку пља писце 
не само са тери то ри је гра да и допри
но си  кул тур ном  живо ту гра да Срем ска 
Митро ви ца. У пред ста вља њу Годи шња ка 
уче ство ва ли су писци чла но ви Књи жев

не зајед ни це Срем ска Митро ви ца: Јасна 
Арба нас, Небој ша Дра га но вић, Иван 
Вешић и Мир ја на Мар ко вић. Поред њих 
у пред ста вља њу Годи шња ка уче ство ва
ли су Гор да на Стој ко вић из Кра ље ва и 
Голуб Јашо вић из Кра гу јев ца, писци који 
су засту пље ни у Годи шња ку. На радост 
мно го број не публи ке писци су гово ри ли 
сво је сти хо ве потвр ђу ју ћи чиње ни цу да 
лепа реч спа ја и рађа нова при ја тељ
ства. Захва љу ју ћи љуба зно сти дома ћи
на писци Књи жев не зајед ни це Срем ска 
Митро ви ца су се у кра ље вом гра ду осе
ћа ли кра љев ски.

М. М.
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Три пут ме ри
– па узми пса

Ка ко сам че сто до ни ра ла но вац и од ла зи ла у то јед но 
при хва ти ли ште у Бе о гра ду да ма зим псе и да се играм 
са штен ци ма, што пре по ру чу јем сви ма, јер је де фи ни
тив но од ли чан вид те ра пи је, по зва ла сам их пи та ла за 
са вет. По ста ви ли су ми не ко ли ко кључ них пи та ња 
ко јима су ме за и ста оду ше ви ли: да ли сте ика да бри ну
ли о псу са мо стал но, ко ли ко има те ис ку ства са пси ма и 
да ли жи ви те у свом ста ну или из најм љу је те? Што је 
ме не све из не на ди ло, јер обич но су то не ки крат ки про
прат ни раз го во ри по сле ко јих ти ува ле пса бр же бо ље 
и на то ме се за вр ши

Ср це ми се це па сва ки пут 
ка да ше там и угле дам ко ли
ко лу та ли ца има. Ни је бит

но ко ји је град, Бе о град, Срем ска 
Ми тро ви ца, Ша бац… Сву да је 
исто и за и ста их има пре ви ше. А, 
оно што сам при ме ти ла у по след
ње вре ме је сте да ме ђу њи ма 
има и до ста ра сних па са, али за 
ко је се баш при ме ти да су од ра
сли на ули ци. 

По себ но по Бе о гра ду. Ваљ да 
се љу ди од лу че за ра су ко ја је 
тре нут но ‘по пу лар на’, да ли је то 
ха ски, ма ли ноа, ро твај лер или 
до га  ни је ни бит но, све сам их 
ви ђа ла. Ми сле у се би ка ко кул 
из гле да има ти та квог пса, ви де
ли не где на Ин ста гра му, па ко 
ве ли што не бих и ја та ко?

Не зна ју да, по себ но ка да од ра
сту, њи ма тре ба по себ на не га, 
њих тре ба сва ки дан ис тр ча ти 
до бро, па ако не зна те са пси ма 
– тре ба их и дре си ра ти. И не, не 
ми слим на дре су ру би чем и огр
ли цом са елек тро шо ко ви ма, не го 
на па жљи во и не жно уче ње и 
вас пи та ва ње пса. Не зна ју да они 
мо гу би ти и опа сни, као и сва ки 
на кра ју кра је ва, ме не је јед ном 
ујео пе ки не зер пр га ви па ми не 
би све јед но. И што је нај ва жни је 
– по ста ну ве ли ки за њи хо ве 
це ње не ста но ве. 

Он да их та ко, ка да их пси већ 
за во ле, из ба це на ули цу не ма ре
ћи и не ми сле ћи шта ће с њи ма 
би ти. Увек сам се пи та ла ка кви су 
то љу ди ко ји мо гу жи во ти њу 
са мо та ко да оста ве не где… пре
пу ште ну усло ви ма на ко је ни су 
на ви кле. Ма, чо ве че, на усло ве у 

ко ји ма ни чо ве ку ни је ла ко да се 
сна ђе ка да оста не та ко пре пу
штен на ми лост и не ми лост ули
ци…

Ни мно ги од га ји ва чи не раз ми
шља ју ка да про да ју пса – ко ме 
тај пас за пра во иде? Да ли је осо
ба спо соб на да се ста ра о ње му и 
да ли су ти усло ви за пра во до бри 
за кућ ног љу бим ца? Њи хо ва 
је ди на бри га, нај че шће, је сте да 
штен це што пре рас про да ју, па 
да иде но ва ту ра но ва аван ту ра и 
да се џе по ви са мо пу не. 

А, ази ли? Мно ги ази ли функ ци
о ни шу по пот пу но истом прин ци
пу… Са мо да ува ле пса, ма ка кви 
ти љу ди би ли. Де ша ва се и да 
да ју ште не за ко је твр де да ни ка
да не ће по ра сти у ве ли ког пса, а 
љу ди ко ји не зна ју и ни су упу ће
ни, пад ну на те при че. Он да ме се
ци ма ка сни је, пас на ра сте и има 
25 ки ла, и, `оп, ај де ти на ули цу.

Док сам ја од у век зна ла да ако 
бу дем има ла пса, же лим да то 
бу де ја за ви чар. Ка да смо мо мак и 
ја до шли до тог тре нут ка да же ли
мо да узме мо пса и при ча мо о 
то ме, у ме ни је про ра ди ла гри жа 
са вест, јер ипак то ли ко лу та ли ца 
има, и мо ра ла сам да се рас пи
там ка ко сто је ства ри у при хва ти
ли шти ма и ази ли ма.

Ка ко сам че сто до ни ра ла но вац 
и од ла зи ла у то јед но при хва ти
ли ште у Бе о гра ду да ма зим псе и 
да се играм са штен ци ма, што 
пре по ру чу јем сви ма, јер је де фи
ни тив но од ли чан вид те ра пи је, 
по зва ла сам их пи та ла за са вет. 
По ста ви ли су ми не ко ли ко кључ
них пи та ња ко јим су ме за и ста 

оду ше ви ли: да ли сте ика да бри
ну ли о псу са мо стал но, ко ли ко 
има те ис ку ства са пси ма и да ли 
жи ви те у свом ста ну или из најм
љу је те? Што је ме не све из не на
ди ло, јер обич но су то не ки крат
ки про прат ни раз го во ри по сле 
ко јих ти ува ле пса бр же бо ље и 
на то ме се за вр ши. 

С об зи ром на то, ре кла сам да 
из најм љу јем стан те да пас не 
сме би ти ве ли ки, а ни да пу но 
ла је (као што удо мље на кра љи ца 
код мо јих то ра ди), али из ра зи ла 
сам и страх да узмем пса ко ји је 
пре тр пео мо жда не ку тра у му, јер 
са мо стал ног ис ку ства не мам. 
Они су за тим, уме сто да ме убе
ђу ју, вр ло про фе си о нал но по сту
пи ли и ре кли да не ми сле да сам 
ја до бар кан ди дат за удо мља ва
ње тре нут но, бар не у њи хо вом 
ази лу. Као и да, уко ли ко има ју 
не ко ште не ко је се ро ди ло код 
њих, је ди но ње га мо гу да ми пре
по ру че, а у су прот ном, по што 
та кве псе не ма ју – по са ве то ва ли 
су ме да ку пим пса или га удо
мим из ме ни по зна тог и про ве ре
ног ле гла. 

И та ко тре ба да функ ци о ни ше 
све – по ста виш пи та ња, 
про ве риш ко ме да јеш и 

про да јеш пса, па ако га за и ста 
же ли не ка до ђе бар два, три пу та. 
А ви, ко ји већ псе уз ме те, од гово
ри те се би искре но на ова пи та
ња, за и ста се за пи тај те за што пса 
узи ма те и ку мим вас Бо гом, кад 
га већ уз ме те, во ли те га свим 
ср цем – јер је си гур но да он во ли 
вас.

ЛА Луна
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Тра жи се це па ни ца ви ше

И ме двед је већ иза шао и ни је се вра
тио у пе ћи ну на Сре те ње, а зи ма по пу сти
ла ни је. У при лог то ме иду и гу жве на сто
ва ри шти ма пред крај греј не се зо не. Шта 
ће би ти до кра ја, ни ко не зна, а ко се ни је 
обез бе дио, тре ба ло би да по жу ри, јер на 
већ уве ћа не це не, оче ку је се но ви по раст. 
У Срем ској Ми тро ви ци на сто ва ри шту ка
жу да је на бав ка огре ва би ла оте жа на, 
али у кон ти ну и те ту на ба вља ју но ве ко ли
чи не и на тај на чин из ла зе у су срет ду
го го ди шњим и но вим куп ци ма. Ло жи ће се 
пе ћи и шпо ре ти бар до ма ја.

– С об зи ром на то да се бли жи крај греј
не се зо не, по тра жња је по ве ћа на, али на 
ма ле ко ли чи не. Иа ко љу ди раз ми шља ју 
о то ме да ће се бр зо за вр ши ти зи ма, ми 
твр ди мо да ипак не ће и да ће се ло жи ти 
си гур но до пр вог ма ја. То се че сто и де си 
сва ке го ди не. Ку пу ју се ма ња па ко ва ња 
огре ва, а ми смо се обез бе ди ли. Има мо 
све га да по ну ди мо бри ке та, пе ле та, др ва, 
пи лан ског от па да, та ко зва ног па при ка ша, 
об ја шња ва Зо ран Крич ко вић из Срем ске 
Ми тро ви це, вла сник сто ва ри шта.

Иа ко је ова зи ма би ла хлад ни ја у од но
су на прет ход ну, то не ути че на по ве ћа ње 
ко ли чи не огре ва ко ја се ку пу је, ка жу на 
сто ва ри шту. До да ју и то да Јав но пред
у зе ће „Ср би ја шу ме“ да је до ба вља чи ма 
„др ва на ка ши чи цу“, ка ко се то ка же у 
на ро ду. Нај ви ше се тра жи бу ква, храст и 
цер.

– Куп ци углав ном ку пе тач но ону ко
ли чи ну ко ли ко им тре ба за јед ну се зо ну. 
Још увек се кро је це не за на ред ну го ди ну 
и тре ба ло би оба ве сти ти куп це на вре

ме да по сле за вр шет ка ове греј не се зо
не што пре ку пе огрев, јер ће по тра жња 
и да ље ра сти и оче ки ва но је зна чај но по
ве ћа ње це на. Оче ку је мо и то да ће ино
стран ство дик ти ра ти це не, јер се мно ги 
пла ше да ће свет ске при ли ке ути ца ти на 
снаб де ва ње га сом, па се већ тра жи ви ше 
бри ке та и пе ле та. То ће ути ца ти и на це ну 
код нас. Ја сам раз го ва рао с до ба вља чем 
из Ба ња лу ке ко ји ми је са оп штио да је за 
45 евра по ра сла це на бри ке та по то ни и 
то од мо мен та по след ње на бав ке до сад, 
а ко ја је би ла пре ме сец да на. Са да то 
на ши по тро ша чи не осе те, ми ни смо уве

ћа ли це не, јер про да је мо још увек прет
ход ну ту ру, али ка да стиг не но ва, си гур но 
ће до ћи до ко ри го ва ња це на, ка же Крич
ко вић. 

На сто ва ри шту смо за те кли куп це, ко ји 
се ужур ба но сме њу ју и рас пи ту ју за це не. 
Ка ми о ни и при ко ли це до ла зе и од ла зе то
ком чи та вог да на.

– Ко ри стим исти си стем гре ја ња сва ке 
го ди не, до сад је то би ло два куб на ме тра 
огре ва по ме се цу. Ја сам се не ка ко спре
мио за ову се зо ну, ме ђу тим, ра но смо кре
ну ли са ло же њем, још у ок то бру, а април 
је тек пред на ма. Мо жда не ће мо то ли ко 
пре ко да на ло жи ти, али уве че би тре ба ло 
по ја ча ти ва тру. Сад гле дам да тај део до
пу ним са јед ном ма њом ко ли чи ном огре
ва. Ква ли тет огре ва је за до во ља ва јућ, с 
об зи ром на то да ми ко ри сти мо онај ста
ри си стем гре ја ња, има мо „сме де ре вац“, 
ко ји ујед но гре је и на ње му се оба вља ју 
још мно ге ства ри, јер оства ру је мо уште ду 
стру је, за ку ва ње, об ја шња ва Иван Бо
сиљ ков, ку пац.

По чет ком се зо не, ко је ку пио па ле ту 
бу кве, пла ћао је 15.000 ди на ра, а сад та 
це на из но си 17.000 ди на ра. Реч je о ис
це па ним и исе че ним др ви ма, спрем ним 
за упо тре бу. Ка да је у пи та њу пи лан ски 
от пад, обез бе ђе не су до вољ не ко ли чи не 
це ра, ја се на, али и бу кве. Бри кет ко шта 
35 ди на ра по ки ло гра му, а па кет од 10 
ки ло гра ма, ка ко се ина че и ку пу је, ко шта 
350 ди на ра. Це на пе ле та по ки ло гра му 
из но си 40 ди на ра.

А.Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Зо ран Крич ко вић

Иван Бо сиљ ков

Још увек се кро је це не за на ред ну го ди ну и тре ба ло би оба ве сти ти куп це на вре ме 
да по сле за вр шет ка ове греј не се зо не што пре ку пе огрев, јер ће по тра жња и да ље 
ра сти и оче ки ва но је зна чај но по ве ћа ње це на, ка же Зо ран Крич ко вић
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КАКО СЕ ОЖЕНИТИ, АКО ЖИВИШ У СУСЕКУ: НЕОБИЧАН ПОТЕЗ СРЂАНА 
КОВАЧИЋА 

Момак за женидбу
– питати у дворишту!

„Мо мак за же нид бу, пи та ти у дво ри
шту“, гла си по ру ка са та бле, ока че не 
на ку ћи Ср ђа на Ко ва чи ћа из Су се ка. 
На дру штве ним мре жа ма кру же фо то
гра фи је ко је су про ла зни ци за бе ле жи
ли у Су се ку, пи та ју ћи се о че му се 
ра ди и да ли је то исти на. Тра гом 
ин фор ма ци ја, до шли смо до Ср ђа на, 
ко ји је од лу чио да у че тр де се тим 
го ди на ма про на ђе сво ју жи вот ну 
са пут ни цу, а ка ко му то до са да ни је 
по ла зи ло за ру ком, ре шио је да по ста
ви оглас.

– Ни је у пи та њу ни ка ква ша ла и уко
ли ко има не ка спо соб на и за ин те ре со
ва на же на, сло бод но не ка се ја ви. 
Оглас је отво рен и оче ку јем по зив, 
за по чео је сво ју при чу Ср ђан Ко ва чић.

На и ме, ка да су у пи та њу кри те ри ју
ми за бу ду ћу су пру гу, мла до же ња 
ка же да је скро ман. Бо ја ко се, очи ју, 
из глед и имо вин ско ста ње ни су пре
суд ни, већ во ља да за сну је по ро ди цу 
и жи ви до ма ћин ским, се о ским жи во
том.

– При стао бих да се оже ним и са 
же ном ко ја има де те, али да је спрем
на да по но во ра ђа. Ја бих во лео да 
имам по том ке, а ва жно је да бу де 

Овај до ма ћин ка же 
да је све спрем но за 
сла вље. Са мо још да 
се по ја ви она ко ју 
го ди на ма иш че ку је. 
За ин те ре со ва не даме 
мо гу се ја ви ти пу тем 
дру штве них мре жа, 
али ка ко сам Ср ђан 
ка же, ве ру је у бли ски 
кон такт, те је ње го ва 
ка пи ја ши ром отво ре
на за бу ду ћу су пру гу

ТРАЖИМ ОЗБИЉНУ ЖЕНСКУ ОСОБУ ЗА БРАК: Ср ђан Ко ва чић

Имам ба шту, об ра ђу јем и 
њи ву. Су пру га не ће мо ра ти 
ни шта од то га да ра ди, 
осим ако са ма не по же ли. 
По вр ће је за се ја но, имам и 
во ћа. Фи нан сиј ски сам 
обез бе ђен, та ко да она ко ја 
би се уда ла за ме не, жи ве
ла би за до вољ но и ни шта 
јој не би фа ли ло. Иа ко не ки 
и да ље ми сле да је у пи та
њу ша ла, на гла ша вам да 
тра жим озбиљ ну жен ску 
осо бу, об ја шња ва да ље 
Ср ђан

Срђанове комшије га здушно 
подржавају у намери да се ожени, 
а ту су и кобасице
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до бра осо ба и парт нер, до дао је наш 
са го вор ник.

На пи та ње због че га је че као че тр
де се те го ди не за брак, од го ва ра да 
ни је имао при ли ку и ни је још увек про
на шао „ону пра ву“. Та „пра ва“ пре ма 
ње го вим за ми сли ма, мо ра би ти 
по ште на и вред на осо ба. С об зи ром 
на то да је Ср ђан по љо при вред ник, те 
од ка да су кре ну ли ра до ви у по љу, 
ве о ма че сто је од су тан од ку ће, ка же 
да ни јед ну кан ди дат ки њу за брак још 
увек ни је до че као и уго стио, али сло
бод но мо гу да се рас пи та ју у ком ши
лу ку, ко ји га та ко ђе по др жа ва и бо дри 
у то ме да про на ђе же ну свог жи во та.

– Мо мак је вр ло до бар и скро ман. То 
му је мо жда нај ве ћа ма на. Има мно го 
по сла и ни је до са да сти гао да обра ти 
ви ше па жње на де вој ке, па су та ко 
го ди не и про шле. Го ди не га сти жу, 
иа ко то ни је ни бли зу ста ро сти, ме ђу
тим, то је већ вре ме ка да ми у се лу 
ка же мо да се „хва та зад њи воз“. Вре
ме му је за сну је по ро ди цу, од но сно,  
да про на ђе нај пре при ја те ља ко ји ће 
га во ди ти кроз жи вот и са њим ства ра
ти име так. Ми му же ли мо да то оства
ри, као што се оства ри ло и на ма око 
ње га, ка же ком ши ја Ми лан Де ја но вић.

Ср ђан је ро ђен 1979. го ди не, и ка ко 
сам ис ти че, на пра зник Пре о бра же ње 
Го спод ње, 19. ав гу ста. У ње го вој ку ћи 
се од у век обе ле жа ва ју ва жни пра зни
ци и тру ди се, иа ко жи ви сам, да ис по
шту је све до ма ћин ске, тра ди ци о нал
не оби ча је. На да се да ће и та кву же ну 
про на ћи. Иа ко се око ку ће мно го ра ди 
и на њи ви, бу ду ћој су пру зи по ру чу је 
да она о то ме не ће мо ра ти да бри не 
мно го.

– Имам ба шту, об ра ђу јем и њи ву. 
Су пру га не ће мо ра ти ни шта од то га да 
ра ди, осим ако са ма не по же ли. По вр
ће је за се ја но, имам и во ћа. Фи нан сиј
ски сам обез бе ђен, та ко да она ко ја би 
се уда ла за ме не, жи ве ла би за до
вољ но и ни шта јој не би фа ли ло. Иа ко 
не ки и да ље ми сле да је у пи та њу 
ша ла, на гла ша вам да тра жим озбиљ
ну жен ску осо бу, об ја шња ва да ље 
Ср ђан.

Раз го ва ра ју ћи о то ме шта је љу ди ма 
у че тр де се тим го ди на ма пре пре ка да 
за ста ја ње на лу ди ка мен, са го вор ник 
је до дао да је мо дер но вре ме до не ло 
и про ме не у дру штве ним од но си ма, 
ко је се од но се на сла бље ње тра ди ци
о нал них ве за и ин сти ту ци је бра ка. 

– Мла де де вој ке оду у гра до ве да се 
шко лу ју, а стра шно је то што се че сто 
од лу че да ро де де те, а муж им и не 
тре ба. Ме ни је у жи во ту ва жно да про
на ђем осо бу с ко јом ћу оста ри ти и 
жи ве ти нор мал но, ка же Ко ва чић.

Овај до ма ћин ка же да је све спрем
но за сла вље. Са мо још да се по ја ви 
она ко ју го ди на ма иш че ку је. За ин те
ре со ва не даме мо гу се ја ви ти пу тем 
дру штве них мре жа, али ка ко сам 
Ср ђан ка же, ве ру је у бли ски кон такт, 
те је ње го ва ка пи ја ши ром отво ре на 
за бу ду ћу су пру гу.

Алек сан дра Плав шић

Мо мак је вр ло до бар и 
скро ман. То му је мо жда 
нај ве ћа ма на. Има мно го 
по сла и ни је до са да сти гао 
да обра ти ви ше па жње на 
де вој ке, па су та ко го ди не и 
про шле. Го ди не га сти жу, 
иа ко то ни је ни бли зу ста
ро сти, ме ђу тим, то је већ 
вре ме ка да ми у се лу ка же
мо да се „хва та зад њи воз“. 
Вре ме му је за сну је по ро
ди цу, од но сно,  да про на ђе 
нај пре при ја те ља ко ји ће га 
во ди ти кроз жи вот и са 
њим ства ра ти име так, ка же 
ком ши ја Ми лан Де ја но вић

Ми лан Де ја но вић

ПРЕДАВАЊЕ У СУ СЕКУ

Реч струке и науке
о по љо при вред ној 
про из вод њи

Ко ли ко су но ва на уч на са зна ња 
ва жна за по љо при вред ни ке и ко ли ко 
реч стру ке мо же да по бољ ша по љо
при о вред ну про из вод њу схва ти ли су у 
ло кла ној са мо у пра ви у Бе о чи ну. Упра
во због то га, ор га ни зо ва на је три би на 
за по љо при вред ни ке у Су се ку на ко јој 
су пред став ни ци На уч ног ин сти ту та за 
ра тар ство и по вр тар ство го во ри ли о 
пред сто је ћој се тви, ана ли зи зе мљи
шта, ал тер на тив ној по љо при вред ној 
про из вод њи, али и о за дру гар ству.

Ве ли ки број мла дих љу ди је био на 
три би ни по све ће ној по љо при вред ној 
про из вод њи у Су се ку. Ва жно је, ка жу у 
ло кла ној сма о у пра ви, да суб вен ци је 
оп шти не, ко је ни су ве ли ке, бу ду усме
ре не на про из вод њу, ко ја ће до не ти 
нај бо љи ре зул тат, па је то и је дан од 
ци ље ва ор га ни зо ва ња ове три би не.

– Ми у ло кла ној са мо у пра ви има мо 
же љу да по мог не мо на шим по љо при
вред ним про из во ђа чи ма да кроз ова
кве три би не са зна ју све но ви не у тој 
вр сти про из вод ње, ко је ка да при ме не 
мо гу ви ше да за ра де. Та ко ђе, ово је 
нај бо љи на чин да по љо при вред ни ци 
са ми ка жу шта их нај ви ше ин те ре су је, 
ко ји су про бле ми са ко ји ма се су сре ћу 
то ком про из вод ње, ка же  Је ле на 
Шу шак, по моћ ни ца пред сед но це 
Оп шти не Бе о чин за пи та ња ур ба ни зма

По ред мно го број них те ма, ве ли ка 
па жња по кло ње на је ал тер на тив ној 
про љо при вре ди, као и кли мат ским 
про ме на ма. До ста ре чи би ло је и о ква
ли те ту зе мљи шта у оп шти ни Бе о чин, 
са по себ ном ио свр том на зна чај на ли
зе зе мљи шта.

– Нај ве ћи про блем код ква ли те та 
зе мљи шта је гу би так ор ган ске ма те ри
је, по што је уно ше ње стај ња ка ве о ма 
ма ло. По љо при вред ни ци то ве о ма 
до бро зна ју, а на ша пре по ру ка им је 
би ла да оба ве зно, ка ко би по пра ви ли 
ква ли тет зе мљи шта, ура де ла бо ра то
риј ску ана ли зу зе мљи шта и до би ју 
пре по ру ке за унос ми не рал них ђу бри
ва. То је по себ но ва жно, по го то во са да 
ка да су ми не рал на ђу бри ва ску па и 
ка да су због ове си ту а ци је не ки ма и 
не до ступ на, ка же  Јор да на Нин ко вић 
из Ин сти ту та за ра та рство и по вр тар
ство из Но вог Са да.

Др Влди мир Си ко ра из  Оде ље ња за 
ал тер на тив не биљ не вр сте је го во рио 
су сеч ким па о ри ма о га је њу ал тер на
тив них биљ них вр ста, ко је мо гу да 
до не су до бру за ра ду, а ко је су ма ње 
за сту пље не у од но су на оне из кон вен
ци о нал не про из вод ње. Та ко ђе, дао је и 
упу ства ка ко на те ре ни ма ко ји ни су 
нај по год ни ји за по љо при вред ну про из
вод њу ипак мо гу да за сну ју про из вод
њу и обез бе де со лид ну за ра ду.

Ова ква пре да ва ња, од но сно три би
не, ка жу Су се ча ни, до бро су до шла 
пред по че так се тве, јер стру ку и на у ку 
увек тре ба по слу ша ти.

З. М.
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У ВИ ШЕМ СУ ДУ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ, ПО ЧЕ ЛО СУ ЂЕ ЊЕ ЗА УБИ СТВО ЗБОГ 
ТАР ТУ ФА

Уме сто са оп ту же нич ке,
од бра на са клу пе све до ка

У Ви шем су ду у Срем ској Ми тро ви
ци, 16. мар та, по че ло је су ђе ње Де ја ну 
Ери ћу (39) из Јар ка због кри вич ног де ла 
те шко уби ство и кри вич но де ло не до зо
во 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. 
Ње го вом ро ђе ном бра ту Не бој ши Ери
ћу (37) ко ји је био, та ко ђе, осум њи чен 
за уби ство ро ђе них бра ћа Пре дра га (43) 
и Ста ни сла ва (37) Јеличићa из Фу то га, 
то ком ис тра жних рад њи об у ста вљен је 
кри вич ни по сту пак. Не бој ша се у сре ду 
пред суд ским ве ћем, под се тио тог коб ног 
6. де цем бра 2020. го ди не као све док, и 
по ред Де ја на je је ди ни све док тра ге ди је, 
ка да су бра ћа Је ли чић уби је на у шу ми у 
по те су се ла Ја рак. 

Ка ко је ре као Не бој ша, тог ју тра око 8 
ча со ва, у шу му је сти гао са бра том Де
ја ном ко ји је иза шао из ко ла и у прат њи 
пса кре нуо у шу му. Док је он из ла зио из 
ау та, са де сне стра не су до шла бра ћа 
Је ли чић, а он да је Ста ни слав при шао ау
то мо би лу и са ко па ли цом раз био му шо
фер шајб ну.

– Пи тао сам га за што је то ура дио, али 
ми ни шта ни је од го во рио, већ је кре нуо у 
прав цу Де ја на ко ји ни је да ле ко од ма као. 
Пре не го што је до шао до ње га по чео је 
да га псу је, а он да му је шут нуо пса и по
шао ко па ли цом на ње га  го во рио је Не
бој ша пред су ди јом Ми о дра гом Ро си ћем.

Не бој ша је та да ре као да je он, ка да је 
Ста ни слав на ср нуо на Де ја на, хтео да их 
раз дво ји, али је та да ње му при шао Пре

драг и уда рио га у пре де лу че ла.
– Све вре ме сам се ру ка ма бра нио, ка

ко бих за шти тио гла ву, а он ме је уда рао 
ко па ли цом и бо дрио Ста ни сла ва го ве ре
ћи му – Убиј га. Док ме је уда рао, за чу ла 
су се два пуц ња, пре се као сам се и по ми
слио сам да је Ста ни слав убио мо га бра
та. Та да је Пре драг устао са ме не и кре
нуо у њи хо вом прав цу, узео је ко па ли цу 
и на ср нуо на Де ја на. Вик нуо сам – Па зи 
Де ја не, а он да сам чуо тре ћи пу цањ  го
во рио је Не бој ша, док је то ком ње го вог 
из ла га ња из суд ни це иза шла Ма ја Је ли

Пред по че так су ђе ња, род би на, при
ја те љи уби је них Је ли чи ћа оку пи ли су 
се ис пред су да, др же ћи тран спа рен те 
са нат пи си ма: прав да за бра ћу Је ли
чић, прав да за мо га та ту... Ка ко је 
ре као је дан од бра ћа Је ли чи ћа Ми ки ца 
Бо ја нић, они стра ху ју да би Де ја ну 
мо гао да бу де уки нут при твор и за ме
њен са кућ ним.

Тран спа рен ти

КР ВА ВА ТУ ЧА У ЦАР СКОЈ ПА ЛА ТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ, ПО НО ВО ПРЕД СУ ДОМ

Ни по сле пет го ди на без епи ло га
Апе ла ци о ни суд у Но вом Са ду је по ни

штио пр во сте пе ну пре су ду Ви шег су да 
у Срем ској Ми тро ви ци по ко јој је сед мо
чла на кри ми нал на гру па, због кри вич ног 
де ла те шка те ле сна по вре да у са и звр ши
ла штву, би ла осу ђе на на укуп но 54 го ди
на за тво ра и вра тио на по нов но су ђе ње. 
Ка ко је ре че но у Ви шем су ду у Срем ској 
Ми тро ви ци, првоoкривљеном Влат ку То
ја ги ћу из Ла ћар ка као и оста лој пе тор ки 
про ду жен је при твор и они се већ пет го
ди на на ла зе у при твор ској је ди ни ци КПЗ 
– а, док се Мла ден Ву ке лић ко јем се су
ди ло у од су ству и да ље на ла зи у бек ству.

Гру па му шка ра ца, ко ја је би ла про
гла ше на кри вом због на но ше ња те шких 
те ле сних по вре да по ли цај цу Вла ди ми ру 
Не дељ ко ви ћу и за твор ском чу ва ру Ми
ро сла ву Ма њо шу у уго сти тељ ском објек
ту ко ји је био у скло пу Цар ске па ла те у 
Срем ској Ми тро ви ци, по но во ће се сти на 
оп ту же нич ку клу пу.

– Ка да ће по че ти су ђе ње, не мо гу да 
пре ци зи рам, јер сам тек до би ла пред мет 

са ко јим мо рам да се упо знам  ка же су
ди ја Ми ли ца Цве јић ко ја ће су ди ти у по
но вље ном про це су.

Ни по сле пет го ди на од ту че, ко ја је 
по тре сла и уз не ми ри ла гра ђа не, ни је 
ста вље на тач ка на суд ски про цес. Ви ше 
ту жи ла штво у Срем ској Ми тро ви ци по
ди гло је оп ту жни цу у ју ну 2018. го ди не 
про тив  Влат ка То ја ги ћа, Ми ла на и Жи
ва на Дра гој ло ви ћа, Ми лен ка и Мла де на 
Ву ке ли ћа, Фи ли па Ми лу ти но ви ћа и Бо ја
на Па вло ви ћа због на но ше ња те шких те
ле сних по вре да Не дељ ко ви ћу и Ма њо шу 

у ту чи у ко јој су лак ше те ле сне по вре де 
за до би ле и две де вој ке го шће ло ка ла.

Пре су дом Ви шег су да То ја гић, Дра гој
ло ви ћи, Ву ке ли ћи и Па вло вић осу ђе ни су 
због кри вич ног де ла те шка те ле сна по
вре да у са и звр ши ла штву, на по осам го
ди на за тво ра или мак си мал ну за твор ску 
ка зну, ко ја је пре ви ђе на за ово кри вич но 
де ло, сем Ми лу ти но ви ћа ко ји је до био 
шест го ди на за тво ра. Мла ден Ву ке лић је 
осу ђен за још пет кри вич них де ла и ње му 

По ли ца јац и за твор ски чу вар КПЗ – а 
због по вре да гла ве, ра ме на и екс тре
ми те та, би ли су на Оде ље њу оп ште 
хи рур ги је и је ди ни ци ин тен зив не не ге у 
Оп штој бол ни ци, где су им са ни ра не 
по вре де. 

Те шке по вре де
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– Ни сам мо гла да ис тр пим ла жи ко је 
из но си Не бој ша, брат Де ја на Ери ћа. 
Мр тва уста не го во ре, а они мо гу са да 
да из но се шта год хо ће. Прав да ће 
би ти ис те ра на за Пре дра га и Ста ни сла
ва  ре кла је удо ви ца Ма ја.

На пу сти ла
суд ни цу

чић, су пру га уби је ног Пре дра га.
Мла ђи Ерић је ре као да је Ста ни слав 

био ра њен, те да је уста јао са зе мље, као 
и да је ски нуо јак ну, за раз ли ку од Пре
дра га, ко ји је од мах пао на зе мљу. Он је 
то ком све до че ња ка зао да се ни су дру жи
ли са Је ли чи ћи ма, да му је ја ко жао што 
се то де си ло и да је све то до ве ло због из
ми шље них гла си на, ка ко Ери ћи по шу ми 
ба ца ју отров, ко ји би сме тао Је ли чи ће вим 
пси ма у по тра зи за тар ту фи ма.

С. Ко стић

је из ре че на је дин стве на за твор ска ка зна 
у тра ја њу од 11 го ди на и пет ме се ци, док 
је ње го вом бра ту Ми лен ку из ре че на је
дин стве на за твор ска ка зна у тра ја њу од 
де вет го ди на и се дам ме се ци. 

До ин ци ден та је до шло у де цем бру 
2017. го ди не око је дан сат иза по но ћи 
ка да је у уго сти тељ ском објек ту, из би ла 
ту ча у ко јој су сед мо ри ца му шка ра ца за
да ла ви ше уда ра ца Не дељ ко ви ћу и Ма
њо шу ру ка ма, сто ли ца ма и раз би је ним 
фла ша ма. У том ме те жу из два раз ли
чи та пи што ља ис па ље на су два про јек
ти ла, од чи јег је ри ко ше та по вре ђен по
ли циј ски слу жбе ник, али и две де вој ке 
ко је су би ле у то вре ме у уго сти тељ ском 
објек ту. С. Ко стић

Маја Јеличић

ХУ МА НИ ТАР НИ ВА ШАР У ВР ТИЋУ „БУ БА МА РА“

По моћ за ле че ње
На та ше Не дић

У дво ри шту вр ти ћа „Бу ба ма ра“ у 
Срем ској Ми тро ви ци одр жан је ху ма ни
тар ни ва шар у уто рак,15. мар та. Де ца су 
про да ва ла ру ко тво ри не и слат ки ше, а 
сав при ход ће би ти усме рен за ле че ње 
На та ше Не дић, мај ке њи хо вог дру га ра, 
ко ја се бо ри са рет ким об ли ком ту мо ра. 

– При кљу чу је мо се сва кој ху ма ни тар
ној ак ци ји ко јој мо же мо, јер же ли мо да 
по мог не мо сва ко ме, ко ли ко смо у мо гућ
но сти. Овај ва шар је ху ман тар ног ка рак
те ра и но си на зив „За На та шин осмех“, 
са ци љем да при ку пи мо сред ства и 
по мог не мо мај ци на шег дру га ра да по бе
ди те шку бо лест. Де ца су при пре ма ла 
про из во де с пу но љу ба ви, уче ству ју ћи у 
кре а тив ним ра ди о ни ца ма. По ма га ли су 
им и њи хо ви ро ди те љи, те се за хва љу је
мо сви ма ко ји су уче ство ва ли и ода зва ли 
се на шем по зи ву, ре кла је Ма ја Бр клић, 
чла ни ца Ти ма за од но се са ме ди ји ма у 
вр ти ћу.

На та ши Не дић се ја вио 2018. го ди не 
ре дак и агре си ван кар ци ном гр ли ћа 
ма те ри це, не у ро ен до кри ног ти па са 
ме та ста за ма. У све ту од тог ти па обо ли 1 
по сто же на. Ње на бор ба тра је од 2018. 
го ди не, ка да је опе ри са на пр ви пут. 
На кон за вр шет ка по след њег ци клу са 

хе ми о те ра пи ја, са мо че ти ри ме се ца 
ка сни је, бо лест се агре сив но вра ти ла и 
за хва ти ла ви ше ме ста. Иза На та ше су 
број не ин тер вен ци је, те ра пи је. На та ша 
је мај ка два де ча ка, ко ји јој да ју сна гу да 
на ста ви да се бо ри и по бе ди опа ку 
бо лест, на во ди се на сај ту Ху ма ни тар не 
фон да ци је „Бу ди ху ман“.

– Че ти ри го ди не уна зад по ку ша ва мо 
да на ђе мо пра ви лек и да На та ша ко нач
но до би је ову ве ли ку бит ку. Ни са ми не 
зна мо ко ја је ово ак ци ја по ре ду, не зна
мо ни ко ли ко сред ста ва ће би ти по треб
но. Ка да смо кре ну ли са при ку пља њем 
нов ца 2019. го ди не, око 30.000 евра је 
би ло по треб но, ме ђу тим, ми смо до са да 
ску пи ли и утро ши ли на На та ши но ле че
ње око 200.000 евра. На та ша тре нут но 
ко ри сти те ра пи ју на тро не дељ ном ни воу. 
Уко ли ко при ба ви мо ле ко ве по јеф ти ни јој 
це ни, то иза ђе 3600 евра по ци клу су. Ми 
смо за са да обез бе ди ли сред ства за три 
ци клу са и има мо за ка за но кра јем ма ја, 
по чет ком ју на, те ре пи ју у Не мач кој, 
ма тич ним ће ли ја ма, ко ја ко шта 10 000 
евра. На кон дру гог ци клу са при ма ња 
ле ко ва ра ди ће се про це на, уко ли ко ле ко
ви не да ју ре зул та те, мо ра мо да ме ња мо 
те ра пи ју. Ко ли ко ће то да ко шта, ни ко не 

зна... И ми смо већ умор ни, 
као и љу ди, ко ли ко год 
же ле ли да по мог ну, умо ри
ли су се, та ко ђе, ми то све 
раз у ме мо. Ус по ри ло се 
при ку пља ње сред ства. 
Ме ђу тим, не од у ста је мо и 
не по су ста је мо. Ова но ва 
те ра пи ја да је од лич не 
ре зул та те и на да мо се да 
ће по мо ћи и На та ши, ре као 
је Дар ко Не дић, На та шин 
су пруг. 

На та ши сви мо гу по мо ћи 
сла њем СМС по ру ке 723 
на број 3030 или упла том 
на ди нар ски ра чун 160
55530248.

А.П.
Фо то: Б.Т.

Ма ја Бр клић Дар ко Не дић
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ЈА СМИ НА И МИ ЛАН ЖИВ КО ВИЋ ЖИ ВЕ СА 30 ПА СА

Ху ма ни Ми тров ча ни бри ну
и удо мља ва ју на пу ште не псе

Ја сми на и Ми лан Жив ко вић 
из Срем ске Ми тро ви це уз 
по моћ при ја те ља из Удру же
ња за за шти ту жи во ти ња 
„Леа“ го ди на ма збри ња ва ју 
на пу ште не псе, а у свом дво
ри шту  има ју 30 па са!

– Од ра сла сам у по ро ди ци 
где је увек би ло па са, ма ча ка, 
па па га ја, та ко да сам од 
ма лих но гу раз ви ла ем па ти ју 
пре ма тим див ним би ћи ма. 
Са су пру гом де лим исту 
љу бав, па је на ша за јед нич ка 
бри га о на пу ште ним пси ма  
усле ди ла  као не што  пот пу но 
нор мал но. Већ пет го ди на 
ак тив но збри ња ва мо псе, а 
2020. го ди не  ре ги стро ва ли 
смо на ше Удру же ње „Леа“,  
при ча ју  Жив ко ви ћи,  Ми тров
ча ни ма по зна ти по  атрак тив
ном  мо то ри ћу са  над стре
шни цом, ко јим  тран спор ту ју  
по вре ђе не и  на пу ште не  псе 
и  ку чи ће.

У ку ћи у ми тро вач ком на се
љу „Блок Б“ све вр ви од 
љу ба ви и емо ци ја! До че ку ју 
нас ла бра до ри, злат ни ре три
ве ри, пти ча ри, вуч ја ци, ра зни 
ме шан ци, сме ште ни у ку ћи ца
ма на спрат, док  је де се так 
ма њих па са од  хлад но ће 
скло ње но у ку ћу. За сме штај 
су им ху ма ни вла сни ци обез
бе ди ли и адап ти ра не по моћ
не про сто ри је са  по до ви ма 
об ло же ним ити со ни ма, ка ко 
би их за шти ти ли од вре мен
ских не при ли ка.

Ве о ма ле пог кан га ла, Жив
ко ви ћи су по до ја ви спа си ли  
из ка на ла на ула зу у град, 
не у хра ње ног и за пу ште ног,  
чи по ва ли га, вак ци ни са ли, да 
би на кон њи хо ве бри ге си нуо 
пу ним сја јем.

– Остао је код нас, као и 
сви ови пси, ко је су  на ши 
су гра ђа ни из ра зних раз ло га 
ов де оста вља ли.  Са из го во
ром да је то са мо при вре ме но 
или док се не сна ђу, и ни кад 
ви ше се не по ја ве! И шта 
мо же мо, не ма мо ср ца да их 
из ба ци мо по но во на ули цу. 
На сву сре ћу, до ста па са за 
све ове го ди не смо и ус пе ли 
удо ми ти. Али, са мо са скло
пље ним уго во ри ма о од го
вор ном вла сни штву са бу ду
ћим вла сни ци ма. Ми им обез
бе ђу је мо вак ци ни са ње и 
чи по ва ње, че сто и сте ри ли за
ци ју, док су они ду жни да  
ху ма но по сту па ју са њи ма, 
ка же Ја сми на, ко ја и  во лон

ти ра у јед ном ми тро вач ком 
ази лу.

Жив ко ви ћи оби ла зе удо
мље не псе, а би ло је и си ту а
ци ја, ка да су их за те кли  у 
не ху ма ним усло ви ма, глад не, 
жед не,  за пу ште не, оста вље
не у шу па ма, на крат ким лан
ци ма, те су би ли при ну ђе ни 
да их оду зму од не са ве сних 
вла сни ка.

– Да је мо их они ма ко ји су 
по ред  љу ба ви спрем ни да 
пре у зму и све оба ве зе. Ка да 

нам не ко до ђе и тра жи ку че за 
де те, у стар ту их од би јем, јер 
до бро зна мо ка ко ће се то 
за вр ши ти – де ца се игра ју јед
но вре ме, па кад кре ну оба ве
зе око чи шће ња, шет ње, тро
шко ви хра не, он да  га хлад но
крв но из ба це на ули цу! Та ко 
се све вр ти у круг. Ми са 
на шим при ја те љи ма не мо же
мо удо ми ти, ко ли ко не са ве
сни и нео д го вор ни Ми тров ча
ни, али и жи те љи окол них 
се ла оста ве  од ра слих па са и 

ку чи ћа, ис ти чу Жив ко ви ћи.
При удо мља ва ња њу, Жив

ко ви ћи са ра ђу ју са два ре ги
стро ва на ми тро вач ка ази ла, 
нај че шће пре ко дру штве них 
мре жа, уз об ја вље не фо то
гра фи је и по дат ке о сва ком 
псу. 

Че сто им се су гра ђа ни 
ја вља ју тра же ћи од ре ђе не 
вр сте па са, тре нут но нај по пу
лар ни је мал те зе ре, пин че ве, 
пе ки не зе ре, док ме шан це, док 
псе са ин ва ли ди те том, твр де 
Жив ко ви ћи, ни ко не ће. 

– Тро шко ви су ве ли ки, 
углав ном их са ми сно си мо, 
али нам и при ја те љи и чла но
ви на шег удру же ња пу но 
по ма жу.  До ла зе код нас да 
оби ђу псе, по и гра ју се са 
њи ма. Ху ма ни Ми тров ча ни су 
нам до ни ра ли ку ћи це, ку пу ју 
че сто гра ну ле и хра ну, по ма
жу нам у пла ћа њу ве те ри нар
ских тро шко ва.   Око сте ри ли
за ци је нам је нај ви ше по мо
гла го спо ђа Мо ни ка из Ђур ђе
ва, а ове го ди не смо пр ви пут 
кон ку ри са ли и за сред ства из 
град ског бу џе та за чи по ва ње 
и сте ри ли за ци ју па са оних 
вла сни ка ко ји ма је по моћ 
по треб на, на по ми њу Жив ко
ви ћи,  на ја вљу ју ћи са рад њу 
са ми тро вач ким шко ла ма у 
ре а ли за ци ји еду ка тив ног  
про гра ма за шко лар це о од но
су пре ма жи во ти ња ма.

Нар ци са Бо жић

Јасмина Живковић са супругом збрињава напуштене псе

Породица Живковић брине о 30 паса
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ГОЈ КО ЦВИ ЈЕ ТИЋ, ВЛА СНИК РА САД НИ КА, О ПРО ЛЕЋ НОМ 
УРЕ ЂЕ ЊУ ДВО РИ ШТА

Нај по пу лар ни је ру же и ту је
Куп ци се ра до од лу чу ју за ту је, јер су ла ке за одр жа ва ње, а не ма ни стра ха да ће их 

сло ми ти снег или мраз, јер се са ме ис пра ве. По пу лар не су као део жи вих огра да. 
Не ка да су се са ди ле у је сен и про ле ће, али већ не ко вре ме их куп ци са де то ком чи та
ве го ди не и што је још чуд ни је, оне се при ме, из ја вио је Гој ко Цви је тић

Сва ко до ма ћин ство већ то ком мар та и 
апри ла уве ли ко сре ђу је дво ри ште, а нај
че шће у ве ли ко про лећ но спре ма ње спа
да ода бир, при пре ма и сад ња укра сних 
би ља ка. Го ди на ма уна зад, нај че шће се 
ку пу ју ру же, кра љи це ме ђу цве ћем, као и 
де ко ра тив не ту је. У ра сад ни ку Гој ка Цви
је ти ћа у Срем ској Ми тро ви ци про да ју се 
обич не ру же, али и ста бла ши це, а има и 
пе ња чи ца.

– Ру же се са де од је се ни до ле та. 
По сто је и оне ко је се мо гу са ди ти то ком 
це ле го ди не, а то су ми ни ру же у сак си ја
ма, ко је су не што не жни је од обич них. За 
ру жу је ва жна не га, пра вил но одр жа ва ње 
и за шти та. Мно ги љу ди то не зна ју, али 
ру жа ма је за њи хов пун по тен ци јал по тре
бан хеј миј ски трет ман и не би сме ли да се 
пла ше то га, већ да при ме не за шти ту на 
вре ме.  По треб но је ру жу за шти ти од 
та ко зва ног бу ва ча, сит них цр них бу би ца, 
а за тим и од пе пел ни це, ре као је Гој ко 
Цви је тић. 

Ко ни је још увек оре зао ру же, са да је 
крај ње вре ме. Тре ба ло би их очи сти ти, 
сре ди ти и ис пр ска ти.

– Код пе ња чи ца је ва жно на ћи од го ва
ра ју ће ме сто за сад њу, јер оне ра сту и до 
три, че ти ри ме тра и ши ре се у стра ну. 
По чет но ме сто је ва жно да би сте је 
ка сни је мо гли спро во ди ти на ме ста ко ја 

же ли те. Већ на ред не го ди не, по треб но јој 
је обез бе ди ти осло нац на ко ји ће да се 
раз ви ја и гра на. Нај тра же ни ја од свих 
ру жа је „дон жу ан“, цр ве на ми ри сна ру жа, 
рас ко шног из гле да. По мом ми шље њу, 
по сто је и леп ше и ми ри сни је од те вр сте, 

али она је од у век нај по пу лар ни ја, ка же 
Гој ко. 

Као најтраженије де ко ра тив но др во, 
из два ја се ту ја сма рагд, у овом ра сад ни ку.

– Куп ци се ра до од лу чу ју за ту је, јер су 
ла ке за одр жа ва ње, а не ма ни стра ха да 
ће их сло ми ти снег или мраз, јер се са ме 
ис пра ве. По пу лар не су као део жи вих 
огра да. Не ка да су се са ди ле у је сен и 
про ле ће, али већ не ко вре ме их куп ци 
са де то ком чи та ве го ди не и што је још 
чуд ни је, оне се при ме. Нај бит ни ја је са ма 
сад ња. У ко ре ну је по треб но ушу шка ти, 
ста ви ти ква ли тет ну зе мљу и оба ве зно 
при хра ни ти. Ва жно је во ди ти ра чу на, 
ма ло ви ше у пр вих ме сец да на од сад ње 
и за ли ва ти но ћу. Уко ли ко се пре ви ше 
угре је на сун цу, а ви је по ли је те хлад ном 
во дом, на не ће те јој са мо ште ту, об ја снио 
је Гој ко Цви је тић.

Не за о би ла зан у дво ри шти ма у прет ход
ном ве ку је био шим шир, ко ји се вра ћа на 
ве ли ка вра та. 

– И ње го во одр жа ва ње је вр ло ва жно. 
Пр ска се од ште то чи на по три пу та го ди
шње. Од мах би тре ба ло у про ле ће то 
учи ни ти. Шим шир  се ко ри сти као део 
жи вих огра да и бор ду ра у вр то ви ма, 
закључио је наш са го вор ник.

А. Плав шић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Гој ко Цви је тић
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Ин ђи ја – Ти мок 1919 0:1; 
Ја вор Ма тис – ИМТ 1:2; Ка бел 
– Же ле зни чар 0:1; Ло зни ца – 
Бу дућ ност 0:1; ОФК Жар ко во – 
Зла ти бор 0:0; Рад – Мла дост 
НС 0:2; РАД НИЧ КИ СМ – ГРА
ФИ ЧАР 1:0; Ма чва – ОФК Бач ка 
2:0.

Бе чеј: Бе чеј 1918 – Је дин
ство 2:1; Бач ка Па лан ка: Ста ри 
Град – ОФК Ки кин да 2:1; Пан
че во: Ди на мо 1945 – Хај дук 
1912 3:2; Зре ња нин: Рад нич ки 
(З) – Пр ви Мај 2:0; Вр шац: ОФК 
Вр шац – Рад нич ки 1912 0:0; 
Шај каш: Бо рац (Ш) – Бо рац 
(Са) 1:0; Адор јан: Ти са – Омла
ди нац 1:0; Ста ра Па зо ва: 
Фе никс 1995 – Тек сти лац (од ло
же но).

01. ОФК Вр шац 18 12 5 1 37:14 41
02. Фе никс 17 10 4 3 26:11 34
03. Бе чеј 1918 18 10 4 4 34:25 34
04. Тек сти лац 17 10 3 4 35:16 33
05. Омла ди нац 18 10 1 7 32:20 31
06. Бо рац (Ш) 18 9 4 5 18:20 31
07. Рад нич ки 18 9 3 6 25:21 30
08. Ти са 18 7 4 7 30:31 25
09. Бо рац (Са) 18 6 6 6 34:26 24
10. Пр ви Мај 18 6 4 8 15:20 22
11. Ди на мо 18 6 2 10 18:26 20
12. Ста ри Град 18 6 1 11 24:29 19
13. Радн. (З) 18 5 2 11 17:33 17
14. ОФК Ки кин. 18 5 1 12 15:32 16
15. Је дин ство 18 4 2 12 21:37 14
16. Хај дук 18 4 2 12 20:40 14

Цр ве на Зве зда – Ко лу ба ра 
3:0; Спар так ЖК – Но ви Па зар 
1:2; Мла дост – Ме та лац 3:3; 
Рад ник – Пар ти зан (су би ли 
од и гра ли у по не де љак); ТСЦ – 
Про ле тер 2:1; Рад нич ки 1923 – 
Рад нич ки Ниш 0:0; На пре дак – 
Во ждо вац 1:3; Вој во ди на – 
Чу ка рич ки 1:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01. РФК Н.С. 18 12 4 2 31:12 40
02. До њи Срем 18 11 4 3 30:17 37
03. Хај дук 18 10 6 2 40:16 36
04. Сло га (Е) 18 9 4 5 29:17 31
05. Рад н. (Ш) 18 9 3 6 28:18 30
06. Сло бо да 18 9 3 6 29:21 30
07. Сло га (Т) 18 9 3 6 25:22 30
08. По ду на вац 18 8 4 6 17:15 28
09. Ин декс 18 7 3 8 27:28 24
10. Је дин ство 18 6 3 9 16:21 21
11. Ве тер ник 18 5 5 8 23:33 20
12. Це мент 18 4 6 8 19:21 18
13. Радн. (НП) 18 4 6 8 13:18 18
14. Бу дућ ност 18 4 2 12 21:37 14
15. Мла дост 18 3 4 11 15:38 13
16. Ду нав 18 3 2 13 11:40 11

01. Мла дост НС 26 15 7 4 32:15 52
02. Ин ђи ја 26 15 6 5 42:23 51
03. Же ле знич. 26 13 6 7 37:27 45
04. Ј. Ма тис 25 11 10 4 36:20 43
05. ИМТ 25 11 8 6 35:22 41
06. ОФК Жарк. 26 12 3 11 32:27 39
07. Радн. (СМ) 26 10 6 10 31:27 36
08. Ма чва 26 10 6 10 24:30 36
09. Ло зни ца 25 9 7 9 25:22 34
10. Бу дућ ност 26 9 6 11 28:37 33
11. Зла ти бор 25 8 8 9 26:27 32
12. Гра фи чар 26 9 4 13 38:38 31
13. ОФК Бач ка 26 6 12 8 21:28 30
14. Рад 26 7 7 12 24:33 28
15. Ти мок 26 7 4 15 27:35 25
16. Ка бел 26 1 6 19 12:59 9

01. Ц. Зве зда 28 24 3 1 70:15 75
02. Пар ти зан 27 23 3 1 64:9 72
03. Чу ка рич ки 28 14 10 4 47:26 52
04. Рад нич ки 28 9 13 6 31:26 40
05. ТСЦ 28 10 8 10 42:38 38
06. Во ждо вац 28 10 7 11 36:35 37
07. Вој во ди на 28 10 6 12 34:36 36
08. На пре дак 28 9 7 12 30:35 34
09. Рад ник 27 7 12 8 21:25 33
10. Ко лу ба ра 28 10 3 15 27:50 33
11. Мла дост 28 9 5 14 34:42 32
12. Спар так 28 8 7 13 31:44 31
13. Про ле тер 28 8 4 16 21:46 28
14. Рад нич ки 28 7 6 15 23:44 27
15. Ме та лац 28 6 6 16 34:51 24
16. Н. Па зар 28 4 10 14 24:47 22

Ру ма: Је дин ство – Зе ка 
Бу љу ба ша 2:0; Ку змин: Гра ни
чар (К) – Фру шка Го ра 2:0; Ада
шев ци: Гра ни чар (А) – Змај 
(пре кид 15′); Бе ше но во: БСК – 
Оби лић 1993 1:1; Би кић До: 
ОФК Би кић – Ер де вик 2017 0:0; 
Ви шњи ће во: Хај дук – ЛСК 3:0; 
Срем ска Ра ча: Срем – ОФК 
Ба чин ци 0:1.
01. Хај дук 15 13 1 1 59:7 40
02. Је дин ство 15 13 0 2 34:9 39
03. Гра нич. (К) 15 11 1 3 33:15 34
04. Оби лић 15 9 6 0 30:11 33
05. Зе ка Буљ. 15 9 1 5 30:15 28
06. ОФК Би кић 15 8 3 4 32:19 27
07. Гра нич. (А) 15 6 0 9 23:30 18
08. ОФК Ба чин. 15 6 0 9 25:39 18
09. БСК 15 5 2 8 30:46 17
10. ЛСК 15 5 0 10 20:29 15
11. Змај 15 5 0 10 26:41 15
12. Ер де вик 15 4 2 9 19:44 14
13. Срем 15 3 0 12 11:28 9
14. Ф. Го ра 15 0 0 15 10:49 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Врд ник: Ру дар – ПСК 2:0; 
Но ви Кар лов ци: По лет – Кру
ше дол 5:4; Срем ски Ми ха љев
ци: Срем – Гра ни чар (О) (пре
кид 7′); Бу ђа нов ци: Мла дост – 
Је дин ство 4:1; Чор та нов ци: 
ЧСК – Фру шко го рац 3:0; Ши ма
нов ци: Хај дук 1932 – На пре дак 
2:2; Шу мар је био сло бо дан.

01. Срем 14 14 0 0 46:4 42
02. Шу мар 13 10 1 2 40:10 31
03. По лет 14 8 2 4 39:23 26
04. На пре дак 14 8 1 5 34:22 25
05. Кру ше дол 14 8 0 6 40:25 24
06. ЧСК 14 6 4 4 23:25 22
07. Мла дост 14 6 2 6 38:27 20
08. Гра нич. (О) 14 6 1 7 25:28 19
09. Фру шко гор. 14 5 1 8 20:27 16
10. Ру дар 14 5 1 8 19:38 16
11. Је дин ство 14 4 1 9 8:29 13
12. Хај дук 13 2 2 9 12:27 8
13. ПСК 14 0 0 14 10:69 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ру ма: Сло вен – Пар ти зан 
5:0; Ма чван ска Ми тро ви ца: 
Под ри ње – Рад нич ки (И) 0:0; 
До брин ци: Сре мац (До) – 
Бо рац (М) 4:2; Љу ко во: Љу ко во 
– Фру шко го рац 1:2; Кле нак: 
Бо рац (К) – Сло га (В) 2:1; Го лу
бин ци: Ја дран – На пре дак 2:1; 
Бе шка: Хај дук – Же ле зни чар 
2:3; Деч: Сре мац (Дч) – Сре мац 
(В) 3:1.

01. Сло вен 18 15 3 0 51:7 48
02. Же ле знич. 18 14 2 2 49:14 44
03. Ја дран 18 10 4 4 41:24 34
04. Хај дук 18 10 4 4 36:21 34
05. Срем. (Дч) 18 9 1 8 30:25 28
06. Под ри ње 18 7 5 6 32:27 26
07. Сло га (В) 18 7 4 7 26:26 25
08. Срем (В) 18 8 1 9 32:41 25
09. Пар ти зан 18 7 3 8 29:30 24
10. Бо рац (М) 18 7 3 8 28:33 24
11. Фру шко гор. 18 6 4 8 28:32 22
12. На пре дак 18 5 3 10 30:36 18
13. Рад н. (И) 18 5 3 10 22:36 18
14. Љу ко во 18 3 6 9 19:34 15
15. Срем. (До) 18 3 2 13 21:43 11
16. Бо рац (К) 18 3 2 13 25:70 11

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ру мен ка: Је дин ство – По ду
на вац 2:0; Бач ки Ја рак: Мла
дост – Ду нав 1:1; Бе о чин: 
Це мент – Сло га (Т) 1:2; Но ва 
Па зо ва: Рад нич ки (НП) – Ве тер
ник 0:0; Ер де вик: Сло га (Е) – 
Ин декс 2:1; Но ви Сад: РФК 
Н.С. 1921 – До њи Срем 2015 
0:0; Са лаш Но ћај ски: Бу дућ
ност – Хај дук 2:3; До њи То вар
ник: Сло бо да – Рад нич ки (Ш) 
3:3.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Кр ње шев ци: Сло га (К) – Вој
во ди на 5:5; Ша трин ци: Сло га 
(М) – 27.Ок то бар 0:1; Но ви 
Слан ка мен: Ду нав – Цар Урош 
0:1; Ри ви ца: Пла ни нац – Бо рац 
3:1.

1. Ду нав 11 7 2 2 32:15 23
2. Цар Урош 11 7 2 2 22:13 23
3. Пла ни нац 11 5 4 2 30:17 19
4. Вој во ди на 11 6 1 4 33:23 19
5. 27.Ок то бар 11 5 0 6 16:20 15
6. Сло га (М) 11 3 2 6 13:18 11
7. Сло га (К) 11 2 3 6 21:45 9
8. Бо рац 11 1 2 8 15:31 5

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

КК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИНЂИЈА

Изгубили на
до ма ћем те ре ну

КК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја – КК „Хај дук“ 
Ку ла  78: 81 (17: 16, 21: 25, 18: 20, 22: 20)
КК „Же ле зни чар“: Ла ле вић 

6, Мар ја но вић 2, Пе тро вић 3, 
Ла лић 6, Стој шић 3, Бу ла то вић 
12, Јо вић, Му дрић, Ђу мић 16, 
Мар ко вић 24, Ди вјак 6, Пе шут.

КК „Хај дук“: Су вај џић 30, 
Ман дић 13, Ђу ро вић 18, Кри во
ка пић 9, Те шо вић 11, Ба ра нов
ски, Ми ро са вљев, Илић, Тер
зић, Ива но вић, Рнић, Ба јић.

Ко шар ка ши ин ђиј ског „Же
ле зни ча ра“ су се по сле че ти ри 
уза стоп на го сто ва ња ко нач
но на шли у уло зи до ма ћи на. 
Пред око 150 гле да ла ца ви ђе

на је ква ли тет на ко шар ка шка 
пред ста ва у ко јој до ма ћи ни су 
ус пе ли  да са вла да ју го сте из 
Ку ле. Ку ља ни су би ли ти ко ји су 
ве ћим де лом утак ми це има ли 
пред ност ко ја је, у не ким тре ну
ци ма, би ла и дво ци фре на. Ин
ђијци су ту пред ност по ку ша ли 
да по рав на ју и да је пре тво ре у 
по бе ду, али на кра ју им ни је по
шло од ру ке. Меч су обе ле жи ли 
ка пи тен до ма ћи на Мар ко вић са 
24 по стиг ну та по е на, те го сту ју
ћи играч Су вај џић са 30 по е на. 
 М.Ђ

ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“
По раз од „Рад нич ког“

Ру ко ме та ши це ин ђиј ског 
„Же ле зни ча ра“ до жи ве ле су 
по раз од „Рад нич ког“ из Кра
гу јев ца у окви ру утак ми це 17. 
ко ла „Ар кус“ ли ге за ру ко ме
та ши це, ко ја је од и гра на у 
су бо ту, 19. мар та у Кра гу јев
цу. „Рад нич ки“ је за гол ви ше 
био бо љи од гошћи, те је на 
кра ју ме ча на се ма фо ру би ло 
25:24 (16:13). Нај је фи ка сни ја 
у до ма ћој еки пи би ле су Хе

ле на Ин ђић и Те о до ра Ве лич
ко вић са по пет по стиг ну тих 
го ло ва, док је код го сту ју ће 
„Же ље“ нај ви ше го ло ва на 
утак ми ци по сти гла Ти на Па
у нић, 11.

На кон 17. ко ла, ЖРК „Же
ле зни чар“ на ла зи се на тре
ћој по зи ци ји на та бе ли „Ар
кус“ ли ге за ру ко ме та ши це са 
осво је них 28 бо до ва.

 М.Ђ.
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СУПЕР Б ЖЕН СКА РУКО МЕТ НА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Сре ми ца ма при пао дер би
првен стве ног врха

ЖРК „Срем“– ЖРК „Пан че во“ 26:23  (14:12)
ЖРК „Срем“: Дра га на Петро вић (2 

гола), Мила Миљ ко вић, Мари ја Шер фе зи 
(4 гола), Ања  Клен ков ски, Мили ца Сте
вић (8 голо ва), Маја Скен џић, Ива Кне жев, 
Ната ша Раду ло вић (2 гола), Анђе ла Оже
го вић, Вања Ђули нац (7 голо ва), Нико ли
на Була то вић (3 гола), Јана Васи ље вић, 
Ана Гуте ша  и Ната ша Ћет ко вић. Тре не ри: 
Душан Дрча и Саша Којо вић.

ЖРК „Пан че во“:  Мили ца Илић, Ана
ста си ја Гргов ски, Јели са ве та  Мар ко вић 
(9 голо ва), Неве на Ста ни шко вић (3, гола), 
Вла ди сла ва  Рогу ља (2 гола), Неве на  
Мар ка гић  (2 гола), Тео до ра Ста но је вић 
, Дарин ка Петро ни је вић (2 гола), Мари ја  
Митрић (3 гола), Ана ста зи ја  Јам бру шић, 

Тео до ра Вра нић, Андри ја на Јан ко вић, 
Ива на Ста но је вић  и Ива Гру јић (2 гола). 
Тре нер : Мар ко Крстић.

Суди је: Бори чић и Мар ко вић.
Утак ми ца 15. кола Супер Б жен ске руко

мет не лиге  која је оди гра на у неде љу 20. 
мар та у срем ско ми тро вач кој хали „Пин
ки“ оправ да ла је епи тет дер би ја кола, с 
обзи ром да су се саста ле дру го пла си ра
на и тре ће пла си ра на  еки па лиге које са 
истим бро јем бодо ва кон ку ри шу за нај ви
ши пла сман на табе ли. У чвр стој так ми
чар ској утак ми ци дома ћа еки па има ла је 
током утак ми це кон стант ну резул тат ску 
пред ност а чиње ни ца да је гол ман „Сре
ма“ Јана Васи ље вић била нај и стак ну ти ји 

играч утак ми це потвр ди ла је оче ки ва ња 
да ће  ква ли тет на еки па гошћи из Пан че
ва опа сно ата ко ва ти  ка голу дома ћи на. 
Ква ли тет ном и дисци пли но ва ном игром 
руко ме та ши це „Сре ма“ нису дозво ли ле 
гошћа ма да до кра ја меча  изјед на че или 
пре о кре ну резул тат. Тиме су у бодо ви ма 
и бро ју побе да пре те кле директ ног кон
ку рен та, учвр стив ши се на дру гој пози
ци ји првен стве не табе ле. У еки пи „Сре
ма“ нису насту пи ле Ната ша Ћет ко вић и 
Јова на Бла жић. Мили ца Сте вић била је 
нај е фи ка сни ја руко ме та ши ца „Сре ма“ са 
8 постиг ну тих голо ва. У наред ном  колу 
Сре ми це госту ју у Про ку пљу еки пи ЖРК 
„Топли ча нин“. Д. М.

ДРУ ГА РЕ ПУ БЛИЧ КА ОД БОЈ КА ШКА ЛИ ГА  ГРУ ПА СЕ ВЕР

Ми тров ча ни бољи од Шиђана
ГОК „Срем Итон“: ОК „Вест“ 3:1 (25:22, 25:19, 21:25, 25:18)

ГОК „Срем Итон“: Ко ва чић, Три вун чић, 
Пет ко вић, Ма ће шић, Ку зма но вић, Алек
сић, Ле шчук, Ми ко вић. Тре нер Зо ран Ко
ва чић.

ОК „Вест“: Не шко вић Д., Ми то ше вић, 
Не шко вић Н., Кли су рић, Ма рин ко вић, Ор
лић. Тре нер Или ја Ми то ше вић.

У су бо ту 19. мар та у ха ли Ми тро вач ке 
гим на зи је са ста ли су се од бој ка ши „Срем 
Ито на“ и шид ског „Ве ста“ у окви ру де вет
на е стог ко ла Дру ге ре пу блич ке ли ге гру па 
се вер. 

Би ла је то утак ми ца у ко ју је „Срем“ ушао 
изу зет но осла бљен без че тво ри це стан
дард них игра ча. Због бо ле сти и по вре да 
су од су ство ва ли Ба бић, Љу би шић, Ро љић 
и Ћо рић. Био је то раз лог за за бри ну тост 
тре не ра Сре ма Ко ва чи ћа. Мо рао је у ва
тру уба ци ти Ле шчу ка и Ми ко ви ћа игра че 
без ве ли ког иску ства у се ни ор ском так ми
че њу. Ипак и у овом са ста ву за хва љу ју ћи 
иску сним Ко ва чи ћу, Три вун чи ћу и Алек
си ћу „Срем“ је до ми ни рао у пр ва два се
та. У тре ћем се ту до шло је до опу шта ња 
до ма ћих игра ча и „Вест“ се вра тио у меч 
пре о кре нув ши од 16:15 до ко нач них 21:25 
за Ши ђа не. Тре нер Ко ва чић је же сто ко 
при ти снуо игра че и у че твр том се ту по сле 

пот пу не до ми на ци је „Срем“ је пре ло мио за 
ко нач них 3:1 и но ва три бо да. 

Овом по бе дом „Срем Итон“ и да ље 
оста је у бор би за сед мо ме сто, по след ње 
ко је га ран ту је оп ста нак у ли ги из ко је ове 
се зо не ис па да нај ма ње пет еки па. „Вест“ 

се већ ра ни је опро стио од дру го ли га шког 
так ми че ња. Сле де ће не де ље „Срем“ у Ку
ли го сту је еки пи „Хај ду ка“. „Вест“ на свом 
те ре ну до че ку је ли де ра на та бе ли „Мла
дост“ из Бач ког Пе тров ца. 

Из вор: ГОК „Срем Итон“

ПЛЕЈ  ОФ ВОЈ ВО ДИ НЕ У ЖЕН СКОЈ ПИО НИР СКОЈ КОШАР ЦИ

Митровчанке и даље не зна ју за пораз 
У 7. колу плеј  офа Вој во ди не за пио

нир ке које је оди гра но у петак 18. мар та, 
мла де игра чи це Жен ског кошар ка шког клу
ба „Срем“ побе ди ле су еки пу ЖКК „Ковин“ 
резул та том 73:38 (16:7, 20:11, 15:10, 22:10)

Сре ми це су још јед ном потвр ди ле свој 
ква ли тет, води ле током целог меча али 
се нијед ног момен та нису опу шта ле јер је 
„Ковин“ добра еки па са неко ли ко вео ма ква

ли тет них игра чи ца. 
За ЖКК „Срем“ игра ле су: Анге ла Лади

нек 14 пое на, Тео до ра Мило ше вић 12 
пое на, Ања Бој ко вић 10 пое на, Мили ца 
Ђор ђић (кап) 8 пое на, Дуња Бран ко вић 8 
пое на, Нико ли на Попо вић 8 пое на, Мила 
Родић 5 пое на, Ната ли ја Мир че та 4 пое на, 
Ана Дабић 2 пое на, Даја на Мак сић 2 пое на, 
Мили ца Шкиљ ни. Тре нер „Сре ма“ Нико ла 

Мило ше вић дао је шан су свим игра чи ца ма 
на мечу и оне су то мак си мал но и на пра ви 
начин иско ри сти ле.

У еки пи „Кови на“ нај е фи ка сни ја Анђе ла 
Мар ко вић пости гла је 27 пое на.

ЖКК „Срем“ је и даље сам на врху табе
ле, са шест побе да, без ијед ног пора за. У 
сле де ћем колу саста ју се са еки пом „Тами
ша“ из Пан че ва. Д. М.

Под мла ђе ни са став „Срем Ито на“
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ЉУБИ ША СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ  УЧА, ОСНИ ВАЧ ШКО ЛЕ ФУД БА ЛА И ТРЕ НЕРУ ФК „СИР МИ УМ“

Бисе ри Учи не фуд бал ске шко ле

Деца тре ба првен стве но да ужи ва ју на тере ну, без при ти са ка и тен зи ја. Ипак су то 
само деца. Кад про ђе утак ми ца све се забо ра вља. У томе је уства ри поен та овог 
спор та када су клин ци у пита њу. Није поен та у пеха ри ма и меда ља ма као што неки 
тре не ри инси сти ра ју. То ми је потвр дио и наш Бане Ива но вић који ми каже да се тако 
ради и у Енгле ској, каже Љуби ша Сли јеп че вић, попу лар ни Уча

Позна ва о ци фуд ба ла и хиља де 
митро вач ких кли на ца и њихо вих роди
те ља зна ју за тре не ра Учу. Љуби ша 
Сли јеп че вић, попу ла ни Уча, више од 
три де сет годи на пре да је тех нич ко обра
зо ва ње, а ујед но је и један од осни ва ча 
и тре не ра фуд бал ске шко ле „Сир ми ум“. 
Мно штво деце из гра да и око ли не сво је 
прве фуд бал ске фин те „хва та ло“ је на 
тере ну иза „Попо ви ће ве“ шко ле. Мно ги 
од њих данас су врхун ски фуд ба ле ри 
у ква ли тет ним дома ћим и ино стра ним 
лига ма. Ни јед на фуд бал ска дру жи на у 
Срем ској Митро ви ци и око ли ни не може 
се похва ли ти таквом гале ри јом фото
гра фи ја сво јих успе шних игра ча. Увек 
спре ман за духо ви ту досет ку и шалу, а 
у сушти ни одго во ран и прин ци пи јел но 
строг са инси сти ра њем на дисци пли
ни и пре да ном раду, оми љен је међу 
сво јим клин ци ма. Школ ску педа го ги
ју пре нео је на трав на ти терен. Мла ди 
фуд ба ле ри нерет ко га слу ша ју као сво
је роди те ље, по некад и више од тога. 
Сва ко ко се макар и крат ко задр жао на 
тре нин гу или утак ми ци Учи ног „Сир ми
у ма“ видео је спе ци фич ну емо ци ју и 
посве ће ност коју пре но си сво јим игра
чи ма. Сва ки њихов потез про пра ћен је 
гла сном подр шком, похва лом, суге сти

јом, али и кри ти ком када је заслу же на. 
Уча је више од тре не ра и неко коме 
фуд бал ски деча ци веру ју.

У Основ ну шко лу „Јован Попо вић“ 
шко лу настав ник Љуби ша Сли јеп че вић 
дошао је сада већ дав не 1989. годи не и 
упо ре до са послом у про све ти играо је 
фуд бал. Био је везни играч мно гих клу
бо ва на под руч ју Сре ма, баш као и његов 
при ја тељ и фуд бал ски сабо рац Рај ко 
Чуто вић. У шко ли фуд ба ла  дана шњем 
Фуд бал ском клу бу „Сир ми ум“, Уча и Рај
ко зајед но су зајед но од првог дана. У 
овом тре нут ку у „Сир ми у му“ је сто ти нак 
кли на ца раз вр ста них у шест узра сних 
гене ра ци ја. Мото њихо ве фуд бал ске 

шко ле је јасан  митро вач ким клин ци ма 
ваља омо гу ћи ти сти ца ње оних нај ва
жни јих, базич них зна ња и тех ни ка које 
ће допри не ти фор ми ра њу ква ли тет них 
игра ча и њихо вом „лан си ра њу“ на вели
ку фуд бал ску сце ну. Данас, после више 
од два де се так годи на, посто је фено ме
нал ни усло ви за то. Терен иза „Попо ви
ће ве“ шко ле пер фект но је сре ђен, изгра
ђе не су три би не, елек тро и водо вод не 
инста ла ци је, поста вље ни рефлек то ри, 
огра де, помоћ не про сто ри је и свла чи о
ни це. У момен ту када је наста ја ла ова 
Учи на и Рај ко ва фуд бал ска при ча, на 
том месту нала зио се запу ште ни пра
шња ви терен. Окол ну жбу на сту веге та

Учи ни фуд бал ски ђаци
У пле ја ди успе шних мома ка, Учи

них и Рај ко вих фуд бал ских ђака који су 
оства ри ли зна чај не фуд бал ске кари је
ре нала зе се Ненад Лукић, до недав но 
нај бо љи стре лац наше Супер ли ге, а 
дана шњи члан мађар ског „Хон ве да“ и 
његов саи грач Мар ко Пет ко вић, нека
да шњи прво ти мац „Црве не зве зде“ и 
москов ског „Спар та ка“. У Руси ји насту
па нека да шњи „Пар ти за нов“ бек Миро

слав Бого са вац а омла ди нац бео град
ских црно  белих Нико ла Шту лић члан 
је еки пе нишког „Рад нич ког“. Ту су још 
и Давид Ивић, Сте фан Лукић, Сте фан 
Петрењ, Вука шин Павло вић, и акту ел ни 
капи тен срем ско ми тро вач ког „Рад нич
ког“ Вла ди мир Илић. Са клин ци ма „Сир
ми у ма“ повре ме но тре ни ра ју и сино ви 
бив шег капи те на срп ске репре зен та ци је 
Бра ни сла ва – Бане та Ива но ви ћа.

Љуби ша Сли јеп че вић УчаДетаљ са тре нин га
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ци ју тре не ри су крчи ли сво
јим рука ма. Нарав но, у сва кој 
гене ра ци ји било је роди те ља 
спрем них да помог ну. У клу бу 
не забо ра вља ју подр шку Гра
да и бив шег гра до на чел ни ка, 
сада шњег мини стра Бра ни
сла ва Неди мо ви ћа. 

Сва ки сло бо дан тре ну так 
када нема оба ве зе у шко ли 
Љуби ша Сли јеп че вић про
во ди на тере ну. У наме ри 
да напра ви мо новин ски чла
нак о клу бу и њего вом тре
нер ском раду у дого во ре но 
вре ме дола зи мо на терен 
„Сир ми у ма“. Гра нуо је један 
од првих сун ча них и топлих 
дана и вре ме је за цело днев
ни фуд бал ски спек такл. Фуд
бал ско зна ње укр сти ће неко
ли ко узра сних гене ра ци ја 
„Сир ми у мо ва ца“ и гости ју из 
Шап ца. Тре не ра Учу зати че
мо на шест мета ра висо ким 
мер де ви на ма где поста вља 
заштит ну мре жу. Прет ход но 
је поко сио бес пре кор но одр
жа ван трав на ти тепих. Сећа
ју ћи се ста рих вре ме на запо
чи ње мо раз го вор.

– Рај ко и ја смо овде дошли 
на пра зну поља ну и фак тич ки 
смо мора ли упо ре до са тре
нер ским радом да гра ди мо 
инфра струк ту ру и ство ри мо 
еле мен тар не усло ве рада. 
Није нам се дало да дође мо 
на нешто што су дру ги пре 
нас ура ди ли. Није увек било 
лако али је добро што ће на 
овом месту нешто лепо оста
ти деци нашег гра да, под се ћа 
наш саго вор ник.

Били су реше ни да ства
ра ју игра че у пра вом сми слу 
те речи. Не само игра че као 
врхун ске фуд ба ле ре, већ 
игра че са свим мани ри ма 
лепог вас пи та ња, пошто ва ња 
и фер пле ја који мора посто
ја ти у сва ком спор ту. 

– Та су деца овде код нас 
на сигур ном и сти чу здра ве 
спорт ске и живот не нави ке. 
Осе ћам вели ку одго вор ност 
пре ма деци у клу бу, јер кад их 
роди те љи дове ду на тре нинг 
или утак ми цу и уђу кроз капи
ју овог тере на, ја одго ва рам 
за њих. Поку ша ва мо да их 
учи мо пра вим вред но сти ма. 
Стал но им гово рим да су вео
ма важни дисци пли на, као и 
однос пре ма раду. Важно је 
да деца буду актив на, баш 
као на школ ском часу, јер 
рад на тере ну је исто што и 
школ ски час. Резул та те пра
ве и напре ду ју само они који 
вред но раде. Тако је у спор ту, 
шко ли и живо ту оду век било, 
каже Љуби ша Сли јеп че вић. 

Иза зо ва је мно го а деца 
се мора ју окре ну ти пра вим 
узо ри ма. Не сме бити доба
ци ва ња, вре ђа ња и нере ал
них амби ци ја. У више навра

та попу лар ни Уча бивао је 
при ну ђен да „дисци плу ни је“ 
публи ку, поне кад и роди те ље 
мла дих фуд ба ле ра. 

Поред лепих моме на та које 
под ра зу ме ва рад са нај мла
ђи ма, нарав но да је било и 
тешких тре ну та ка. Сетио се 
Уча јед ног емо тив ног момен
та са завр шни це фуд бал ског 
тур ни ра  сце не која је и њега, 
тако емо тив ног при зи ва ла на 
уну тра шње пре и спи ти ва ње.

– Емо ци ја коју осе ћам 
у раду са децом толи ко је 
здра ва да сма трам како 
она мени про ду жа ва живот. 
Међу тим, деша ва ло се више 
пута да у тешким тре ну ци
ма поми слим како ћу бата
ли ти рад у спор ту – поне кад 
јед но став но нисам могао да 
под не сем сузе и погну те гла
ве мојих игра ча. Деси ло се 
да смо на јед ном првен ству 
у Кла до ву изгу би ли на пена
ле. Ника ко не могу забо ра
ви ти њихо ве сну жде не гла ве 
и упла ка на лица по киши и 
блат ња вом тере ну. Дубо
ко сам и дуго раз ми шљао о 
томе шта запра во жели мо 
да постиг не мо и дошао сам 
до јед не сасвим нове фило
зо фи је  деца тре ба првен
стве но да ужи ва ју на тере
ну, без при ти са ка и тен зи ја. 
Ипак су то само деца. Кад 
про ђе утак ми ца све се забо
ра вља. У томе је уства ри 
поен та овог спор та када су 
клин ци у пита њу. Није поен та 
у пеха ри ма и меда ља ма као 
што неки тре не ри инси сти ра
ју. То ми је потвр дио и наш 
Бане Ива но вић који ми каже 
да се тако ради и у Енгле
ској. Тре ба, ако је могу ће да 
офор ми мо неко ли ко врхун
ских игра ча а оста ли нека са 
задо вољ ством игра ју фуд бал 
и буду добри људи. Мислим 
да је то сасвим довољ но. То 
је циљ све га и тру дим се да 
и роди те ље убе дим да децу 
не изла жу непо треб ном при
ти ску, каже тре нер „Сир ми у
мо ве“ шко ле фуд ба ла. 

Прем да је мена џер ски 
посао у све ту фуд ба ла врло 
про фи та би лан, Уча је поку
ша је ова квих ути ца ја „ефи ка
сно“ уда љио од себе. Његов 
одго вор је јед но ста ван – „Не 
желим да тргу јем децом“.

– Мене новац не инте ре
су је јер је богат ство у људи
ма које имаш око себе. Јер 
само ако имаш људе око 
себе можеш да ура диш шта 
хоћеш, ту новац ништа не 
зна чи, речи су тре не ра Уче 
који би нај срећ ни ји био да у 
будућ но сти Фуд бал ски клуб 
и шко лу „Сир ми у ма“ пре у зме 
неко од њего вих фуд бал ских 
ђака.

Дејан Мостра лић

ФК „ИНЂИЈА“

Мини мал ни
пораз од „Тимо ка“

ФК „Инђи ја“ ФК „Тимок 1919.“ Заје чар 
0:1 (0:0)

ФК „Инђи ја“: Чупић, Вукај
ло вић, Кова че вић, Мило са
вљев, Јова но вић, Жаку ла, 
Сто ја но вић, Десан чић, Ђокић, 
Бојо вић, Игња то вић. Игра ли су 
још: Недељ ко вић, Кукољ, Вук
че вић, Ђурић Сте фан. Тре нер: 
Милан Куљић

ФК „Тимок 1919“ Заје чар: 
Петро вић, Нико лић, Симо
но вић, Ђукић, Трич ко вић, 
Божо вић, Жер лај, Дави до вић, 
Петро вић, Машић, Раду но
вић. Игра ли су још: Ђор ђе вић, 
Анђе ло вић, Туре, Качар, Радо
са вље вић. Тре нер: Срђан 
Стој чев ски

Суди ја: Алек сан дар Лукић 
– Ваље во, помоћ ни ци: Милан 
Пешо вић – Кра ље во и Или
ја Нова ко вић – Гуча, четвр ти 
суди ја: Давид Матић – Нови 
Сад. Деле гат: Дра ган Тодо ро
вић.

Инђиј ски „зеле но – бели“ су 
пора же ни на „Тојо Тајерс аре
ни“ у утак ми ци 26. кола Прве 
лиге Срби је. Након оди гра них 
90. мину та на сема фо ру је за 
госте из Заје ча ра било 0:1. 

У првом полу вре ме ну није 
било озбиљ ни јих при ли ка које 
би могле да угро зе гол дома
ћих и гости ју. У 49. мину ту 
меча, виђе на је добра шан са 
за „Инђи ју“ када је Вукај ло
вић упу тио одли чан цена тр
шут, лоп та сти же до Ђоки ћа, 
који пога ђа спољ ни део мре же 
гола гол ма на „Тимо ка 1919“. 
Дома ћи су има ли шан су и у 
53. мину ту меча. У уло зи аси
стен та је поно во Вукај ло вић, 
али Мило са вљев није добро 
захва тио лоп ту. Само шест 
мину та касни је, гости су сти
гли до вођ ства од 0:1. Нико лић 
шути ра лоп ту, која се нала зи
ла у шесна е стер цу, а затим је 

зака чи ла јед ног игра ча „Инђи
је“ и пре ва ри ла гол ма на Чупи
ћа. До кра ја сусре та, виђе не 
су још две при ли ке за „Инђи ју“. 
У 72. мину ту, кор нер изво ди 
Недељ ко вић, али Вук че вић не 
успе ва да захва ти лоп ту како је 
желео. Резул тат оста је непро
ме њен и после шан се која није 
иско ри шће на само два мину та 
касни је. После добро уба че
не лоп те поно во Вук че вић не 
успе ва да дође до ње. У 91. 
мину ту Недељ ко ви ћа шути ра, 
али лоп та одла зи поред гола. 
На кра ју се испо ста ви ло да је 
након гола у 59. мину ту меча 
поста вио крај њи резул тат.

Ина че, на клу пи ФК „Инђи
ја“ деби то вао је шеф струч ног 
шта ба зеле но – белих Милан 
Куљић. Он је само неко ли
ко дана пре утак ми це 26. 
кола Прве лиге Срби је заме
нио доса да шњег стра те га ФК 
„Инђи ја“ Небој шу Јан дри ћа.

У окви ру 27. кола Прве лиге 
Срби је, ФК „Инђи ја“ госту је у 
сре ду, 23. мар та Фуд бал ском 
клу бу ИМТ из Новог Бео гра да. 

М. Ђ.

Милан Куљић

Мини мал ни пораз „Инђи је“ од „Тимо ка“
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Про те клог ви кен да 19. и 20. мар та 
2022. го ди не спорт ска ха ла у Сме де
ре ву  би ла је до ма ћин Др жав ног пр вен
ства у ка ра теу за по ле тар це, пи о ни ре и 
на де у ка та ма и пр вен ства за пи о ни ре и 
на де у бор ба ма у ор га ни за ци ји Ка ра те 
Фе де ра ци је Ср би је. Уче шће на пр вен
ству узе ло је пре ко 1300 так ми ча ра из 
128 клу бо ва. Ме ђу њи ма је би ло и 18 
так ми ча ра из срем ско ми тро вач ког Ка
ра те клу ба „Срем“ ко је пред во ди тре
нер Ива Вин ко вић. Ње ни так ми ча ри 
по но во су ме ђу нај бо љим клу бо ви ма у 
ге не рал ном пла сма ну са осво је них 17 
ме да ља, од че га је осам злат них,  че ти
ри сре бр не и пет брон за них ме да ља. У 
бор би за ме да ље без од лич ја су оста
ли Ду ши ца Ми ље вић, Жељ ко Мо шић 
и тим за бор бе ка ра те на да у са ста ву 
Ла ћа рац, Мал ба шић и Пе ро вић. До бар 
на ступ има ли су и оста ли клуп ски так
ми ча ри  Ог њен Три шић, Јо ва на Бе нак, 
Ан дреј Шкр бић и Ко ста Мач кић.

У из ја ви за „Ми тро вач ке но ви не“ Ива 
Вин ко вић је из ра зи ла за до вољ ство 
оства ре ним ре зул та ти ма.

– И ако смо ме ђу нај у спе шни јим клу
бо ви ма у Ср би ји ја се тру дим да по 
бро ју осво је них злат них ме да ља бу де
мо све бо љи из се зо не у се зо ну. Ове го
ди не смо то и по сти гли. Осво ји ли смо 
осам зла та  ка ко сам и прог но зи ра ла, 
за раз ли ку од прет ход не го ди не ка да је 
би ло шест злат них ме да ља. Сад има мо 
осам др жав них пр ва ка. Ово је нај зна чај
ни је так ми че ње на на ци о нал ном ни воу 
за нај мла ђи уз раст. На осно ву  ре зул
та та ко је смо оства ри ли у Сме де ре ву, 

мо гу да се на дам пла сма ну мо јих так
ми чар ки на Бал кан ско пр вен ство у ју ну 

ме се цу. На ред но так ми че ње ко је нам 
пред сто ји је школ ско пр вен ство Ср би је 
у Чач ку сле де ћег ви кен да, где ће на сту
пи ти де сет на ших уче ни ка основ них и 
сред њих шко ла. По но сна сам на сво је 
так ми ча ре јер сва ки пут оправ да ју мо ја 
оче ки ва ња и зна ју да це не мој труд и 
рад, та ко да на кра ју за јед но сла ви мо и 
ужи ва мо у ус пе си ма, ка же шеф струч
ног шта ба мла дих ми тро вач ких ка ра ти
ста.

 Д. Мо стар лић

СПОРТ

ДР ЖАВ НО ПР ВЕН СТВО ЗА МЛА ДЕ КА РА ТИ СТЕ

Ка ра ти сти „Сре ма“
ме ђу нај бо љи ма у Ср би ји

На Др жав ном пр вен ству Ср би је пр ва
ци у ка та ма по ста ли су: Ан дреј Рас то вац, 
Ми ли ца Ми ље вић, Ду ња Бе ре жни, Ире на 
Гру ја нић, Ми о на Му рић, Хе ле на Мал ба
шић и Ка та тим пи о нир ки у са ста ву Му рић, 
Гру ја нић, Пе ро вић. Сре бро су осво ји ли: 

Ан ђе ла Пе ро вић, Ог њен Ми ло ше вић, Хе
ле на Мал ба шић и Ка та тим по ле тар ке у са
ста ву Бе ре жни, Ми ло ва но вић, Па вло вић. 
Брон за ну ме да љу  осво ји ли су Не ве на Ми
ло ва но вић, Ду ња Бе ре жни, Ду ња Па вло
вић, Ни ко ле та Ла ћа рац и Ан ђе ла Пе ро вић.

Осва ја чи ме да ља

Осва ја чи ме да ља и тре нер Ива Вин ко вић (Фо то: КК Срем)

ПЛЕЈАУТ ПРВЕ МУШКЕ РЕГИ О НАЛ НЕ КОШАР КА ШКЕ ЛИГЕ  СЕВЕР

„Срем“ и „Под ри ње“ без побе де
КК „Дунав 2014“  КК „Под ри ње“ 90:89 (23:21, 25:22, 17:27, 25:19)

КК „Срем“  КК „Сло вен“ 56:68. (6:24, 9:15, 21:17, 20:12).

У про те клом, 4. колу плеј  аута Прве 
мушке реги о нал не кошар ка шке лиге  
Север које је оди гра но про шлог викен
да оба клу ба са под руч ја Гра да Срем ске 
Митро ви це пре тр пе ла су пора зе и то од 
две тре нут но прво пла си ра не еки пе ове 
фазе так ми че ња – „Дуна ва 2014“ из Апа
ти на и „Сло ве на“ из Руме. Кошар ка ши 

„Под ри ња“ изгу би ли су за пола коша а 
срем ско ми тро вач ки кошар ка ши касно 
су се „про бу ди ли“ и захва љу ју ћи вели кој 
пред но сти гости ју у прве две четвр ти не 
изгу би ли су ком шиј ски дер би са Румља
ни ма. 

У утак ми ци у Срем ској Митро ви ци за  
„Срем“ су насту пи ли: Каса ба шић, Мило

ва но вић, Илић, Пеја ко вић, Јова но вић, 
Секу лић, Кне же вић, Мар ко вић, Доста
нић, Неди мо вић. Тре не ри: Вуки ће вић, 
Беко.

За „Сло вен“ су игра ли: Јови чић, М. Сту
пар, У. Сту пар, Радо са вље вић, Симин, 
Ћор ко вић, Божић, Стај шић, Бркић, 
Сетен чић, Нуле ши. Тре нер: Бата ло.
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ПРВА ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Мини ма лац „Рад нич ког“
зла та вре дан 

ФК „Рад нич ки“– РФК „Гра фи чар“ 1:0 (1:0)

ФК „Рад нич ки“: Шега вац, 
Абу ба кар (од 55. мин. Про тић), 
Гајић, Дими трић (од 86. мин. 
Мат ко вић), Чара пић, Новић 
(од 66. мин. Јан ко вић), Видић, 
Ракић, Петро вић, (од 66. мин. 
Кри жан), Милић, Шко рић. Тре
нер Дејан Нико лић.

РФК „Гра фи чар“: Маној
ло вић, Петро вић (од 65. мин. 
Иба њез), Голи ја нин, Бур маз, 
Поње вић, Бача нин (од 46. мин. 
Бабић), Кне же вић, Лазић (од 
75. мин. Васи ље вић), Леко вић, 
Шишков, Ста јић. Тре нер: Мар ко 
Неђић

Жути кар то ни: Абу ба кар, 
Видић („Рад нич ки“), Голи ја нин, 
Петро вић, Иба њез, Бур маз, 
Бабић, Васи ље вић („Гра фи
чар“). Црве ни кар тон: Иба њез 
(„Гра фи чар“). Суди ја Миро слав 
Матић, помоћ не суди је Тубић, 
Жив ко вић.

У субо ту 19. мар та у 26. колу 
Прве фуд бал ске лиге еки па 
срем ско ми тро вач ког „Рад нич
ког“ три јум фо ва ла је као дома
ћин про тив еки пе „Гра фи ча ра“ 
и тиме пре ки ну ла добар ритам 
Бео гра ђа на који су забе ле жи ли 
побе де у два прет ход на првен
стве на кола и били су непо
ра же ни у настав ку про лећ ног 
дела прво ли га шког так ми че ња. 
Већ на стар ту утак ми це фуд
ба ле ри „Рад нич ког“ ста ви ли 
су до зна ња да желе сва три 
првен стве на бода, тако да је 
први поку шај дома ћих забе
ле жен у тре ћем мину ту након 
цен тар шу та са леве стра не, а 
десе так мину та касни је, након 
аси стен ци је Огње на Дими три
ћа лоп ту је на десној стра ни 
напа да Митров ча на захва тио 
Вла ди мир Петро вић. Он је 
шутом иско са пого дио гол ма

на Стра хи њу Маној ло ви ћа. 
Изглед на при ли ка за дома ћи на 
био је кор нер у 19. мину ту који 
је изну дио Вла ди мир Петро
вић а након изво ђе ња исти 
играч поно во шути ра у гол ма на 
гости ју. После поку ша ја игра
ча „Рад нич ког“ Мили ћа, Нови
ћа и Чара пи ћа, ини ци ја ти ва 
дома ћи на кру ни са на је голом 
у 35. мину ту када је после 
кор не ра који је извео Андри ја 
Милић, рас по ло же ни Вла ди
мир Петро вић захва тио одби је
ну лоп ту гол ма на „Гра фи ча ра“ 
и на оду ше вље ње мно го број не 
публи ке, сме стио је у мре жу 
госту ју ћег тима. Одго во рио је 
Бори слав Бур маз у 37. мину ту 
недо вољ но јаким и пре ци зним 
шутом у шесна е стер цу гол ма
на Мати је Шегав ца. До кра ја 
полу вре ме на игра чи „Рад нич
ког“ има ли су још јед ну гото во 
иде ал ну при ли ку. У настав ку 
игре тре нер Мар ко Неђић извр
шио је изме не а њего ва еки па 
заи гра ла је нешто агил ни је. 
Ула зак Луи са Иба ње за у 65. 
мину ту учи нио је цен тар шут и 
дугу лоп ту „Гра фи ча ра“ нешто 
опа сни јим, али без кон крет не 
завр шни це у напа ду. Изглед ни
ју шан су Бео гра ђа ни су има ли 
тек након поку ша ја гла вом у 81. 
мину ту утак ми це. Дома ћи ни су 
поку ша ва ли да запре те из сло
бод ног удар ца Огње на Дими
три ћа а до кра ја меча два пута 
је у добрим при ли ка ма непре
ци зан био Алек сан дар Кри жан. 
Поку ша је „Гра фи ча ра“ да у 
овој, наро чи то у дру гом полу
вре ме ну не тако лепој фуд
бал ској утак ми ци, изјед на че 
резул тат пра ти ла је непо ве за
на игра и све већа нер во за која 
је резул ти ра ла вели ким бро јем 

жутих кар то на у њихо вим редо
ви ма. Кул ми на ци ја је био дру ги 
жути, одно сно црве ни кар тон 
Луи су Иба ње зу у послед њим 
тре ну ци ма утак ми це. 

У изја ви после утак ми це тре
нер бео град ске еки пе Мар ко 
Неђић рекао је да њего ва еки
па није оди гра ла утак ми цу на 
оче ки ва ном нивоу.

–Фали ла нам је чвр сти на у 
дуел игри и та дру га лоп та из 
које смо и при ми ли гол након 
пре ки да. Има ли смо пехо ве 
јер нам је недо ста ја ло неко ли
ко игра ча а оста ли мом ци нису 
испу ни ли оче ки ва ња да нам 
доне су ту чвр сти ну и пре ва гу 
на тере ну. Нисмо иско ри сти ли 
сви је шан се а про тив ник јесте, 
рекао је Неђић.

Шеф стру ке „Рад нич ког“ 
Дејан Нико лић утак ми цу је опи
сао на сле де ћи начин:

–Ми смо зна ли да је еки па 
„Гра фи ча ра“ сигур но у овом 
момен ту еки па која игра нај бо
љи фуд бал у лиги и еки па која 
је у нај бо љој фор ми у прет
ход них неко ли ко кола. Нисмо 
могли да уђе мо са њима у неко 
кон крет но над и гра ва ње и тра
жи ли смо начин на који може мо 
да дође мо до побе де. Једи ни 
начин да дође мо до побе де је 
упра во овај  у неким дефан
зив ним ства ри ма и утак ми ци са 
пуно кон так та. Утак ми ца можда 
није била лепа за око, али су за 
нас ово бит ни бодо ви да оста
не мо у при кључ ку за плеј  оф, 
рекао је Нико лић.

У неред ном првен стве ном 
колу „Рад нич ки“ госту је еки пи 
„Кабе ла“ у Новом Саду, а потом 
за викенд у Срем ској Митро ви
ци доче ку је еки пу ОФК „Бач ке“ 
из Бач ке Палан ке. Д. М.

Јед на од напа дач ких акци ја митро вач ког „Рад нич ког“

ВОЈ ВО ЂАН СКА
А СТО НО ТЕ НИ СКА ЛИГА
СТК „Под ри ње“   СТК 

„Мла дост“ 4:2
У 12. колу Вој во ђан ске А сто но

те ни ске лиге у субо ту 19. мар та 
еки па СТК „Под ри ње“ из Мачван
ске Митро ви це забе ле жи ла је 
вред ну побе ду про тив еки пе 
„Мла до сти“ из Бач ког Петров ца, 
укуп ним резул та том 4:2. Дома
ћи ни су пове ли резул та том 2:0, 
побе да ма Вла де Чупи ћа и Мила
на Шари ћа на Паве лом Тура ном, 
одно сно Паве лом Бажи ком. На 
2:1 сма њио је Миро слав Ломен 
који је савла дао Зора на Ђоки
ћа. Госту ју ћи так ми чар ски пар 
Ломен – Туран резул та том 3:1 
био је бољи од пара Чупић – 
Ђокић. Резул тат је пре ло мио 
меч у коме је Вла да Чупић мак
си мал ним резул та том савла дао 
Паве ла Бажи ка. Побе ду „Под
ри ња“ потвр дио је Зоран Ђокић  
побе дом над Паве лом Тура ном 
3:1. Сто но те ни се ри „Под ри ња“ 
наред ни меч оди гра ли су у Руми 
где су госто ва ли СТК „Рума“.

СТК „Срем – спин“   
СТК  „Миле тић“ 4:2

У истом лига шком так ми че
њу у неде љу 20. мар та 2022. 
годи не у 13. првен стве ном колу  
СТК „Срем – спин“ из Срем
ске Митро ви це био је бољи од 
гости ју из Срп ског Миле ти ћа, 
еки пе „Миле тић“ резул та том 
4:2. У првом мечу Недељ ко вић 
Мла ден био је бољи од Ђор
ђа Три фу но ви ћа резул та том 
3:0. Играч „Миле ти ћа“ Горан 
Ђуро вић изјед на чио је побе дом 
над Хами дом Токи ћем. Радо
ји ца Гла мо чак довео је Срем
це у вод ство 2:1 побе дом над 
Вуком Зла та но ви ћем. На 3:1 је 
пови сио дома ћи дубл Гла мо чак 
– Недељ ко вић. Мла ден Недељ
ко вић побе дио је Гора на Ђуро
ви ћа за 3:2 а Радо ји ца Гла мо
чак Ђор ђа Три фу но ви ћа, па је 
„Срем – спин“ забе ле жио  нову 
првен стве ну побе ду.

СРЕМ СКА
СТО НО ТЕ НИ СКА ЛИГА

СТК „Срем  спин 2“  
СТК „Сло га“ 4:2

У окви ру Срем ске сто но те
ни ске лиге дру га еки па „Срем – 
спи на“ у којој насту па ју и мла ђи 
чла но ви овог клу ба, у неде љу 
20. мар та 2022. годи не била је 
боља од СТК „Сло га“ из Чал ме 
резул та том 4:2. У еки пи дома
ћи на насту пи ли су Вељ ко Ђуро
вић који је оства рио две побе де, 
Лазар Раја ко вић и Бра ни мир 
Дани чић који је тако ђе два пута 
побе дио. У тиму из Чал ме игра
ли су Бог дан Боја нић који је 
три јум фо вао у дублу зајед но са 
Вели бо ром Вуче но ви ћем који је 
забе ле жио још јед ну побе ду и 
Бра ни слав Вук мир.
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Зре ли за Фло ри ду

Дру гу го ди ну за ре дом Кри сти ја но 
Ро нал до и ње гов ко ле га Лео Ме си 
ни су ус пе ли да до ба це да ље од 

осми не фи на ла Ли ге шам пи о на. То је 
мо жда и нај ве ћа вест по сле ре ванш 
ме че ва у европ ским ку по ви ма ко ји су 
од и гра ни пр о шле не де ље.

У Ли ги шам пи о на смо до би ли осам 
еки па ко је на ста вља ју да се над ме ћу у 
бор би за ушатипе хар. Ако је ис па да
ње Ро нал до вог Ман че сте ра до не кле и 
би ло оче ки ва но, то се сва ка ко не мо же 
ре ћи за фран цу ску ле ги ју стра на ца на 
че лу са ома ле ним Ар ген тин цем.

Ју нај тед је из гу био код ку ће од Атле
ти ка по сле де фан зив не кли ни ке ко ју је 
још јед ном де мон стри рао Ди је го Си ме
о не са сво јим пу ле ни ма. Ро нал до је 
ус пео да не шут не на гол то ком чи та вог 
ме ча, и то је све што тре ба да се ка же 
ве за но за овај ду ел у Ен гле ској. По ста
вља се пи та ње оправ да но сти до во ђе
ња вре ме шног Пор ту гал ца у тим ко ји 
сва ке го ди не има ви со ке ам би ци је, ка ко 
у до ма ћем пр вен ству, та ко и у Евро пи.

Ни Ме си ју не цве та ју ру же у Па ри зу и 
сва је при ли ка да и ње му ка ри је ра иде 
си ла зном пу та њом. Ове две фуд бал ске 
гро ма де су са да већ у по зним го ди на ма 
и мо жда је би ло му дри је да су ка ри је ре 
на ста ви ли у не ким то пли јим кра је ви ма. 
Тре ба ле чи ти ре у ма тич на ко ле на и 
згло бо ве, по ма ло пи ка ти лоп ту и на ву
ћи још ко је ми ли он че. Чи ни се да је 
иде ал на де сти на ци ја Аме ри ка. Тач ни је, 
Фло ри да, пен зи о нер ски рај. Не ви дим 
раз лог да се ова дво ји ца на ђу не где на 
да ле ком ис то ку, ме ђу све том ко ји још 
увек учи да игра фуд бал. Али, ни кад се 
не зна, нов ци су чу до. У сва ком слу ча ју, 
вре ме је да бе же из вр хун ског фуд ба ла.

Елем, Ли га шам пи о на се на ста вља 
без Ју нај те да и Па ри за. Тре ба ту до да ти 
и Ју вен тус ко ји је до жи вео бру ку на 
свом ста ди о ну у ре ван шу про тив Ви ља
ре а ла. Шпан ци су им стр па ли три ко ма
да и из ба ци ли из так ми че ња, иа ко су 
Ита ли ја ни би ли у игри до 80ог ми ну та. 
И то је фуд бал.

Још јед но из не на ђе ње де си ло се у 
Ам стер да му, где је не срећ ни Ајакс по ср
нуо и из гу био ми ни мал ним ре зул та том 
од Бен фи ке. Пра ва је ште та не гле да ти 
ове мом ке у на став ку так ми че ња, јер су 
игра ли па клен фуд бал, све до фа мо зног 
ме ча у ре ван шу. Шта им се де си ло те 
ве че ри, то са мо они зна ју.

У че тврт фи на лу ће мо гле да ти за ни
мљив окр шај из ме ђу Гвар ди о ле и Си ме
о неа. Ви де ће мо да ли ће пр га ви Ар ген
ти нац са сво јим Атле ти ком ус пе ти да 
раз је бе кон цеп ци ју још јед ног ман че
стер ског ти ма. По бед ник овог ду е ла иде 
на Ре ал или Чел зи. Лон дон ски плавци 
су у ба на ни с об зи ром на то да им је 
га зда по пио санк ци је и ис ту пио из клу
ба. Би ће за ни мљи во ка ко ће се че та 
То ма са Ту хе ла по на ша ти у кри зним вре
ме ни ма, а на ру ку им не иде и чи ње ни ца 
да ће игра ти пред пра зним три би на ма.

Са дру ге стра не, већ је ви ђе но по лу
фи на ле из ме ђу Ба јер на и Ли вер пу ла. 
За па ли су им не што лак ши про тив ни ци. 
Шва бе не би тре ба ло да има ју ве ћих 
про бле ма са Ви ља ре а лом, као ни 
Ли вер пул са Бен фи ком. Али баш та два 
„сла ба шна“ ти ма су нас про шле не де
ље на у чи ла да је у фуд ба лу све мо гу ће.

У оста лим, ма ње бит ним, али не и 
ма ње за ни мљи вим европ ским так ми че
њи ма, пр шта ло је на све стра не. Сти че 
се ути сак да је уки да ње пра ви ла го ла у 

го сти ма би ло пун по го дак. Гле да мо 
за ни мљи ви је ду е ле уз ве ли ки број го ло
ва.

Зве зда ни је ус пе ла да се пла си ра 
ме ђу осам нај бо љих еки па у Ли ги Евро
пе. Џа ба су се ло жи ли да мо гу до исто
риј ске по бе де над Рен џер сом. Три го ла 
за о стат ка из пр вог ме ча је био пре ве ли
ки за ло гај. Оста је гор чи на и ути сак да је 
срп ски тим био рав но пра ван, ако не и 
бо љи про тив ник у оба ме ча, али ко га то 
бри га у овом тре нут ку. Ако ни шта дру го, 
цр ве но – бе ли су за бе ле жи ли по бе ду у 
Бе о гра ду и још ма ло на би ли ко е фи ци
јент ко ји ће на шим ти мо ви ма зна чи ти у 
на ред ним го ди на ма. 

Пар ти зан је у ре ванш ме чу Ли ге 
кон фе рен ци је про тив Феј нор да 
са мо по твр дио ре чи свог тре не ра. 

Хо лан ђа ни су бо ља еки па и иду да ље 
укуп ним ре зул та том 8:3. Исти на, цр но 
– бе ли се ни су обру ка ли у ре ван шу и 
пру жи ли су мно го бо љу пар ти ју не го у 
Бе о гра ду. Али сла ба вај да од то га. У 
ме ђу вре ме ну, ус пе ли су да кик сну и у 
до ма ћем пр вен ству, та ко да их оче ку је 
па као у за вр шни ци и бор ба за ти ту лу. 

Узев ши у об зир учи нак на ша два нај
ве ћа клу ба, са да је већ ско ро си гур но 
да има мо ди рект ног пред став ни ка у 
Ли ги шам пи о на у се зо ни 2023 – 2024. 
Оно што тре ба да нас бри не је сте 
чи ње ни ца да ће то ме прет хо ди ти се зо
на у Су пер ли ги у ко јој ће улог би ти огро
ман. Пр вак би мо гао да ин ка си ра не ких 
30 ми ли о на евра од уче шћа у нај ја чем 
европ ском так ми че њу. Да ли мо же те да 
за ми сли те на че га ће да ли чи то пр вен
ство, узев ши у об зир ма фи ја шки ам би
јент ко ји окру жу је наш фуд бал? Пи зда
ри ја у на ја ви.
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Ове две фуд бал ске 
гро ма де су са да 

већ у по зним
го ди на ма и мо жда 

је би ло му дри је
да су ка ри је ре 

на ста ви ли у
не ким то пли јим

кра је ви ма. Тре ба 
ле чи ти ре у ма тич на 
ко ле на и згло бо ве, 

по ма ло пи ка ти
лоп ту и на ву ћи још 

ко је ми ли он че
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УСПЕХ РУМ СКИХ
ЏУ ДИ СТА

Три ме да ље 
на пр вен ству 
Ср би је

Рум ски џу ди сти су на ста ви
ли са до брим бор ба ма на так
ми че њи ма, па је та ко би ло и 
на Пр вен ству Ср би је за се ни
о ре, ко је је 12. мар та одр жа
но у Бе о гра ду. Мла ди џу ди сти 
су по твр ди ли свој та ле нат на 
нај ја чем др жав ном так ми че
њу. 

Од лич ним на сту пом џу ди
ста ЏК „Сло вен“  Урош Ма
џа ре вић је осво јио злат ну 
ме да љу у ка те го ри ји до 81 
ки ло грам, док је ње гов клуп
ски ко ле га Јо ван Ву лин осво
јио брон зу. Сте фан Зу бо вић 
је осво јио сед мо ме сто, па је 
би ланс мла дих спор ти ста од 
три по бе де и два по ра за у 
овој кон ку рен ци ји од ли чан за 
џу ди сте „Сло ве на“.

Из у зе тан успех је по сти
гла и так ми чар ка  ЏК „Ру ма“ 
Ка та ри на Ор ло вић ко ја  је 
осво ји ла злат ну ме да љу у 
кон ку рен ци ји се ни ор ки пре ко 
78 ки ло гра ма. На Пр вен ству 
Ср би је у Бе о гра ду је на сту пи
ло укуп но 187 так ми ча ра, а из 
рум ске оп шти не шест: че ти ри 
из ЏК „Сло вен“ и два из ЏК 
„Ру ма“. С. Џ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Одр жан фе сти вал пле са
Тра ди ци о нал ни фе сти вал 

пле са „Sir mi um dan ce now 
2022“ је одр жан у су бо ту, 19. 
мар та у срем ско ми тро вач ком 
По слов но – спорт ском цен тру 
„Пин ки“. Ор га ни за то ри до га ђа
ја би ли су Пле сни клуб „Sir mi
um dan ce“, Сту дио мо дер ног и 
кла сич ног ба ле та „Оле на“ и 
Спорт ски са вез гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

– За јед но смо ор га ни зо ва ли 
ма ни фе ста ци ју ко ја је на пу ни
ла спорт ски цен тар као ни кад 
до сад. Пре пу не су три би не, 
бли зу 800 уче сни ка де це са 
те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је 
и из ино стран ства има ју при
ли ку да ужи ва ју у јед ном ве ли
ком спек та клу, а и ми сви 
за јед но са њи ма. Оста је нам 
јед на оба ве за да у бу дућ но сти 
чу ва мо ова кве ма ни фе ста ци
је, тра ди ци ју, ква ли тет, број 
де це уче сни ка, јер овај фе сти
вал је је дан од нај бо љих про
мо те ра на шег гра да, ре као је 
Не ма ња Цр нић, се кре тар 
Спорт ског са ве за гра да.

До га ђај је зва нич но отво рен 
де фи ле ом уче сни ка, а ка ко је 
ре кла Све тла на Оле на Ри мац, 
фе сти вал се ор га ни зу је 12. 
пут под са да шњим на зи вом, 
ме ђу тим, исто ри ја пле са у 
Срем ској Ми тро ви ци, во ди нас 

на по че те так де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка. 

– Пле сно так ми че ње у 
Срем ској Ми тро ви ци је пр ви 
пут би ло ор га ни зо ва но 1993. 
го ди не, што зна чи да ће мо 
2023. го ди не про сла ви ти 30 
го ди на од тог да ту ма. Као 
до ма ћин, за хва љу јем се ,,Dan
ce now” ти му, ко ји др жи све 
европ ске фе сти ва ле, а на 
овом ће би ти по де ље не спе
ци јал не на гра де за пла сман 
на по је ди на ме ђу на род на так
ми че ња, из ме ђу оста лог, за 
од ла зак у Рим, Ри ми ни, Праг... 
До шли су нам го сти из Бе о гра

да, Но вог Са да, Сом бо ра, 
Зре ња ни на, из Ре пу бли ке 
Срп ске, са свих стра на и дра го 
ми је да је мој фе сти вал, 
ка жем мој, јер ов де ула жем 
нај ве ћи део се бе, оп стао све 
ове го ди не, по го то во што смо 
и у вре ме ко ро не ус пе ли да га 
ор га ни зу је мо, из ја ви ла је Све
тла на Оле на Ри мац.

Ма ли ша ни су пред пу бли
ком по ка за ли сво ја уме ћа у 
ра зним пле сним ди сци пли на
ма, од кла сич ног ба ле та, пре
ко мо дер ног, до џе за, ма жо ре
та и дру гих атрак тив них та ча
ка. А. П.

Sir mi um dan ce now 2022

„ПАР ТИ ЗА НО ВО“ ИГРА ЛИ ШТЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

На ста вак реконструкције
Пре око че ти ри ме се ца су по че ли 

ра до ви на ре кон струк ци ји „Пар ти за
но вог“ те ре на у цен тру Срем ске 
Ми тро ви це. У пр вој фа зи је уз по моћ 
По кра јин ског се кре та ри ја та за спорт 
за ме ње на ста ра, до тра ја ла под ло га, 
пот пу но но вом. Ре кон стру и са не су и 
три би не. Са да су у то ку ра до ви на 
дру гој фа зи, ко ји под ра зу ме ва ју гра
ђе вин ско – за нат ске ра до ве. Тим 
по во дом, ре сор ни на чел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру и спорт Ва сиљ 
Ше во је об и шао те рен.

– Као што мо же те да ви ди те, ми 
смо за вр ши ли ра до ве на фа са ди са 
ис точ не и за пад не стра не згра де. У 
сло пу то га смо офар ба ли но се ће 
сту бо ве за ре флек то ре, ко ји ће би ти 
по ста вље ни до кра ја не де ље. За 
пу бли ку смо омо гу ћи ли удоб ност на 
три би на ма са 450 се де ћих ме ста. 
Пла ни ра мо да ов де одр жа ва мо низ 
спорт ских и кул тур них ма ни фе ста ци
ја. Нај те жи про јект ни за да так нам је 
би ла згра да у скло пу про сто ра. Ту 
ће мо на пра ви ти мо дер не свла чи о ни
це. Ка да за вр ши мо ком плет ну адап
та ци ју и при ла го ђа ва ње овог те ре на 
на шим су гра ђа ни ма, пре да ће мо га 

Спорт ском са ве зу гра да, јер као што 
зна мо у по след ње вре ме, Спорт ски 
са вез за и ста има мно го ма ни фе ста
ци ја, та ко да ће ово по но во би ти 
ме сто оку пља ња Ми тров ча на. Ста
ри ји су гра ђа ни се се ћа ју ка ко је то 
би ло у про шло сти на овом ме сту. 
На ши су гра ђа ни би тре ба ло да зна ју 
да те рен ни је са мо за по тре бе 
Спорт ског са ве за, већ сва ки тер мин 
ко ји бу де сло бо дан, по жељ но је да 
бу де по пу њен. У пр вој фа зи, пре ма 
кон кур су ко ји је рас пи сао По кра јин
ски се кре та ри јат за спорт, Град 
Срем ска Ми тро ви ца је до био че ти ри 
ми ли о на ди на ра, оста так смо ми 
фи нан си ра ли, а за ове ра до ве смо 
та ко ђе кон ку ри са ли код ви ших ни воа 
вла сти и на да мо се да ће мо до би ти 
сред ства. Но вац је сте већ обез бе
ђен, али сва ка до дат на сред ства ће 
до бро до ћи за на ста вак ула га ња у 
про јек те, ре као је Ва сиљ Ше во.

Но ва под ло га, ко ја је би ла по ста
вље на, са да је при вре ме но укло ње
на, док тра ју ра до ви на дру гој фа зи, 
ка ко не би до шло до оште ће ња. По 
за вр шет ку ра до ва ће би ти вра ће на и 
при ве де на на ме ни. А. П.

Ва сиљ Ше во
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ОВАН: Раз ми сли те о 
пр о ме ни од ре ђе них 
кри те ри ју ма и усло ва 
у до го во ру са са рад

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

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

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

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

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

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

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

ЛАВ: Обра ти те па жњу 
на но ве про фе си о нал
не мо гућ но сти, ка ко 
би сте про ши ри ли 

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

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

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

ВА ГА: До но си те низ 
ва жних од лу ка и де лу
је те од луч но у сво јим 
на ме ра ма пред са рад

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

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

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

СТРЕ ЛАЦ: Про ла зи те 
кроз раз ли чи те фа зе 
ства ра лач ког рас по ло
же ња и ста ло вам је 

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

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

фа зи спро во ђе ња, по себ но ка да 
се на ла зи те пред са рад ни ци ма 
ка да вас оспо ра ва ју. На кон ду жег 
по слов ног убе ђи ва ња си ту а ци ја 
ће се про ме ни ти у ва шу ко рист. 
Пре пла вље ни сте раз ли чи тим 
емо ци ја ма та ко да па жљи во 
од ме ра ва те до бру при ли ку у ко јој 
мо же те да из ра зи те сво је же ље. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Све 
ко ри сне ин фор ма ци је 
мо гу да вам олак ша ју 
успе шно ре ша ва ње 

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

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

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

VREMEPLOV
23. март

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

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

25. март
1669. Еруп ци ја Ет не уби ла је 
20.000 љу ди. 
1844. Про гла шен је пр ви срп ски 
гра ђан ски за ко ник, ко ји је од и
грао зна чај ну уло гу у прав ном и 
дру штве ном жи во ту Ср би је. 
Уки нут је 1945. до ла ском ко му
ни ста на власт. 

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

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

28. март
1797. На та ни јел Бригс из Њу 
Хемп ши ра па тен ти рао је веш 
ма ши ну. 
1939. Окон чан је шпан ски гра
ђан ски рат. 

29. март
1886. Хе ми чар и фар ма це ут 
Џон Пем бер тон по чи ње да 
ре кла ми ра ко како лу (са ко ка
и ном). 

HOROSKOP

Сре да, 23. (10) март 
Све ти му че ник Ко драт Ко ринт
ски и оста ли

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

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

Су бо та, 26. (13) март 
Пре нос мо шти ју све тог Ни ки фо
ра, Па три јар ха ца ри град ског

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

По не де љак, 28. (15) март 
Све ти му че ни ци Ага пи је, Пли
си је и дру ги

Уто рак, 29. (16) март 
Све ти Апо стол Ари сто вул, Све
ти му че ник Са вин Егип ћа нин

Crkveni
kalendar

• Не сти дим се свог си ро
ма штва, до ње га сам 
до шао по ште ним ра дом.
• Кад пре ла зи те ули цу 
па зи те на ко ла, а не на 
се ма фор. Се ма фо ри рет
ко кад уда ре чо ве ка. 

Ку пус са
јаг ње тином

Са стој ци: 600 гр јаг ње ћег ме са 
без ко сти ју, 1 свеж ку пус, со, уље, 
1 па ра дајз, 1 ка ши чи ца ше ће ра, 
ма ло во де, 1 гла ви ца бе лог лу ка, 
3 ло во ро ва ли ста, 1 ка ши ка але ве 
па при ке, би бер, пер шун.

При пре ма: За овај ку пус са 
ме сом на се о ски на чин, ку пус се 
нај пре исец ка. Бла го по со ли ти и 
ста ви ти у шер пу на рин глу. До да
ти уље, на кон што се за гре је, 
исец ка се је дан па ра дајз и до да 
ка ши чи ца ше ће ра. На кон што 
па ра дајз омек ша, до да је се ку пус 
и ме ша се. До да ти прет ход но про
пр же но јаг ње ће ме со са уљем у 
ко ме се пр жи ло. До да ти ма ло 
во де, бе ли лук, ло во ров лист, але
ву па при ку, би бер и оста ви ти на 
сла бој рин гли док не бу де го то во. 
Свеж ку пус са јаг ње ћим ме сом се 
укра ша ва са ма ло пер шу на.


