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Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
066/643-73-53.

БЕОЧИН: УЛА ГА ЊЕ У ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Оп шти на омо гу ћи ла бес плат не 
уџ бе ни ке за све основ це

У су срет но вој школ ској го-
ди ни сви бе о чин ски основ ци 
до би ће бес плат не ком пле-
те уџ бе ни ка, ко је је по пр-
ви пут сво јим су гра ђа ни ма 
омо гу ћи ла Оп шти на Бе о чин. 
За ове по тре бе је из бу џе та 
ло кал не са мо у пра ве из дво-
је но 11.700.000 ди на ра. То-
ком ви кен да је у две основ не 
шко ле на те ри то ри ји оп шти-
не Бе о чин, ОШ „Јо ван Гр чић 
Ми лен ко“ у Бе о чин гра ду и 
ОШ „Јо ван По по вић“ у Су се-
ку ор га ни зо ва на бес плат на 
по де ла уџ бе ни ка.

– Од лу ка ко ју је Оп шти на 
Бе о чин до не ла у прет ход ном 
пе ри о ду о фи нан си ра њу уџ-
бе ни ка за све основ це је до-
бра при ли ка да на ше нај мла-
ђе су гра ђа не об ра ду је мо на 
по чет ку школ ске го ди не, али 
и да по ро ди ца ма у усло ви ма 
еко ном ске кри зе олак ша мо 
пла ни ра ње по ро дич ног бу џе-
та. Ула га ње у обра зо ва ње је 
ин ве сти ци ја у бо љу и си гур-
ни ју бу дућ ност де це и то и 
убу ду ће тре ба да бу де на ша 
од го вор ност и оба ве за, ис та-
кла је пред сед ни ца Оп шти не 
Бе о чин Би ља на Јан ко вић ко-
ја је да нас при су ство ва ла до-
де ли бес плат них уџ бе ни ка.

На те ри то ри ји ове оп шти-
не, две основ не шко ле по-
ха ђа 1080 уче ни ка. Пре ма 
ре чи ма ди рек то ра Основ не 
шко ле „Јо ван Гр чић Ми лен ко“ 
Дра га на Ми ти ћа, са рад ња са 
ло кал ном са мо у пра вом ре-

ши ла је при о ри тет но пи та ње 
са ко јим се су о ча ва зна ча јан 
број ро ди те ља на по чет ку 
сва ке школ ске го ди не. 

– Вр ло до бро зна мо ко ли ко 
је те шко из два ја ти сред ства 
за ку по ви ну уџ бе ни ка, по себ-
но у по ро ди ца ма ко је има ју 
ви ше ђа ка. У име уче ни ка, 
њи хо вих ро ди те ља и у име 
шко ле, за хва љу је мо се ло-
кал ној са мо у пра ви на ова ко 
вред ном и ко ри сном по кло ну. 
Ова кве под сти цај не ме ре су 
не што што пр вен стве но вра-
ћа по ве ре ње у на шу шко лу 
и кре и ра сво је вр сни тро у гао 
до бре во ље ко ји тре ба да 
чи не шко ла, ло кал на са мо у-
пра ва и ро ди те љи де це. Је-
ди но та ко мо же мо по бољ ша-
ти ства ри и оства ри ти до бре 

ду го роч не ре зул та те, из ја вио 
је ди рек тор шко ле Дра ган 
Ми тић.

По ред бес плат них уџ бе ни-
ка, ово го ди шња но ви на у Бе-
о чи ну је и бес плат но по ха ђа-
ње вр ти ћа за нај мла ђе су гра-
ђа не, а не дав но је за по че та 
и ком плет на ре кон струк ци ја 
цен трал ног вр тић ког објек та 
ПУ „Љу ба Стан ко вић“, ко ја 
има за циљ да уз ре но ви ра-
ње и на до град њу ка па ци те та 
ре ши ду го го ди шњи про блем 
мањ ка про сто ра и мо гућ но-
сти за при хват де це. 

Оп шти на је у про те клом 
пе ри о ду, та ко ђе у окви ру про-
гра ма фи нан си ра ња де це 
и мла дих, знат но по ве ћа ла 
сту дент ске и уче нич ке сти-
пен ди је а ре гре си ра се и пре-

воз свих уче ни ка ко ји има ју 
пре би ва ли ште на те ри то ри ји 
оп шти не Бе о чин. За хва љу ју-
ћи ак ту ел ним под сти цај ним 
ме ра ма у Бе о чи ну, уште да на 
ку по ви ни школ ских ком пле та 
уџ бе ни ка мо же из но си ти и до 
18.000 ди на ра по ком пле ту, 
док про сеч на по ро ди ца са 
дво је де це од ко јих је јед но 
вр тић ког, а дру го школ ског 
уз ра ста, има мо гућ ност го ди-
шње уште де и до 100.000 ди-
на ра на тро шко ви ма бо рав ка 
у вр ти ћу, ку по ви не уџ бе ни ка 
и пре во за.  

 – Ово је пр ви пут да има-
мо фи нан си ра ње уџ бе ни ка 
за све уче ни ке од пр вог до 
осмог раз ре да у на шој шко-
ли и искре но се на да мо да ће 
то оста ти прак са и у на ред-
ним го ди на ма, има ју ћи у ви-
ду ко ли ко то олак ша ва бу џет 
ро ди те ља. У име Са ве та ро-
ди те ља ОШ „Јо ван Гр чић Ми-
лен ко“ за хва љу јем се Скуп-
шти ни Оп шти не Бе о чин на 
ре а ли за ци ји ове иде је и на 
бри зи за обра зо ва ње на ше 
де це, из ја ви ла је пред сед ни-
ца Са ве та ро ди те ља Је ле на 
Дроб њак. 

По де ла бес плат них уџ бе-
ни ка пред ства ља по че так 
до бре прак се и бу ду ћих пла-
но ва ко је ло кал на са мо у пра-
ва има за на ред ни пе ри од 
ка ко би се на ста ви ли про-
гра ми по др шке нај мла ђим 
су гра ђа ни ма и њи хо вим по-
ро ди ца ма.
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Пет до де сет зи ма
У тре ћем и че твр том ме се цу 

ра та у Укра ји ни За пад је сво
јим гра ђа ни ма по чео да пре

до ча ва те шку до ла зе ћу зи му због 
од ри ца ња ру ских енер ге на та у 
ци љу оба ра ња ру ске еко но ми је. 
На ша др жа ва је та ко ђе по че ла да 
пред ви ђа те шко ће у на бав ци 
енер ге на та, јер За пад не до пу шта 
ни ко ме да жи ви нор мал но ако је 
већ ње му „су ђе на” пат ња то ком 
пред сто је ће зи ме.

У сед мом ме се цу ра та у Укра ји
ни, ме ђу тим, за пад њач ки ли де ри 
ви ше не го во ре о те шко ћа ма 
то ком до ла зе ће зи ме, већ о из у
зет но те шким зи ма ма у на ред них 
пет до де сет го ди на. Срп ски 
др жав ни врх и да ље се др жи при
пре ма са мо за пред сто је ћу зи му, 
иде мо на „утак ми цу по утак ми цу”, 
али је ве ро ват но да ће мо и са ми 
пре ћи на ма гло ви ти на ра тив о „пет 
до де сет зи ма”.

Бел гиј ском пре ми је ру и шпан
ској ми ни стар ки од бра не, на и ме,  
„из ле те ло” је да ће „иду ћих пет до 
де сет зи ма би ти те шке, јер се 
број ни сек то ри те шко но се с ви со
ким це на ма енер ги је”. Европ ске 
зе мље ко је по др жа ва ју Укра ји ну, 
ка жу ово дво је зва нич ни ка, тре ба
ло би да се при пре ме да ће Мо сква 
пот пу но об у ста ви ти ис по ру ку при
род ног га са, а фран цу ски пред
сед ник по звао је сво је ми ни стре 
да „бу ду ам би ци о зни”, и гра ђа не 
да „уло же ви ше тру да”, јер се 
„свет су о ча ва са ве ли ким про ме
на ма, а сло бо да има це ну”.

Европ ски ли де ри на сту па ју пред 
сво јим гра ђа ни ма као да ни су они 
ти ко ји су от ка за ли ру ски гас и учи
ни ли из ве сно те шким пет до де сет 
иду ћих зи ма. Њи хо ва од лу ка да 
гас пре ста не да сти же у до мо ве и 
фа бри ке За пад ња ка ну ди се гра
ђа ни ма као из ну ђе на не ка квом 

при род ном не по го дом, ко ја је 
за пре ти ла сло бо ди, а сло бо да 
има це ну.

Са мо у ве ре ност за пад њач ких 
ли де ра у при хва та ње њи хо ве 
во ље као еле мен тар не не по го де 
из ви ре из уве ре ња да су ме ди ји 
од ра ди ли сво је на при пре ми гра
ђа на за при хва та ње про ме на о 
ко ји ма они зна ју мно го ви ше не го 
њи хо ви би ра чи. И сва ка ко ви ше 
не го гра ђа ни Ср би је.

Не ма ни ка кве сум ње да је Ру си ја 
на па ла Укра ји ну за то што је Укра

ји на отво ри ла зе мљу за НА ТО, у 
кул ту ри и обра зо ва њу оза ко ни ла 
ан ти ру си зам, и опре де ли ла се да 
сво јим огром ним де мо граф ским и 
при род ним ре сур си ма за пре ти 
Ру си ји. Ла веж НА ТО – а на гра ни
ца ма Ру си је, ка ко је ре као па па 
Фра ња, из гле да да је из ну дио 
од го вор вој не су пер си ле.

Док при мар ни циљ вој ног ис цр
пљи ва ња Ру си је из гле да као да је 
за гла вљен у по гре шним про це на
ма бр зог за мо ра ру ске вој не ма ши
не ри је, се кун дар ни циљ је у пу ној 
ја сно ћи глав ног ци ља ис пли вао на 

по вр ши ну. Ру ски енер ген ти су, на и
ме, одав на ме та та ко зва не зе ле не 
аген де За па да, ко ја због ви со ке 
по тро шње у бо га том дру штву ни ка
ко ни је мо гла да се бр зо на мет не 
ве ћи ни За пад ња ка. Ни је се мо гла 
на ћи бо ља при ли ка за за бра ну 
фо сил них го ри ва од пре ки да ку по
ви не ру ског га са, наф те и угља и 
уме ка жња ва Ру си је због на па да 
на Укра ји ну. И ни је би ло ја чег ар гу
мен та да се гра ђа ни За па да по ми
ре са ова квим ме ра ма од ар гу мен
та од бра не сло бо де и не за ви сно
сти Укра ји не.

Пет до де сет зи ма, ра чу на ју 
за пад њач ки ли де ри, би ће 
до вољ но да се гра ђа ни при

вик ну на жи вот без ру ских фо сил
них го ри ва и на оску ди цу енер ги је 
из об но вљи вих из во ра, и да се 
ви ше ни ка да не вра те оби му 
по тро шње од пре по чет ка ра та у 
Укра ји ни. 

Но, та ко зва на зе ле на аген да не 
пред ви ђа за на век за пад њач ки 
жи вот у оску ди ци. На про тив, тех
но ло шка пре моћ и ка жња ва ње 
не раз ви је них због упо тре бе фо сил
них го ри ва тре ба ло би да оси гу ра
ју За па ду но ве ви до ве из вла че ња 
бо гат ства. Та ко зва на „злат на 
ми ли јар да” ста нов ни штва пла не те 
тре ба ло би да из др жи пет до де сет 
зи ма па да на ста ви да упра вља 
све том, да му до пу шта сло бо де 
„ко ли ко је по треб но” и хле ба „ко ли
ко је по треб но”. И ига ра, раз у ме 
се.

Не по зна ни ца је са мо у јед но ме: 
да ли ће За пад ња ци, не че ка ју ћи 
да од ла ка ве од хлад но ће, по пут 
Ме фи ја у За мја ти но вом фу ту ри
стич ком ро ма ну, да се по бу не  и 
оду ва ју са по ли тич ке сце не ли де
ре зе ле не аген де, са да отво ре но 
упрег ну те у мо дер но ко ло ни ја ли
зо ва ње све та. 
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Евро па ни је мо гла да 
на ђе бо љу при ли ку за 
за бра ну фо сил них го ри
ва од пре ки да ку по ви не 
ру ског га са, наф те и угља 
у име ка жња ва ња Ру си је 
због на па да на Укра ји ну. 
И ни је би ло ја чег ар гу
мен та да се гра ђа ни За па
да по ми ре са ова квим 
ме ра ма од ар гу мен та 
од бра не сло бо де и не за
ви сно сти Укра ји не

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ РУ МА

Сти гло 17 ве ли ких кон теј не ра
У ци љу за шти те жи вот не сре ди не и 

су зби ја ња фор ми ра ња но вих ди вљих 
де по ни ја рум ска Оп шти на је ове го ди не, 
већ до са да, зна чај но ула га ла у ЈП „Ко
му на лац“ ка ко би ово јав но пред у зе ће 
што бо ље од го во ри ло том иза зо ву. 

– Циљ је био да Ру ма бу де чи сти ја, 
зе ле ни ја и уред ни ја. Још у мар ту смо 
на ба ви ли 36 кон теј не ра ко је смо рас
по де ли ли по свим ме сним за јед ни ца ма, 
град ским и се о ским ка ко би смо спре чи
ли по ја ву ди вљих де по ни ја ко је та ко
ђе, са ни ра мо и укла ња мо. Ви де ли смо 
да је то на и шло на до бар од зив на ших 
су гра ђа на, чи ја је од го вор ност и свест 
по ве ћа на, као и на ша, јер има мо исти 
циљ – да жи ви мо у јед ној уре ђе ној и чи
стој сре ди ни, ка же Алек сан дра Ћи рић, 
пред сед ни ца Оп шти не.

За то је на ба вље но до дат них 17 но вих 
кон теј не ра и за по че ла је њи хо ва ди
стри бу ци ја у се ла рум ске оп шти не. Та ко 
ће сва ко се ло, по ред већ два по сто је ћа, 
до би ти је дан или два но ва, за ви сно од 
бро ја жи те ља.

ЈП „Ко му на лац“ ове кон теј не ре чим 
се на пу не од но си и пра зни. 

– На ста вља мо са ула га њем у „Ко
му на лац“, пре све га у мо дер ни за ци ју 
опре ме и во зног пар ка у ци љу ефи ка
сни јег ра да и уре ђе ња Ру ме, а у ту свр
ху за вр ша ва мо уско ро и пре то вар ну 
ста ни цу, с об зи ром на то да се сме ће 
са да во зи на Ре ги о нал ниу де по ни ју, ре
кла је пред сед ни ца Ћи рић.

Дра ган Па нић, ди рек тор ЈП „Ко му на
лац“, ка же да ће се сва ки но ви кон теј
нер по ста ви ти на ме сто ко је су ме шта ни 
се ла озна чи ли као нај ва жни је. 

– Већ је при мет но да ви ше не ма то
ли ко сме ћа ни по ред пу та, а са овим 

но вим кон теј не ри ма би ће га још ма ње. 
Иде спо ро ме ња ње на ви ка, али при
ме ћу је мо да гра ђа ни схва та ју зна чај и 
за и ста све ви ше од ла жу от пад у кон
теј не ре. Ми сва ко днев но са три ау то по
ди за ча, уско ро ће мо има ти и че твр ти, 
но си мо са ку пље но сме ће. Углав ном, 
ре а ли зо ва но је 90 по сто оно га што смо 
пла ни ра ли да до би је мо од ме ха ни за ци
је и опре ме и за хвал ни смо Оп шти ни на 
раз у ме ва њу, ка же Па нић и до да је да је 
реч о кон теј не ри ма ко ји су ве ћи од прет
ход но на ба вље них. 

Њи хо ва за пре ми на је се дам ку би ка, а 

вред ност на бав ке је 3,2 ми ли о на ди на
ра. Ка да је реч о пре то вар ној ста ни ци, 
она је за при мље на и ура ђен је пут до 
ста ни це, ко ја се на ла зи у бли зи ни ази
ла. 

 – За де се так да на ће мо до би ти уто
ва ри вач ко јим ће мо то ва ри ти аброл 
кон теј не ре са оним сме ћем ко је ће мо 
до во зи ти до пре то вар на ста ни це. Оче
ку је се и на бав ка аброл ка ми о на на ко ји 
ће се ти кон теј не ри то ва ри ти. Оче ку је
мо да ће днев но оти ћи од 120 до 150 
куб них ме та ра от па да на Ре ги о нал ну 
де по ни ју, ис та као је Дра ган Па нић.

Алек сан дра Ћи рић и Дра ган Па нић

УП ВО „ПО ЛЕ ТА РАЦ“ РУ МА

Упи са но 492 но ва по ла зни ка,
при ја ве још у то ку

При ја ва на кон курс за упис 
де це у УП ВО „По ле та рац“ 
тра ја ла је од 1. апри ла до 
кра ја ма ја и мо гле су се под
но си ти пу тем еУпра ве или 
лич но у Упра ви „По ле тар ца“. 
У овом пе ри о ду је еви ден
ти ра но 567 зах те ва за упис 
де це. У упи сном ро ку, „По ле
та рац“ је рас по ла гао по сто је
ћим ка па ци те ти ма, а то је 10 
обје ка та у гра ду, три објек та 
це ло днев ног бо рав ка у се
ли ма и 17 гру па по лу днев
ног бо рав ка у се ли ма. По ред 
то га, фор ми ра не су и гру пе 
за но ви обје кат „Коц ки ца 2“, 
чи је је отва ра ње пред ви ђе но 
од ок то бра ове го ди не.  

– Упи са но је укуп но 291 
де те у вас пит не гру пе це ло
днев ног бо рав ка и 201 де те у 

вас пит не гру пе по лу днев ног 
бо рав ка, укуп но 492 де те та. 
Уста но ва је и на кон за вр шет
ка ро ка за упис де це, на ста
ви ла да при ма при ја ве за 
упис у „По ле та рац“ та ко да се 
овај број сва ко днев но уве ћа
ва. При мет на је све из ра же
ни ја по тре ба за отва ра њем 

гру па це ло днев ног бо рав ка 
у се ли ма, ка ко ја сле ног та ко 
и об да ни шног уз ра ста, као 
и про ши ре ње ка па ци те та у 
цен тру Ру ме, јер је нај ве ћи 
број при ја ва упра во за цен
трал не град ске објек те, ис ти
че ди рек тор ка УП ВО „По ле
та рац“ Са ња Ши мић.

Она до да је да оче ку ју да 
ће отва ра ње но вог објек та 
„Коц ки ца 2“ за до во љи ти по
тре бе по ро ди ца, јер упра во 
он рас по ла же за вид ним про
сто ром ко ји је у пот пу но сти у 
скла ду са по тре ба ма ре а ли
за ци је вас пит но – обра зов
ног ра да.

Упис де це и форм ра ње 
вас пит них гру па за рад ну 
2022/2023. го ди ну ре а ли зо
ва ла је Ко ми си ја за упис УП
ВО „По ле та рац“ у ју ну, а 

при ли ком фор ми ра ња 
вас пит них гру па, чла но
ви ко ми си је су се ру ко во
ди ле од ред ба ма За ко на о 
пред школ ском вас пи та њу 
и обра зо ва њу, као и дру гим 
до ку мен ти ма ко ји из ње га 
про ис ти чу.

Објекат Коцкица 1
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Сео ска сла ва у Мар тин ци ма обе ле жа
ва се 24. авгу ста, а дан рани је су Месни 
одбор СУБ НОРа са гости ма поло жи ли 
вен це и цве ће на спо мен обе леж је палим 
бор ци ма и жртва ма Дру гог свет ског рата. 
Одр жа на је све ча на цере мо ни ја у цен
тру села, којој је при су ство вао вели ки 
број борач ких орга ни за ци ја, деле га ци
ја и мешта на. Уче ни ци Основ не шко ле 
„Јован Јова но вић Змај“ су при пре ми ли за 
при сут не и при го дан кул тур но умет нич ки 
про грам. А. Д.

Фото: Феј сбук СУБ НОР

МАР ТИН ЦИ

Обе ле же на
сео ска сла ва

Полагање венаца

БР ЗО И ЛА КО САД ОДВА ЈА СВА КО 

По че ло пра жње ње пла вих кан ти
У Срем ској Ми тро ви ци је 

по че ло пра жње ње пла вих 
кан ти у до ма ћин стви ма, ко је 
су пр едви ђе не за од ла га ње 
ме та ла, пла сти ке и па пи ра, 
од но сно ре ци кла бил ног ма те
ри ја ла. У пе так, 26. ав гу ста су 
се на ли цу ме ста у то уве ри ли 
пред став ни ци ло кал не са мо у
пра ве и Јав ног ко му нал ног 
пред у зе ћа „Ко му на ли је“, ко ји 
су парт не ри у про јек ту одва ја
ња кућ ног от па да.

– Уче ство ва ли смо у свим 
ак тив но сти ма на по љу ре а ли
за ци је про јек та. Гра ђа ни су 
до би ли пла ве кан те за до ма
ћин ства, за одва ја ње ме та ла, 
пла сти ке и па пи ра. Апе лу јем 
на оне ко ји ни су пре у зе ли сво
ју кан ту, да то учи не што пре, 
ка ко би смо за шти ти ли жи вот
ну око ли ну и сма њи ли ко ли чи
ну от па да. Ло кал на са мо у пра
ва ће и убу ду ће ра ди ти на 
то ме да за шти ти љу де и 
жи вот ну сре ди ну, из ја вио је в. 
д. на чел ни ка Град ске упра ве 
за со ци јал ну за шти ту и за шти
ту жи вот не сре ди не Дра жен 
Ри ђо шић. 

Про јек том је пред ви ђе на 
по де ла укуп но 7.521 пла ве 
кан те, ко је су на ме ње не град

ским до ма ћин стви ма.
– До че ка ли смо да кре не 

пра жње ње пла вих кан ти, ко је 
су по де ље не у град ским 
ме сним за јед ни ца ма. Ни су 
још увек по де ље не све, оста
ло је не што ви ше од хи ља ду 
да се пре у зме у на ред ном 
пе ри о ду. Пла ве кан те су, 
на жа лост, овим про јек том 
пре ди ви ђе не за до ма ћин ства 
у гра ду, без при град ских на се

ља. Ми се на да мо про ду жет ку 
овог про јек та у на ред ном 
пе ри о ду, та ко да ће мо по кри ти 
и при град ска на се ља, ода кле 
смо при ми ли мно го жал би, 
кон крет но у Ла ћар ку и Ма чван
ској Ми тро ви ци. Де ве де сет 
од сто су гра ђа на је из не ло 
сво је пла ве кан те у уго во ре но 
вре ме, схва ти ли су на ша оба
ве ште ња у ми смо за до вољ
ни. Из не на ђе ње је да је 98 

од сто одво је ног от па да чи сто. 
То зна чи да су гра ђа ни пра ти
ли упут ства ко ју вр сту от па да 
ста ви ти у кан ту, ре кла је порт
па рол ЈКП „Ко му на ли је“ Та ма
ра Мил ко вић.

Одва ја њем от па да, гра ђа ни 
ће по мо ћи да на Ре ги о нал ној 
де по ни ји за вр ши ма ње сме ћа.

– На овај на чин ће мо бр зо и 
ла ко омо гу ћи ти да се от пад 
ре ци кли ра и упо тре би по но во, 
а све то је про из вод на шег 
кућ ног от па да, ко ји до са да 
ни смо одва ја ли на пра ви 
на чин, по ру чио је Ро до љуб 
Бо жо вић, чи је је до ма ћин ство 
по че ло са упо тре бом пла ве 
кан те.

Кан те ка па ци те та 240 ли та
ра су пот пу но бес плат не и 
пра зне се истим да ном ка да 
се пра зни и оста ли от пад, али 
сва ке че твр те не де ље у ме се
цу, на ве де но је на сај ту ЈКП 
„Ко му на ли ја“, где гра ђа ни 
мо гу про ве ри ти рас по ред.

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

По че ло пра жње ње пла вих кан ти

Та ма ра Мил ко вићДра жен Ри ђо шић Ро до љуб Бо жо вић
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КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО У РУ МИ

Ма ни фе ста ци ја са број ним 
про гра ми ма за све уку се

Рум ско кул тур но ле то је, под се ти мо, 
отво ре но ве ли ким кон цер том „Вир ту о за“ 
под ди ри гент ском па ли цом Бо ја на Су
ђи ћа 28. ју на, а за вр ше но је по след њег 
да на ав гу ста ми ни кон цер том кла сич не 
му зи ке, по том исте ве че ри и улич ном рок 
свир ком на пла тоу ис пред Град ске ку ће.

У окви ру овог де ла Кул тур ног ле та у по
след њој сед ми ци ав гу ста, 24. ав гу ста је 
одр жа на про мо ци ја књи ге „Гол ма ни сто
ле ћа“ Ру мља ни на Мар ка На да ли на.

Мар ко го ди на ма пи ше и об ја вио је ви ше 
књи га, али углав ном, афо ри за ма. Ње го ва 
ве ли ка љу бав је и фуд бал. Го ди на ма пра
ти де ша ва ња, бе ле жи, сни ма а за хва љу
ју ћи том ма те ри ја лу, об ја вио је, за кључ но 
са овом, три књи ге о нај ва жни јој спо ред
ној ства ри– фуд ба лу. Пр ва књи га је би ла 
о Вла ди ми ру Бе а ри, а дру га је об ја вље на 
под на зи вом „Гол ма ни за сва вре ме на“.

 – У овој књи зи се на ла зи 90 гол ма на 
од 1920. до 2020. го ди не, од Ју го сла ви је 
до Ср би је. По чи њем са Дра гу ти ном Вр ђу
ком,то  је пр ви ју го сло вен ски гол ман – ре
пре зен та ти вац, ме ђу нај бо љим гол ма ни
ма у зе мљи из ме ђу два свет ска ра та, а 
по след њи у књи зи је Емил Роц ков, мла ди 
гол ман „Вој во ди не“. Ба вим се фуд ба лом 
не ких 55 го ди на и имао сам 20 фа сци кли 

до ку мен та ци је, за бе ле же них око 100 са ти 
раз го во ра са фуд ба ле ри ма, а по се ду јем 
би бли о те ку од око 600 књи га о фуд ба лу, 
ка же ау тор Мар ко На да лин.

Ње го ва тре ћа књи га „Гол ма ни сто ле
ћа“ има 220 стра на и ка же да је био те жак 
по сао из ву ћи из свог тог ма те ри ја ла оно 
нај ва жни је и уоб ли чи ти у књи гу. 

– Мно ге од тих фу уд ба ле ра знам лич
но, са мно ги ма сам се и дру жио. Не ћу ви
ше ово ра ди ти, на жа лост, код при пре ме 
ове књи ге ни су ми по мо гли ни Фуд бал ски 
са вез Ср би је ни Вој во ди не. По мо гли су 
са мо мо ји при ја те љи, не ки гол ма ни на
ве де ни у књи зи, њих пет – шест, ко ји су 
ми би ли де сна ру ка, ре као је Мар ко На
да лин. 

Град ска би бли о те ка је ор га ни зо ва ла и 
про мо ци ју књи ге „Људ ски до дир“ ау то ра 
Са ше Га ври ло ви ћа. Ово је по бед нич ки 
ро ман књи жев ног кон кур са „Ата на си је 
Стој ко вић“ за 2021. го ди ну за ру ко пис ко
ји ни је до са да об ја вљи ван.

Чла но ви жи ри ја проф. др Сла ђа на 
Ми лен ко вић, Ђо ка Фи ли по вић и То дор 
Бјел кић до не ли су од лу ку да за нај бо љи 
про гла се упра во овај ро ман ау то ра Са ше 
Га ври ло ви ћа, про то је ре ја ста вро фо ра из 
Сме де ре ва. 

У окви ру ма ни фе ста ци је Кул тур но ле
то 26. ав гу ста је на пла тоу ис пред Град
ске ку ће одр жа но ве че ста ро град ских и 
на род них пе са ма. Уче ство ва ли су Ми ли
ца Ра до нић и Сне жа на Ми ло ше вић, уз 
прат њу Дар ка Бо жи на на кла ви ја ту ра ма 
и Вељ ка Љу шти не на хар мо ни ци.

По след њи ве ли ки кон церт у окви ру 
Кул тур ног ле та био је 28. ав гу ста на ступ 
Звон ка Бог да на и ње го вих нај бо љих там
бу ра ша. Ру мља ни су пу на два са та ужи
ва ли у ње го вим ин тер пре та ци ја ма ле ген
дар них там бу ра шким пе са ма, на ста лих 
то ком шест де це ни ја ду ге и успе шне ка
ри је ре. 

– Да ли смо свој мак си мум, мо ји са рад
ни ци и ја, да при пре ми мо је дан бо гат

Кул тур ни са др жај. Би ло је пре ко 50 
про гра ма Град ске би бли о те ке, За ви
чај ног му зе ја и Кул тур ног цен тра, са 24 
кон цер та и то је за и ста јед на ле па при ча. 
Бит но нам је да су на ши су гра ђа ни ле по 
при хва ти ли ово Кук тур но ле то и да смо 
по го ди ли сва чи ји укус, да смо ис пу ни ли 
њи хо ва оче ки ва ња и же ље, као и да смо 
ис пу ни ли све оно што смо обе ћа ли, ре
кла је су ми ра ју ћи ово го ди шње Кул тур но 
ле то пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић. 

Сва ко ко овог ле та ни је ишао ниг де 
ван Ру ме, мо гао је да се би при у шти је
дан леп про вод у гра ду, јер је ско ро сва ко 
дру го ве че би ло не ких де ша ва ња. 

– То је би ла јед на озбиљ на ор га ни за
ци ја и труд, као и же ља да на шим су гра
ђа ни ма омо гу ћи мо оно што за слу жу ју, 
јер је ле то вре ме оку пља ња и дру же ња. 
Мо гу да ка жем да је Ру ма би ла цен тар 
зби ва ња, не са мо у Сре му, не го и ре ги
о ну, с об зи ром на ква ли тет и број ност 
про гра ма. И дру ге срем ске оп шти не су 
ор га ни зо ва ле Кул тур но ле то са ква ли тет
ним про гра ми ма, али рум ска оп шти на је 
сва ка ко пр ва по број но сти и ор га ни за ци
ји про гра ма и по се ће но сти, за кљу чи ла је 
пред сед ни ца Алек сан дра Ћи рић.

 С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић

Промоција књиге Марка Надалина

Звон ко Бог дан
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ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ПОПИС СТА НОВ НИ ШТВА

Пот пи са ни уго во ри
са инструк то ри ма
Попис ста нов ни штва, дома ћин ста ва и ста но ва спро во ди ће се од 1. до 31. окто бра

У скла ду са про пи са ним роко ви ма, 
Попи сна коми си ја за тери то ри ју Општи
не Рума је 23. авгу ста пот пи са ла уго во ре 
са инструк то ри ма иза бра ним да врше 
попи сне рад ње у пред сто је ћем попи су 
ста нов ни штва, дома ћин ста ва и ста но ва 
који ће се спро во ди ти од 1. до 31. окто
бра.

За оба вља ње посло ва који су у над ле
жно сти инструк то ра иза бра но је 12 лица 
која су оства ри ла нај ве ћи број бодо ва, 
одно сно нај бо ље резул та те на обу ци и 
тести ра њу кан ди да та за инструк то ре.

Инструк то ри има ју оба ве зу да савла

да ју мето до ло ги ју попи са и рад у апли ка
ци ја ма за при ку пља ње пода та ка и мони
то ринг, спро ве ду пето днев ну обу ку кан
ди да та за попи си ва че, да на тери то ри ји 
за коју су заду же ни пра те ток попи си ва
ња, кон тро ли шу рад попи си ва ча који су 
им доде ље ни, пра те изве шта је о обу хва
ту једи ни ца попи са и попу ње ност упит
ни ка сва ког попи си ва ча који им је доде
љен, дају им потреб на упут ства, пома жу 
у раду и реша ва ју спор не ситу а ци је 
током попи си ва ња.

Сва ком инструк то ру ће бити одре ђен 
попи сни круг, одно сно тери то ри ја на којој 
ће попи си ва чи који њему буду доде ље ни 
врши ти актив ни попис у пред ви ђе ном 
пери о ду. Сва ком инструк то ру ће, по 

пред ви ђе ним пра ви ли ма, бити доде ље
но у про се ку седам попи си ва ча.

Избор попи си ва ча се врши после обу
ке кан ди да та која ће се спро ве сти у 
пери о ду од 29. авгу ста до 16. сеп тем бра. 
Попис ста нов ни штва, дома ћин ста ва и 
ста но ва се спро во ди у пери о ду од 1. до 
31. окто бра у скла ду са Зако ном о попи
су ста нов ни штва, дома ћин ста ва и ста но
ва.

Финан сиј ска сред ства за овај попис су 
обез бе ди ли зајед но Репу бли ка Срби ја и 
Европ ска уни ја. Помоћ је део про јек та 
ЕУ за раз вој ста ти сти ке у Срби ји чија је 
укуп на вред ност 29 мили о на евра, од 
чега је ЕУ обез бе ди ла 20 мили о на евра.

С. Џаку ла

Ево и неко ли ко зани мљи вих исто риј
ских пода та ка веза них за попис: почет
ком зва нич не ста ти сти ке у Срби ји се 
сма тра 18. април 1862. годи не када је 
кнез Миха и ло Обре но вић пот пи сао акт 
којим се Еко ном ско оде ље ње Мини
стар ства финан си ја оба ве зу је да води 
ста ти стич ке посло ве за све гра не 
држав не упра ве, а први начел ник оде
ље ња је био проф. др Вла ди мир Јак
шић. Први попис ста нов ни штва у Срби
ји је извр шен 1834. годи не. Изме ђу два 
свет ска рата су извр ше на два попи са 
ста нов ни штва, док је после Дру гог 
свет ског рата попис вршен 1948. годи
не, као „скра ће ни попис“, а после 1961. 
годи не се врши на сва ких десет годи на.

Први попис 
1834. годи не Пот пи си ва ње уго во ра са инструк то ри ма

Бес плат но ши ша ње пр ва ка
Го ран Га лар, му шки фри зер и вла сник 

фри зер ског са ло на „Га лар“ у Ру ми, већ 
че твр ту го ди ну се укљу чу је у ак ци ју бес плат
ног ши ша ња пр ва ка, ко ју је по кре нуо Ра дио 
„АС ФМ“ из Но вог Са да. Го ран ка же да је 
по че ло та ко што су га љу ди из овог ра ди ја 
кон так ти ра ли и пи та ли да ли би се укљу чио 
у ову ак ци ју, ко ју је он ра до по др жао. 

– Ми слим да је то су пер иде ја и бу де 
до бар од зив. Мно ге мо је му ште ри је сва ке 
го ди не има ју пр ва ке ко је до ве ду на ши ша ње, 
они пре по ру че дру ги ма и та ко се са зна за 
ову ак ци ју. На до број сам ло ка ци ји па до ста 
њих и ви ди пла кат, уђе и за ка же ши ша ње. 
Про шле го ди не сам ши шао од три до пет 
пр ва ка днев но, док тра је ак ци ја, а на сво ју 
ру ку про ду жим још ко ји дан, ка же за на ше 
но ви не Го ран Га лар.

Ове го ди не је ак ци ја по че ла 29. ав гу ста и 
тра је до 2. сеп тем бра.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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СЕЋА ЊЕ НА СТРЕ ЉА НЕ ИРИ ЖА НЕ У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РАТУ

Не сме се забо ра ви ти
Пре осам деце ни ја, на месту бли зу Ири га 

и пута Ириг  Мара дик, 24. авгу ста је стре
ља но 36 родо љу ба, истак ну тих Ири жа на, у 
окви ру вели ких уста шких зло чи на почи ње
них у Сре му 1942. годи не. 

Они су на том месту и поко па ни, после 
Дру гог свет ског рата ту је подиг нут спо ме
ник, а кости стре ља них су пре не те и сахра
ње не у пор ти хра ма Успе ње пре све те Бого
ро ди це у Ири гу.

Пред став ни ци локал не само у пра ве су на 
овај датум при су ство ва ли поме ну за стре
ља не Ири жа не који је одр жао про то је реј 
ста вро фор Дра ган Кезмић, а потом је поло
жен и венац на спо мен обе леж је.

Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник ири
шке општи не каже да су поста ви ли таблу 
са пода ци ма на срп ском и енгле ском јези
ку како би људи који туда про ла зе зна ли 
зашто је подиг нут спо ме ник. 

– И вели ки део људи из Ири га не зна шта 
се овде деси ло, а овај део наше исто ри је 
не сме да се забо ра ви. Тре ба да се сећа
мо овог дату ма, поло жи мо цве ће у знак тог 
сећа ња и пошто ва ња, као што смо и до 
сада то ради ли, рекао је Тихо мир Сто ја ко
вић. С. Џаку ла

Помен стрељаним Ирижанима

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЕУСТА ХИ ЈА“

При че о европ ском селу
Про је кат под нази вом „Open vil la

ge“ који ири шко Удру же ње „Еуста хи ја“ 
реа ли зу је у сарад њи са парт не ри ма из 
Холан ди је, Литва ни је и Хрват ске пред
ста вљен је 19. авгу ста у Срп ској чита
о ни ци у Ири гу. Реч је о аудио запи си ма 
са при ча ма жите ља Хопо ва, као и изло
жби фото гра фи ја које су наста ле током 
сни ма ња тих раз го во ра. Њихо ве при че 
гово ре о поврат ку при ро ди, здра вом 
живо ту у миру и тиши ни, дале ко од вре
ве гра да, али и о раз ло зи ма због којих 
су се овде досе ли ли, о пред но сти ма и 
мана ма избо ра који су учи ни ли. Реч је о 

људи ма из урба них сре ди на, који путу
ју на посао у Руму, Нови Сад, Бео град, 
или су овде поче ли да се баве пче лар
ством, воћар ством, винар ством, тури
змом. 

Осим тога, посе ти о ци су могли да 
погле да ју изло жбу фото гра фи ја „Избор“ 
литван ске умет ни це Rede Vai čiūnienėje. 
Са публи ком је раз го ва ра ла и Dai va Vai
sno ri e ne , дирек тор ка литван ске орга ни
за ци је „Stu ba“ , као и хрват ска дизај нер
ка Иво на Милош, која је пред ста вља ла 
Удру гу „Пра пут њак кул тур ни кра јо лик“. 

Уко ли ко Европ ска коми си ја (Кре а тив

на Евро па) одо бри сред ства, а то ће се 
зна ти на јесен, овај про је кат би тре ба ло 
да се наред них годи на реа ли зу је исто
вре ме но у Литва ни ји, Хрват ској и Срби
ји, уз подр шку Холан ди је која је његов 
ини ци ја тор. 

– Циљ овог про јек та је да се, кроз 
раз го во ре са обич ним људи ма из чети
ри европ ска села, која се нала зе у бли
зи ни вели ких гра до ва који су поне ли 
титу ли европ ске пре сто ни це кул ту ре, 
забе ле же њихо ве при че, сећа ња и раз
ми шља ња на тему живо та на селу и у 
при ро ди. То ће бити и при ли ка да види
мо коли ко смо слич ни, а у чему се раз
ли ку је мо, као и да ли европ ско село и 
начин живо та у њему има пер спек ти ву, 
каже Ава кум Квас, пред сед ник Удру же
ња „Еуста хи ја“ из Ири га.

Овај про је кат „Отво ре но село“ је при
ја вљен за финан си ра ње и ако се доби ју 
сред ства реа ли зо ва ће се у наред не три 
годи не. 

– Ово је и про ба како људи реа ги ра
ју и на који начин би се то могло ради
ти, то је и сен зи би ли за ци ја јав но сти за 
овај про је кат. Наи ме, цео про је кат се и 
тиче тих малих људи из села који често 
мисле да су небит ни и на овај начин им 
ми покла ња мо пажњу, исти че Иво на 
Милош која је дода ла да се неки од уче
сни ка зна ју већ дуже вре ме и наја ви ла 
да ће се још слу ша ти о европ ским сели
ма, о томе коли ко су отво ре на и зашто 
су важна. С. Џаку ла

Уче сни ци про јек та и изло жбе у Ири гу

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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МЛА ДИ – ИС КО РИ СТИ ТЕ ПО ЗИВ

Ис ку ства из про гра ма
„Мо ја пр ва пла та“

На ци о нал на слу жба за 
за по шља ва ње рас пи са ла  је 
тре ћи јав ни по зив за ре а ли за
ци ју ово го ди шњег про гра ма 
под сти ца ња за по шља ва ња 
мла дих „Мо ја пр ва пла та“, 
ко јим се да је  мо гућ ност мла
ди ма без рад ног ис ку ства да 
оба ве прак су на кон крет ним 
по сло ви ма код по сло дав ца, у 
ци љу сти ца ња зна ња, ве шти
на и ком пе тен ци ја за рад, 
ка ко би на тај на чин по ве ћа ли 
сво је мо гућ но сти за за по
шља ва ње. 

Про грам ће се спро во ди ти 
код по сло да ва ца у при ват ном 
и јав ном сек то ру у тра ја њу од 
де вет ме се ци, а ре а ли зу је се 
без за сни ва ња рад ног од но
са. Упр кос то ме, мно ги су 
упра во на овај на чин на кон 
сте че ног пр вог рад ног ис ку
ства за по сле ни  као што је то 
слу чај у Цен тру за со ци јал ни 
рад у Ста рој Па зо ви. Ди рек
тор ка Ра да Жу гић сма тра да 
је кон курс од ве ли ког зна ча ја, 
ка ко за мла де та ко и за уста
но ве, а ова ће уста но ва кон ку
ри са ти и на тре ћем јав ном 
по зи ву, ко ји је отво рен до 22. 
се пем бра.

– Има мо по зи тив на ис ку
ству и у Цен тру за со ци јал ни 
рад смо већ при ми ли че ти ри 

мла да, струч на ли ца ко ја су 
на ста ви ла ов де да ра де. Сма
трам да је то је дан део прак
се, ко ји тре ба да оста не за 
стал но и  да је то не што што 
је ис пла ти во и уста но ва ма, 
ко је има ју про блем са за по
шља ва њем, а мла дим љу ди
ма омо гу ћа ва да пре уђу у 
на чин ра да у сво јој стру ци, 
ре кла је Ра да Жу гић.

Ана Ве реш, со ци јал на рад
ни ца, јед на је од че тво ро мла
дих, ко ји сад ра де у сво јој 
стру ци.  При јат но је би ла 
из не на ђа на прак сом ко ју јој је 
про грам омо гу ћио, на кон че га 
је усле ди ла при ли ка за за сни

ва ње рад ног од но са.
– Сте кла сам ве ли ко ис ку

ство и  прак су у сво јој про фе
си ји, што ми је и на кон за вр
шет ка про гра ма да ло при ли ку 
да за сну јем рад ни од нос на 
од ре ђе но вре ме због че га сам 
ве о ма срећ на.  Ни је се све 
за вр ши ло за вр шет ком про
гра ма, већ сам на ста ви ла да 
ра дим у сво јој стру ци, ис та
кла је Ана Ве реш.

Она је са ве то ва ла мла де 
да се при ја ве за про грам „Мо
ја пр ва пла та“, јер им се на тај 
на чин мо гу отво ри ти мно га 
вра та.

– То ни је са мо шан са за 

за по сле ње. Мо жда у тој фир
ми или уста но ви где бу ду на 
прак си стек ну ис ку ства и за 
не ку дру гу  по зи ци ју,  јер ће на 
тај на чин упо зна ти и се бе и 
сво је спо соб но сти, об ја сни ла 
је Ана Ве реш, со ци јал на рад
ни ца. 

То ком тра ја ња про гра ма, 
На ци о нал на слу жба за за по
шља ва ње ће на ме сеч ном 
ни воу ис пла ћи ва ти мла ди ма 
са сред њим обра зо ва њем 
нов ча ну на кна ду у из но су од 
25.000 ди на ра, док ће мла ди
ма са ви со ким обра зо ва њем 
ис пла ћи ва ти 30.000 ди на ра.

Зден ка Ко жик

Ра да Жу гић Ана Ве реш

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

ОП ШТИ НА СТА РА ПА ЗО ВА

Епи де миј ска сли ка 
ма ло бо ља

Kада је у пи та њу си ту а ци ја са ко ви дом – 
19 у ста ро па зо вач кој оп шти ни, не знат но је 
бо ља у од но су на прет ход ни пе ри од. Оно 
што је до бро, је сте да је при сут на стаг на ци
ја у бро ју па ци је на та ко ји на днев ном ни воу 
до ђу да се те сти ра ју, али са дру ге стра не, 
не ма ни сма ње ња тог бро ја.

– За је дан дан се те сти ра око 90 љу ди, а 
од тог бро ја 40 по сто бу де по зи тив них 
ре зул та та, што је бо ље у од но су на јул, 
ка да је про це нат из но сио 50, ис ти че  ди рек
тор ка ста ро па зо вач ког До ма здра вља „Др 
Јо ван Јо ва но вић Змај“ др Сне жа на Та ба ко
вић.

Kрајем ју ла и по чет ком ав гу ста, пе ди ја
три су за бе ле жи ли не што ве ћи број де це са 
симп то ми ма ко ви да – 19. Ме ђу тим, тај број 
је већ са да ма њи, је ди но што евен ту ал но 
бри не је сеп тем бар, од но сно, по че так но ве 
школ ске го ди не.

Д. Г. 

СПО МЕН – КУ ЋА ЈАН КА ЧМЕ ЛИ КА

За вр ше на још јед на
фа за уре ђе ња

Не дав но је за вр ше на дру га 
фа за ра до ва у окви ру ре кон струк
ци је Спо мен – ку ће на род ног 
хе ро ја Јан ка Чме ли ка. Kомплетно 
је пре у ре ђен стам бе ни део, спољ
на фа са да са вра ти ма и про зо ри
ма, ка пи ја са пред ње стра не и у 
дво ри шту, ко је је ујед но по пло ча
но ци глом. Про је кат је фи нан си
рао По кра јин ски се кре та ри јат за 
кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и 
од но се с вер ским за јед ни ца ма у 
из но су од 2,5 ми ли о на ди на ра, 
Оп шти на Ста ра Па зо ва је по др жа
ла са 500.000 ди на ра а Ту ри стич
ка ор га ни за ци ја оп шти не Ста ра 
Па зо ва у из но су од 130.000 ди на

ра. Обје кат је под за шти том  др жа
ве, та ко да мо ра све да оста не 
ау тен тич но и ра ђе но је под над зо
ром и по про јек ту За во да за 
за шти ту спо ме ни ка. На овај 
на чин, ка ко ис ти чу у ТО, ку ћа је 
вра ће на у функ ци ју, али са ре кон
струк ци јом ће се на ста ви ти и у 
на ред ном пе ри о ду. Пре ма ре чи ма 
Дра га не Зо рић  Ста ној ко вић, 
ди рек тор ке ТО оп шти не Ста ра 
Па зо ва, на да ју се да ће вра та 
ку ће Јан ка Чме ли ка већ у сеп тем
бру по но во би ти отво ре на за по се
ти о це, јер је од од исто риј ског и 
ту ри стич ког зна ча ја.

З. K.
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ПЕ ТИ „ВИН СКИ ПАРК“ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Више од 120 излагача

Сло бод но мо же мо ре ћи да је ово нај ве ћи вин ски до га ђај на отво ре ном у на шој 
зе мљи. То је оце на ве ли ког бро ја из ла га ча и по се ти ла ца, што је и нај бит ни је, из ја вио 
је за ме ник гра до на чел ни це Срем ске Ми тро ви це Пе тар Са мар џић

Пе ти „Вин ски парк“ је одр жан у Срем
ској Ми тро ви ци у су бо ту, 27. ав гу ста. 
Пра ти ла га је ве ли ка по се ће ност љу би
те ља ви на, али и ве ли ки број из ла га ча. 
Ода зва ло се пре ко сто ти ну ви на ри ја из 
свих кра је ва Ср би је, а ка ко је ово га стро 
– вин ска ма ни фе ста ци ја, уче шће је узе
ло ви ше од 20 ма лих про из во ђа ча хра не 
са ау тен тич ним про из во ди ма. 

– По сле не дав но одр жа ног „Срем фолк 
фе ста“, по пе ти пут Град ски парк пре тва
ра мо у „Вин ски парк“, од но сно, га стро – 
вин ски и хе до ни стич ки до га ђај. Сло бод
но мо же мо ре ћи да је ово нај ве ћи вин ски 
до га ђај на отво ре ном у на шој зе мљи. То 
је оце на ве ли ког бро ја из ла га ча и по се

ти ла ца, што је и нај бит ни је, из ја вио је 
за ме ник гра до на чел ни це Срем ске 
Ми тро ви це Пе тар Са мар џић. 

Пре ма тра ди ци ји, и ове го ди не је „Вин
ски парк“ пред ста вио јед ну го сту ју ћу 
зе мљу, а то је ко лев ка ви на, од но сно 
Гру зи ја. „Вин ски парк“ је сва ка ко при ли ка 
да се по се ти о ци упо зна ју са сјај ном по ну
дом до ма ћих ви на.

– У од но су на пр ви „Вин ски парк“, ово
го ди шњи, пе ти, раз ли ку је се по број но сти 
из ла га ча и по се ти ла ца. Сва ке го ди не за 
30 од сто по ра сте број ви на ри ја уче сни ка. 
Иде ја во ди ља нам је би ла да на пра ви мо 
фе сти вал ко ји ће при бли жи ти љу би те
љи ма ви на на ше про из во де и да вра ти

мо Срем на вин ску кар ту. Има ли смо 
од у век до бра ви на, али нам је фа лио 
ова кав цен трал ни до га ђај. Др жа ва је ста
ви ла у фо кус ви на ри је пре де се так го ди
на и мно го по ма же кроз суб вен ци је, ор га
ни зо ва ње сај мо ва... Ви но је фи нал ни 
про из вод ко ји из Ср би је иде на мно ге 
дру ге кон ти нен те, ре као је ви нар Ра ма зи 
Ина и шви ли, ко ји има ви на ри ју у Ши ша
тов цу, али је од пр вог „Вин ског пар ка“ 
уче ство вао у ње го вој ор га ни за ци ји.

„Вин ски парк“ је по себ но ин те ре сан тан 
за пред ста вља ње ло кал них ви на ри ја, 
као што је по ро дич на „Ку ћа ви на Јо кић“ 
из Со мо бра, осно ва на 2018. го ди не.

– Ми смо ма ла ви на ри ја, али сва ке 

Пе тар Са мар џић Ра ма зи Ина и шви ли Ми ро слав Јо кић

Вин ски парк у Срем ској Ми тро ви ци
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Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у 
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го ди не се тру ди мо да по спе
ши мо ка па ци те те и ква ли тет. 
За сад смо при сут ни у Сом бо
ру и око ли ни. Дру ги пут смо 
на овој ма ни фе ста ци ји и 
ни смо же ле ли ни ове го ди не 
да про пу сти мо „Вин ски парк“. 
Има мно го по се ти ла ца, а 
ор га ни за ци ја је сјај на. Ком
плет на еки па ко ја је за ду же на 
за лед, во ду и све што нам је 
по треб но је кон стант но на 
услу зи и има мо са мо ре чи 
хва ле, ре као је Ми ро слав 
Јо кић из ку ће ви на у Сом бо ру.

Ми ни стар ство по љо при вре
де, шу мар ства и во до при вре
де и ло кал на са мо у пра ва су 
по др жа ли ма ни фе ста ци ју са 
по ми ли он ди на ра, док је 
По кра јин ски се кре та ри јат за 
ре ги о нал ни раз вој, ор га ни за
ци ју „Вин ског пар ка“ по др жао 
са два ми ли о на ди на ра. С 
об зи ром на уло жен труд и 
во љу да овај до га ђај бу де 

одр жан што ква ли тет ни је, 
ре чи хва ле уче сни ка ни су 
из о ста ле.

– На „Вин ском пар ку“ смо 
при сут ни од ње го вог осни ва
ња. Свр ста ва мо овај до га ђај у 
сам врх вин ских до га ђа ја у 
Ср би ји. Ат мос фе ра је на 
за вид ном ни воу. Пред ста ви ли 
смо три бе ла ви на, два цр ве
на, је дан ро зе и два бер ме та, 
из ја вио је Бо јан Ко со вић из 
ви на ри је у Срем ским Кар лов
ци ма.

По ред бо га те по ну де ви на и 
хра не, по се ти о ци су има ли и 
ме сто за фо то гра фи са ње, за 
успо ме ну на до га ђај, а чи та ву 
ма ни фе ста ци ју је пра тио при
го дан му зич ки про грам. По се
ти о ци су ви на де гу сти ра ли 
бес плат но, а би ло је по треб но 
са мо да ку пе сво ју ча шу на 
ула зу у парк.    

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Бо јан Ко со вић на свом штанду

„ВИН СКО СО КА ЧЕ“ РУ МА

У част ви ну
и гро жђу

„Вин ско со ка че“ је ма
ни фе ста ци ја по све ће на 
гро жђу и ви ну, а у Ру ми је 
пр ви пут одр жа на 28. ав гу
ста на Град ском тр гу. То је 
би ла при ли ка да по се ти о
ци ужи ва ју у ква ли тет ним 
ви ни ма срп ских и ре ги о
нал них ви на ри ја, а у окви
ру ма ни фе ста ци је је ор га
ни зо ва на и „Ма ла шко ла 
ви на“ та ко да су по се ти о ци 
има ли при ли ку да на у че 
не што ви ше о тех ни ка ма 
де гу ста ци је овог пи ћа за
јед но са сер ти фи ко ва ним 
со ме ли је ром Ма ри јом Бо
јо вић.   

По ред ви на ри ја, сво је 
спе ци ја ли те те су пред ста
ви ле и чла ни це удру же ња 
же на, про из во ђа чи си ра и 
ме да са те ри то ри је рум ске 
оп шти не. Ма ни фе ста ци ју 
су ор га ни зо ва ли Ту ри стич
ка ор га ни за ци ја Ру ме и ло
кал на са мо у пра ва, а при ја
тељ је „Ви на гласс“.

Из ла га че је об и шла 
пред сед ни ца Оп шти не 
Алек сан дра Ћи рић, ко ја 

је из ра зи ла за до вољ ство 
што су се по зва ни ви на ри 
ода зва ли и до шли у Ру му, 
а реч је о 12 ви на ри ја ка ко 
из Ру ме, су сед них оп шти
на, та ко и ви на ри из Хр ват
ске и Сло ве ни је. 

– На ла зи мо се у са мом 
под нож ју Фру шке го ре и на 
те ри то ри ји на ше оп шти не 
же ли мо да под стак не мо 
рад ви но гра да ра, од но сно, 
ви но гра дар ство и про из
вод њу ви на. То је је дан 
од глав них раз ло га да ор
га ни зу је мо ову но ву ма ни
фе ста ци ју. Ту су укљу че на 
и удру же ња на ших же на, 
јер же ли мо да под стак не
мо и афир ми ше мо њи хов 
рад. Ове ма ни фе ста ци је 
су нај бо љи на чин да же не 
по ка жу свој рад и труд и 
при ка жу и се бе и оп шти ну 
у нај бо љем све тлу. Ми смо 
увек ту да по мог не мо њи
хов рад и труд, ис та кла је 
Алек сан дра Ћи рић и из ра
зи ла на ду да ће овај до га
ђај по ста ти тра ди ци ја.

С. Џа ку ла

„Вин ско со ка че“

Алек сан дра Ћи рић у обила ску из ла га ча
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ДА НИ ШИ МА НО ВА ЦА 

Пе сма и не го ва ње
тра ди ци је упр кос ки ши

Се о ска сла ва у Ши ма нов ци ма обе ле
же на је тро днев ном ма ни фе ста ци јом 
„Да ни Ши ма но ва ца” од 19. до 21. ав гу
ста, уз бо гат кул тур ни, за бав ни и спорт
ски про грам, ко ји ни је ус пе ла да спре чи 
ни ки ша ко ја је упор но па да ла. Као и сва
ке го ди не, кру на „Да на Ши ма но ва ца“ био 
је „Кул тур ни ва шар“ у ор га ни за ци ји Удру
же ња же на „Ши ма нов чан ке”, под по кро
ви тељ ством Оп шти не Пе ћин ци и Ме сне 
за јед ни це „Ши ма нов ци“. У ово го ди шњем 
осмом по ре ду „Кул тур ном ва ша ру“ уче
сто во ва ла су 22 удру же ња же на и два 
са мо стал на из ла га ча. Они су на сво јим 
ма што ви то опре мље ним штан до ви ма 
из ло жи ли умет нич ке кре а ци је, ру ко тво
ри не и раз не уку сне про из во де, од зим
ни це до слат ких и сла них ко ла ча. Па ра
лел но са „Кул тур ним ва ша ром“, 13 еки па 
ку ва ра так ми чи ло се у при пре ма њу сре
мач ког па при ка ша.

„Кул тур ни ва шар“ по се ти ла је и пред
сед ни ца Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, ко ја је у 
прат њи пред сед ни ка Са ве та ме сне за јед
ни це „Ши ма нов ци“ Алек сан дра Ман ди ћа 
и пред сед ни це Удру же ња же на „Ши ма
нов чан ке” Ду ши це Ми ло ше вић об и шла 
штан до ве и том при ли ком је на гла си ла 
да се пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва 
тру ди да лет ње да не учи ни што за бав ни
јим и са др жај ни јим за сво је гра ђа не.

– Ви дим да у окви ру удру же ња има и 
мла ђих же на, што зна чи да се и мла ђи 
на ра шта ји ин те ре су ју за не го ва ње тра
ди ци је. Ре дов ни сам по се ти лац ова квих 
ма ни фе ста ци ја и пу но ми је ср це ка да ви
дим да их и мла ди ра до по се ћу ју. Ина че, 
же не у на шој оп шти ни, по ред то га што су 

чу вар ке тра ди ци је, има ју ва жну уло гу и у 
оста лим обла сти ма јав ног жи во та – же
не су на чел ни це, ди рек тор ке уста но ва и 
оба вља ју мно ге ва жне функ ци је, та ко да 
је род на рав но прав ност код нас за жи ве
ла у пот пу но сти – ре кла је Ко ва че вић Су
бо тич ки, ко ја је и са ма у јед ном ман да ту 
би ла на че лу Оп шти не Пе ћин ци, док јој 
је ово дру ги ман дат на че лу пе ћи нач ке 
Скуп шти не.

Алек сан дар Ман дић је уче сни ци ма по
же лео до бро до шли цу и на гла сио да је 
ма ни фе ста ци ја осми шље на та ко да по
ка же ко јим све та лен ти ма оби лу ју удру

же ња же на не са мо из овог ме ста, већ 
и из це ле пе ћи нач ке оп шти не и чи та ве 
Ср би је.

Бо гат ству ма ни фе ста ци је зна чај но је 
до при нео кул тур но – умет нич ки про грам, 
ко ји је отво рио до ма ћин – КУД „Искон ве
те ра ни” спле том ига ра и пе са ма из Ср
би је. На сту пи ли су и хар мо ни ка ши Бо јан 
Дро бац из Ши ма но ва ца и Ра до мир Јо
ви чић из Кар лов чи ћа, ре ци та то ри Ка ли
на Сми ља нић, На ђа Ра до њић, На та ли ја 
Сте па но вић и Ена Ра ди во је вић, во кал не 
со лист ки ње Те о до ра и Ду ња Ра до са вље
вић и ор ке стар Ву ка Де ни ћа са со лист
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ки њом Ан ђе лом Де нић. Глу ми ца Је ле на 
Не дељ ко вић, чла ни ца драм ске сек ци је 
Кул тур ног цен тра Пе ћин ци, на сме ја ла 
је пу бли ку од лом ком „Ко са на – удо ви ца 
ов да шња” из мо но дра ме „Ди ва ни са шо
ра” Ђо ке Фи ли по ви ћа, чи ја се пре ми је ра 
при пре ма за ок то бар. Сви уче сни ци про
гра ма на гра ђе ни су гром ким апла у зом, а 
ме шта ни Ши ма но ва ца и го сти – до брим 
рас по ло же њем, што су по твр ди ли и при
дру жи ва њем игра чи ма Иско на у ве ли ком 
на род ном ко лу ко је су сви за јед но од и
гра ли у пар ку.

Пре за до вољ ни су би ли и из ла га чи. Та
ња Аје ти из Удру же ња „Гор ска ру жа” из 
Ра ков ца по хва ли ла је по др шку ко ју Оп
шти на Пе ћин ци пру жа удру же њи ма же
на са сво је те ри то ри је и ре кла да би то 
мо гао да бу де обра зац и за дру ге ло кал
не са мо у пра ве ка ко да да ју ве тар у ле ђа 
удру же њи ма, ко ја игра ју зна чај ну уло гу у 
ру рал ном раз во ју.

Ду ши ца Ми ло ше вић је као ор га ни за
тор ка би ла за до вољ на је што је „Кул тур
ни ва шар“ упр кос ло шем вре ме ну оку пио 
број не по се ти о це и што је рас по ло же ње 
би ло на нај ви шем ни воу.

– Све ви ше удру же ња из чи та ве Ср би
је же ли да уче ству је на „Кул тур ном ва ша
ру“, али је број уче сни ка мо рао да бу де 
огра ни чен, јер „Ши ма нов чан ке” не мо гу 
сви ма да уз вра те по се ту. Ина че, по ред 
ху ма ни тар ног ра да и не го ва ња тра ди
ци је, на ше удру же ње се ба ви и сли кар
ством и из ра дом зим ни це без кон зер ван
са, ко ју при пре ма мо за про да ју, од че га 
же не сти чу при ход ко ји ни је за пот це њи
ва ње – из ја ви ла је Ми ло ше вић.

Ни шта ма ње вред ни ни су би ли ни ку
ва ри ко ји су при пре ма ли сре мач ки па
при каш. Ку вар Јо ван Ада мо вић от крио је 
по се ти о ци ма да је тај на до брог па при ка
ша – у до број во љи.

– Ако има мо во љу и стр пље ња да па
при каш ду го крч ка мо и да ода бе ре мо 
пра ве са стој ке – ка же Јо ван.

На осно ву од лу ке жи ри ја, УЖ „Ши ма
нов чан ке” је до де ли ло пе ха ре и за хвал
ни це уче сни ци ма „Кул тур ног ва ша ра“, 
као и ко тли ће за пр ва три ме ста у при
пре ми сре мач ког па при ка ша. Иа ко су 
сва удру же ња до би ла по не ку на гра ду у 
раз ли чи тим ка те го ри ја ма, ор га ни за то ри 
и го сти сло жи ли су се у то ме да је нај
у спе шни ји на ступ има ло Удру же ње же
на из Сур чи на, а у сто пу су их пра ти ла 
удру же ња из Сте ја но ва ца и Ја ко ва. По 
оце ни жи ри ја, нај леп ши штанд има ло је 
Удру же ње же на „Ру зма рин” из Го лу би
на ца, нај леп ши ет но –штанд „Сур чин ке”, 
нај леп ши су ве нир „Же не из Ја ко ва”, нај
леп ши де ку паж „Ба нов чан ке”, нај леп ши 
руч ни рад „Ак тив же на” из Но ве Па зо ве, 
нај леп шу но шњу УЖ „Мај ка Ан ге ли на” 
из Ку пи но ва, нај у ку сни ји по сни ко лач од 
ја бу ке „Ве се ли це” из Де ча, а нај леп ши 
шпајз „Фру шко гор ке” из Сте ја но ва ца. 
Нај у ку сни ји па при каш при пре ми ли су ку
ва ри „Јо вал гру пе” из До ба но ва ца.

На кон до де ле на гра да и при зна ња, 
усле дио је кон церт „Га ра вог со ка ка” у 
До му кул ту ре у Ши ма нов ци ма, ко ји је на 
пра ви на чин упот пу нио тро днев но сла
вље.

С. Ђ.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

ОГАР

Ме мо ри јал на
фи ја ке ри ја да

Ко њич ки клуб „Сре мач ки ај гир“ из Ога
ра не дав но је ор га ни зо вао  Ме мо ри јал ну 
фи ја ке ри ја ду „Зо ран Да мја но вић Ус“, у 
знак се ћа ња на ко ле гу уз га ји ва ча ко ња, 
ко ји је про шле го ди не пре ми нуо од 
по сле ди ца ин фек ци је ко ро на ви ру сом у 
38. го ди ни жи во та.

Ка ко нам је ре као пред сед ник клу ба 
Бо шко Ми јал чић, фи ја ке ри ја да је ор га ни
зо ва на по во дом обе ле жа ва ња се о ске 
сла ве са на ме ром да по ста не тра ди ци ја 
у Ога ру. Иа ко је клуб „Сре мач ки ај гир“ 
зва нич но ре ги стро ван про шле го ди не, 
не фор мал но је ак ти ван већ не ко ли ко 
го ди на.

– Ово је тре ћа фи ја ке ри ја да ко ју смо 
ор га ни зо ва ли, а пр ва по све ће на на шем 
ко ле ги и при ја те љу Зо ра ну. На ме ра нам 
је да убу ду ће сва ке го ди не по во дом сла
ве у Ога ру ор га ни зу је мо ме мо ри јал ну 
фи ја ке ри ја ду. Ове го ди не смо има ли 
де фи ле за пре га ули ца ма Ога ра и ве ли ко 
дру же ње љу би те ља ко ња на кон то га, а 
же ља нам је да вре ме ном у про грам 

фи ја ке ри ја де увр сти мо и так ми чар ски 
део – ре као нам је Ми јал чић.

За не што ви ше од го ди ну да на по сто
ја ња КК „Сре мач ки ај гир“, ко ји тре нут но 
бро ји 15 чла но ва, ус пео је да на пра ви 
лет њи ко вац у окви ру ко га је ози да на пећ 
за при пре ма ње хра не. До лет њи ков ца је 
до ве де на стру ја, а по ред лет њи ков ца је 
тра ди ци о нал ни бу нар са ђер мом и но во
за са ђе но др ве ће.

– Све то не би смо ус пе ли да та ко бр зо 
ура ди мо соп стве ним сред стви ма, али је 
Оп шти на Пе ћин ци по др жа ла на ше на по
ре и за хва љу ју ћи зна чај ној по др шци 
ло кал не са мо у пра ве ус пе ли смо да ре а
ли зу је мо до бар део пла но ва. На рав но, 
пред сто ји нам још мно го по сла. На да мо 
се да ће мо до зи ме ус пе ти да за тво ри мо 
лет њи ко вац, ка ко би смо мо гли да се оку
пља мо и у хлад ним да ни ма, а на ме ра 
нам је да огра ди мо про стор за те рен за 
ко њич ке спор то ве и да те рен из рав на мо 
и при пре ми мо за одр жа ва ње так ми че ња 
– ка же Ми јал чић.

Детаљ са фијакеријаде (фото: Слободан Чавић) 

ПЕ ЋИН ЦИ

До на ци ја по ро ди ци Сто ји ће вић
То ком ху ма ни тар ног Ме ђу се о ског фуд
бал ског тур ни ра оп шти не Пе ћин ци 
одр жа ном кра јем ју ла у Пе ћин ци ма, у 
ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске 
за јед ни це Ар хи је реј ског на ме сни штва 
пе ћи нач ког, у са рад њи са Спорт ским 
са ве зом „Раз вој спор то ва”, а под по кро
ви тељ ством Оп шти не Пе ћин ци, при ку
пља ла су се сред ства за по моћ по ро
ди ци Сто ји ће вић из Пр хо ва – са мо хра
ној мај ци са че тво ро де це ко ја жи ви у 
ве о ма ло шим стам бе ним усло ви ма. 
Ка ко су нам ре кли ор га ни за то ри од 

при ку пље них сред ста ва са тур ни ра 
ку пље ни су: бе ла тех ни ка – фри жи дер, 
за мр зи вач, елек трич ни шпо рет и шпо
рет на чвр сто го ри во, огрев за пред сто
је ћу зи му, као и гар де ро ба за све чла
но ве по ро ди це, што им је не дав но и 
уру че но. Та ко ђе, из ове омла дин ске 
ор га ни за ци је под се ћа ју да су на ху ма
ни тар ном тур ни ру уче ство ва ли ме шта
ни из свих 15 се ла пе ћи нач ке оп шти не, 
што је, ка ко ка жу, сво је вр стан до каз да 
се за јед нич ким ра дом мо же мно го то га 
ура ди ти.
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ШИ МА НОВ ЦИ 

По ло же ни вен ци жр тва ма
Пр вог и Дру гог свет ског ра та

По во дом обе ле жа ва ња 
се о ске сла ве у Ши ма нов ци
ма, у пре по днев ним са ти ма у 
не де љу, 21. ав гу ста, вен це на 
спо ме ник па лим бор ци ма и 
жр тва ма Пр вог и Дру гог свет
ског ра та по ло жи ли су за ме
ник пред сед ни ка Оп шти не 
Пе ћин ци Зо ран Вој кић, пред
сед ник Са ве та ме сне за јед
ни це Ши ма нов ци Алек сан
дар Ман дић и пред став ни ци 
бо рач ких ор га ни за ци ја, у 
при су ству пред став ни ка 
обра зов них и јав них уста но
ва пе ћи нач ке оп шти не и 
ме шта на Ши ма но ва ца.

Алек сан дар Ман дић је том 
при ли ком ис та као да је срп
ски на род у свим ра то ви ма 
био на пра вој стра ни – стра
ни сло бо де, од бра не еле мен
тар них људ ских вред но сти и 
пра ва на жи вот.

– На ши пре ци, бо ре ћи се у 
Пр вом и Дру гом свет ском 
ра ту да ли су оно нај дра го це
ни је што су има ли – сво је 
жи во те. Њи хо ве жр тве су 
за лог да на шње сло бо де у 
ко јој сви ми ужи ва мо и ко ју, 
на жа лост, по ку ша ва ју да нам 
ус кра те. На ши пре ци, уве рен 
сам у то, тра жи ли би од нас 
да об на вља мо на шу ле пу 
Ср би ју, да је по пу ња ва мо, а 

не да је пра зни мо. Же ља 
на ших пре да ка би ла би и да 
хра бро ко ра ча мо у бу дућ
ност, се ћа ју ћи се њи хо вог 
ју на штва и тра ге ди ја ко је су 
пре жи ве ли, као под сет ни ка 
на шта је све људ ско би ће 
спрем но. Тре ба да се раз ви
ја мо, обез бе ђу ју ћи на шој 
де ци бо љи жи вот“  ре као је 
Ман дић.

На кон по ла га ња ве на ца, 
ис пред спо мен – пло че у 

хо лу основ не шко ле у Ши ма
нов ци ма, по све ће не па лим 
бор ци ма и жр тва ма фа ши
зма у име СУБ НОР – а АП 
Вој во ди не при сут не је 
по здра вио пот пред сед ник 
ове ор га ни за ци је Ма ри јан 
Ку би, ко ји је ре као да је за 
ње га ве ли ка част што за јед но 
са ме шта ни ма Ши ма но ва ца 
и њи хо вим го сти ма ода је 
по част свим зна ним и не зна
ним ју на ци ма, свим жр тва ма 

рат них стра хо та и сви ма ко ји 
су угра ди ли сво је жи во те у 
на ше по сто ја ње да нас.

Хим ну „Бо же прав де” от пе
ва ле су Ду ња и Те о до ра 
Ра до са вље вић, па ра стос за 
све по ги ну ле Ши ма нов ча не 
слу жио је ме сни све ште ник 
про то је реј ста вро фор Жељ ко 
Кре тић, а „Пр ко сну пе сму” 
До бри це Ери ћа го во ри ла је 
Алек сан дра Опа чић.

С. Ђ.

Полагање венаца у Шимановцима

СРП „ОБЕД СКА БА РА“

На ста вље не еко ло шке ак тив но сти
Од ла ском во лон те ра из Ку

пи но ва, 27. ав гу ста је за вр
шен 23. Во лон тер ски еко ло
шки камп „Обед ска ба ра“, ове 
го ди не одр жан под име ном 
„Птич ји Ел до ра до“. Ово го ди
шњи камп је био на ци о нал ни, 
а 11 во лон те ра из це ле Ср би
је је то ком две не де ље ра ди
ло на ре ви та ли за ци ји Обед
ске Ба ре.

– Во лон те ри су ра ди ли на 
две ло ка ци је – на Ли ва да ма 
Мај ке Ан ге ли не, ис под са ме 
цр кве и на Ли ва да ма Ку пи ни
ка, у ши рем под руч ју твр ђа ве 
Ку пи ник. Као и прет ход них го
ди на, ра ди ли су на укла ња њу 
др ве на стог ра сти ња и ин ва
зив ног ко ро ва, а очи шће но је 
око 25 ари. Вре мен ски усло ви 
ни су би ли иде ал ни, али су во
лон те ри не ко ли ко да на, ка да 
због па да ви на ни су мо гли да 
ра де у ок ну Обед ске ба ре, ис
ко ри сти ли да по мог ну у уре

ђе њу про сто ри ја на ме ње них 
бу ду ћем му зе ју Ку пи ник – ре
као нам је Пе ри ца Одо ба шић, 
пред сед ник Удру же ња „Зе ле
ни по глед“ из Ку пи но ва, ко ји 

је ор га ни за тор Кам па за јед но 
са Мла дим ис тра жи ва чи ма 
Ср би је.

Одо ба шић је ис та као да је 
на кон дво го ди шње па у зе због 

пан де ми је, из у зет но зна чај но 
што су на ста вље не еко ло шке 
ак тив но сти у Спе ци јал ном 
ре зер ва ту при ро де „Обед ска 
ба ра“, као и што је очу ва на 
са рад ња из ме ђу свих за ин те
ре со ва них парт не ра.

По кро ви те љи кам па су и 
ове го ди не би ли Оп шти на Пе
ћин ци и Ми ни стар ство омла
ди не и спор та, а парт не ри на 
про јек ту су По кра јин ски за
вод за за шти ту при ро де и ЈП 
„Вој во ди на шу ме“, као и Ту ри
стич ка ор га ни за ци ја оп шти не 
Пе ћин ци у чи јим су про сто ри
ја ма во лон те ри би ли сме ште
ни.

Одо ба шић је на гла сио и да 
је хра на за во лон те ре при
пре ма на ло кал но, у до ма ћин
стви ма у Ку пи но ву, од до ма
ћих на мир ни ца, па је камп био 
и сво је вр сна про мо ци ја до ма
ће хра не и по љо при вред них 
про из во да са ове те ри то ри је.

Волонтерски еколошки камп у Купинову
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15. ЈУ БИ ЛАР НА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА У КР ЧЕ ДИ НУ

От кри ве на би ста
ве ли ком Ми ки Ан ти ћу

Ју би лар на 15. Mеђународна умет нич
ка ко ло ни ја одр жа на је од 25. до 28. ав гу
ста у До му по ро ди це Јак шић у Кр че ди ну. 
Тра ди ци о нал ну ко ло ни ју отво рио је је дан 
од нај ве ћих срп ских пе сни ка Пе ро Зу бац, 
ко ји је прет ход но у До му Јак ши ћа от крио 
би сту ве ли ка ну срп ске књи жев но сти Ми
ки Ан ти ћу. 

– Част ми је да при су ству јем от кри ва
њу би сте на шем Ми ки Ан ти ћу ко јег сам 
пр ви пут ви део и слу шао 1963. го ди не, 
као ма ту рант Гим на зи је на пр вом вр шач
ком „Пе снич ком про ле ћу“. Ми ка Ан тић је 
иза шао, ка ко је иза шао та ко је за вла да ла 
не ка чуд на ти ши на. Та да сам пр ви пут у 
жи во ту ви део, осе тио шта је ха ри зма јед
ног умет ни ка ис та као је Пе ро Зу бац.

То ком све ча ног отва ра ња Ко ло ни је, 
уру че не су ју би лар не злат не ме да ље 
пред сед ни ку Оп шти не Ин ђи ја Вла ди ми
ру Га ку, сли ка ри ма Дра га ну Стој ко ву и 
Ја но шу Ме са ро шу, књи жев ни ку Алек сан
дру Чо три ћу, глум цу Ми лен ку Па вло ву и 
кан та у то ру Во ји сла ву Ме хан џи ћу. 

По пу лар ној срп ској глу ми ци Па у ли ни 
Ма нов, пу бли ци сти и ди рек то ру Ар хи ва 
Вој во ди не Не бој ши Ку зма но ви ћу, му зи
ча ру и во ђи са ста ва „Ле ген де“ Зо ра ну 
Да ши ћу Да ши и сли ка ру Ра до ва ну Ми ћи 
Тр нав цу, до де ље не су тра ди ци о нал не 
ти ту ле „Ја, Кр че ди нац“, ко је су до са да, 
ме ђу оста ли ма, до би ли и Ра ша По пов, 
Бра на Црн че вић, Бо ра Ђор ђе вић, Ма ти
ја Бећ ко вић, Пе ро Зу бац, Иван Бе кја рев, 
Сло бо дан Ра ки тић, Ба не Кр стић, Ми ња 
Су бо та, Мар ко Ни ко лић, Ми ло ван Ви
те зо вић, Би ља Кр стић, Ми лу тин Де дић, 
Сла ђа на Ми ло ше вић, Ја нош Ме са рош, 
Дра ган Стој ков, Ра да Ђу ри чин, Ми лен ко 
Па влов, Ва ња Бу лић, Бру но Лан гер, Гој ко 
Ђо го, Ви цо Дар дић и дру ги.

– На овој ма ни фе ста ци ји сви смо по
ста ли ком ши је и од са да смо сви Кр че
дин ци ис та кла је глу ми ца Па у ли на Ма
нов на кон до де ле ти ту ле „Ја, Кр че ди нац“.

Ко ло ни ја је одр жа на под по кро ви тељ
ством Оп шти не Ин ђи ја, а у ор га ни за ци
ји удру же ња „Мој Срем“ из Кр че ди на и 
Умет нич ке гру пе „Ар те“.

– Ка да смо осно ва ли Ко ло ни ју пре 15 
го ди на, ни са ми ни смо има ли ви зи ју да 
ће то тра ја ти то ли ко и да ће мо има ти ве
ли ку по др шку на ших при ја те ља. У на шем 
до му отво ри ли смо га ле ри ју, би бли о те ку, 
апарт ма не за го сте... Све ово ра ди мо 
са мо за то да би се умет ни ци осе ћа ли 
ле по ис та као је на отва ра њу ју би лар не 
ко ло ни је у Кр че ди ну Ми ло рад – Ми ћа 
Јак шић, ор га ни за тор и умет нич ки ди рек

тор Mеђународне умет нич ке ко ло ни је у 
Кр че ди ну.

Он је до дао да су ве о ма срећ ни, јер 
сва ке го ди не у Кр че дин до ла зе умет ни ци 
из це лог све та и љу ди ко ји чи не кул тур ни 
ам би јент на ше др жа ве.

Јак шић је под се тио да је то ком пет да
на на об рон ци ма Фру шке го ре, сли ка ло и 
ва ја ло ви ше од 60 умет ни ка из 12 др жа
ва, ме ђу ко ји ма су би ли и Сто јан Ми ла
нов, Ми лан Иг ња то вић, Ма ја Волк, Не над 
Стој ков, Иван Ка ра фи лов ски, Со фи ја 
Је чи на, Ми ки Кр ша нин, До ро та Кра у зе, 
Да на Пет ков, Здрав ко Черв, Ма ри а на и 
Кра си мир Ге ор ги ев, Ал ме ди на Ци фрић, 
Ива на Ву кај ло вић Си мић, Бо ја на Вр хо
вац и дру ги.

М.Ђ.

От кри ва ње би сте Ми ки Ан ти ћу

МА РА ДИК

Гра ди се пар кинг ис пред шко ле
У то ку су ра до ви на из град њи 

пар кинг про сто ра ис пред Основ
не шко ле „Бран ко Ра ди че вић“ у 
Ма ра ди ку. Ка ко је ис та као на 
са стан ку Си сте ма 48 ди рек тор 
Јав ног пред у зе ћа „Ин ђи ја пут“ 
Мар ко Га шић, на кон из град ње 
пар кинг про сто ра ће зна чај но 
би ти олак ша но пар ки ра ње ис пред 
те уста но ве. 

– Оби ла ском це ле оп шти не 
уви де ли смо да је пар кинг код 
шко ле у Ма ра ди ку у нај ло ши јем 
ста њу и да је оте жа вао при лаз 
уста но ви, та ко да смо од лу чи ли 
да се из ве ду ра до ви на ком плет
ној ре кон струк ци ји тог про сто ра 
— об ја шња ва Га шић. 

Он је до дао да ће би ти фор ми
ра но око 20 пар кинг ме ста. 

– Осим пар кин га, са ни ра ће мо у 

ис тој ду жи ни и ули цу уз шко лу 
ка ко би се по ди гла без бед ност 
уче сни ка у са о бра ћа ју. План је да 
се на кон ра до ва по ста ви и хо ри
зон тал на са о бра ћај на сиг на ли за
ци ја у зо ни шко ле. Би ће оцр та на 
и пар кинг ме ста, али по ста ви ће
мо и огра ду. Си гу ран сам да ће 
но ви пар кинг мо ћи да ко ри сте сви 
ко ји за то има ју по тре бе, не са мо 
ро ди те љи и про фе со ри већ и ста
нов ни ци Ма ра ди ка с об зи ром на 
то да се шко ла на ла зи у бли зи ни 
са мог цен тра се ла ис та као је 
ди рек тор ЈП „Ин ђи ја пут“ и до дао 
да је вред ност ра до ва 1,5 ми ли о
на ди на ра.

Га шић је на кра ју под се тио да је 
у то ку про шле го ди не из гра ђен и 
пар кинг код Основ не шко ле „Јо
ван По по вић“ у Ин ђи ји. М. Ђ.

Из град ња пар кин га код шко ле у Ма ра ди ку
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СЛАТ КА ГОДИ НА ПРЕД НАМА

Рекорд ни при но си меда
Ово је јед на од рекорд них годи на, за оне који су успе ли да пре се ле пче ле на сва ку 

лока ци ју. Доби ја ло се од 15 до 30 кило гра ма, када је у питању багре мо ва паша, а што 
се тиче сун цо кре та и липе, изме ђу 20 и 30 кило гра ма по кошни ци, каже пче лар Томи
слав Костић

Сушна годи на зада ла је број не гла
во бо ље пољо при вре ди. Међу тим, не 
свим гра на ма. Пче ла ри, по све му суде
ћи, задо вољ но трља ју руке. Вре мен ски 
усло ви пого до ва ли су про из вод њи 
меда, а пче ле су биле вео ма актив не, 
као и пче ла ри. Томи слав Костић из 
Срем ске Митро ви це, каже да има пре
ко 400 пче ли њих дру шта ва, тако да је 
посла било сва ко днев но, од ују тру до 
уве че.

– Пче ла ри ову годи ну могу ока рак те
ри са ти као савр ше ну, уко ли ко су све 
око про из вод ње ура ди ли како тре ба. 
Све је меди ло и ишло нам руку. Ово је 
јед на од рекорд них годи на, за оне који 
су успе ли да пре се ле пче ле на сва ку 
лока ци ју. Доби ја ло се од 15 до 30 кило
гра ма, када је у багре мо ва паша, а што 
се тиче сун цо кре та и липе, изме ђу 20 и 
30 кило гра ма по кошни ци. Уља на 
репи ца је тако ђе дала добре резул та
те. Пра ва годи на, каже Костић.

Пче ле пре жи вља ва ју висо ке тем пе
Томи слав Костић

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

У току жетва сун цо кре та
У поје ди ним пољо при вред ним ком би на ти ма у Сре му при но си раних 

хибри да са до сада пожње ве них повр ши на кре ћу се око 3.700 кило гра ма 
по хек та ру, а оче ки ва ња су да ће касни ји хибри ди дати нешто виши при нос

Жетва сун цо кре та је поче ла про шле 
неде ље, па је због обил не кише пре ки
ну та. Први при но си су раз ли чи ти и 
зави се од тога коли ко је где у прет ход
ним месе ци ма пало кише. Нај ло ши ја 
ситу а ци ја је у Бана ту, где су при но си 
од јед не до две тоне по хек та ру, док се 
у Бач кој и јужно од Саве и Дуна ва оче
ку ју про сеч ни при но си од око два и по 
тоне по хек та ру. Жетва сун цо кре та је 
поче ла и у Сре му где се при но си кре ћу 
од две до чети ри тоне по хек та ру, што 
је испод про се ка. Нарав но и у Сре му 
при нос сун цо кре та зави си од поло жа ја 
пар це ла под том кул ту ром, али и коли
чи не пада ви на, без обзи ра што сун цо
крет нај бо ље под но си недо ста так вла
ге, јер његов коре нов систем црпи 
вла гу и из дубљих сло је ва земље.

У поје ди ним пољо при вред ним ком
би на ти ма у Сре му при но си раних 
хибри да са до сада пожње ве них повр
ши на кре ћу се око 3.700 кило гра ма по 
хек та ру, а оче ки ва ња су да ће касни ји 
хибри ди дати нешто виши при нос.

Са при но сом сун цо кре та задо вољ ни 
су и пољо при вред ни ци који су пре 
кише успе ли да ски ну род. Један од 

таквих је и Јован Бабур ски из Буђа но
ва ца који каже да када је ова ква годи
на, без довољ не коли чи не пада ви на, 
И још непра вил но рас по ре ђе них, при
нос од нешто више од три тоне по хек
та ру И није тако лош.

– Задо во љан сам при но сом сун цо
кре та. Када погле дам куку руз или соју 
видим да је сун цо крет нај бо ље про
шао у ова квој годи ни. Када је била 
нај по треб ни ја, кише није било, и то 
важи за све усе ве. Што се сун цо кре та 
тиче, све агро тех нич ке мере сам пред
у зео на вре ме, а све оста ло је зави си
ло од вре мен ских усло ва. Да је ова 
киша пала рани је, при но си не само 
сун цо кре та него и оста лих биљ них 
врста били би рекорд ни. Ова ко мора
мо бити задо вољ ни са оним што је 
роди ло. Бри не ме соја, јер је она чини 
ми се, нај ло ши ја у послед њих неко ли
ко годи на. Има пар це ла у ата ри ма где 
рода неће бити ни да се пла ти ком
бајн, па ће веро ват но бити и њива са 
којих усев неће бити ни ски дан, каже 

ЗАДО ВО ЉАН ПРИ НО СОМ: 
Јован Бабур ски
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У прет ход на три дана је пало изме
ђу 25 и 40 лита ра кише у реги о ну 
Сре ма. С обзи ром на дуго трај ну 
сушу, про шло не дељ не пада ви не нај
ви ше пого ду ју шећер ној репи која 
ула зи у завр шну фазу веге та ци је. 
Киша ће сва ка ко допри не ти и побољ
ша њу био ди вер зи те та земљи шта, а 
што је тако ђе вео ма важно и лак шој 
обра ди за јесе њу сетву, јер су пао ри 
већ стра хо ва ли како ће на нај бо љи 
начин при пре ми ти земљи ште за 
пред сто је ћу јесе њу сетву пше ни це, 
јеч ма и уља не репи це. 

Што се куку ру за тиче и у реги о ну 
Сре ма, због недо стат ка вла ге, скра
ће на је веге та ци ја, тако да је куку руз 
сазрео рани је, па су и неки рани 
хибри ди већ ски ну ти са њива. 

Киша пого ду је 
шећер ној репи 

овај пољо при вред ник.
Ово ме додај мо пода так да је ове 

годи не и цена сун цо кре та нешто 
повољ ни ја, јер су пољо при вред ни ци 
пре го ва ра ли са Вла дом око откуп не 
цене. Како је тада дого во ре но, конач
на цена сун цо кре та изно си 73 дина ра 
по кило гра му, а што се испла те тиче, 
дого во ре но је да се она оба ви до 15. 
окто бра.

З. М.

ра ту ре лак ше, јер има ју соп стве ни 
систем вен ти ли ра ња. Пче ла ри ма већи 
про блем пред ста вља кишо ви то вре ме, 
одно сно, када биљ ке не луче нек тар. 

– Ове годи не су нам за вре ме висо
ких тем пе ра ту ра, нај ве ћи про блем 
били пожа ри. Тра ва је била толи ко 
сува да је сва ки пика вац могао да је 
запа ли. На јед ном пче ли ња ку сам имао 
пожар. Чиње ни ца је да је неко у око ли
ни нешто палио, тако да ми је изго рео 
велик део про сто ра око пче ли ња ка, 
али на сву сре ћу дошло је на два де се
так цен ти ме та ра од кошни ца, не даље, 
обја шња ва Томи слав Костић. 

Цена меда се кре ће од 800 до 1.200 
дина ра по кило гра му. Каква ће цена 
бити након успе шне сезо не, још увек 
се не може рећи пре ци зно.

– Чим је више меда у опти ца ју, а то је 
сада, цена пада. Тога тре ба бити све
стан. Про да ће мо га, нарав но, јер мед 
није квар љи ва роба. Ко може, чека ће 
већу цену. Мада, за тра жњу меда нема 
боја зни, сма тра наш саго вор ник.

Да би пче лар ство пред ста вља ло 
сигур ну зара ду, ипак је потреб но уло
жи ти мно го сред ста ва у пра ву опре му, 
зашти ту кошни ца и пче ла. Поред тога, 
мно ги пче ла ри по читав дан про во де у 
пче ли ња ци ма, оба вља ју ћи редов не 
задат ке. Тај посао није лак, иако на 
први поглед делу је врло при ма мљив. 
Ипак, зара да не може доћи пре ко ноћи, 
уко ли ко пче лар тај посао не оба вља са 
љуба вљу. А. Дра жић

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Комар ци пре но се
гро зни цу Запад ног Нила

За ову гро зни цу не посто ји вак ци на, а симп то ми су 
слич ни дру гим зара зним боле сти ма

Пре ма послед њем изве шта ју од про
шле сед ми це Инсти ту та за јав но здра
вље Срби је „др Милан Јова но вић 
Батут“, потвр ђе на су четири слу ча ја 
обо ле ва ња од гро зни це Запад ног Нила 
у Сре му. Иако има врло неу о би ча је но и 
егзо тич но име, гро зни ца Запад ног Нила 
није неу о би ча је на нити егзо тич на. Доби
ла је име по реги ји где је први пут забе
ле же на, а ово је доба годи не када се 
реги стру ју слу ча је ви зара жа ва ња код 
паци је на та.

 – Слу ча је ви се реги стру ју јер има мо 
поја чан над зор, гото во да бди мо над 
боле шћу коју пре но се комар ци. Мере 
зашти те су искљу чи во на нама сами ма, 
да до убо да не би дошло. Важно је не 
изла зи ти у вре ме нај ве ће актив но сти 
кома ра ца, у зору, пред ве чер је... Уко ли ко 
већ изла зи мо, потреб но је носи ти дугу 
лепр ша ву оде ћу, од при род них мате ри
ја ла, што ће спре чи ти убод комар ца. 
Тре ба ло би пре ма за ти кожу репе лен ти
ма који одби ја ју комар це. Комар ци се 
раз мно жа ва ју у бара ма и ста ја ћим вода
ма, те би било добро око сво је куће 
редов но мења ти посу де с водом за псе 
и мач ке, чак и оне у који ма се држе 
укра сне биљ ке. Спро ве де но је и тре ти
ра ње кома ра ца у нашој локал ној само у
пра ви. Ове мере зашти те могу да сма
ње могућ ност зара жа ва ња, каже др 
Јасми на Јан дрић Кочић, епи де ми о лог 
Заво да за јав но здра вље. 

Гро зни ца Запад ног Нила пога ђа све 

узра сте, али мали про це нат људи има 
озбиљ не про бле ме. Неки осе ћа ју само 
бла ге симп то ме. За ову гро зни цу не 
посто ји вак ци на, а симп то ми су слич ни 
дру гим зара зним боле сти ма.

– Сла бост, малак са лост, пови ше на 
теле сна тем пе ра ту ра, гла во бо ља... То 
може да се деси због мете о ро пат ских 
про бле ма, те не тре ба увек поми сли ти 
да је гро зни ца. Међу тим, уко ли ко гла во
бо ља не пре ста је, дође до уко че но сти 
вра та, оба ве зно је јави ти се лека ру, који 
ће про це ни ти да ли је потреб на три ја жа, 
закљу чу је др Јан дрић Кочић.

А. Дра жић

Реги стро ван је и један слу чај обо ле
ва ња од мај мун ских боги ња у Сре му, 
обја вље но је на зва нич ном сај ту Инсти
ту та за јав но здра вље Срби је „др 
Милан Јова но вић Батут“. Симп то ми 
мај мун ских боги ња обич но укљу чу ју 
пови ше ну теле сну тем пе ра ту ру, интен
зив ну гла во бо љу, боло ве у миши ћи ма, 
бол у леђи ма, сла бост, мањак енер ги је, 
оте че не лим фне жле зде, нај че шће на 
вра ту, у пазу ху или у пре по на ма и 
кожни осип или лези је на кожи. Осип 
обич но почи ње у року од јед ног до три 
дана од почет ка пови ше не теле сне 

тем пе ра ту ре и може бити кон цен три
сан на лицу, дла но ви ма и таба ни ма. 
Људи могу доби ти мај мун ске боги ње у 
бли ском кон так ту, укљу чу ју ћи кон такт 
лицем у лице, кожа на кожу. Лези је 
коже и слу зо ко жа садр же инфек тив ни 
вирус. Мај мун ске боги ње се могу шири
ти инди рект ним кон так том пре ко посте
љи не, пешки ра, оде ће или кон та ми ни
ра них пред ме та или повр ши на. Ово 
тако ђе може укљу чи ва ти пред ме те као 
што су при бор за јело или пред ме ти 
који се кори сте током сек су ал них 
актив но сти. 

Први слу ча је ви
мај мун ских боги ња

др Јасми на Јан дрић Кочић
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• Ви ше днев на ма ни фе ста ци ја „Ко чи ћев збор“ одр жа на је у Стри чић има про шлог 
ви кен да. По след њег да на ма ни фе ста ци је у не де љу, 28. ав гу ста ор га ни зо ва не су 
спорт ске игре и бор ба би ко ва за на гра ду „Ја ба лан“
• „Ко чи ће вом збо ру“ су при су ство ва ли нај ви ши зва нич ни ци Ре пу бли ке Срп ске као и 
ви ше де сти на хи ља да љу ди из свих кра је ва бив ше Ју го сла ви је

Про те клог ви кен да у Стри чи ћи ма 
код Ба ња Лу ке одр жан је 57. „Ко чи
ћев збор“. Као и сва ке го ди не, при

су ство ва ли су, по ред не ко ли ко де се ти на 
хи ља да по се ти ла ца, и нај ви ши зва нич ни
ци Ре пу бли ке Срп ске, члан пред сед ни
штва БиХ Ми ло рад До дик, пред сед ни ца 
Вла де РС Жељ ка Цви ја но вић, а ово го ди
шњи пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра 
био је гра до на чел ник Ба ња Лу ке Дра шко 
Ста ни ву ко вић. Град Ба ња Лу ка је по кро
ви тељ ове ма ни фе ста ци је.

„Ко чи ћев збор“ је ви ше днев на ма ни фе
ста ци ја чи ји се је дан део од ви ја у Бе о гра
ду, ка да се ода је по част ве ли ка ну по се
том ње го вом гро бу у Але ји ве ли ка на, и 
по ла га њем цве ћа на спо ме ник у Чу бур
ском пар ку. У Удру же њу књи жев ни ка 

Ср би је тра ди ци о нал но је одр жа но књи
жев но ве че на ко ме су уче ство ва ли пи сци 
и пе сни ци из Ко чи ће вог кра ја.

У Стри чи ћи ма је све ча на ака де ми ја 
одр жа на је у не де љу, 28. ав гу ста, а прет
хо ди ло јој је слу же ње ли тур ги је и по мен 
Пе тру Ко чи ћу у Цр кви Ус пе ња Пре све те 
Бо го ро ди це и по ла га ње ве на ца на спо ме
ник по ги ну лим бор ци ма у Од брам бе но – 
отаџ бин ском ра ту. Уз при го дан кул тур но 
– умет нич ки про грам, књи жев ни ку Ан ђел
ку Ану ши ћу уру че на је Ко чи ће ва на гра да.

Као и прет ход них го ди на, ви ше де се ти
на хи ља да љу ди је до шло на Ко чи ћев 
збор. Ре ка ау то мо би ла и ре ка љу ди сли
ла се ка Стри чи ћи ма. Не ки су до шли из 
ино стран ства, не ки из су сед них ме ста, 
не ки из гра до ва ши ром Ср би је, Бо сне и 

Хер це го ви не, Хр ват ске. Го то во сва ка 
ку ћа на Ма ња чи до че ка ла је ро ђа ке и 
при ја те ље уз пе че ну јаг ње ти ну или пра
се ти ну.

У де лу ма ни фе ста ци је, ко ја има ка рак
тер „на род ног ве се ља“ све је би ло тра ди
ци о нал но. И ове го ди не, одр жа на је бор
ба би ко ва, као и спорт ска над ме та ња. 
Та ко ђе, и овог пу та је под јед ним од мно
го број них ша то ра пе вао Ми ло рад До дик, 
и ове го ди не би ло је гу жве, му зи ке, до бре 
јаг ње ти не ... Све је би ло као и прет ход
них го ди на, сем што се за ми кро фон ово
га пу та ухва тио и гра до на чел ник Ба ња 
Лу ке Дра шко Ста ни ву ко вић. Он не са мо 
да је за пе вао, не го је и лич но во дио и 
ко мен та ри сао бор бу би ко ва. 

„Ко чи ћев збор“ је био ме сто са ког су 

Идеш ли ро де?

НА МА ЊА ЧИ У СТРИ ЧИ ЋИ МА ОДР ЖАН 57. „КО ЧИ ЋЕВ ЗБОР“

Жен ска на род на 
но шња из Стри чи ћа

Ко ри да на Ма ња чи: Хи ља де љу ди
је по сма тра ло бор бу би ко ва

„Ко чи ћев збор“ за три да на
по се ти и до сто ти ну хи ља да љу ди



1931. AVGUST 2022.  M NOVINE

Сви смо ми на не ки на чин Ко чић
Вла ди мир Мач кић, струч ни са рад ник 

за по сло ве ме сних за јед ни ца оп шти не 
Риб ник, али и за љу бље ник у исто ри ју 
Зми ја ња, ка же да је „Ко чи ћев збор“ и 
да нас ма ни фе ста ци ја ре пу блич ког 
ка рак те ра. Вре ме на се ме ња ју, али 
„Ко чи ћев збор“ оста је кључ на ма ни фе
ста ци ја ко јом се ода је по част ве ли ком 
књи жев ни ку и на род ном три бу ну. Мач
кић је са ве ли ким на дах ну ћем го во рио 
о исто ри ји Ко чи ће вог кра ја ко ју је као и 
дух овог на ро да у ли те ра ту ри, али и у 
по ли тич ком и јав ном де ло ва њу, су бли
ми рао Пе тар Ко чић, ве ли кан и тра гич на 
лич ност, из да нак Зми ја ња. Ње му у част 
ви ше од пе де сет го ди на у ње го вим род
ним Стри чи ћи ма одр жа ва се „Ко чи ћев 
збор“, ма ни фе ста ци ја ко ја има ви ше 
ди мен зи ја и ни воа, а нај зна чај ни ја је 
сва ка ко она кул тур на, под се ћа ње на 
Ко чи ће во де ло, али и тра ди ци ју и кул
ту ру овог кра ја.

– У бив шој Ју го сла ви ји Ко чи ћев збор 
је спа дао у че ти ри нај ве ће ма ни фе ста
ци је, то су би ли  још „Са бор тру ба ча у 
Гу чи“, „Збор на Сит ни ци“ и „Гр меч ка 
ко ри да“. Од свих њих је „Ко чи ћев збор“ 
увек био нај ма сов ни ји и нај са др жај ни ји. 
И да нас ње га по се ти огро ман број 
љу ди, пре ко сто ти ну хи ља да. До ла зе 
љу ди, не са мо из овог кра ја, не го и из 
Фе де ра ци је БиХ, Хр ват ске, а на ро чи то 
из Вој во ди не, где се од се лио ве ли ки 
број на ших љу ди. По себ но из Но вог 
Са да, Ка ћа, Те ме ри на, Бач ког Јар ка, 
Срем ске Ми тро ви це, ка же Мач кић.

Он да ље на во ди да је Пе тар Ко чић 
био пр ви јав ни глас на ро да са Ма ња че 
и Зми ја ња. 

– Пе тар Ко чић је био три бун ово га 

на ро да, али је оста вио тра га и на це лу 
срп ску кул ту ру. Он је у сво јим де ли ма 
опи сао по се бан ка рак тер љу ди са Зми
ја ња. Ми смо љу ди не по кор ни, пр ко сни, 
не пот ку пљи ви и не по ко ле бљи ви, не 
жа ли мо ни шта за сво ју сло бо ду и то 
нас је ко шта ло, још од тур ских вре ме
на, па кроз исто ри ју. И без об зи ра на 
це ну ко ју смо пла ћа ли, а би ла је стра
шна и би ла је у на шим зми јањ ским гла
ва ма, а не у нов цу, оста ли смо исти 
кроз ве ко ве и по но сни смо на то. О том 
мен та ли те ту пи сао је Пе тар Ко чић. А 
мен та ли тет љу ди је ов де по ма ло хај
дуч ки и увек сло бо дар ски, ка же Вла ди
мир Мач кић.

И до да је да је тра гич на суд би на 
Ко чи ће ва за ко но мер ност, јер љу де као 
што је био Ко чић ни је дан си стем ни је 

тр пео. Го во ре ћи о љу ди ма са Зми ја ња, 
ко ји су се ва зда бо ри ли за сво ју ау то но
ми ју и сво ју сло бо ду, ка же: Сви смо ми 
на не ки на чин Ко чић.

На пи та ње ка ко се да нас жи ви у 
Ко чи ће вом кра ју и шта су пре ди спо зи
ци је да љег раз во ја, Мач кић ка же да је 
то сва ка ко ту ри зам и де лат но сти ко је 
мо гу да га пра те.

– У то ку је из ра да про јект но – план
ске до ку мен та ци је за из град њу ски цен
тра на Ма ња чи, ко ји ће фи нан си ра ти 
вла да Ре пу бли ке Срп ске. Сма трам да 
ће тај про је кат би ти сна жан за ма јац 
раз во ју овог кра ја. По ред то га, по сто је 
из вр сни усло ви и за здрав стве ни ту ри
зам, јер по сто је до ка зи још из вре ме на 
ау стро – угар ске вла сти да је Ма ња ча у 
јед ном свом де лу истин ска ва зду шна 
ба ња. На по ме нуо бих да на овим про
сто ри ма по сто је и при род ни ло ка ли те
ти као што је Мач ки ћа ка мен. Ја бих то 
на звао Рат ко вач ки ка мен по што је у 
се лу Рат ко ву, то је пе ћи на ко ја је са да 
ин те ре сант на спе ле о ло зи ма, али у 
бу дућ но сти би мо гла по ста ти пра ва 
ту ри стич ка атрак ци ја. Ту је и 27 ар хе о
ло шких ло ка ли те та, од ко јих су не ки из 
пе ри о да од пре три хи ља де го ди на пре 
Хри ста. Све су то пред у сло ви за раз вој 
ту ри зма у бу дућ но сти, ре као је Вла ди
мир Мач кић, на по ми њу ћи да се у 
по след ње вре ме мно го љу ди вра ћа у 
свој рад ни крај.

Мач кић је до дао је су љу ди из овог 
кра ја увек ве ли ку па жњу по кла ња ли 
обра зо ва њу, да су опи сме ња ва ли на ро
чи то му шку де цу, и да је Зми ја ње да ло 
120 док то ра на у ка и не ко ли ко сто ти на 
про фе со ра, ле ка ра, ин же ње ра.

Вла ди мир Мач кић

по сла те и по ли тич ке по ру ке. А по ру ке 
ко је су по сла ли по ли тич ки про тив ни ци 
До дик и Ста ни ву ко вић, би ле су уо би ча
је не, али је би ло при мет но да се пред
из бор на кам па ња уо чи ок то бар ских 
из бо ра озбиљ но за хук та ла. Ми ло рад 
До дик је за пе вао „Срп ки ња је ме не мај
ка ро ди ла“ и по ру чио да тре ба чу ва ти 
брат ску са рад њу са Ср би јом и Ру си јом. 
Ста ни ву ко вић је на гла сио да се већ 57 
го ди на сла ви три бун, ју нак, пи сац и брат 
Пе тар Ко чић и под се тио на чу ве но Ко чи
ће во пи та ње: „Идеш ли ро де?“. О тра ди
ци ји, сло бо ди и Пе тру Ко чи ћу из ја сни ли 
су се и дру ги при сут ни по ли ти ча ри. Да 
ли због пред сто је ћих из бо ра или не, тек  
ове го ди не су по се ти о ци би ли оба ве
ште ни да је за хва љу ју ћи Дра шку Ста ни

ву ко ви ћу пар кинг био бес пла тан. 
Ни шта на ово го ди шњем „Ко чи ће вом 

збо ру“ ни је иска ка ло од уо би ча је ног, сем 
мо жда сна жног не вре ме на, ко је је у не де
љу у по по днев ним са ти ма по го ди ло 
Стри чи ће. Три да на се у Стри чи ћи ма 
пе ва ло и игра ло. Не ко ли ко де се ти на 
по ста вље них ша то ра би ло је пре пу но, 
сви ра ла се и слу ша ла уо би ча је на гла сна, 
жи ва му зи ка, то чи ло се пи во, ужи ва ло у 
до број хра ни и све му што ка рак те ри ше 
сва ко на род но ве се ље. А „Ко чи ћев збор“ 
већ 57 го ди на то и је сте.

С. Ћо сић

„Ко чи ће ва на гра да“, ко ја се до де љу је 
„за до при нос срп ској пи са ној ри је чи у 
Ко чи ће вом сло бо дар ском ду ху“, ове 
го ди не је уру че на Ан ђел ку Ану шу ћу, 
пе сни ку, про зном пи сцу, есе ји сти, књи
жев ном кри ти ча ру и пу бли ци сти. Ану
шић је до са да об ја вио ви ше де се ти на 
књи га, збир ки при по ве да ка, по е зи је, 

ро ма на. При ре дио је и две пе снич ке 
ан то ло ги је, а пи ше и за де цу. За сту пљен 
је у лек ти ри (у Ре пу бли ци Срп ској, де ве
ти раз ред основ не шко ле), ан то ло ги ја ма 
и пре гле ди ма срп ске са вре ме не по е зи је 
и при по вет ке. Ње го ва по е зи ја и про за 
пре во ђе ни су на ен гле ски, фран цу ски, 
ру ски, бу гар ски и ма ке дон ски је зик.

„Ко чи ће ва на гра да“
Ан ђел ку Ану ши ћу

У ви кен ди ци Ми ла на Ба би ћа на Ма ња чи сва ке
го ди не се за „Ко чи ћев збор“ до че ку ју го сти 
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КА КО СУ СЕ МИ ТРОВ ЧА НИ УЧИ ЛИ ГРАД СКОМ ЖИ ВО ТУ? (10)

„Не ће се до зво ли ти
без по ре зно пе че ње ра ки је“

При пре ма: Дејан Мостар лић

ГрадскопоглаварствоуМитровици,којејепредстављалоорганаутономнелокалне
управепосле1881.годинеиздавалојепрогласекојисусадржалисвебитнеодлукевеза
незасвакодневниживотграђанаМитровицеиоколнихнасеља.Овеодлукеобјављиване
сууПрогласнимкњигама,причемусустрогоодређенаместањиховогобнародовања
(Насредпијацекодкрста,предкућамапојединихмитровачкихграђана,предКазнионом,
наћошкукодКаменитећуприје,наћошкукодЗлатнабунара...).ПрогласнекњигеГрад
скеуправеуМитровицисачуванесууИсторијскомархиву„Срем“ипредстављајудра
гоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некадашњих
државанаовимпросторима

Про глас од 9. мар та 1883. 
го ди не од но си се на огла ша
ва ње по тра ге за из ве сним 
се ља ци ма из Бе ле ги ша, ко ји 
су осум њи че ни да су у по љу 
из ме ђу Ша ши на ца и Ми тро ви
це укра ли јед ног ко ња и ко би
лу. Ка ко су ви нов ни ци овог 
де ла от кри ве ни оста ло је 
не по зна то ко ме при па да ју 
укра де ни коњ и ко би ла, па се 
по зи ва ју све до ци или оште ће
ни да се при ја ве Град ском 
по гла вар ству.

„Из ве сни се ља ци из ме ста 
Бе ле ги ша осум њи че ни су код 
ово га су да ра ди зло чин ства, 
кра ђе и раз бој... што су око 
да на 5. свиб ња пр. го ди не без 
при а ве по сед ни ка од ве ли с 
по ља из ме ђу Ми тро ви це и 
Ша ши на ца јед но га ко ња и јед
ну ко би лу зе ле не бо је, те их 
јед ном из ме ђу окри вље них 
про да ли. Окри вље ни не зна ду 
чи ји је тај коњ или ко би ла, да 
ли је вла сник из Ша ши на ца 
или из Ми тро ви це. Ако би 
итко с ре че ног по ља по чет ком 
мје се ца свиб ња пр.год. не ста
ли, те ако се оште ће ник про
на ђе има се код овог Град ског 
по гла вар ства при ја ви ти.“

Про глас број 177 од 30. 
мар та 1883. го ди не је дан је од 
мно го број них огла са, ко ји се 
од но се на јав не про да је. У 

овом слу ча ју ра ди се о ко њу 
ша ши нач ког ме шта ни на 
Ми ха и ла Но ва ко ви ћа. Из глед 
ко ња де таљ но је опи сан и 
за ка за на је ње го ва про да ја.

„Код ста нов ни ка Ми ха и ла 
Но ва ко ви ћа у Ша шин ци ма 
на ла зи се је дан коњ. Има 
ле во уво раз по ре но а са ра 
од ре за но на де сној бу ти ни и 
на гре бе ну има бе лу пег без 
коњ ске пут ни це, као би тан га у 
са чу ва њу. Исти коњ про да ти 
ће се да на 12. трав ња 1883. 
по сле слу жбе бо жи је код 
об ћин ске ку ће у Ша шин ци ма 
пу там јав не дра жбе“

Слич ног, про дај ног ка рак те

ра је и про глас број 185 од 1. 
апри ла 1883. го ди не. Про да је 
се ку ћа пе кар ке Ане Дел Ан то
ниа са има њем у ка зни он ском 
со ка ку у Ми тро ви ци, а за ин те
ре со ва ни куп ци се упу ћу ју 
не по сред но на раз го вор са 
го спо ђом Аном.

„Ана Дел Ан то ниа пе кар ка, 
же ли ње ну у ка зни он ском 
со ка ку бли зу бив ше ...ба ре у 
Ми тро ви ци по сје ду ју ћи ку ћу и 
кућ ни плац са ба штом из сло
бод не ру ке про да ти. Куп ци 
ко ји та ко ву не по крет ни ну 
ку пи ти же ле мо же ду се код 
исте го спо је ра ди по бли жне 
на год бе упи та ти...“

У про гла су број 12 од 12. 
ја ну а ра 1883. го ди не до ти че 
се пи та ње бес прав ног пе че ња 
ра ки је и из бе га ва ња по ре за у 
сми слу ва же ћег за ко на.

„Усли јед на ред не Ви со ке 
кра љев ске хр ват ско сла вон
ске и дал ма тин ске зе маљ ске 
вла де, од је ла за уну тра шње 
по сло ве од 22. про син ца 1882. 
број 48632, овим се од стра не 
под пи са ног Град ског по гла
вар ства до об ћег зна ња ста
вља: Да се убу ду ће не ће под 
ни ка квом из ли ком ни ти увје
том до зво ли ти без по ре зно 
пе че ње ра ки је у сми слу 2. 
за кон ског чла на XXIV 1878.... “

Про глас о про да ји ко ња — би тан ге у са чу ва њу

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM



2131. AVGUST 2022.  M NOVINE

У Ле то ни ји је по че ло ру ше ње спо ме
ни ка из до ба Со вјет ског са ве за. 
Исто се де си ло у Есто ни ји, а По ља

ци та ко ђе ру ше све што их под се ћа на 
са вез и Вар шав ски пакт, ко ји су има ли са 
Со вје ти ма. Сви то прав да ју ру ском спе
ци јал ном вој ном опе ра ци јом у Укра ји ни. 
У зе мља ма бив ше Ју го сла ви је су мно ги 
спо ме ни ци из до ба со ци ја ли зма за пу
ште ни. Сви се пра ве лу ди и ни ко ни шта 
не прав да, јед но став но за пу шта мо спо
ме ни ке. За што ру ши мо спо ме ни ке? За то 
што обе ле жа ва ју не ко до ба? Ми шље ње 
да је не ки пе ри од на вре мен ској ли ни ји 
исто ри је јед ног на ро да, до бар или лош је 
вр ло су бјек тив но. Беч ки но во го ди шњи 
кон церт је на стао у Хи тле ро во вре ме. 
Хо ће мо да га уки не мо? Ова ру ска ин ва
зи ја је иза зва ла та кву хи сте ри ју и го ми лу 
не про ве ре них из го во ре них ре чи. Да ли 
не ко раз ми шља о по сле ди ца ма? Из гле
да уоп ште не. А опа сне су по сле ди це. 
Хо ће не ка де ца (ко ју не тре ба да оп те ре
ћу је мо исто ри јом, шта ће то њи ма у 
жи во ту, од то га се не жи ви) по ми сли ти да 
је хо ло ка уст у ре ду, ка да је већ та ко 
за ма ран за уче ње о ње му? На при мер, 
хо ло ка уст је зло чин и Со вје ти су осло бо
ди ли по ла Евро пе од Хи тле ра (са ко јим 
су пр во шу ро ва ли, па би ли пре ва ре ни). 
Ру си су има ли че тр на ест ми ли о на жр та
ва. Да ли им то до зво ља ва да на пад ну 
Укра ји ну? Не! Ме ђу тим, то је мо ме нат на 
вре мен ској ли ни ји исто ри је, где су они 
би ли хе ро ји и осло бо ди ли нас ве ли ког 
зла. 

Јед на власт је ди за ла спо ме ни ке и 
спо ме ни ци и зна ци слу же да тра ју за 
веч ност и веч но се ћа ње на не ку лич ност 
или до га ђај. Спо ме ни ци су умет нич ка 
де ла. Сва ка умет ност у се би са др жи иде
о ло ги ју. Умет ник је сло бод на лич ност, 
ко ја има лич ну аген ду и при чу ко ју же ли 
да ис при ча. Умет ник је ау то ном на лич
ност ко ја по же љи на ру чи о ца има сло бо
ду да на ру че но де ло об ли ку је пре ма 
сим бо ли ци ко ју је на шао за сход но. Сва

ко умет нич ко де ло је не чи ја аген да. Сва
ки со вјет ски спо ме ник је не чи је умет нич
ко де ло. Ко ва ма естон ски, ле тон ски, 
пољ ски и дру ги го спо да ри да је за пра во 
да ру ши те не чи је ау тор ско де ло? Умет
ност је ту да би се ту ма чи ла, она ни кад 
ни је крај ња, отво ре на је да се чи та из но
ва и из но ва. Уко ли ко ва ша но ва иде о ло
ги ја, ва ша но ва аген да ни је са гла сна 
то ме да по сто ји спо ме ник ко ји је део 
со вјет ске исто ри је, про ме ни те на ра тив, 
ка жи те да вам је тај пе ри од на вре мен
ској ли ни ји исто ри је био тму ран, али не 
оспо ра вај те ко је био по бед ник ра та и 
пра ва стра на. Спо ме ни ци се не ру ше, 
спо ме ни ци се не уни шта ва ју, спо ме ни ци 
се не за пу шта ју!

Ме ђу тим, ко уни шти је дан ма ли, 
са свим оби чан, бе за злен спо ме ник, ко ји 
и не ма иде о ло ги ју, ко ји је под сет ник на 
јед ну ту жну тач ку на вре мен ској ли ни ји 
исто ри је Срем ске Ми тро ви це? Ко ја је 
си ла и бес у ва ма? Је л’ тај спо ме ни чак 
ва ма сме та? Да ли вас угро жа ва? Ко је 
вас вас пи та вао и на у чио да ру ши те ту ђа 
обе леж ја? Зна те ли шта сте сру ши ли? 
До бро вас хра не, си ти сте и бе сни и бес
по сле ни, па вам до ђе да сру ши те је дан 
спо ме ник? Ко је сру шио пар че мер ме ра 
на углу До си те је ве и Све тог Са ве у 
Срем ској Ми тро ви ци? Тре ба ло нам је 
осам де сет го ди на да га по ста ви мо! Сра
мо та је ва ше глу по сти! Тај ма ли, са свим 
оби чан спо ме ник, обе ле жа вао је по сто ја
ње јед ног ле пог обје ка та, ко ји је не коћ 
ста јао на спрам Ми тро вач ке гим на зи је. 
Зна те ко ли ко је зло бе у љу ди ма мо ра ло 
би ти да се је вреј ском на ро ду, ко ји је већ 
до та да био уни штен, све те та ко што ће 
им сру ши ти храм, бо го мо љу, темпл. 
Ту жна је то сли ка ра та јед ног ле пог гра
да, на шег гра да, на ше Ми тро ви це. Ту жно 
је што си на го га ни ка да ни је об но вље на, 
по но во из гра ђе на. Ни је имао ко у њој да 
се ви ше мо ли по сле Дру гог свет ског 
ра та. Да ли сте то га све сни? Да ли сте се 
ви су о чи ли са не ким гу бит ком? Ста ри би 

вам ре кли, ка да си та ко си лан да ру шиш 
мер мер ни спо ме ник, што не ухва ти па 
гла вом у зид, па удри. 

Зар да ми ру ши мо спо ме ник? Ту жно је 
то. То је нај ма ње што смо мо гли ка да 
ни смо већ има ли ка ко да на пра ви мо 
но ву Си на го гу. Је вре ји су би ли ма ла, али 
сна жна за јед ни ца у Срем ској Ми тро ви
ци. У ар хи тек тон ском и кул тур ном сми
слу су оста ви ли мно го за наш град. 
Да нас има мо ле пе град ске ку ће ши ром 
цен тра. На пра ви ли су и сво ју бо го мо љу, 
ко ја ни је по сто ја ла ни це лих че тр де сет 
го ди на. Из ну тра јед но став но уре ђе на, 
спо ља ле по оки ће на, баш ка ко тре ба. У 
мно гим гра до ви ма, где су си на го ге пре
жи ве ле, по пут Но вог Са да и Су бо ти це, 
то су ме ста ле пих кул тур них до га ђа ња, 
кон церт ни про сто ри, ме ста ко ја ску пља ју 
љу де по во дом не чег ле пог. На ша си на го
га ни је пре жи ве ла уста ше, а спо ме ник 
ко ји је по диг нут у се ћа ње на њу, не мо же 
да пре жи ви ни по ла го ди на на ше глу по
сти.

Спо ме ник је вра ћен у пр во тиб но 
ста ње. Зна мо да ов де не ма ни ка ве 
прет ход не на ци о на ли стич ке на ме

ре. Не ко се за ле тео и сру шио спо ме ник, 
ето тек та ко да би био за ни мљив и сме
шан, да би глу по за ди вио не ко га. Ни је 
пр ви пут да се град ска, јав на имо ви на, 
на ша имо ви на, уни шта ва. Не ко је из лу
пао ста кла на ба зи ли ци, не ко је уни шта
вао јав ни то а лет, по сто је сним ци где 
не ка де чур ли ја по ку ша ва да уни шти 
ау то ма те за пи ће и гриц ка ли це на те ра си 
Ту ри стич ког цен тра, да не го во ри мо о 
гра фи ти ма, сло мље ним кан та ма, сме ћу 
ко је оста вља мо сву да. За што? Због глу
по сти? Глу пост се чи ни као нај бо љи при
ја тељ, као онај што ла жно тап ше по 
ра ме ну. Ура ди не што да па мет но да 
за ди виш око ли ну, ство ри не што вред но, 
на хра ни не ког, ра ди и тру ди се. Тро ши ту 
сво ју глу пу енер ги ју на та кве ства ри. 
Жао ми је са мо, и те бе и се бе, што ти то 
не умеш. Чи тан ка

У но ћи из ме ђу 27. и 28. Ав гу
ста, не ко ли ко ли ца је по ру ши ло 
спо ме ник, ко ји је у мар ту 2022. 
го ди не по ста вљен у знак се ћа
ња на ми ни ра ну си на го гу у Дру
гом свет ском ра ту. Над ле жне 
слу жбе су иза шле на ли це 
ме ста, по ли ци ја је из вр ши ла 
уви ђај, а спо ме ник је већ су тра 
вра ћен у пр во бит но ста ње. 
– Искре но се на дам да је овај 
ван дал ски чин на стао из не зна
ња и да ни је усме рен про тив 
на ма при ја тељ ске је вреј ске 
за јед ни це и је вреј ског на ро да. 
Над ле жне ло кал не слу жбе Гра
да Срем ска Ми тро ви ца су 

од мах от по че ле вра ћа ње спо
ме ни ка у пр во бит но ста ње, а ја 
апе лу јем на по ли ци ју и ту жи ла
штво да што пре про на ђу осум
њи че не за овај до га ђај и да их 
аде кват но ка зне и санк ци о ни
шу. Срем ска Ми тро ви ца је град 
гра ди те ља и ства ра ла ца, а не 
град ван да ла и ру ши те ља, 
из ја вио је Вла ди мир Па вло вић, 
пред сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца.
Над ле жни ће у на ред ном пе ри
о ду обез бе ди ти на аде ква тан 
на чин овај про стор, ка ко би 
спре чи ли по нов но скр на вље
ње. А. Д.

ВЛА ДИ МИР ПА ВЛО ВИЋ: МИ ТРО ВИ ЦА НИ ЈЕ ГРАД ВАН ДА ЛА И РУ ШИ ТЕ ЉА

Са на ци ја ште те на кон скр на вље ња спо ме ни ка

Са на ци ја спо ме ни ка

СКР НА ВЉЕ ЊЕ СПО МЕ НИ КА: ГЛУ ПОСТ СЕ ЧИ НИ КАО НАЈ БО ЉИ ПРИ ЈА ТЕЉ

Не ло ми те ми ка ме ње!
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (17) ЈЕ ЛЕ НА (ЛА ЗА РЕ ВИЋ) БАЛ ШИЋ,
ЖЕ НА ЂУР ЂА СТРА ЦИ МИ РО ВИ ЋА БАЛ ШИ ЋА

Не ко бе ше Ба о шић ка Је ла
Пише: др Сне жа на Булат

Је ле на (Је ла), ро ђе на је 
на дво ру у При леп цу, као 
тре ћа кћер кне за Ла за ра 

и кне ги ње Ми ли це. Пре ма 
Ра дој чи ће вом ми шље њу, 
Је ла је ро ђе на из ме ђу 1366. и 
1371. го ди не. Го ди не 1387. 
Ла за ре ва кћер је сту пи ла у 
брак са та да шњим го спо да
рем Зе те. Мо ти ви скла па ње 
овог бра ка, би ли су по ли тич ке 
при ро де. Ји ре чек на во ди: „Ка
ко би се ко ли ко то ли ко оси гу
рао од Ту ра ка, Ђур ђе Стра ци
ми ро вић Бал шић је по тра жио 
осло нац у кне за Ла за ра, 
по што се оже нио ње го вом 
кћер ком Је ле ном“. Ру ва рац 
оста вља по да так да су Ђур ђе 
и Је ле на има ли са мо јед но 
де те, си на Бал шу III. 

По пут сво је мај ке, Је ла је 
оста ла упам ће на као хра бра, 
смер на, пле ме ни та и му дра 
вла дар ка. На кон му же вље ве 
смр ти, 1403, њен жи вот се 
ме ња из ко ре на. Ка ко је Бал
ша у то вре ме био ма ло ле тан, 
мла да удо ви ца пре у зи ма 
упра вља ње зе мљом и по ста је 
вла дар ка Зе те. Пре ма Пур ко
ви ћу „На глас о Ђур ђе вој смр
ти, 18. апри ла, Ве ли ко ве ће је 
од лу чи ло да по ша ље го спо ђи 
Је ли у Ул цињ сво је по сла ни
ке, да из ја ве удо ви ци са у че
шће, да ову му дру и пле ме ни
ту же ну те ше, да њој и си ну 
обе ћа ју ду бро вач ко при ја тељ
ство“. 

У же љи да по вра ти обла сти 
ко је су би ле у мле тач кој вла
сти, вла дар ка ће до не ти од лу
ку ко ја ће пре суд но ути ца ти 
да њен и жи вот ње ног си на. 
Хра бра Је ле на, све сна ри зи
ка, од луч но ула зи у рат са 
Мле ча ни ма. Не ће је по ко ле
ба ти ни пре те ће ре чи ко је јој 
је упу тио ска дар ски ка пе тан 
До на то да Пор то: „Го спо ђо, 
го спо ђо, па зи шта ра диш“. 
Бор бе са Мле ци ма тра ја ле су 
пет го ди на, а  Је ла се у њи ма 
по ка за ла као пра ва му жа
стве на же на.

На ве ли ку жа лост, Је ли се 
су прот ста вља и вој во да Сан
даљ Хра нић. Вој во да је отво
ре но ис ту пио про тив ње и 
оштро осу дио бу ну у Зе ти, „на 
че му му је мле тач ки се нат 
то пло за хва лио 7. ма ја 1405. 
и за тра жио ње го ву по моћ да 
Мле ци по вра те Ска дар и Дри
васт, а они су му за ту услу гу 
по ну ди ли хи ља ду ду ка та 
го ди шње, или три хи ља де 
ду ка та од јед ном“. По ро ди ца 
Бал шић су о ча ва се ве ли ким 
по те шко ћа ма. Двор у Ул ци њу, 
ко ји је не ка да био ис пу њен 
гра јом и ра до шћу де це ко ју је 
Је ле на не се бич но оку пља ла 
и вас пи та ва ла, 1405. би ва 
оку пи ран и од у зет. На кон то га, 
из гу би ће Бал ши ћи Бар и 
Бу дву. 

Вла дар ка по ку ша ва да 
на ђе мир у твр ђа ви Дри васт, 
ме ђу тим, и она па да под 
власт Ре пу бли ке. Рат ни пе ри
од и сил не не да ће, Је ле ну и 
ње ног си на при мо ра ва ју на 
че сто ме ња ње бо ра ви шта. 
Ко нач но, про на ла зе уто чи ште 
у Гор њој Зе ти. 

Две го ди не ка сни је, Је ла је 
би ла при ну ђе на да при хва ти 
пре го во ре о ми ру са Мле ци
ма. Од 1406. до 1409. го ди не, 
во ђе ни су три пу та. Мле ча ни 
су из но ва и из но ва по ста вља
ли но ве усло ве. „Ако је у ма ју 
из гле да ло да су при хва ће ни 
сви усло ви, у ју ну се по ка за ло 
да Мле ча ни има ју но ве зах те
ве. Они сад же ле да Ба о ша 
до ђе лич но у Млет ке. У слу
ча ју да се Ба о ша ус те же да 
до ђе, има ли су мле тач ки 
га рин ту ри да му ка жу, да ће 
до би ти га рант но пи смо, што 
би от кло ни ло сва ко по до зре
ње. Ако сум ња Ба о ши на мај
ка да се си ну ишта мо же 
де си ти   Мле ча ни ну де јед ног 
свог по сла ни ка као та о ца, 
ко ји би остао до Ба о ши ног 
по врат ка“. У стра ху да не 
из гу би си на је дин ца, Је ле нин 
од го вор је био од ри чан. 

Из ре вол ти ра ни ње ном 
од лу ком, Мле ча ни су по ру чи
ва ли: „Или ће Ба о ша до ћи у 
Млет ке  или ми ра не ће би ти“. 
Иако упор ни и зах тев ни, не ће 
ус пе ти да по ко ле ба ју Је ле ну. 
Она, по пут сво је мај ке, за ла
жу ћи се за без бед ност свог 
си на, уме сто ње га од ла зи код 
Мле ча на и пре у зи ма кри ви цу 
за из би ја ње ра та.

Не ду го за тим, сти гла је у 
Ве не ци ју и су о чи ла се 
очи у очи са ду ждом 

Ми ха и лом Сте ном. Та да се 
огла си ла ова ве ли ка же на, 
ко ја се пет го ди на гр че ви то 
бо ри ла, не би ли очу ва ла сво
ју зе мљу. Ла за ре ва кћи, на 
све мо гу ће на чи не по ку ша ва
ла је да са чу ва си но вље во 
на след ство. Ка ко ка же 
Љу бић, Је ла се та да ни је ни 
збу ни ла, ни упла ши ла, не го је 
„ис ту пи ла са при бра но шћу и 
хра бро шћу ко ја за ди вљу је“. 
Уз ви ки ва ла је: „За све што је 
ра ђе но про тив Мле та ка, кри

ва сам са мо ја и са мо ја, а не 
мој син“!

Нај зад, 1409, иако је де ло
ва ло да до спо ра зу ма не ће 
до ћи, коц ки це су се по кло пи
ле, пот пи сан је ми ров ни уго
вор. Си ту а ци ја је у пот пу но
сти сми ре на, оног мо мен та 
ка да је по ми ња ни, бо сан ски 
вој во да, Сан даљ Хра нић, 
по стао Је ли нин муж. Пле ме
ни та Је ла је на свог му жа 
де ло ва ла из у зет но по зи тив но 
Ре че но је да је „Је ла на Сан
да ља де ло ва ла, опле ме њу ју
ћи га“. Не ка да гор ки не при ја
тељ по ро ди це Бал шић, Сан
даљ се са да за ла же за Бал шу 
код Мле та ка.

На кон смр ти пр вог му жа, 
Је ле на је раз ми шља ла да се 
за мо на ши, али по што је њен 
син Бал ша III са са мо се дам
на ест го ди на пре у зео вла да
ње др жа вом, од у ста ла је од 
те на ме ре. Је ле на ни ка да 
ни је при ми ла мо на шки чин. 

По ред то га што Је ле на по 

Ка ко би се ко ли ко то ли ко оси гу рао 
од Ту ра ка, Ђур ђе Стра ци ми ро вић 
Бал шић је по тра жио осло нац у кне
за Ла за ра, по што се оже нио ње го
вом кћер ком Је ле ном

Је ле на Бал шић
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 

је доделио средства.

дру ги пут гу би му жа, су о ча ва 
се и са си но вље вом смр ћу. 
Свој мир је про на шла на остр
ву Го ри ца у Ска дар ском је зе
ру, где је и по ди гла ма на стир. 
„У по след њим де це ни ја ма пре 
па да у тур ско роп ство по ред 
књи жев ног цен тра у де спо то
ви ни раз ви ја ло се још јед но 
ма ло ду хов но сре ди ште у 
Зе ти, у ма на сти ру на Ска дар
ском је зе ру. По ја ва тог сре ди
шта мо ра се ве за ти упра во за 
Је ле ну Бал шић“. Област око 
Ска дар ског је зе ра би ла је, још 
од 1371, сте ци ште уче них 
мо на ха. У Је ли но вре ме ту се 
раз ви ја ла и жи ва пре пи си вач
ка де лат ност, слич на Ре сав
ској пре пи си вач кој шко ли у 
ма на сти ру Ре са ва, за ду жби ни 
ње ног бра та де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа. 

По пут ви зан тиј ских да ма 
из ви со ког дру штва и 
Је ле на је во ди ла пре пи

ску са сво јим ис по вед ни ком. 
Реч је о Ни ко ну Је ру са лим цу, 
ко ји је ујед но и са ста вљач 
Горичкогзборника. „Ра зно вр
сан са став Збор ни ка ука зу је 
на то да га је Ни кон на ме нио 
за све стра но Је ле ни но оба ве
шта ва ње, а ен ци кло пе диј ски 
оп сег те ма и чла на ка са др жа
них у Горичкомзборнику, ука
зу је на чо ве ка из у зет но ши ро
ке кул ту ре и ве ли ког по зна ва
ње ли те ра ту ре ви зан тиј ског 
све та“.

По слу жи ће мо се ре чи ма 
Све тла не То мин ко ја ка же да 
се Је ле на Бал шић „по твр ди ла 
и као вла дар ка и као обра зо
ва на и на чи та на же на ко ја је 
оста ви ла траг у књи жев но сти 
свог до ба, по хра бром во ђе њу 

др жа ве, као и по сво јим ак тив
но сти ма на кул тур ном и 
ду хов ном пла ну“. 
Отписаније богољубно је 

је ди на у це ли ни са чу ва на 
по сла ни ца Јеленe Бал шић. 
До но си мо са мо део по сла ни
це: „Све ча ном оцу, учи те љу 
све тог је ван ђе ља, а на ма у 
Го спо ду ду хов ном на став ни ку 
смер на Је ле на. Да зна тво ја 
све ти ња, от ка ко удо сто јих се 
с Бо гом по зна ти те, по ра до
вах се ве се љем ду хов ним, Но 
за ма ло и крат ко би нам ви ђе
ње, да би ко ре као у зр ца лу 
образ угле да смо, или у не ки 
сан та нак да сам би ла сне се
на. И због бр зи не не по лу чи 
мо ја бед ност оно што сам 
же ле ла. Но ипак оно што та да 
слу ша смо од тво је га пре по до
би ја ре чи ду хов не и оно што 
уз мо го смо по стиг ну ти, и 
од сред мо је ду ше љу ба зно и 
све срд но, а шта ви ше и нај
вер ни је при ми смо. И тим 
бо жан стве ним ре чи ма, ко је 
слу ша смо у та да шње вре ме, 
кр ма ње ње ду хов но има смо и 
до да нас. И слу шах тво је 
ду ше бо го љуб ну на рав, и 
не те ле сно ан ђе о ско пре би ва
ње. И оно од нас ко нач но уда
ље ње. И ве о ма тво је ви де ти 
за же лех пре по до би је…“

На кон бур ног жи во та, Је ле
на је по след ње да не жи во та 
(умр ла 1443) про ве ла у сво јој 
за ду жби ни, про ми шља ју ћи о 
вред но сти ма ко је „ни су од 
ово га све та“. На кра ју, ла ко je 
за кљу чи ти да за и ста не тко 
бе ше Ба о шић ка Је ла!

У сле де ћем бро ју:
Jелена, же на

Мар ка Мр њав че ви ћа

Ма на стир Бе шка на остр ву Го ри ца у Ска дар ском је зе ру

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА

„Уста шка вој ска
Не за ви сне
Др жа ве Хр ват ске“

Пре да ва ње под на зи вом 
„Уста шка вој ска Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске“ је одр жа но 
у че твр так, 25. ав гу ста у Му зе
ју Сре ма. Гост Му зе ја је том 
при ли ком био про фе сор 
Бо јан Ди ми три је вић, ко ји је 
одр жао пре да ва ње.

– На у чи ли смо ка ко су 
из гле да ли уста шки вој ни ци и 
ка ко је би ла устро је на вој ска. 
Наш гост Бо јан Ди ми три је вић 
је је дан од нај бо љих по зна ва
ла ца вој них при ли ка у два де
се том ве ку на овим про сто ри
ма. Све ово ра ди мо у скло пу 
на по ра и иде је да што бо ље 
осве тли мо 1942. го ди ну. Дру
гог сеп тем бра отва ра мо и 
из ло жбу „На род, жр тва зло чи
на“, из ја вио је в. д. ди рек то ра 
Му зе ја Сре ма Ан дри ја По по
вић. 

Пре да ва ње је по све ће но 
ор га ни за ци ји уста шке вој ске 
за вре ме Дру гог свет ског 

ра та, за вре ме ак ци је ко ју је 
во дио Вик тор То мић. Та да је у 
Сре му уста шка вој ска уби ла 
не ко ли ко хи ља да Ср ба. 

– Осам де сет го ди на ка сни је 
у фо ку су нам ни су но ви исто
риј ски до га ђа ји већ се ови ма 
из Дру гог свет ског ра та још 
увек вра ћа мо, као да ни су 
до вољ но ис тра же ни, че му је 
до при не ла и прет ход на со ци
ја ли стич ка исто ри о гра фи ја. У 
овом вре ме ну, ка да је ус по
ста вље на чвр ста исто риј ска 
дис тан ца, мо же мо тим те ма
ма да се ба ви мо сло бод но. 
Жи ви мо у до ба ка да исто риј
ска са зна ња ви ше не до ла зе 
из књи га, већ се чи та о ци 
ин фор ми шу на дру штве ним 
мре жа ма и ин тер не ту, где су 
ин фор ма ци је ску че не на вр ло 
прост и не а де ква тан на чин, 
из ја вио је про фе сор Ди ми три
је вић. 

А. Дра жић

Де таљ са пре да ва ња

НА РЕД НОГ ВИ КЕН ДА

„Бе шка фест“
Ма ни фе ста ци ја „Бе шка фест“ 

би ће одр жа на 2. и 3. сеп тем бра 
по де се ти, ју би лар ни пут на 
те ре ну за ма ле спор то ве у цен
тру Бе шке. Као и сва ке го ди не, 
у спе ци фич ној вој во ђан ско – 
ба вар ској ат мос фе ри би ће 
ор га ни зо ва ни Га стро фест, Ет но 
фе сти вал и бо гат кул тур но – 
умет нич ки и за бав но – му зич ки 
про грам. Ка ко су ис та кли пред
став ни ци Ту ри стич ке ор га ни за
ци је оп шти не Ин ђи ја, му зич ки 
део про гра ма мно го је бо га ти ји, 
ка ко то до ли ку је ју би ле ју. И ове 
го ди не, пу бли ци ће се пред ста
ви ти гру па из Ба вар ске али и, 
из ме ђу оста лог, и Ива на Пе терс, 
Ти ја на Дап че вић са ве ли ким 
там бу ра шким ор ке стром 
„Ро ман са“ али и „Пр ља ви 
ин спек тор Бла жа и кљу но ви“. 
Поп рок кон цер те упот пу ни ће 

бо га та га стро ном ска по ну да. 
Ма ни фе ста ци ја „Бе шка фест“ 
ре а ли зу је се у са рад њи са парт
нер ском оп шти ном Кар лсхулд 
из Ба вар ске у ци љу пре зен то
ва ња и афир ма ци је тра ди ци је, 
оби ча ја, кул ту ре и га стро но ми је 
Вој во ди не и Ба вар ске, као и 
њи хо вог ду го го ди шњег про жи
ма ња на овим про сто ри ма.

Ор га ни за то ри „Бе шка фе ста” 
су Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
оп шти не Ин ђи ја и За ви чај но 
дру штво „Ста ра Бе шка”, су ор га
ни за то ри КУД „Бран ко Ра ди че
вић”, Ме сна за јед ни ца „Бе шка“ 
и Дру штво за не го ва ње ду хов не 
кул ту ре и тра ди ци је „Ет но арт” 
из Ин ђи је, а по кро ви те љи 
Оп шти на Ин ђи ја и По кра јин ски 
се кре та ри јат за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство.

М. Ђ.
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ОВАН: 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. Тре нут
но пре и спи ту је свој од нос са бли
ском осо бом у же љи да се што 
бо ље раз у ме те.  

БИК: Ула же те ве ли ки 
на пор да оства ри те 
по зи тив не ре зул та те 
у свом про фе си о нал

ном из ра жа ва њу, али по сто је 
из не над не си ту а ци је ко је ре ме те 
ва ше пла но ве и по слов ну кон
цеп ци ју. По треб но је да се рас те
ре ти те од до дат них обе ве за. 
Скло ни сте че стим про ме на ма 
емо тив ног рас по ло же ња. При
жељ ку је те ви ше не жно сти. 

БЛИ ЗАН ЦИ: По слов
ни про бле ми са ко ји
ма се тре нут но су о ча
ва те зах те ва ју до дат

ни на пор или до бру кон цен тра ци
ју. Не ма по тре бе да ре а гу је те 
ис хи тре но и да пре це њу је те сво је 
мо гућ но сти пред око ли ном. Нај
бо ље је да пре пу сти те осо ба ма 
од по ве ре ња да од лу чу ју о не ким 
за јед нич ким ин те ре си ма. До бра 
љу бав на стра те ги ја под ра зу ме ва 
и спрем ност да се не пре кид но 
пре ва зи ла зе раз ли чи та огра ни
че ња кроз ко ја про ла зи те. 

РАК: Де лу је те ам би
ци о зно пред сво јом 
око ли ном и сви ма 
ја сно да је те до зна

ња, да не же ли те да вам се не ко 
су прот ста вља по би ло ко јој осно
ви. Па жљи во про це ни те си ту а
ци је ко је зах те ва ју не ки вид ри зи
ка или ве ће ула га ње нов ца. Нео
п ход на вам је по ро дич на хар мо
ни ја и не чи је при су ство ка ко 
би сте оства ри ли бо љу пси хо ло
шку рав но те жу. 

ЛАВ: Не ко вам да је 
ко ри сне ин фор ма ци
је и на та кав на чин 
вам по ма же да пра

вил ни је про це њу је те раз ли чи те 
по слов не мо гућ но сти  ко је има те 
на рас по ла га њу. Ја сно вам је да 
за јед нич ки до го во ри пред ста
вља ју по зи ти ван по мак у ре ша
ва њу ва жних по слов них и при
ват них или при ват них ин те ре са. 
Сло бод но из ра зи те не ка сво ја 
по ти сну та осе ћа ња или на ме ре. 

ДЕ ВИ ЦА: Не ко од 
са рад ни ка не ма 
до вољ но ин те ре со
ва ња да ис по шту је 

за јед нич ки по слов ни до го вор. 
Де лу је те за бри ну то због но вих 
ин фор ма ци ја и про ме на ко је 
на го ве шта ва ју ва ши са рад ни ци. 
Упор но по ку ша ва те у нај кра ћем 
ро ку да ре ши те не ке ве ли ке про
бле ме. Скло ни сте че стим про
ме на ма рас по ло же ња, као и дру
штва ко је при вла чи ва шу емо тив
ну па жњу. 

ВА ГА: 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. За тра жи те 
на вре ме до бар са вет од јед не 
ста ри је осо бе. На кра ју све ће се 
ре ши ти на до бар на чин или у 
ва шу ко рист. При жељ ку је те ви ше 
раз у ме ва ња и не жно сти у љу бав
ном од но су. Парт нер по не кад 
има не ке нео бич не иде је. 

ШКОР ПИ ЈА: Ак тив но 
уче ству је те у раз ли
чи тим пре го во ри ма, 
те по кре ће те ини ци ја

ти ву кад год за то по сто је до бри 
усло ви за не ку вр сту успе ха или 
до бит ка. Не оба зи ре те се мно го 
на не чи је ко мен та ре, по себ но 
кад они ни су у склад са ва шим 
основ ним опре де ље њем. 
Љу бав ни парт нер на вас де лу је 
вр ло ин спи ра тив но и на во ди вас 
на сло бод ни је из ра жа ва ње. 

СТРЕ ЛАЦ: 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 ра зно вр сне же ље. 

ЈА РАЦ: Са ве сно 
ис пу ња ва те свој део 
оба ве за и де лу је те 
ажур но при ли ком 

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

ВО ДО ЛИ ЈА: Уме те 
да про це ни те по вољ
ну си ту а ци ју на 
по слов ној сце ни и да 

осми сли те до бар на ступ или 
ре до след по те за пред са рад ни
ци ма. Обра ти те па жњу на мо гућ
но сти парт нер ског удру жи ва ња 
ко је има те. У љу бав ном жи во ту 
не мо же те да оста не те рав но ду
шни на не чи ји ути цај. Ла га но 
гу би те емо тив ну кон тро лу. 

РИ БЕ: 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. 

VREMEPLOV
31. ав густ

1290. Краљ Едвард I об ја вио 
про кла ма ци ју о про го ну Је вре
ја из Ен гле ске. 
1888. У Лон до ну на ђе но те ло 
Ме ри Ен По ли Ни колс, пр ве 
жр тве Џе ка Тр бо се ка. 

1. сеп тем бар
1939. Не мач ка без об ја ве ра та 
на па ла Пољ ску и ти ме по че ла 
Дру ги свет ски рат, ко ји је тра јао 
шест го ди на уз уче шће 61 
зе мље. По ги ну ло око 50 ми ли
о на љу ди, а ра ње но ви ше од 
35 ми ли о на. 
1969. Гру па офи ци ра с пу ков
ни ком Мо а ме ром Га да фи јем 
на че лу обо ри ла са вла сти кра
ља Ли би је Идри за I и про гла
си ла ре пу бли ку. 

2. сеп тем бар
1666. У по жа ру ко ји је че ти ри 
да на ха рао Лон до ном ва тре на 
сти хи ја го то во уни шти ла град. 
Стра да ле мно ге гра ђе ви не, 
ме ђу ко ји ма и ка те дра ла све
тог Па вла. 
1945. На па лу би аме рич ког 
рат ног бро да “Ми су ри” у То киј
ском за ли ву Ја пан ци пот пи са
ли без у слов ну ка пи ту ла ци ју у 
Дру гом свет ском ра ту. 

3. сеп тем бар
1931. Краљ Ју го сла ви је Алек
сан дар I Ка ра ђор ђе вић про гла
сио ок тро и сан Устав ко јим је 
оза ко ње на мо нар хи стич ка дик
та ту ра, уве де на 6. ја ну а ра 
1929. 
1943. Ис кр ца ва њем на Си ци
ли ју Осме бри тан ске ар ми је 
под ко ман дом филд мар ша ла 
Бер нар да Лоа Монт го ме ри ја 
по чео на пад са ве знич ких тру па 
на Ита ли ју у Дру гом свет ском 
ра ту.

4. сеп тем бар
1781. Шпан ски на се ље ни ци су 
осно ва ли “Град на ше го спе 
кра љи це ан ђе ла”, да на шњи 
Лос Ан ђе лес. 
1972. На Олим пиј ским игра ма 
у Мин хе ну аме рич ки пли вач 
Марк Шпиц осво јио је сед му 
ме да љу и ти ме по ста вио 
ре корд у осво је ним ме да ља ма 
на јед ној Олим пи ја ди. 

5. сеп тем бар
1997. У Кал ку ти умр ла Мај ка 
Те ре за, ми си о нар ка ко ја је 
жи вот по све ти ла си ро ма шни
ма и бо ле сни ма. За ху ма ни та
ни рад 1979. до би ла Но бе ло ву 
на гра ду за мир. Ал бан ка, ро ђе
на у Ско пљу, 1928. сту пи ла у 
Мај ке Бо жи је од Ло ре та у 
Ир ској, по том у Кал ку ти 1950. 
осно ва ла Се стре ми си о нар ке 
љу ба ви. 

6. сеп тем бар
1988. Је да на е сто го ди шњи 
де чак То мас Гре го ри по стао 
нај мла ђа осо ба ко ја је пре пли
ва ла Ла манш. Пли ва ње тра ја
ло 11 са ти и 54 ми ну та. 
1998. Умро ја пан ски филм ски 
ре ди тељ Аки ра Ку ро са ва. 
До бит ник два Оска ра за нај бо
љи ино стра ни филм. 

HOROSKOP

Сре да, 31. (18) ав густ 
Све ти му че ни ци Фпор и Ла вр; 
Пре по доб ни Јо ван Рил ски

Че твр так, 1. сеп тем бар
(19. ав густ) 

Све ти му че ник Ан дреј Стра ти
лат и оста ли

Пе так, 2. сеп тем бар
(20. ав густ) 

Све ти про рок Са му и ло; Све ти 
свешт муч. Фи лип Ира клиј ски

Су бо та, 3. сеп тем бар
(21. ав густ) 

Св.ап.Та деј; Св муч. Ва са са 
де цом; Св.свешт муч. Ра фа и ло 
Ши ша то вач ки

Не де ља, 4. сеп тем бар
(22. ав густ) 

Све ти му че ник Ага то ник; Св. 
све ште но муч. Го разд, Епи скоп 
че шки

По не де љак, 5. сеп тем бар
(23. ав густ) 

Све ти свешт муч. Ири неј; Све ти. 
му че ник Луп (Ода ни је Ус пе ни ја)

Уто рак, 6. сеп тем бар
(24. ав густ) 

Све ти све ште но му че ник Ев ти
хи је; Све та му че ни ца Си ра

Crkveni
kalendar

Ко лач са
шљи ва ма

Са стој ци: 400 г ше ће ра, 5 ја ја, 
400 г бра шна, 1 ке си ца пра шка за 
пе ци во, 300 мл уља, 12 ка ши ка 
мле ка, 50 г ше ће ра у пра ху, 500 г 
очи шће њих шљи ва.

При пре ма: Уму ти те мик се ром 
ше ћер и ја ја, па до дај те про се ја но 
бра шно са пра шком за пе ци во, 
мле ко и уље и све сје ди ни те. 
До би је ну сме су си пај те у ка луп 
об ло жен пек па пи ром, па од о зго 
по ре ђај те очи шће не шљи ве. Пе ци
те у за гре ја ној рер ни око 40 ми ну та 
на 200 сте пе ни. Пе че ни ко лач 
по спи те по же љи ше ће ром у пра ху.

• Ни ко се ни ко ме ни је 
де сио слу чај но.
• Кло ни те се не га тив них 
љу ди. Они има ју про
блем за сва ко ре ше ње.
• Ако ра диш за жи вот 
за што се уби јаш од 
по сла?
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ФK „БУ ДУЋ НОСТ“ ИЗ СА ЛА ША НО ЋАЈ СКОГ, НО ВИ ЧЛАН И ТРЕ НУТ НИ ЛИ ДЕР 
СРЕМ СКЕ ЛИ ГЕ

Са ла шча ни ко ло во ђе
Срем ске ли ге

Упр кос пре ла ску у ни жи так ми чар ски ранг, у Са ла шу Но ћај ском овог ле та оформ ље
на је ква ли тет на фуд бал ска еки па – спој мла до сти и ис ку ства, ко ја у од лич ној фор ми 
за по чи ње но во так ми че ње па ни је ис кљу че на мо гућ ност да се бо ре за по вра так у 
Вој во ђан ску фуд бал ску ли гу

Еки па „Бу дућ но сти“ из Са ла ша Но ћај
ског ове так ми чар ске се зо не пре се ли ла 
се из Вој во ђан ске фуд бал ске ли ге – „Југ“ 
у ни жи так ми чар ски ранг – Срем ску ли гу у 
ко јој тре нут но до ми ни ра са мак си мал ним 
учин ком из пр ва три пр вен стве на ко ла. У 
пр вом ко лу са вла дан је „Пар ти зан“ из 
Ви то је ва ца, по том „Гра ни чар“ из Ку зми на, 
а про шлог ви кен да цео плен је на кон 
ре зул та та 1:2 до нет са го сто ва ња „Хај ду
ку“ из Ви шњи ће ва. 

Ка ко обич но би ва у си ту а ци ја ма кад 
еки па “ис па да“ из ли ге, пред клу бом из 
Са ла ша Но ћај ског то ком лет ње па у зе 
би ле су мно го број не не до у ми це и про бле
ми са пи та њи ма ка ко функ ци о ни са ти, 
офор ми ти но ви тим и де фи ни са ти ам би
ци је у на сту па ју ћој се зо ни. По је ди ни ис ку
сни игра чи на пу сти ли су клуб па се при
сту пи ло ан га жо ва њу но вих фуд ба ле ра. 
Тај по сао је, ка ко ства ри сад из гле да ју, 
ура ђен до бро. Иа ко је тек по че так пр вен
ства, так ми чар ски апе ти ти упра ве и 
струч ног шта ба „Бу дућ но сти“ мо гли би се 
уве ћа ти и усме ри ти ка ко нач ном пла сма
ну у врх та бе ле, а мо жда и по вра так у 
че тво ро ли га шко фуд бал ско дру штво. 
Пла во – бе ле су то ком ле та на пу сти ли 
Дра го слав Чу пић, Ни ко ла Чо ња гић, Мар
ко Ма ли но вић и Игор Гр бић, ко ји су пре
шли у ла ћа рач ки ЛСК, док су Алек сан дар 

Јан ко вић и Ду шко Ми ло ше вић оти шли у 
су сед но „Под ри ње“. Да ни јел Би је лић је 
по ја чао тим из Срем ске Ра че, а у ре до ве 
ми тро вач ког „Рад нич ког“ са по зај ми це се 
вра тио Ни ко ла Гру јић. У та бор Са ла шча
на до шли су Ду шан Па вло вић, Ла зар 
Ђур ђе вић, Не над Ми а и ло вић из „Под ри
ња“, гол ман Алек са Ко плић из бе ше но
вач ког БСК – а, Ми тар Јан ко вић и Ми лош 
Је сре тић из ра ден ко вић ког „Бор ца“ и 
Во ји слав Ра да ко вић из рум ског „Сло ве
на“. Еки пи је при кљу чен и ка дет Сте фан 
Ђу кић. У нај бо љој по ста ви Са ла шча на 

ове се зо не игра ју још Де спот Ста ни ву ко
вић, Дра гу тин Ра до са вље вић, Вла ди мир 
Јеф тић, ка пи тен Ва ња Ро го, Бо јан При јић, 
Ср ђан Јеф тић, Слав ко Си мо вље вић, 
Не ма ња Вла ди са вље вић, Мир ко До бо и 
Фи лип Ве лич ко вић.

Пред сед ник „Бу дућ но сти“ Мар ко Си мић 
за до во љан је на чи ном на ко ји су иза бра
ни ци ше фа струч ног шта ба Алек сан дра 
Со ко ло ви ћа за по че ли так ми че ње у Срем
ској ли ги.

– Очи глед но је да игра мо до бро и да 
има мо до бру еки пу. То смо по ка за ли и на 

Тре нер Ми лан Ми нић са де лом ка дет ског ти ма „Бу дућ но сти“

У на сто ја њу да из сво је сре ди не обез
бе де играч ки ка дар за бу дућ ност, клуб је 
ин тен зи ви рао рад са мла дим игра чи ма. 
Ка де ти „Бу дућ но сти“ успе шно су про те
кле се зо не игра ли у сво јој так ми чар ској 
ли ги и освој ли дру го , а од апри ла ове 
го ди не по но во функ ци о ни ше шко ла 
фуд ба ла за нај мла ђе. Са че тр де се так 
кли на ца и ка де та тре нут но ра де тре не
ри Ра до сав Си мић, Ми лан Ми нић и тре
нер гол ма на Иван Чу пић.

– Тре нут но ра ди мо са три де се так 
де ча ка од 2010. до 2016. го ди шта, а 

пре у зе ли смо и два де се так ка де та. 
Ве ћи ном су то де ца из се ла или око ли
не. Сад има мо три или че ти ри де ча ка од 
2005. до 2007. Го ди не, ко ји су пе ср спек
тив ни да уђу у пр ви тим. Мла ди игра чи 
су ре дов ни на тре нин зи ма, до бро ра де 
и слу ша ју, ка же тре нер Ми нић, бив ши 
пр во ти мац „Бу дућ но сти“, ко ји већ не ко
ли ко го ди на ра ди са под млат ком клу ба. 

Ка дет ска се лек ци ја из Са ла ша Но ћај
ског по че ла је Срем ску ка дет ску ли гу, а 
тре нер Ми нић оче ку је ви сок пла сман на 
јед но од пр ва три ме ста. 

Шко ло ва ње кан ди да та за пр ви тим
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по след њој утак ми ци у Ви шњи ће ву. Као 
што је по зна то, ми смо про шле се зо не 
пре шли у ни жи ранг так ми че ња и ни је нам 
као клу бу би ло ла ко да се опо ра ви мо и 
при пре ми мо за на ред но так ми че ње. Има
ли смо ве о ма мла ду еки пу и утак ми це смо 
по чи ња ли са пет до шест игра ча ис под 20 
го ди на. У овој па у зи не ки мла ди игра чи су 
оти шли, а ми смо се тру ди ли да до ве де мо 
по ја ча ња у на ме ри да ство ри мо ре спек та
бил ну еки пу ко ја би би ла спој мла до сти и 
ис ку ства. Са ових не ко ли ко ис ку сних игра
ча има мо озбиљ ну еки пу за овај ранг так
ми че ња и ми слим да не ће би ти про бле ма 
да на кра ју бу де мо у пр ве три еки пе. 
На пра ви ће мо но ви пре сек на зим ској па у
зи, па не бих ис кљу чио мо гућ ност да се 
бо ри мо за по вра так у Вој во ђан ску ли гу, 
ка же пр ви чо век клу ба, ко ји ин си сти ра на 
афир ма ци ји и ра ду са мла дим фуд ба ле
ри ма ро ђе ним 2004. го ди не и ка сни је. 

Мар ко Си мић под се ћа да клуб има 
по др шку ло кал не са мо у пра ве, спорт ског 
са ве за Гра да али и фи на сиј ску пот по ру у 
ви ду соп стве них сред ста ва, по је ди них 
спон зо ра и ме шта на се ла.  

Д. Мо стар лић

Дра гу ти на Ра до са вље ви ћа, цен тар
хал фа и јед ног од нај и ску сни јих игра ча 
„Бу дућ но сти“, за мо ли ли смо да на чи ни 
кра так пре сек по чет ка пр вен ства.

– Ат мос фе ра у еки пи је од лич на. Тре
ни ра мо вред но и при стој но. Ни смо 
оп те ре ће ни не ка квим ре зул та ти ма и 
ам би ци ја ма, али же ли мо да игра мо 
рас те ре ће но и да се до бро осе ћа мо. 
Же ли мо да се так ми чи мо це ле се зо не и 
да бу де мо кон ку рент ни, а ако то до не се 
и до бар пла сман, тим бо ље. С тим у 
ве зи су и ови до бри ре зул та ти. На ша 
игра на по чет ку пр вен ства би ла је про
мен љи ва. Би ло је до брих фа за са 
ве ли ким бро јем при ли ка, али је би ло и 
ло ших мо ме на та ко је тре ба да по пра
ви мо. У не ким си ту а ци ја ма и сре ћа нас 
је по гле да ла. Осно ву овог ти ма чи не 
игра чи из са мог ме ста и око ли не ко ји су 
ов де не ко ли ко го ди на, та ко да игра мо 
тим ски, ко лек тив но као до бар спој мла
до сти и ис ку ства, ка же Ра до са вље вић.

Ат мос фе ра у 
еки пи од лич на

Дра гу тин Ра до са вље вић

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

200 па ри ко пач ки за 
нај мла ђе фуд ба ле ре

У пе так, 26. ав гу ста, у про сто ри ја ма Са
ве за спор то ва оп шти не Ин ђи ја пред став
ни ци ма свих се о ских фуд бал ских клу бо
ва уру че на је вред на спорт ска опре ма. 
Оп шти на Ин ђи ја из дво ји ла је три ми ли о
на ди на ра за на бав ку укуп но 200 па ри ко
пач ки на ме ње них де ци и мла ди ма, ко ји 
тре ни ра ју фуд бал у се о ским клу бо ви ма. 
Сва ки спорт ски ко лек тив до био је по 20 
па ри ко пач ки.

Ка ко је ис та као Ду шан Ста рац из Фуд
бал ског клу ба „По лет“ Но ви Кар лов ци, 
за хва љу ју ћи по др шци и ула га њи ма Оп
шти не Ин ђи ја и Са ве за спор то ва, пре 
не ко ли ко ме се ци су офор ми ли пи о нир
ску сек ци ју ко ја оку пља де цу од пет до 
11 го ди на.

– Ве о ма смо за хвал ни пред сед ни
ку Оп шти не и пред став ни ци ма Са ве за 
спор то ва оп шти не Ин ђи ја на по мо ћи ко ју 
пру жа ју на шем спорт ском ко лек ти ву. Ко
пач ке ко је смо до би ли ве о ма су зна чај
не за де цу ко ја тре ни ра ју у на шем клу бу. 
Вр хун ског су ква ли те та и њи ма ће би ти 
под сти цај да и да ље тре ни ра ју  ис та као 
је Са мац то ком по де ле спорт ске опре ме.

Пред став ни ци Са ве за спо р то ва за хва
ли ли су се пред сед ни ку Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди ми ру Га ку, ко ји је обез бе дио сред
ства за на бав ку спорт ске опре ме за се о
ске фуд бал ске клу бо ве. 

Љу бо мир Ко ва че вић, се кре тар Са ве
за спор то ва оп шти не Ин ђи ја, под се тио је 
при сут не да је за јед нич ки циљ да се на 
све на чи не по мог не спорт ским ор га ни за
ци ја ма у на се ље ним ме сти ма оп шти не 
Ин ђи ја ка ко би се, пре све га, нај мла ђи 
ба ви ли спо р том.

– Је ди на за ни ма ци ја де ци на се лу је 
фуд бал, та ко да је на ша ми си ја да их на 
не ки на чин ани ми ра мо и за др жи мо. Ни су 
сви ро ди те љи у мо гућ но сти да при у ште 
де ци но ве ко пач ке и нео п ход ну спорт ску 
опре му ко ја ко шта и до 30 хи ља да ди на
ра ис та као је Љу бо мир Ко ва че вић. 

Он је до дао да је на де ци оста ло да се 
тру де и пре да но ра де, а то ће се ка сни је 
ис пла ти ти.

Ко ва че вић је на кра ју под се тио да је 
ове го ди не бу џет за спо рт у Оп шти ни Ин
ђи ја на исто риј ском мак си му му и да из
но си 200 ми ли о на ди на ра. М.Ђ.

По де ла спорт ске опре ме се о ским клу бо вима

Ру ко ме та ши це ин ђиј ског „Же ле зни ча
ра“ до жи ве ле су по раз у пр вој при ја тељ
ској утак ми ци, ко ја је од и гра на у 26. ав
гу ста у ма ђар ском гра ду Бе ке шча би. Оне 
су по ра же не од исто и ме ног клу ба ко ји је 
од мах на стар ту утак ми це сте као ре зул
тат ску пред ност. Ин ђин чан ке су пр ви гол 
по сти гле тек у сед мом ми ну ту ме ча, код 
ре зул та та 3:1. Усле ди ла је се ри ја го ло
ва до ма ћих игра чи ца па је дво ци фре на 
пред ност сте че на у 23. ми ну ту, 12: 2. 

У на став ку ме ча, ви ђе на је не што ефи
ка сни ја игра „Же ле зни ча ра“ и на од мор 

се оти шло са ре зул та том 15:8. Дру ги део 
игре је про ти цао у слич ном рит му па су 
до ма ће игра чи це за бе ле жи ле си гур ну по
бе ду, 34:26. Нај е фи ка сни ја код до ма ћих, 
са се дам по стиг ну тих го ло ва, би ла је Ма
ри ја Ла ни стан ти, док је у еки пи „Же ље“ 
исти број го ло ва по сти гла Ду ња Та бак.

На при ја тељ ском су сре ту у Ма ђар ској, 
за ЖРК „Же ле зни чар“ игра ле су Жак, 
Ча врић, Та бак, Зо рић, Ко ва чић, Па у нић, 
Ота ше вић, Си мић, Жив ков , Чин ку, Ло
врић, Иг ња то вић, Обре но вић, Јо ва но вић, 
Ва сиљ ко вић и Те шић. М.Ђ.

РК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“

По раз у Ма ђар ској
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Од бој ка шка еки па Град
ског жен ског од бој ка шког 
клу ба „Срем“ из Срем ске 
Ми тро ви це од по чет ка ав гу
ста при пре ма се за на ред ну 
так ми чар ску се зо ну у од бој
ка шкој Су пер ли ги Ср би је. За 
игра чи це „Сре ма“ тре нут но 
је нај те жа фа за при пре ма у 
ко јој се под тре нер ском па
ли цом Мир ја не Му су лин и 
кон ди ци о ног тре не ра Ми ла
на Чу то ви ћа по сте пе но ра ди 
на фи зич кој при пре ми ка ко 
би еки па у нај бо љиј фор ми 
до че ка ла по че так пр вен ства 
у дру гој по ло ви ни ок то бра. 
Ком би ну је се рад у са ли и 
те ре та ни. Осим што су тре
не ри и по је ди не пр во тим ке 
„Сре ма“ то ком лет њих ме се
ци има ле ре пре зен та тив не 
оба ве зе, је ди ни срем ско ми
тро вач ки су пер ли гаш пре тр
пео је и зна чај не пер со нал не 
про ме не. Као за ме на за де
вој ке ко је су на у и сти ле клуб 
ан га жо ва не су но ве игра чи це 
ко је је по треб но „укло пи ти“ у 
на чин ра да и тра же ни стил 
од бој ка шке игре. Из „Сре ма“ 
је овог ле та оти шло не ко ли
ко стан дард них пр во тим ки 
као што су Ка та ри на Лу кић, 
Ана Та дић, Ми на Дра го вић, 
Ана Је ко вић и Иси до ра Бер
ба то вић. У ме ђу вре ме ну, на 
по зи ци ју тех ни ча ра, до шла је 
Дра га на Сте ва но вић – дру ги 
ди зач и ре пре зен та тив ка Бо
сне и Хер це го ви не. На ме
сту ко рек то ра сле де ће се зо
не би ће две но ве игра чи це, 
Ми ња Дра шко вић из „Рад
нич ког“ и Ана Са вић ко ја је 
до шла из Но вог Са да, као и 
сред њи бло кер Ти ја на Јо ва
но вић. Ми ли ца Жи ва но вић је 
по врат ник из „Спар та ка“, док 
ће на по зи ци ји ли бе ра игра ти 
Љу би ца Дап че вић. Еки пи је 

при кљу че но и не ко ли ко игра
чи ца из „дру гог“ са ста ва ка ко 
би по сте пе но сти ца ле ис ку
ство су пер ли га шких тре нин га 
и оба ве за. На рав но, обим и 
ква ли тет по ја ча ња усло вље

ни су у ве ћи ни клу бо ва њи хо
вим фи нан сиј ским и ма те ри
јал ним мо гућ но сти ма 

– При пре ме се за са да од
ви ја ју пре ма пред ви ђе ном 
пла ну, с об зи ром на то да смо 

због ре пре зен та тив них оба
ве за не ким игра чи ца ма омо
гу ћи ли па у зу. Има мо до ста 
про ме на и но вих игра чи ца 
ко је мо жда ни су та ко ис ку сне 
као де вој ке ко је су оти шле 

ОД БОЈ КА ШИ ЦЕ „СРЕ МА“ ПРИ ПРЕ МА ЈУ СЕ ЗА НО ВУ СУ ПЕР ЛИ ГА ШКУ СЕ ЗО НУ

Циљ је оп ста нак
у дру штву нај бо љих

Успе шна се зо на ка дет ки ња Ср би је
Иза жен ске ка дет ске ре пре зен та ци је 

Ср би је је успе шна лет ња се зо на. Нај
пре су три јум фо ва ле на Бал кан ском пр
вен ству у Вра њу, а по том су кра јем ју ла 
осво ји ле че твр то ме сто на Европ ском 
шам пи о на ту у Че шкој. Се лек тор ка дет
ске ре пре зен та ци је упра во је Мир ја на 
Му су лин, а у дре су на ци о нал не се лек
ци је игра ле су Ана Ми хај ло вић, Јо ва на 
Ан тић, Ми на Ста но је вић и Со ња Да ни
ло вић, са да шње и бив ше од бој ка ши це 
„Сре ма“. Ана Ми хај ло вић би ла је МВП 
играч Бал кан ског пр вен ства. Упр кос 

крај ње до ми нант ном из да њу на Европ
ском пр вен ству у сво јој так ми чар ској 
гру пи, мла де ре пе ре зен та тив ке Ср би је 
по кле кле су у за вр шним утак ми ца ма и 
по сле по ра за од Не мач ке из ма кла им је 
брон за на ме да ља.

– Од лич но смо игра ли у гру пи и оста
је , јер ми слим да смо за слу жи ли ме да
љу. Мо жда смо би ли пре ви ше „стег ну ти“ 
кад смо до шли до по лу фи на ла и по сле 
не срећ ног по ра за од Тур ске ре зул та том 
3:2 би ли смо не на ки на чин па ра ли са ни 
и од лу чу ју ћу утак ми цу за тре ће ме сто 

ни смо од и гра ли на оче ки ва ном ни воу. 
Пла ти ле смо да нак не ис ку ству и нер во
зи, ко ји су се по ја ви ли кад ни је тре ба ло. 
Сва ка ко, ово је јед на ле па и ква ли тет на 
ге не ра ци ја у ко јој има и до ста Ми тров
чан ки и ко ја се сво јим ре зул та том пла
си ра ла на Европ ске олим пиј ске игре 
мла дих и сле де ће Свет ско пр вен ство. 
Ми слим да ће мо би ти кон ку рент ни за 
сам врх ових так ми че ња и да ће нам ово 
би ти на ук ка ко тре ба да има мо мир но ћу 
да би смо успе шно за вр ши ли не што што 
смо за по че ли, ка же се лек тор Му су лин.

На по ран рад у те ре та ни ха ле „Пин ки“
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из клу ба, али има ју до вољ
но енер ги је и ја се на дам да 
ће кроз је дан озби љан рад 
оне на пре до ва ти и до сти ћи 
озби љан ни во ко ји ће нам 
омо гу ћи ти да су пер ли га шки 
ста у тус за др жи мо и сле де ће 
се зо не. По ред но вих игра чи
ца, оче ку је мо још не ка по ја
ча ња па се на дам да ће мо 
уско ро на пра ви ти ква ли те тан 
играч ки ро стер за по че так 
пр вен ства. На сто ја ће мо да 
се на при мач кој по зи ци ји до
дат но по ја ча мо. Ана Ми хај ло
вић и Ду ња Гра бић чи ни ће ту 
при мач ку ди ја го на лу, али оне 
не ма ју до вољ но ис ку ства, па 
не би смо же ле ли да „из го ре“ 
у ве ли кој же љи и од го вор но
сти пре ма ре зул та ту, ко ји ће 
си гур но по сто ја ти и ове се зо
не, ка же шеф струч ног шта ба 
Мир ја на Му су лин. 

Пре ма ње ним са зна њи
ма, мно ге су пер ли га шке еки
пе, по пут „Цр ве не зве зде“, 
„Спар та ка“, ти мо ва из Уба 
или Ста ре Па зо ве озбиљ но 
су се по ја ча ле и оче ки ва но је 
да се у вр ху та бе ле, по ква
ли те ту и ре зул та ти ма, одво је 
три до че ти ри жен ска од бој
ка шка ти ма. Иа ко Мир ја на 
Му су лин сма тра да на овом 
ни воу так ми че ња ис ку ство 
игра пр во ра зред ну уло гу, 
еки па „Сре ма“ про те кле се зо
не би ла је јед на од нај мла ђих 
у ли ги и та ко ће, бар кад је у 
пи та њу пр ва по ста ва, би ти и 
на ред не се зо не. Под се ти мо 
да у мла ђим, тро феј ним ка
те го ри ја ма Ми тров чан ки има 
из у зет но ква ли тет них игра
чи ца.

– Ми слим да ће мо по ред 
Су пер ли га ша из Но вог Са да 
и Ба тај ни це мо жда има ти и 
нај не и ску сни ју еки пу али за
то нам пред сто ји не у мо ран 
рад и то је сва ка ко мо тив ко ји 
ин спи ри ше да се на пра ви не
што бо ље и ви ше. Нај бо љи 
по ка за тељ ра да у клу бу је 
чи ње ни ца да на ше игра чи це 
увек тра же клу бо ви са ве
ли ким ам би ци ја ма. За слу га 
ком плет ног струч ног шта ба 
и упра ве клу ба је у то ме што 
Ми тро ви ца за и ста има сјај ну 
шко лу жен ске од бој ке. Оста
је са мо да по ра ди мо на то ме 
да у играч ком сми слу бу де мо 
ста бил ни ји, од но сно, да на
пра ви мо и за др жи мо кон ти
ни у тет до брих ига ра, ре кла 
је тре нер Му су лин. Она на
гла ша ва да је циљ клу ба у 
на сту па ју ћој се зо ни оста нак 
у дру штву нај бо љих, ве ро
ват но као и про те кле се зо не 
у дру гом де лу та бе ле, с тим 
што је пре по чет ка пр вен ства 
те шко ре ћи ко је ће еки пе би
ти нај ста бил ни је и обез бе ди
ти си гу ран оп ста нак.

Д. Мо стар лић

ПЕ ТО КО ЛО „MOZ ZART BET“ ПР ВЕ ЛИ ГЕ СР БИ ЈЕ У ФУД БА ЛУ

Лоп те „Рад нич ког“
и да ље не ће у гол
ФК „Рад нич ки“ Срем ска Ми тро ви ца – ОФК „Вр шац“ Вр шац 0:0

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, 
Ми о дра го вић, Абу ба кар, Га јић, 
С. Илић (Ри сто вић од 90. мин), 
С. Ко ва че вић (Про тић од 64. 
мин), Мар ја но вић, Ра кић (М. 
Ко ва че вић од 46. мин), Обу ја 
(Пе тро вић од 64. мин), Ми лин
ко вић (Гр бо вић од 69. мин) , В. 
Илић.Тре нер: Де јан Ни ко лић

ОФК „Вр шац“: Мар ко вић, 
Пе трић (Ма жић од 68. мин), 
Ми ли во је вић (Ивић од 46. 
мин), Грек, Илић (Де лић од 
79. мин), Па влов, Ла за рев ски 
(Па је вић од 82. мин), Тер зић, 
Ву јић, Ка ди је вић, Мр шун. Тре
нер: Не над Ми ја и ло вић

Су ди ја: Мар ко Гња то вић, по
моћ ни ци Јо ва но вић, Ђу рић.

Жу ти кар то ни : Обу ја, Мар
ја но вић („Рад нич ки“), Ми ло
је вић, Пе трић, Грек, Па је вић, 
Ма жић („Вр шац“)

Цр ве ни кар тон: Абу ба кар 
(„Рад нич ки“)

Још јед на не е фи ка сна фуд
бал ска пред ста ва ко ја ни је за
до во љи ла оче ки ва ња пу бли ке 
ви ђе на је про те кле су бо те, 27. 
ав гу ста на срем ско ми тро вач
кој „Агро па пук аре ни“. До ма ћа 
еки па „Рад нич ког“ по ка за ла је 
ви ше од Ба на ћа на, али и то 
да про бле ми са за вр шни цом 
на па да и ре а ли за ци јом ни су 
пре ва зи ђе ни. Го сту ју ћи тим из 
Вр шца, од ко га се ви ше оче
ки ва ло с об зи ром на три прет
ход но оства ре не по бе де, сход
но при ка за ној игри мо же би ти 
за до во љан осво је ним бо дом. 
То ком пр вог де ла игре, го то во 
да ни је би ло си ту а ци ја ко је за
вре ђу ју озбиљ ни ју па жњу. Не
што агил ни ји у на па ду до ма

ћи на на крил ној по зи ци ји био 
је Обу ја Пи ус, али у не ко ли ко 
на вра та ње го ве лоп те ни су би
ле упо тре бљи ве ми тро вач ким 
на па да чи ма. Дру го по лу вре ме 
по че ло је про пу ште ном шан
сом „Рад нич ког“ да би већ у 
54. ми ну ту раз и гра ни Сте фан 
Илић не спрет но за хва тио јед
ну лоп ту у пе тер цу про тив ни
ка. У 60. ми ну ту су ди ја је по сле 
пре кр ша ја Са ди ка Абу ба ка ра 
над Алек сан дром Ка ди је ви
ћем, што пе ру „Рад нич ког“ до
де лио дру ги жу ти, од но сно 
цр ве ни кар тон. Број ча но хен
ди ке пи ра ни до ма ћи ни ипак су 
до кра ја ме ча би ли агил ни ји. У 
70. Ми ну ту, из не над на шан са 
ука за ла се де вет ки до ма ћи
на Мар ку Ко ва че ви ћу по сле 
че га је усле дио обе ћа ва ју ћи 
кон тра на пад Вр шча на, ко ји се 
за вр шио из би је ном лоп том у 
кор нер. Сте фан Илић је у 82. 
ми ну ту про пу стио да ефи ка
сно пла си ра лоп ту по ред ис
тр ча лог гол ма на „Вр шца“, а 
при ли ку је имао и по сле јед ног 
кор не ра при кра ју ме ча ка да је 
лоп та из шу та гла вом оти шла 
пре ко го ла. Илић је био до ми
нан тан играч и у по след њих 
не ко ли ко ми ну та ка да је из бо
рио сло бо дан уда рац, али су 
мре же обе еки пе до по след
њег су диј ског зви жду ка оста ле 
не так ну те. Ина че, утак ми ца је 
би ла чвр ста, на мо мен те на пе
та са мно го ду е ла, а по је ди не 
су диј ске од лу ке то ком ме ча 
на и ла зи ле су на гла сно не го
до ва ње до ма ће пу бли ке.

Са осво је ним бо дом из овог 
ме ча еки па „Рад нич ког“ у на

ред ном ко лу, у сре ду, 31. ав гу
ста до че ку је ша бач ку „Ма чву“, 
а Ми тро вач ка пу бли ка још увек 
оче ку је пр ви три јумф цр ве них 
са „Хе сне“. 

– Пре ма мом ми шље њу, ово 
је ово оче ки ва на, ве о ма твр
да и те шка утак ми ца са до
ста ду е ла и тр ча ња. Ми смо 
до не кле то и при пре ма ли и 
оче ки ва ли. За до во љан сам са 
сва ким бо дом ко ји осво ји мо у 
овом пр вен ству, ре као је тре
нер го сти ју на по ми њу ћи да је 
ово нај ре ал ни ји ре зул тат иа ко 
ње го ва еки па ни је ис ко ри сти
ла пред ност игра ча ви ше, а 
Ми тров ча ни су у том пе ри о ду 
има ли и нај бо ље шан се за гол. 

Стра тег „Рад нич ког“ Де јан 
Ни ко лић сма тра да је утак ми
ца би ла оче ки ва но те шка, јер 
је пред ње го вом еки пом био 
им пе ра тив по бе де, ко ја би еки
пи ули ла нео п ход но са мо по у
зда ње.

– Еки па из Вр шца си гур но 
ни је слу чај но ту где је сте. То 
је так ми чар ска и ди сци пли но
ва на еки па ко ја мно го тр чи. Ми 
смо има ли не ке сво је шан се и 
си ту а ци је у ко ји ма смо мо ра ли 
бо ље да ре а гу је мо, на ро чи то 
у дру гом по лу вре ме ну где смо 
има ли три до бре си ту а ци је и 
ре ал но, тре ба ло да да мо гол 
и до би је мо мо тив и ве ћу же љу 
да од бра ни мо то вођ ство и за
бе ле жи мо пр ву по бе ду, ре као 
је тре нер Ни ко лић, на по ми њу
ћи да упр кос то ме што је еки па 
део ме ча игра ла са игра чем 
ма ње, оста је жал за про пу ште
ном при ли ком за по бе ду.

Д. Мо стар лић

АК „СИР МИ УМ“
Жен ска шта фе та тре ћа у Вој во ди ни

Атлет ски клуб „Сир ми ум“ био 
је прет про шлог ви кен да успе шан 
до ма ћин Пр вен ства Вој во ди не за 
мла де пи о ни ре. Жен ска шта фе та 
овог клу ба на 4 x100 ме та ра осво
ји ла је брон за ну ме да љу. Ана Кр
ти нић, Со фи ја Стој шић и Де ја на 
Тур чан пред ста вља ју са свим но ву 
енер ги ју „Сир ми у ма“ и од њих се у 
бу дућ но сти оче ку је да бу ду око сни
ца ми тро вач ког тро феј ног клу ба.

Де ја на до ла зи из Ши да на тре
нин ге код Го ра на Хо до бе и из да на 
у дан на пре ду је у ди сци пли ни пре
по на и ско ко ва. Ана Кр ти нић је све 
бо ља у ско ку у даљ, а Со фи ја Стој
шић је већ се до ка за ла у ди сци пли
на ма 200 и 300 ме та ра.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Још увек
не спрем ни за ели ту

Вла дан Ми ло је вић, не ка да шњи 
тре нер Цр ве не Зве зде, ко ји је 
наш тим два пу та увео у Ли гу 

шам пи о на, јед ном при ли ком је дао 
тач ну и пот пу ну ди јаг но зу на шег клуп
ског фуд ба ла. Го во ре ћи о фи зич кој 
спре ми на ших игра ча, на гла сио је 
ка ко их уни шта ва ју утак ми це у до ма
ћем пр вен ству. Јед но став но, сви ко ји 
игра ју про тив Зве зде или Пар ти за на, 
по вла че се на сво ју по ло ви ну и по ста
вља ју сво ју од бра ну та ко да при ме 
што ма ње го ло ва. У та квим окол но
сти ма, игра чи два на ша нај ве ћа клу ба 
не мо ра ју мно го да тр че, а не ма ју про
стор за пун спринт. Он да до ђу на ред 
утак ми це у Евро пи, а на ши па да ју по 
те ре ну као му ве јер не ма ју сна ге.

Ми ло је је био све стан то га. Ка ко је 
он ус пео она ко да на шпа ну је еки пу, 
ствар но не знам, али знам да је би ло 
ми ли на гле да ти Зве зду тих го ди на. 
Ни је то био бог зна ка кав атрак ти ван 
фуд бал, али се тр ча ло и сва ко је знао 
сво је ме сто на те ре ну. Так тич ки бес
пре кор но.

Не ко ли ко го ди на ка сни је ње гов 
на след ник на клу пи цр ве но – бе лих 
Де ки Стан ко вић, по тре ћи пут за ре дом 
не успе ва да се до мог не Ли ге шам пи
о на. Иа ко је на спрам се бе имао мно го 
лак ше про тив ни ке у ква ли фи ка ци ја ма 
у од но су на Ми ло је ви ћа, Стан ко ви ћу 
је по но во ус пе ло да ома не ка да је нај
по треб ни је.

Ово га пу та, срп ски тим је до био по 
там бу ри од изра ел ског Ма ка би ја, 

ре кло би се пот пу но за слу же но. Је сте 
не срећ на окол ност при ми ти два го ла у 
на док на ди у Бе о гра ду, али чи ње ни ца 
је да је Зве зда од и гра ла ка та стро фал
но дру го по лу вре ме и у го сти ма и код 
ку ће. Раз лог је, по го ди ће те – фи зич ка 

ин фе ри ор ност у од но су на про тив ни
ка. Сва ко ко је гле дао утак ми цу у Бе о
гра ду мо гао је да при ме ти ка ко се 
Зве зди ни игра чи ву ку по те ре ну у дру
гом де лу ме ча. По ста вља се ло гич но 
пи та ње, шта је Стан ко вић ра дио са 
сво јом еки пом сво ово вре ме и на ко ји 
на чин је ми слио да уђе у Ли гу шам пи

о на. И за што се ко ји мој од ла жу то ли
ке утак ми це ве чи тих у до ма ћем пр вен
ству ка да ови сва ка ко не мо гу да трче. 
Ено и Пар ти зан је у два ме ча до био 
че ти ри го ла од не ких мал те шких ин ди
ја на ца. Сра мо та.

Би ло ка ко би ло, Де ки је до био пе да
лу. Или је дао кор пу. Не знам ни ја. 
Углав ном, не ду го по сле ис па да ња од 
Ма ка би ја, јав но сти је пред ста вљен 
но ви тре нер Цр ве не Зве зде – Ми лош 
Ми ло је вић. Мо рам при зна ти да ми је 
по ма ло чуд на та екс пре сна ро ка да на 
клу пи на шег ти ма, као да је већ све 
уна пред би ло по зна то и до го во ре но. 
Ма да Стан ко вић ни је та ко де ло вао у 
раз го во ру са но ви на ри ма пре и по сле 
ме ча.

Ми ло је вић је, ина че, крај ње 
за ни мљи во ре ше ње на клу пи 
цр ве но – бе лих. Уз ис ку ство 

ко је је сте као ра де ћи у Скан ди на ви ји, 
тач ни је Ислан ду и Швед ској, мо гао би 
до не ти не што но во у наш фуд бал, с 
об зи ром на то да се ра ди о тре не ру 
ко ји при па да мла ђој ге не ра ци ји. У 
вре ме ка да се овај број на ђе на ки о
сци ма, мла ди стра тег ће већ има ти 
шан су да до ка же ква ли тет у ве чи том 
дер би ју. Ка ко год да се за вр ши утак
ми ца, јед но је си гур но – и Зве зда и 
Пар ти зан има ју при ли ку да се сле де
ће го ди не на ђу у ели ти. Не ко ди рект
но, а не ко кроз ква ли фи ка ци је. Улог је 
огро ман. Па мет у гла ву, ре кли би. Тре
ба се до бро спре ми ти за иза зо ве ко ји 
сле де. 

Сва ко ко је гле дао утак
ми цу у Бе о гра ду мо гао је 
да при ме ти ка ко се Зве

зди ни игра чи ву ку по 
те ре ну у дру гом де лу 

ме ча. По ста вља се ло гич
но пи та ње, шта је Стан ко
вић ра дио са сво јом еки
пом сво ово вре ме и на 
ко ји на чин је ми слио да 
уђе у Ли гу шам пи о на. И 

за што се ко ји мој од ла жу 
то ли ке утак ми це ве чи тих 

у до ма ћем пр вен ству 
ка да ови сва ка ко
не мо гу да трче

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ, ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛО КАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ,
ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5
На осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09)

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац про
јек та „TO PE KO HVAC & FI RE STOP SYSTEM“ д.о.о. Бе о
градЗве зда ра, Вој во де Са ва ти ја 4/35“ д.о.о. Бе о град
Но ви Бе о град, Пал ми ра То ља ти ја 5 спро ве ден је по сту
пак про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат 
Из град ња по слов но про из вод но скла ди шног објек та 
(об ра да ме тал них це ви и ли мо ва) на ло ка ци ји у Де чу, 
зо на по сло ва ња на кат. парц. бр. 958/9 К.О. Деч. У спро
ве де ном по ступ ку про це не ути ца ја до не то је ре ше ње бр. 
50166/2022III02 од 17.08.2022. го ди не ко јим је утвр ђе но 
да ни је по треб на про це на ути ца ја пред мет ног про јек та на 
жи вот ну сре ди ну и да но си лац про јек та мо же при сту пи ти 
ре а ли за ци ји про јек та под усло вом да се при ме не ме ре 
ко је су де фи ни са не по ме ну тим ре ше њем над ле жног ор га

на и ис по шту ју сви усло ве и са гла сно сти дру гих над ле
жних ор га на и ин сти ту ци ја, у скла ду са по себ ним за ко
ном.

До не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи зах те ва но си о ца 
про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма про јек
та, као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та 
за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за 
ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре
ди ну (“Сл. гла сник РС“, број 114/08).

Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же 
из ја ви ти жал бу По кра јин ском Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам 
и за шти ту жи вот не сре ди не у Но вом Са ду, не по сред но 
или пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи
ва ња овог оба ве ште ња.
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Ма чва – Ме та лац 1:0; Но ви 
Сад 1921 – Тра јал 2:1; Рад – 
Рад нич ки НБ 2:0; Рад нич ки СМ 
– ОФК Вр шац 0:0; Же ле зни чар 
– Гра фи чар 1:3; ИМТ – Сло бо да 
1:0; Ло зни ца – Ин ђи ја 1:3; Зла
ти бор – Је дин ство 0:0.

Но ви Ба нов ци: Омла ди нац 
– Бо рац 1:1; Ста ра Па зо ва: 
Је дин ство – Хај дук 1912 2:1; 
Пан че во: Ди на мо 1945 – Рад
нич ки 0:2; Еле мир: Наф та гас – 
Пр ви Мај 3:2; Оџа ци: Тек сти лац 
– Рад нич ки 1912 0:2; Бач ка 
Па лан ка: ОФК Бач ка – ОФК 
Бе чеј 1918 1:0; Адор јан: Ти са 
– По ду на вац 1:1; Ста ни шић: 
Ста ни шић 1920 – Ка бел 1:0.

01. Рад нич ки 3 3 0 0 7:1 9
02. Бо рац 3 2 1 0 7:2 7
03. ОФК Бе чеј 3 2 0 1 5:1 6
04. Је дин ство 3 2 0 1 6:6 6
05. Ка бел 3 1 1 1 3:2 4
06. Пр ви Мај 3 1 1 1 5:5 4
07. ОФК Бач ка 3 1 1 1 2:2 4
08. Хај дук 3 1 1 1 2:2 4
09. Рад нич ки 3 1 1 1 3:4 4
10. Тек сти лац 3 1 1 1 3:4 4
11. Наф та гас 3 1 1 1 4:6 4
12. Ста ни шић 3 1 0 2 1:4 3
13. По ду на вац 3 0 2 1 2:3 2
14. Омла ди нац 3 0 2 1 1:2 2
15. Ди на мо 3 0 1 2 2:5 1
16. Ти са 3 0 1 2 3:7 1

Рад нич ки 1923 – Пар ти зан 
0:1; Рад ник – Вој во ди на 1:1; 
Рад нич ки НИШ – На пре дак 3:2; 
Спар так ЖК – ТСЦ 0:0; Мла дост 
ГАТ – Но ви Па зар 1:2; Ко лу ба ра 
– Чу ка рич ки 3:2; Цр ве на Зве зда 
– Ја вор Ма тис 4:1; Мла дост – 
Во ждо вац 1:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Сло бо да 3 3 0 0 8:1 9
02. Ин декс 3 3 0 0 9:3 9
03. Је дин ство 3 2 1 0 9:1 7
04. Мла дост 3 2 1 0 6:2 7
05. Хај дук 3 2 1 0 4:1 7
06. Же ле зни ч. 3 2 0 1 9:3 6
07. Сло га (Т) 3 2 0 1 2:1 6
08. Радн. (НП) 3 1 1 1 3:2 4
09. Ду нав 3 1 1 1 2:2 4
10. Ве тер ник 3 1 0 2 2:7 3
11. Сло га (Е) 3 1 0 2 2:8 3
12. До њи Срем 3 0 2 1 1:3 2
13. Радн. (Ш) 3 0 1 2 4:6 1
14. ГФК Сло вен 3 0 0 3 0:3 0
15. Сла ви ја 3 0 0 3 4:11 0
16. Шај каш 3 0 0 3 1:12 0

01. РФК Гра ф. 5 4 1 0 14:4 13
02. ИМТ 5 4 0 1 10:5 12
03. Ме та лац 5 3 1 1 10:4 10
04. ОФК Вр шац 5 3 1 1 7:5 10
05. Же ле знич. 5 3 0 2 5:5 9
06. Ин ђи ја 5 2 2 1 9:5 8
07. Ма чва 5 2 1 2 6:8 7
08. ГФК Сло б. 5 1 3 1 3:3 6
09. Траyал 5 2 0 3 7:8 6
10. Радн. (НБ) 5 2 0 3 4:6 6
11. Зла ти бор 5 1 2 2 5:6 5
12. Је дин ство 5 1 2 2 4:5 5
13. Рад 5 1 2 2 4:6 5
14. Но ви Сад 5 1 1 3 4:9 4
15. Рад н. (СМ) 5 0 3 2 1:4 3
16. Ло зни ца 5 0 1 4 3:13 1

01. Ц. Зве зда 6 6 0 0 25:2 18
02. Но ви Па зар 8 5 0 3 11:8 15
03. Во ждо вац 8 4 2 2 5:8 14
04. ТСЦ 8 3 4 1 10:2 13
05. Вој во ди на 7 3 4 0 11:4 13
06. Чу ка рич ки 7 4 1 2 11:9 13
07. Ко лу ба ра 8 3 3 2 10:13 12
08. Пар ти зан 6 3 2 1 9:4 11
09. Ј. Ма тис 8 3 2 3 11:15 11
10. Спар так 7 2 4 1 8:5 10
11. Рад нич ки 8 2 3 3 4:6 9
12. Рад нич ки 8 2 2 4 12:19 8
13. Мла дост 8 1 3 4 11:14 6
14. Мла д. ГАТ 8 1 1 6 4:15 4
15. Рад ник 8 0 3 5 5:17 3
16. На пре дак 7 0 2 5 5:11 2

Ру ма: Фру шка Го ра – БСК 
0:4; Ва ши ца: На пре дак – ЛСК 
1:1; Са лаш Но ћај ски: Бо рац 
(Р) – Гра ни чар 3:5; Ку ку јев ци: 
Оби лић 1993 – Је дин ство 2:0; 
Срем ска Ра ча: Срем – Ер де вик 
2017 4:0; Ве ли ки Ра дин ци: 
Бо рац (ВР) – Зе ка Бу љу ба ша 
1:5; Би кић До: ОФК Би кић – 
Змај 5:0.
01. БСК 2 2 0 0 10:3 6
02. ОФК Би кић 2 2 0 0 8:1 6
03. Зе ка Буљ. 2 2 0 0 7:2 6
04. Гра ни чар 2 2 0 0 7:3 6
05. Оби лић 2 1 1 0 3:1 4
06. Срем 2 1 0 1 5:2 3
07. Је дин ство 2 1 0 1 5:4 3
08. Ф. Го ра 2 1 0 1 1:4 3
09. На пре дак 2 0 1 1 2:4 1
10. ЛСК 2 0 1 1 1:3 1
11. Ер де вик 2 0 1 1 1:5 1
12. Бо рац (Р) 2 0 0 2 5:10 0
13. Змај 2 0 0 2 0:6 0
14. Бо рац (ВР) 2 0 0 2 4:11 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Љу ко во: Љу ко во – Кру ше дол 
1:3; Ја зак: Цар Урош – Гра ни
чар 3:1; До брин ци: Сре мац – 
По лет (Н) 0:7; Но ви Кар лов ци: 
По лет (НК) – На пре дак 5:0; 
Аша ња: Ка ме ни – ЧСК 4:1; 
Врд ник: Ру дар – Мла дост 1:3; 
Ши ма нов ци: Хај дук 1932 – 
Фру шко го рац 5:0.

01. Хај дук 2 2 0 0 8:0 6
02. По лет (НК) 2 2 0 0 8:2 6
03. Мла дост 2 2 0 0 6:2 6
04. Кру ше дол 2 2 0 0 4:1 6
05. По лет (Н) 2 2 0 0 10:2 6
06. На пре дак 2 1 0 1 10:5 3
07. Ка ме ни 2 1 0 1 5:4 3
08. Цар Урош 2 1 0 1 5:4 3
09. Фру шко гор. 2 1 0 1 3:5 3
10. Гра нич. 2 0 0 2 1:4 0
11. ЧСК 2 0 0 2 3:7 0
12. Љу ко во 2 0 0 2 1:6 0
13. Ру дар 2 0 0 2 1:6 0
14. Сре мац 2 0 0 2 0:11 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ви то јев ци: Пар ти зан – 
Шу мар 2:2; Ви шњи ће во: Хај
дук (В) – Бу дућ ност 1:2; Ириг: 
Рад нич ки – Сре мац (Д) 1:1; 
Во гањ: Сло га – Хај дук (Б) 1:1; 
Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Бо рац 1925 9:0; По пин ци: 
На пре дак Ме ри ди ан – Ја дран 
1:1; Ку змин: Гра ни чар – Под ри
ње 2:1; Срем ски Ми ха љев ци: 
Срем – Сре мац (В) 3:0.

01. Бу дућ ност 3 3 0 0 6:3 9
02. Шу мар 3 2 1 0 10:4 7
03. Ја дран 3 2 1 0 7:1 7
04. Хај дук (Б) 3 2 1 0 3:1 7
05. Гра ни чар 3 2 0 1 6:4 6
06. Рад нич ки 3 1 1 1 6:2 4
07. Пар ти зан 3 1 1 1 4:4 4
08. Срем. (Д) 3 1 1 1 4:4 4
09. На прreдак 3 1 1 1 3:5 4
10. Фру шко гор. 3 1 0 2 11:7 3
11. Срем 3 1 0 2 7:6 3
12. Хај дук (В) 3 1 0 2 4:6 3
13. Срем. (В) 3 1 0 2 3:6 3
14. Сло га 3 0 2 1 3:7 2
15. Бо рац 3 0 1 2 2:16 1
16. Под ри ње 3 0 0 3 2:5 0

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Но ва Па зо ва: Рад нич ки (НП) 
– Сла ви ја 3:1; Ру ма: ГФК Сло
вен – Хај дук 0:1; До њи То вар
ник: Сло бо да – Сло га (Т) 1:0; 
Бач ки Ја рак: Мла дост – Сло га 
(Е) 2:1; Ин ђи ја: Же ле зни чар – 
Шај каш 1908 4:0; Но ви Сад: 
Ин декс – Рад нич ки (Ш) 4:3; 
Ру мен ка: Је дин ство – Ве тер ник 
2:0; Ста ри Ба нов ци: Ду нав – 
До њи Срем 2015 0:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

АК „СРЕМ“

Ка та ри на Шко рић 
пр ва ки ња у
ско ку у даљ

У Срем ској Ми тро ви ци је про
шлог ви кен да одр жа но Пр вен
ство Ср би је за мла ђе пи о ни ре 
на ком је уче ство ва ло 247 нај
бо љих мла дих атле ти ча ра из 
це ле Ср би је, а ме ђу њи ма и 
тро је чла но ва Атлет ског клу ба 
„Срем“.

Ка та ри на Шко рић је по ста ла 
шам пи он ка Ср би је у ди сци пли
ни скок у даљ из зо не од ско ка. 
Она је во ди ла у пр ве три се ри је, 
да би на кон че твр те и пе те па ла 
на че твр то ме сто. У пе тој се ри
ји је има ла од ли чан скок али са 
пре сту пом. Све се од лу чи ва ло 
у по след њем ско ку так ми че ња 
ка да је Ка та ри на да ла све од 
се бе и пре ско чив ши свој до та
да шњи лич ни ре корд до ско чи ла 
до 5.20 ме та ра и злат не ме да
ље у из у зет но ја кој кон ку рен ци
ји. На кон то га је тр ча ла и 200 
ме та ра где је осво ји ла ше сто 

ме сто са 28.08с.
Вр ло до бар је био и Мак сим 

Ха се чић, но вај ли ја у ре до ви ма 
АК „Срем“, ко ји је тр чао на 800 
ме та ра и сво јим но вим лич ним 
ре кор дом 2:28,20 сти гао до сед
ме по зи ци је. Он, ина че, тр чи 
ду же дис тан це и ово му је би ло 
но во ис ку ство на ста зи са нај бо
љим тр ка чи ма Ср би је. Да ни ло 
Бо јић је у ди сци пли ни скок у вис 
осво јио де се то ме сто, а на 200 
ме та ра се да ма не сто, али он је и 
сле де ће го ди не мла ђи пи о нир, 
вре ме ра ди за ње га.

Тре нер Бо јан Ко мле нић из
ја вио је да је за до во љан за ла
га њем мла дих атле ти ча ра и 
њи хо вим од но сом пре ма так
ми че њу и клу бу. Они су бу дућ
ност ми тро вач ког спор та и иа ко 
су мла ди, већ зна ју ка ко да се 
по на ша ју од го вор но и бо ре до 
са мог кра ја.

Ка та ри на Шко рић, Фо то Срп ски атлет ски са вез
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Оде ље ње за при вре ду, ло кал ни еко ном ски раз вој, 
за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве 
Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 
14. став 1. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди
ну (“Сл. гла сник РС”, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма

и са др жа ја сту ди је о про це не ути ца ја
за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну

Но си лац про јек та je „OBED IN VEST“ д.о.о. Обреж, 
Бо шка Но ва ко ви ћа 30.

Пред мет ни про је кат је Објек ти фар ме за тов пи ли
ћа ка па ци те та 45.000 ко ма да са пра те ћим са др жа
ји ма.

Про је кат се ре а ли зу је у Обре жу у гра ђе вин ском ре о
ну, на кат. парц. 1470 К.О. Обреж, на те ри то ри ји 
оп шти не Пе ћин ци. 

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек
та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња 
за при вре ду, ло кал ни еко ном ски раз вој, за шти ту 
жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве Оп штин ске 
упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5, кан це
ла ри ја број П/14 у пе ри о ду од 1015 ча со ва.

Сви за ин те ре со ва ниправ на и фи зич ка ли ца мо гу 
до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су 
Оде ље ње за при вре ду, ло кал ни еко ном ски раз вој, 
за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве 
Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма 
Сло бо да на Ба ји ћа 5. 

На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шље ња за
ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са 
22.09.2022. го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о оби му и 
са др жа ју сту ди је о про це ни ути ца ја за е че ног ста ња на 
жи вот ну сре ди ну за про је кат Објек ти фар ме за тов 
пи ли ћа ка па ци те та 45.000 ко ма да са пра те ћим са
др жа ји ма.

ФК „ИН ЂИ ЈА ТО ЈО ТА ЈЕРС“ 

Осво је на три 
бо да у Ло зни ци

ФК „Ло зни ца“ Ло зни ца
– ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“ Ин ђи ја 1:3 (1:2)

ФК „Ло зни ца“: Ву ка ши но
вић, По по вић, Н.Ни ко лић, Ми
ћић, Жи ва но вић, Да мја но вић, 
Ко мар че вић, Рад ма но вац. 
М.Ни ко лић, Ива но вић и До
бри је вић. 

Игра ли су још: Ста но је вић, 
Пе тро вић, Да бић, Ба шић и 
Ма тић. 

Тре нер: Дра ган Ми ћић
ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“: Чу

пић, Ку кољ, Не дељ ко вић, Де
сан чић, Ђу рић, Ву ко вић, Сто
ја но вић, Бо јо вић, Ми ја и ло вић, 
Стан је вић, Сто ја но вић.

Игра ли су још: Ра кић, Ср би
ја нац, Ја њић, Ђур ко вић и Ра
до са вље вић.

Тре нер: Јо ван Го лић
„Зе ле но – бе ли“ оства ри ли 

су зна чај ну по бе ду у го сти ма у 
окви ру утак ми це 5. ко ла Пр ве 
ли ге Ср би је, ко ја је од и гра на 
26. ав гу ста у Ло зни ци. По ра
же на је ФК „Ло зни ца“ и но ва 
три бо да упи са на су Ин ђин
ча ни ма. 

Пр ви гол за го сте ви ђен је у 
12. ми ну ту ме ча. Фуд ба ле ри 
„Ин ђи ја То јо Та јер са“ „про ше
та ли“ су го сту ју ћим те ре ном, а 
Ђу рић је на кра ју био тај ко ји 
је за тре сао мре жу не моћ ног 
Ву ка ши но ви ћа, 0:1. На сли
чан на чин, ре а ли зо ван је и 
дру ги гол го сти ју, а стре лац 
је био Де сан чић у 24. ми ну ту 

ме ча. Че ти ри ми ну та ка сни је, 
фуд ба ле ри „Ло зни це“ ус пе ли 
су да сма ње пред ност еки пе 
из Ин ђи је. Ко мар че вић је из
вео сло бо дан уда рац на ко ји 
је до бро ре а го вао М. Ни ко лић 
и гла вом по слао лоп ту у мре
жу Чу пи ћа, 1:2.

И у дру гом де лу ме ча го
сти су би ли над моћ ни ји. У 60. 
ми ну ту Ра до са вље вић је био 
бли зу мре же, од би је на лоп та 
је сти гла до Ђу ри ћа ко јег је 
М. Ни ко лић спре чио у на ме
ри да по стиг не тре ћи гол за 
„Ин ђи ју“. Ипак, у 79. ми ну ту 
ме ча го сти су за тре си мре жу 
Ву ка ши но ви ћа по тре ћи пут 
и по ста и ли ко на чан ре зул тат 
овог су сре та. Лоп ту је са ле
ве стра не уба цио Ра кић, а Не
дељ ко вић је за ку цао у мре жу 
Ло зни ча на, 1:3.

– Ово је за нас ве ли ка по
бе да у го сти ма из раз ло га што 
је усле ди ла са мо че ти ри да
на на кон оди ра ног су сре та са 
„Ма чвом“ из Шап ца. По што ва
ли смо до ма ћи не ко ји има ју 
ве о ма до бар тим, ко ји се очи
глед но на ла зи у не кој вр сти 
кри зе. Ми смо то ус пе ли да 
ис ко ри сти мо и по сти гли зна
чај ну по бе ду ис та као је тре
нер ФК „Ин ђи ја То јо Та јерс“ 
Јо ван Го лић на кон су сре та.
 М.Ђ.

Три бо да за „Ин ђи ју“ у Ло зни ци

КК „ДУ НАВ“ СТАРИ БАНОВЦИ

При пре ме за
на ред ну се зо ну

„Ад ми рал Бет“ ко шар ка шка 
ли га Ср би је по чи ње 1. ок то
бра. На из вла че њу, одр жа ном 
у Kући ко шар ке, КК „Ду нав“ из 
Ста рих Ба но ва ца је при пао 
ред ни број 1, па ће та ко „ала
си“ би ти до ма ћи ни у пр ва два 
ко ла.

На отва ра њу се зо не, у го сте 
сти же „Спар так“ из Су бо ти це, 
док ће у дру гом ко лу „Ду нав“ 
до че ка ти ОKK „Бе о град“. 

За тим сле ди го сто ва ње у 
Зе му ну, па до ла зи еки па из 
Вр шца.

Тим „Ду на ва“ се оку пио још 
пр вог да на ав гу ста, под ди ри
гент ском па ли цом пр вог тре
не ра Ми ли во ја Ла зи ћа. Не ма 
сум ње да нас оче ку је још јед
на уз бу дљи ва се зо на, сед ма 
по ре ду за пла во – бе ле из 
Ста рих Ба но ва ца.

Д. Г.

Kошаркаши Ду на ва


