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ПОЉОПРИВРЕДНАСТРУЧНАСЛУЖБАРУМА

Tридеценијерада

Пољопривредна стручна
службаРумаобележилаје30.
новембрауКултурномцентру
великим скупом три деценије
свогпостојањаирада,аисто
времено је одржана и једна
лепа привреднотуристичка
манифестација, „Румски це
гер“,четвртипореду.
– Здравствено безбедна и

контролисана храна, пласи
ранаутањируугошћеномту
ристиудомаћинству јеначин
да се заокружи производња.
Организовањем оваквих ма
нифестација и обуком произ
вођача,подстичесеразвојсе
оског туризма у оквиру тури
стичкепонуде,стварајуприхо
диираднаместа,оживљавају
виталнепостојећеуслугеусе
лу и подиже квалитетживота
у руралним срединама, каже
СандаКљештановић,стручна
сарадницауПољопривредној
стручнојслужбиуРуми,којаје
иинициралаовајпројекат.
Манифестацију језванично

отворила Јулкица Симић из
Покрајинскогсекретаријатаза
пољопривреду, водопривреду
и шумарство. Она је указала
да ПСС Рума има изузетно
вреднеипосвећенестручња
кекојидугиниз годинапожр
твованорадеипружајупомоћ
пољопривредним произвођа
чима.
–Увекимајумногоидејаи

трудеседаихсповедуудело:
„Румски цегер“ је настао као
резултат сарадње са жена
макојесужелеледанаправе
кораквишеисвојепроизводе
приближе својим суграђани
ма,данаправепроизводекоји
ће допринети развоју агроби
отуризмаурегиону.Данашња
манифестација је пример ка
косежељеостварују, алии
пример добре праксе, рекла
јеЈулкицаСимићузжељуда
„Румскицегер“ јошдуго траје
ичеститкеПССРумаза30го
динауспешнограда.

Др Јован Кромпић, дирек
торПССРума,истакаоједаје
прави назив пројекта „Конку
рентност малих произвођача
са освртом на концепт инте
гралне производње“  и да га
финансира локална самоу
права, док је његова ауторка
Санда Кљештановић, дипл.
инжењер воћарства и вино
градарства.Онјерекаодало
калнасамоуправафинансира
јошједанпројекат,атојекон
тролаплодностиземљишта.
– Овај пројекат је значајан

и интересантан и за суседне
општине, посебно Пећинце и
Стару Пазову, па га можемо
назвати и „Сремски цегер“ и
надам се да ће у будућности
тоипостати,кажедрКромпић.
Он једодаода јеПССспо

на између општине и произ
вођача, између покрајинских
секретаријата и произвођача,
између министарстава и про
извођача и да је њена улога
великаизначајна.
–Нашпревасходнизадатак

јесаветодавство,нашиструч
њаци дају савете пољопри
вреднимпроизвођачима.Има
мо седам саветодаваца свих

пољопривредних  профила:
ратаства,повртарства,воћар
ствавиноградарства,заштите
биља,сточарства,агроеконије
и сви они сарађују са пољо
привредницимаидунатерен,
онидолазекоднасилисете
лефонскичују, рекао је Јован
Кромпић.
ПССРумаимаисвојуакре

дитовану земљишну лабора
торијукојавеомадоброради
анализе узорака и даје аде
кватнепрепорукезаоптимал
ну примену минералних ђу
бриваштојезначајноизбог
екологијеиквалитетабиљака.
–Имамо и 100 хектара зе

мљишта, које смо добили од
Општине и на њој радимо
различите огледе, организу
јемо „Дане поља“.  Имамо и
лепвоћњак,вишеод1,5хек
тарасатрисорте јабука,који
јекомплетносавременоопре
мљен, истакао је Кромпић и
указао на изузетну сарадњу
са локалном самоуправом
која јеизузетноважназарад
ПСС.
Свечаности и манифеста

цијијеприсуствоваоипомоћ
ник министра пољопривреде

АлександарБогићевићкоји је
честитаојубилејрумскојПСС,
додајућида јенајстаријаслу
жбаонауНеготинукојајепро
шле године забележила век
постојања. У Србији постоји
укупно34ПСС,аодтогброја
12јеуВојводини.
– Пољопривредна произ

водња у Војводини је разви
јенија и напреднија због гео
графског положаја и услова,
а произвођачи више сарађују
са ПСС и факултетима,  као
и семенским и кућама за за
штиту биља. У Војводини су
се службе више базирале на
стручне послове, сада треба
да се побољша рад у обла
сти саветодавства.  Грешке
се скупо плаћају,  знање је
основа почетка бављења по
љопривредном  производ
њом, посебно што су савети
бесплатни, све себрзомења
у пољопривреди и то треба
пратити, поручио је Алексан
дарБогићевић.
СандаКљештановићјеука

заладајеновинаовогодшњег
„Румскогцегера“
дасуубачениипроизводи

животњскогпорекла:прерада
месаимлека.
–Ново је и  да сеширимо

на манифестацију „Сремски
цегер“, а сада,  поред „Рум
ског“ имамо и „Пазовачки це
гер“. У циљу да здравствено
безбеднипроизводибудудео
туристичког садржаја у објке
тимаТОуСтаројПазови,са
да имамо сарадњу и видимо
ињиховепроизводе,реклаје
СандаКљештановић.
Оисторијатупољопривред

непроизводњеуСремугово
рио музејски саветникЂорђе
БошковићизЗавичајногмузе
јаРума.
Подељенисуисертифика

тиоздравственојбезбедности
запроизводекојисуанализи
рани,каоизахвалницезаса
радњусаПССРума. С.Џ.

СандаКљештановићЈованКромпић,АлександарБогићевићиЈулкицаСимић

„Румскицегер“

ПРОЈЕКАТ„ЗАЈЕДНОУРИТМУНАСЕЛУ–КЛАСИЧНАМУЗИКАКРОЗБАЛЕТ“

Младиталентисепредставили
шимановачкојпублици
УЗавичајној кућиуШимановцима,29.

новембра, одржан је завршни концерт у
оквирупројекта„Заједноуритмунаселу
–класичнамузикакрозбалет“,којијепо
држао Покрајински секретаријат за кул
туру,јавноинформисањеиодносесвер
ским заједницама и Општине Пећинци.
Поздрављајући присутне, директор Кул
турног центраПећинци је изразио вели
козадовољствоштосеовакавуметнички
концептпопрвипуторганизује управо у
Шимановцима.
–Овојепрваодбројниховаквихвечери

које планирамода организујемо ванПе
ћинаца.ПросторЗавичајнекуће јеидеа
ланзапромоцијумладихталенатаитим
поводомзахвалиосезахваљујемМесној
заједнициШимановцинасвесрднојпомо
ћиприорганизацијирекаојеДеврња.
Токоммузичкодрамске вечери,шима

новачкојпублицисусепредставилиуче
ници и наставници ОМШ „Теодор Тоша
Андрејевић“иполазнициДрамскесекције
Културног центра Пећинци под ментор
ством Слободана Станковића. Интере
сантан и разнолики програм подразуме
вао је извођење популарних класичних
нумера, изведених на гитари и клавиру,
затим соло песмама, као и рецитовање
најлепших примера дечје поезије дома
ћихаутора.
Како нам је реклаБраниславаТрифу

новић,координаторкапројекта,завршном
концертуКултурногцентрапретходилоје
седамнаест радионица одржаних у свим
школама општине Пећинци, као и у му
зичкојшколи,накончегасуодржанаидва
концертауПећинцимаиуРуми.
– Драго ми је да већ четврту годину

успешно реализујемо овај пројекат, што
свакако сведочи о његовој одрживости.
Сваке године се трудимо да обогатимо
програм,проширимограницеиваннаше

општине, што смо ове године и успели,
концертом и радионицама у Руми, чиме
радимона јачањумеђуопштинскихвеза,
алиизначајнојразмениискустава–каза
лајеТрифуновић.
Након концерта, директорДеврња по

делио јепоклонеувидудидактичкогма
теријала свим учесницима. Концерт је
организованусарадњисаСаветоммесне
заједницеШимановцииОШ„ДушанЈер
ковићУча”изШимановаца.
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

У Ср би ји опет
га ва рит Ма сква

На ме диј ском не бу Ср би је осва
нуо је РТ „Бал кан“, пор тал ру ске 
др жав не те ле ви зи је „Рос сия 

се годня“, ко ја је ушла у срп ске уши по 
зло гла сном име ну „Ра ша ту деј“. Да 
Ср би ма не би про ма кло зло гла сно 
по ре кло од зло гла сне ма ме по ста ра
ли су се број ни срп ски ме ди ји до ма
ћих осни ва ча, али на ука зи ва њу на 
но во ме диј ско зло ни су ка сни ли ни 
„срп ски” ме ди ји еку мен ског по ре кла и 
опре де ље ња као што су „Глас Аме
ри ке“, „Сло бод на Евро па“, „Дој че 
ве ле“, „Ал џа зи ра“ и број ни дру ги. И 
ве ћи на се углав ном под смех ну ла 
по здрав ном на че лу но вог ме ди ја 
„Ко со во је Ср би ја“, а под смех би тре
ба ло да зна чи да је и врап ци ма ја сна 
про па ганд на уло га РТ „Бал кан“. 

Ин тер нет пор тал „Сло бод не Евро
пе“ у „ау тор скоре дак циј ском” ко мен
та ру свог ко лум ни сте Те о фи ла Пан
чи ћа ни је се при дру жио ор ке стри ра
ним по зи ви ма на ус кра ћи ва ње рад не 
до зво ле но вом ме ди ју у Ср би ји, већ 
је са мо обе сми слио го сто прим ство 
са др жа ју ру ског ме ди ја, са др жа ју ко га 
је ио на ко пре ви ше у Ср би ји. Сло бод
но пре при ча но, шта ће у Ср би ји но во 
клик та ње „Ко со во је Ср би ја“ ако је 
ве ћи на гра ђа на Ср би је ока ме ње на у 
уве ре њу да је Ко со во Ср би ја? Шта ће 
у Ср би ји још јед но про ру ско из ве шта
ва ње о Укра ји ни ако је то већ до ми
нан тан тон у убе дљи вој ве ћи ни срп
ских ме ди ја? Шта ће у Ср би ји ме диј 
ко ји не до но си ни ка ка ву но ви ну у 
об ра ди до ми нант них те ма да на шњи
це ни ти би ло ка кву про ме ну у до ми
нант ној стру ји ме диј ске про дук ци је? 
Та ко иден ти фи ко ва на бе сми сле ност 
го сто прим ства но вом ме ди ју из го ни 
на чи сти ну ње го ву пра ву свр ху: из ра
жа ва ње ме ђу соб не со ли дар но сти 
дво ји це дик та то ра, Пу ти на и Ву чи ћа!

Ко лум ни ста „Сло бод не Евро пе“ 
за кљу чу је да ће РТ „Бал кан“, иа ко је 
пот пу но из ли шан и не по тре бан на 
ме диј ском не бу Ср би је, ипак не ко ме 

би ти од ко ри сти: Или ја Чво ро вић 
ви ше не ће мо ра ти да си ла зи у по друм 
да био чуо „шта ка же Мо сква”. 

За раз ли ку од ко лум ни сте „Сло бод
не Евро пе“, на ме ште ни ци из ЕУ оспо
ра ва ју чак прав ни основ за до зво лу 
ру ском пор та лу да ра ди у Ср би ји. 
Фа мо зни из ве сти лац Европ ског пар
ла мен та Вла ди мир Бил чик ус твр дио 
је да је то у су прот но сти са основ ним 
прин ци пи ма вла да ви не пра ва, де мо
кра ти је, основ них људ ских пра ва и 
сло бо да за све!

Ус клик ну из ве сти лац ЕП о основ
ним људ ским пра ви ма и сло бо ди за 
све, пре не ра жен што је РТ „Бал кан“ 
до зво ље но оно што је већ одав на 
до зво ље но „Ал џа зи ри“, „Сло бод ној 
Евро пи“, „Гла су Аме ри ке“, „Дој че 
ве леу“.  

Срп ски ан ти ву чи ћев ски ме ди ји, ко ји 
се леп ше на зи ва ју не за ви сним, не 
спо ре за кон ско пра во РТ Бал ка ну да 
ин фор ми ше гра ђа не Ср би је са сво је 
пла не тар не осма трач ни це, али са 
ен ту зи ја змом ан ке ти ра ју „струч ну јав
ност” ко ја не по де ље но на ла зи да је 
РТ „Бал кан“ ни шта дру го до про па

ганд но сред ство дик та тор ског ру ског 
ре жи ма. Су прот на ми шље ња по сво
јој при ро ди не мо гу би ти „струч на”, па 
их сто га и не об ја вљу ју.

Нај у ме ре ни је што се са За па да 
мо гло чу ти по во дом по кре та ња 
ин тер нет пор та ла ру ске др жав не 
те ле ви зи је је да од РТ „Бал кан“ Ср би
ји не ће би ти бо ље. С тим се ско ро 
мо же мо и сло жи ти, јер ни од јед ног 
стра ног, као и ни од јед ног до ма ћег, 
ме ди ја Ср би ји ни је би ло бо ље. Бо љи 
жи вот се ваљ да и не оче ки је од ме ди
ја већ од не ког дру гог.

По др шка те ри то ри јал ном ин те
гри те ту Ср би је ни ка да ни је сти
гла ни пре ко јед ног од во де ћих 

стра них ме ди ја у Ср би ји. Ни је дан 
са го вор ник „Гла са Аме ри ке“, „Сло
бод не Евро пе“ и „Дој че ве леа“ ни ка да 
ни је осу дио бом бар до ва ње Ср би је 
1999. го ди не ни ти је ика да осу дио 
еко ном ске санк ци је про тив Ср би је, 
пот пу ни је и те же од са да шњих санк
ци ја про тив Ру си је. Ни ка да у овим 
ме ди ји ма ни је до био про стор струч ни 
и на уч ни при ступ та ко зва ном сре бре
нич ком ге но ци ду, ина че не сум њи вом 
зло чи ну упо тре бље ном за са та ни за
ци ју Ср ба и ис те ри ва ње фа ши зма из 
исто ри је хи тле ро вих са ве зни ка. Ни је
дан са го вор ник ових ме ди ја ни је 
до вео у сум њу по ду хват За па да на 
ства ра њу две ју др жа ва за ма лу 
ал бан ску на ци ју, на ште ту Ср би је. 

Не мо же мо а да не при ме ти мо да је 
РТ „Бал кан“  са по здрав ним на че лом 
„Ко со во је Ср би ја“ на стар ту под ву као 
у че му ће се, ми ни мал но, раз ли ко ва
ти од оста лих стра них ме ди ја у Ср би
ји.  

Ко лум ни сту Сло бод не Евро пе у 
јед ној те зи ва ља по др жа ти. Ако су до 
са да про за пад ни „бал кан ски шпи ју ни” 
мо гли у пу ном ком фо ру да пра те 
„Глас Аме ри ке“ или „Сло бод не Евро
пе“, за што би Или ја Чво ро вић тре ба
ло да од ла зи у по друм да би чуо о 
че му  „га ва рит Ма сква“.  

Нај у ме ре ни је што се са 
За па да мо гло чу ти по во
дом по кре та ња ин тер нет 
пор та ла ру ске др жав не 
те ле ви зи је је да од РТ 
„Бал кан“ Ср би ји не ће би ти 
бо ље. С тим се ско ро мо же
мо и сло жи ти, јер ни од 
јед ног стра ног, као и ни од 
јед ног до ма ћег, ме ди ја 
Ср би ји ни је би ло бо ље. 
Бо љи жи вот се ваљ да и не 
оче ки је од ме ди ја већ од 
не ког дру гог
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МЕ МО РАН ДУМ О СА РАД ЊИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
СА РЕ ГИ О НАЛ НОМ ЗЕ ЛЕ НОМ МРЕ ЖОМ СРЕ МА

За јед но за здра ви ју
жи вот ну сре ди ну

За јед нич ки ин те рес нам је да ква ли тет ва зду ха бу де бо љи, из ја вио је Вла ди мир 
Па вло вић пред сед ник Скуп шти не гра да 

Ме мо ран дум о са рад њи Скуп шти не 
гра да Срем ска Ми тро ви ца са Ре ги о нал
ном зе ле ном мре жом Сре ма пот пи сан је 
у Град ској ку ћи у сре ду, 30. но вем бра. 
Тог да на је одр жан и са ста нак о про јек ти
ма за шти те жи вот не сре ди не. Им пле
мен та ци јом ме ха ни зми ма Зе ле не сто ли
це и Зе ле не од бор нич ке гру пе, Ми тро ви
ца је у прет ход ном пе ри о ду оства ри ла и 
кон крет ну са рад њу ци вил ног сек то ра у 
ра ду Скуп шти не гра да.

Про је кат је фи нан си ра ла Швај цар ска 
раз вој на аген ци ја у окви ру про гра ма 
„За јед но за гра ђан ско дру штво“, но си лац 
је био Град Срем ска Ми тро ви ца и Ре ги о
нал не ини ци ја ти ве Сре ма. Овом чи ну у 
Град ској ку ћи су при су ство ва ли гра до на
чел ни ца Све тла на Ми ло ва но вић и њен 
за ме ник Пе тар Са мар џић.

– Пот пи си ва њем овог ме мо ран ду ма 
учи њен је још је дан ко рак у прав цу уна
пре ђе ња ко му ни ка ци је и по ди за ња све
сти гра ђа на, јав но сти о по тре би ак тив ног 
уче ство ва ња у кре и ра њу јав них по ли ти
ка. Ре ги о нал на зе ле на мре жа и Скуп шти
на гра да Срем ска Ми тро ви ца кроз ин сти
тут Зе ле не сто ли це омо гу ћи ле су ак тив
но уче ство ва ње ци вил ног дру штва у про
це су до но ше ња од лу ка. То је ја ко ва жно 
кад је у пи та њу за шти та жи вот не сре ди
не, јер је то те ма ко ја се ти че свих нас. 
За јед нич ки ин те рес нам је да ква ли тет 
ва зду ха бу де бо љи. Ми смо већ учи ни ли 

не ко ли ко ко ра ка у том прав цу. На и ме 
пре не ко ли ко да на смо по са ди ли 100 
сад ни ца гле ди чи ја на ме сту где се не ка
да на ла зи ла ди вља де по ни ја и у на ред
ном пе ри о ду на ста ви ће мо са ова квим 
ак ци ја ма, из ја вио је Вла ди мир Па вло
вић, пред сед ник ми тро вач ке Скуп шти не 
гра да.

Са рад ња ко ја је по твр ђе на пот пи си ва
њем ме мо ран ду ма за сни ва ће се на 
прин ци пу од го вор но сти и тран спа рент
но сти уза јам ног ин фор ми са ња, раз ме не 
по да та ка и по ја ча ном уче шћу гра ђа на у 
од лу чи ва њу.

– Ми слим да је ово до бар мо дел и за 
оста ле гра до ве у Ср би ји да по пут пар ла
мен та у Ми тро ви ци оства ре ова ко ја сну 
са рад њу са кон крет ним ме ха ни зми ма 
као што су Зе ле на сто ли ца и Зе ле на 
од бор нич ка гру па уну тар Скуп шти не гра
да, ка зао је Ми лан Ми рић пред став ник 
Ре ги о нал не зе ле не мре же Сре ма.

Пот пи сни ци су из ра зи ли на ду да ће 
бу ду ћи про јек ти би ти успе шни и да ће 
умно го ме ути ца ти на ква ли тет жи вот не 
сре ди не.

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Пот пи си ва ње ме мо ран ду ма

У ТО КУ ПРИ ЈА ВА ЗА ЕНЕР ГЕТ СКЕ ВА У ЧЕ РЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Де сет хи ља да ди на ра за гре ја ње
Од 5. де цем бра по че ла је при ја

ва гра ђа на за енер гет ске ва у че ре 
на те ри то ри ји Срем ске Ми тро ви це 
и тра је де сет да на. Под се ћа мо, 
овим ва у че ри ма гра ђа ни ће мо ћи 
да пла те ра чу не из да те од Јав но 
ко му нал ног пред у зе ћа „То пли фи
ка ци ја“, као и да оства ре ре фун
да ци ју тро шко ва за утро ше на 
сред ства за пе лет, бри кет, угаљ, 
др во... Тим по во дом се на кон фе
рен ци ји за ме ди је одр жа ној у 
Град ској ку ћи у пе так, 2. де цем
бра, обра тио на чел ник Град ске 
упра ве за со ци јал ну за шти ту и 
за шти ту жи вот не сре ди не Дра жен 
Ри ђо шић. 

– Усло ви за при ја вљи ва ње гра
ђа на су да им је пре би ва ли ште на 

те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро
ви ца, за тим, да ме сеч ни при хо ди 
не пре ла зе из нос од 25.000 ди на
ра по чла ну до ма ћин ства. Вред
ност ва у че ра је де сет хи ља да 
ди на ра, из у зев за гра ђа не ко ји 
оства ру ју пра во по уред би о енер
гет ски угро же ним куп ци ма. Њи хов 
мак си мал ни из нос ва у че ра је три 
хи ља де ди на ра, ре као је Ри ђо
шић.

Од лу ку о ис пу ња ва њу усло ва 
при ја вље них гра ђа на до не ће 
пе то чла на ко ми си ја. Гра ђа ни ка да 
бу ду по пу ња ва ли обра зац по треб
но је да при ло же ра чу не из 2022. 
го ди не ко ји ма ће прав да ти ку по ви
ну огре ва. А. Д.

Фо то: Б. Т.
Дра жен Ри ђо шић
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СРЕД СТВА ЗА ПО ВЕ ЋА ЊЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Пот пи са но 60 уго во ра

Сред ства ко ја је ове го ди не обез бе дио Град са Ми ни стар ством ру дар ства и енер ге
ти ке из но се се дам и по ми ли о на ди на ра

Град Срем ска Ми тро ви ца дру гу го ди ну 
за ре дом су фи нан си ра ме ре енер гет ске 
са на ци је за по ро дич не ку ће и ста но ве. У 
че твр так, 1. де цем бра је пот пи са но 60 уго
во ра са .гра ђа ни ма, ко ји су уче ство ва ли 
на кон кур су и ко ји су ис пу ни ли све усло ве 
за до би ја ње сред ста ва. 

– При ја ви ли смо се на по зив ка ко би смо 
ума њи ли сво је тро шко ве из кућ ног бу џе та, 
од но сно гре ја ња. Град је пре по знао то и 
уна пре дио ста ње жи вот не сре ди не, јер 
та ко ће се ма ње тро ши ти енер ге на та, а 
са ма енер гет ска ефи ка сност у ста но ви ма 

и ку ћа ма се по ве ћа ва, сма тра је дан од 
ко ри сни ка ко ји су пот пи са ли уго во ре, Ран
ко Ма та ру га.

Сред ства ко ја је ове го ди не обез бе дио 
Град са Ми ни стар ством ру дар ства и енер
ге ти ке из но се се дам и по ми ли о на ди на ра.

– Ми смо ку ће пра ви ли пре три де сет и 
че тр де сет го ди на, али с го ди на ма се енер
гет ска по тро шња по ве ћа ва ла. Овом ак ци
јом ће мо за ме ни ти сто ла ри ју и уште де ће
мо енер ги ју и но вац, ка зао је Ми ро слав 
Ба ла шћак из Ла ћар ка.

Град Срем ска Ми тро ви ца ће на ста ви ти 

да ула же зна чај на сред ства у енер гет ску 
ефи ка сност, те они ко ји ово га пу та ни су 
ус пе ли, има ће при ли ку да кон ку ри шу 
по но во.

– У пла ну је да се до кра ја де цем бра 
рас пи ше још је дан јав ни по зив ко јим ће 
Град су фи нан си ра ти ме ру уград ње со лар
них па не ла, али ће мо на ред них го ди на 
су фи нан си ра ти и ову ме ру, ис та као је 
Ми лош Ми шко вић, пред сед ник Ко ми си је 
за спро во ђе ње кон кур са.

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Ми лош Ми шко вићГра ђа ни ко ји су про шли на кон кур су

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ка ри јер но са ве то ва ње мла дих

Кан це ла ри ја за мла де Срем ска Ми тро
ви ца је у пе так, 2. де цем бра ор га ни зо ва
ла кон фе рен ци ју „Мла ди пред у зет ник“. У 
про сто ри ја ма Град ске ку ће се оку пио 
ве ли ки број мла дих, ко ји су том при ли
ком мо гли да чу ју од сво јих ста ри јих 
су гра ђа на, успе шних пред у зет ни ка, ко ји 
су хо би пре тво ри ли у по сао, ка кав је био 
њи хов ка ри јер ни пут.

– Де вет го ди на већ ра ди мо про је кат 

ка ри јер ног ин фор ми са ња и са ве то ва ња 
мла дих, а шест го ди на ра ди мо кон фе
рен ци ју „Мла ди пред у зет ник“. Ин те ре со
ва ње је ве ли ко, а и са ми са го вор ни ци су 
за ни мљи ви, ре кла је ко ор ди на тор ка Кан
це ла ри је за мла де Би ља на Ма тић.

Мла ди ма су свој пут пред ста ви ли бар
мен и вла сник уго сти тељ ског објек та 
Бо јан Сти лин, за тим спи са те љи ца Ми ли
ја на Бар јак та ре вић, пред у зет ни ца Сан

дра Ста нић, као и ани ма тор на деч јим 
до га ђа ји ма Мар ко Ву ки ће вић. 

– По сма трам из свог угла ко ли ко би 
ме ни зна чи ло да сам уче ство вао на ова
квом до га ђа ју пре не го што сам по стао 
пред у зет ник. Сма трам да би ово мо гло 
по мо ћи мла ди ма да са гле да ју ши ру сли
ку и са зна ју ка кав је пут мла дих пред у
зет ни ка да би се мо гли опре де ли ти за 
свој по зив, сма тра Бо јан Сти лин. А. Д.

Уче сни ци кон фе рен ци је
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ПО ВЕ ЋА ЊЕ БЕЗ БЕД НО СТИ НАЈ МЛА ЂИХ УЧЕ СНИ КА У СА О БРА ЋА ЈУ

При руч ник „Па жљив ко“
за пр ва ке и пред школ це

Пр ва ци ма Основ не шко ле „Бо шко Пал
ко вље вић Пин ки“ и пред школ ци ма вр ти ћа 
„Бу ба ма ра“, пред сед ник Скуп шти не гра да 
Срем ска Ми тро ви ца Вла ди мир Па вло
вић, уру чио је при руч ник, од но сно бо јан ку 
„Па жљив ко“. Он их је по се тио у пе так, 2. 
де цем бра. „Па жљив ко“ пред ста вља при
руч ник за ма ли ша не, ко ји са др жи основ на 
пра ви ла по на ша ња у са о бра ћа ју, ка ко би 
по ди гли ни во сво је без бед но сти на ули ци. 

– Де ца због сво јих спе ци фич них пси хо
фи зич ких осо би на спа да ју у гру пу нај ра
њи ви јих уче сни ка у са о бра ћа ју. За то је 
ве о ма ва жно да од нај ра ни јег пе ри о да 
сти чу зна ња и ис ку ства за без бед но уче
ство ва ње у са о бра ћа ју. Зна ње мо гу да 
стек ну пу тем илу стро ва них и за ни мљи вих 
при ча, као што је „Па жљив ко“,  ко јег де ли
мо у свим шко ли ма на те ри то ри ји Срем
ске Ми тро ви це. Сле де ће го ди не ће ма ли

ша ни мо ћи да стек ну ис ку ства и на 
мо бил ном по ли го ну, ко ји ће мо обез бе ди
ти. Упо тре бља ва ће мо га у сва кој шко ли, 
јер нам је бит но да сва де ца про ђу кроз ту 
обу ку. Под јед на ко су нам ва жна и де ца у 
гра ду и де ца у се ли ма, ис та као је Па вло
вић.

Оби ла зе ћи обра зов не уста но ве пред
сед ник Скуп шти не је раз го ва рао о про
бле ми ма и опа сно сти ма ко је вре ба ју де цу 
на ули ци и мо гућ но сти ма за пре ва зи ла
же ње.

– На ша шко ла је окру же на мно гим пу те
ви ма ло кал ног, али и ре ги о нал ног ка рак
те ра, а упра во је дан та кав се на ла зи у 
не по сред ној бли зи ни. Њи ме сва ко днев но 
про ла зе ђа ци на ше шко ле. Ми се за хва
љу је мо Град ској упра ви на по се ти и 
по кло ну у ви ду књи ге „Па жљив ко“, ра ди 
по ве ћа ња деч је без бед но сти, ре кла је 

Ма ри ја Хан, ди рек то ри ца ОШ „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“.

У књи зи су об у хва ће не су све оне нај
ва жни је, жи вот не лек ци је, ко је де ца тре ба 
да са вла да ју ка ко би би ла без бед ни ја у 
са о бра ћа ју. Об ра ђе не су те ме ве за не за 
пе ша че ње и пре ла зак ули це, игру, во жњу 
ау то мо би лом, во жњу би ци кла, по на ша ње 
на се лу и пре ла зак пре ко пру ге. Опи са не 
су све си ту а ци је у ко ји ма се де ца мо гу 
на ћи, би ло са мо стал но, у дру штву или са 
не ким ста ри јим. Уз ве о ма ма ло тек ста, 
тек оно ли ко да се де ци до дат но по ја сне 
не ке си ту а ци је, и не над ма шне илу стра ци
је Ма рин ка Ле бо ви ћа, пред ста вљен је још 
је дан од де фи ни шу ћих еле ме на та кам па
ње ко ју спро во ди Аген ци ја за без бед ност 
са о бра ћа ја.

А. Д.
Фо то: Б. Т.

По де ла при руч ни ка о са о бра ћа ју

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Тра ди ци о нал на из ло жба ру ко тво ри на
По во дом обе ле жа ва ња ме ђу на род ног Да на осо

ба са ин ва ли ди те том, 3. де цем бра, дан ра ни је је 
тра ди ци о нал но упри ли че на пр о дај на из ло жба у 
Град ској ку ћи, ко ју су при пре ми ла удру же ња, чи ја 
је де лат ност у окви ру со ци јал не за шти те. 

– Ми смо као и сва ке го ди не у хо лу ор га ни зо ва ли 
ову из ло жбу. До шла су на ша удру же ња гра ђа на из 
обла сти со ци јал не за ши ти те, али су нам се при
дру жи ли и ђа ци из Основ не шко ле „Бо шко Пал ко
вље вић Пин ки“. Из ло же не су ру ко тво ри не, ко је су 
пра ва, ма ла умет нич ка де ла. Ве о ма је ле по ви де ти 
их на истом ме сту, на сме ја не, за до вољ не и срећ не, 
из ја вио је на чел ник Град ске упра ве за со ци јал ну 
за шти ту и за шти ту жи вот не сре ди не Дра жен Ри ђо
шић.

Ри ђо шић је до дао и то да ће Град ска упра ва 
на ред не го ди не из бу џе та из дво ји ти че ти ри ми ли о
на ди на ра за рад удру же ња со ци јал не за шти те.

Из ло жбу је об и шла и гра до на чел ни ца Све тла на 
Ми ло ва но вић са ма лим гра до на чел ни ком Ан дре
јем Бо жи ћем. А. Д.

Ме ђу на род ни Дан осо ба са ин ва ли ди те том
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ОДР ЖА НА ТРЕ ЋА РА ДИ О НИ ЦА НА ТЕ МУ АНИ МАЛ НОГ ОТ ПА ДА 

Апли ка ци ја за еви ден ти ра ње
жи во тињ ског от па да

У са рад њи са UNDPом, 
Упра вом за Ве те ри ну Ср би је 
и На уч ним Ин сти ту том за 
ве те ри нар ство Но ви Сад 
ор га ни зо ва на је тре ћа ра ди
о ни цуа„Ре ша ва ње про бле ма 
пре у зи ма ња и од ла га ња ани
мал ног от па да на те ри то ри ји 
гра да Срем ска Ми тро ви ца“, 
са ци љем да за по тре бе 
ве те ри на ра, ин спек то ра и 
дру гих слу жби пред ста ви 
про блем ко ји је ур ген тан као 
и на чи не ње го вог ре ша ва ња 
кроз за кон ски оквир. При сут
не је по здра вио Дра жен 
Ри ђо шић, на чел ник Град ске 
упра ве за со ци јал ну за шти ту 
и за шти ту жи вот не сре ди не, 
а ра ди о ни цу је во дио Ду шан 
Фи ли мо но вић, про јект ни 
ме на џер. 

На те му „Без бед но по сту
па ње са ани мал ним от па
дом“ го во ри ла је Сла ви ца 
Ко шар чић из На уч ног иснти
ту та за ве те ри нар ство Но ви 

Сад, екс перт из обла сти ани
мал не ге не ти ке, еко ло ги је и 
за шти те жи вот не сре ди не. 

Срећ ко Чу пић, ру ко во ди
лац слу жбе „Зо о хи ги је на“, 
го во рио је на те му „Уло га 
Зо о хи ги јен ске слу жбе ЈКП 
„Ко му на ли је“ у ели ми ни са њу 
ани мал ног от па да и спре ча

ва њу ши ре ња зо о но за“, 
на кон че га је Алек сан дар 
Чи лер џић из „GDI So lu ti ons“ 
пре зен твао ан дро ид апли ка
ци ју за еви ден ти ра ње од ла
га ња от па да жи во тињ ског 
по ре кла. За ми шље но је да 
ова апли ка ци ја по мог не у 
до би ја њу ре ал них по да та ка 

о збри ња ва њу уги ну ћа ко ја 
се де ша ва ју на те ри то ри ји 
гра да и из то га по ну ди нај
прак тич ни је ре ше ње за сам 
рад. 

За на ве де ни про је кат Град 
Срем ска Митровицa и Град
ска упра ва за со ци јал ну 
за шти ту и за шти ту жи вот не 
сре ди не до би ли су од раз вој
не аген ци је UNDP и Ми ни
стар ства за за шти ту жи вот не 
на гра ду „Ли дер у ино ва ци ја
ма“ у окви ру про гра ма 
„Ло кал ни раз вој от по ран на 
кли мат ске про ме не“. Глав ни 
ре зул тат про јек та је сте ура
ђе на апли ка ци ја за па мет не 
те ле фо не за збри ња ва ње 
уги ну ћа на те ри то ри ји Гра да. 

На кра ју ра ди о ни це еми то
ван је на гра ђе ни крат ко ме
тра жни до ку мен тар ни филм 
о про бле ма ти ци збри ња ва
ња ани мал ног от па да на 
те ре ну гра да и пред ло зи ма 
за ре ша ва ње.

Детаљ са радионице

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА 

По кло ни за нај мла ђе па ци јен те

Ве ро чи тељ Сте фан Не дић са уче ни ци
ма Ми тро вач ке гим на зи је и Сред ње тех
нич ке шко ле је 3. де цем бра до нео  по кло
не нај мла ђим па ци јен ти ма, ко ји се ле че у 
Деч јем оде ље њу Оп ште бол ни це Срем
ска Ми тро ви ца.

– Да на шњим да ном за вр ша ва ју се Све
то ди ми три јев ски да ни у окви ру „Но вем
бар ских да на“,те  смо же ле ли да на овај 
на чин учи ни мо ху ма ни гест до бро чин
ства. Озва ни чи ли смо и све ча ни чин 
Бо жић ног по ста и же ли мо да под се ти мо 
да и у по сту, али ван ње га, тре ба да по ја
ча мо чи ње ње до брих де ла и да тај чин 
бу де уста љен  ре као је ве ро у чи тељ 
Не дић и до дао да су де ци  до не ли па ке те 

сла ни ша,слат ки ша и сред ста ва за лич ну 
хи ги је ну, као и школ ски при бор.

На по кло ни ма је за хва ли ла на чел ни ца 
Деч јег оде ље ња др Љи ља на Бан че вић, 
на гла сив ши да се са оду ше вље њем  пра
те кон стан тант ни ху ма ни ге сто ви ве ро у
чи те ља Сте фа на и нај бо љих  ђа ка Срем
ске Ми тро ви це. Та ко ђе, др Бан че вић се 
за хва ли ла и на ве ли кој пажњ и по др шци, 
ко ју пру жа ју нај мла ђим па ци јен ти ма, уз 
нај бо ље же ље да се ле че ње што пре 
за вр ши. У овом див ном ге сту уче ство ва
ли су сви уче ни ци од 1. до 4.раз ре да Гим
на зи је и де лом  сред ње Тех ни че шко ле, 
што је до каз да се до бра реч и до бра 
де ла ши ре ме ђу мла ди ма.

ГРАД СКО ПО ЗО РИ ШТЕ РУ МА

По зо ри ште у шко ли 
 шко ла у по зо ри шту

Про је кат Град ског по зо ри шта Ру ма 
„По зо ри ште у шко ли  шко ла у по зо ри шту“  
ће би ти ре а ли зо ван у парт нер ству са  сек
ци ја ма и уче нич ким пар ла мен том рум
ских сред њих шко ла. По че так ре а ли за ци
је тог про јек та је би ло из во ђе ње пред ста
ве „Ла ку ноћ, мај ко“ у хо лу рум ске Гим на
зи је за уче ни ке, про фе со ре и за ин те ре со
ва не ро ди те ље. Пред ста ва је из ве де на 2. 
де цем бра, а по сле то га је ор га ни зо ван 
раз го вор на те му ко ју пред ста ва об ра ђу је, 
уз уче шће пред став ни ка Уче нич ког пар
ла мен та, пе да го га, пси хо ло га и пу бли ке. 
При ход од ула зни ца је до бро вољ ни при
лог за да љи раз вој овог про јек та и ре а ли
за ци ју и у оста лим шко ла ма рум ске 
оп шти не. 

Већ три да на ка сни је ова пред ста ва је 
од и гра на и у ССШ „Бран ко Ра ди че вић“ у 
Ру ми.

До дај мо, ка мер на пред ста ва Град ског 
по зо ри шта Ру ма „Ла ку ноћ, мај ко” на ста
ла је по драм ском пред ло шку аме рич ке 
спи са те љи це Мар ше Нор ман. Ова пси хо
ло шка дра ма кроз су че ља ва ње мај ке и 
ћер ке го во ри о стра ху од жи во та с јед не, 
као и стра ху од смр ти с дру ге стра не. Има 
ли на чи на да се пре ва зи ђу те ре ти про
шло сти и про на ђе во ља и же ља за жи во
том? 

У пред ста ви игра ју Ма ри ја Ра тан чић, 
про фе со ри ца ен гле ског је зи ка али и глу
ми ца у пред ста ви ко ја игра уло гу мај ке 
Тел ме и Иси до ра Лов ча нин, бив ша уче ни
ца рум ске гим на зи је у уло зи ћер ке Џе си. 

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

ТРИБИНА У ПЕЋИНЦИМА

Пре вен ци ја 
ди ги тал ног 
на си ља

Основ на шко ла „Сло бо дан Ба јић 
Па ја“ Пе ћин ци ор га ни зо ва ла је 24. 
но вем бра три би ну „Пре вен ци ја 
ди ги тал ног на си ља“ за уче ни ке 
ше стог и сед мог раз ре да. Три би на 
по во дом Свет ског да на пре вен ци је 
зло ста вља ња де це одр жа на је у 
Кул тур ном цен тру Пе ћин ци, а при
су ство ва ло је пре ко 200 уче ни ка 
ко ји на ста ву по ха ђа ју у Пе ћин ци ма 
и у из дво је ном оде ље њу у До њем 
То вар ни ку, за јед но са оде љен ским 
ста ре ши на ма и на став ни ци ма.

На по чет ку три би не, по моћ ни ца 
ди рек то ра ОШ „Сло бо дан Ба јић 
Па ја“ Сла ђа на Бу ји ла ис та кла је 
ва жност и ак ту ел ност ове те ме, а 
пе да го шки ња Ма ри ја Ма ле ше вић и 
на став ни ца исто ри је Да ри ја Шво ња 
во ди ле су уче ни ке кроз те му ко ри
сте ћи пре зен та ци ју ко ју је при пре
ми ла бив ша уче ни ца пе ћи нач ке 
шко ле Та ма ра Ки тић, да нас ма стер 
ме на џер ка без бед но сти.

Уче ни ци су упо зна ти са пој мом 
ди ги тал ног на си ља, ка ко мо же да 
се пре по зна и спре чи, од ко га да 
оче ку ју по моћ и ко ји су по ступ ци 
ин тер ве ни са ња у слу ча ју ди ги тал
ног на си ља. С па жњом су пра ти ли 
пре зен та ци ју, ви деосним ке и при
ме ре ди ги тал ног на си ља ко ји су 
сви ма по зна ти из ме ди ја, а три би ну 
је упот пу ни ло из ла га ње пе да го шки
ње Цен тра за со ци јал ни рад Ни ко
ли не Лу жа јић, ко ја је ука за ла на 
ути цај ко ји има мо јед ни на дру ге и у 
ре ал ном и у вир ту ел ном све ту, и 
ка ко се не про ми шље ним ко мен та
ри ма, под сме хом и ру га њем мо же 
не га тив но ути ца ти на не чи је пси
хич ко ста ње и до ве сти до не же ље
них по сле ди ца.

Ар хи је реј ски на ме сник пе ћи нач
ки, про то на ме сник Бо јан Ми ја но
вић, ука зао је да тре ба да жи ви мо у 
скла ду са хри шћан ским вред но сти
ма и под се тио уче ни ке да су у 
њи хо вом окру же њу по ро ди ца, учи
те љи, цр ква и при ја те љи ко ји има ју 
вре ме на да их са слу ша ју и да им 
по мог ну.

КЊИ ЖЕВ НОПЕ СНИЧ КО ВЕ ЧЕ 

По пин ча ни
По пин ча ни ма

На књи жев нопе снич кој ве че ри, 
ор га ни зо ва ној 26. но вем бра у по пи
нач ком цр кве ном до му, пе сни ци 
Јо ван ка Леп херц, Кри сти на Ар се ни је
вић и Ђор ђе Јо ва но вић пред ста ви ли 
су се по пи нач кој пу бли ци сво јим 
ау тор ским ра до ви ма, ко ји су још јед
ном по ка за ли ко ли ку не ис црп ну 
ин спи ра ци ју за њих пред ста вља 
њи хо во род но ме сто, без об зи ра да ли 
и да нас жи ве у ње му или их је жи вот 
од вео у не ком дру гом прав цу. Ор га ни
за тор овог по ет ског оку пља ња би ла је 
Ме сна за јед ни ца По пин ци, под по кро
ви тељ ством пе ћи нач ке ло кал не са мо
у пра ве, а ве че ри је при су ство вао и 
пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си ни
ша Ђо кић.

Ини ци ја тор до га ђа ја био је Пе тар 
Јо ва но вић, ау тор две сво је вр сне хро
ни ке По пи на ца – „По пи нач ка шко ла 
1769 – 2021“ и „По пи нач ки фуд бал ски 
век 1920 – 2020“. Ка ко нам је ре као, на 
овај по ду хват га је на гна ла по тре ба да 
оста ви све до чан ство о ин те лек ту ал
ном и спорт ском бо гат ству По пи на ца.

– Ма ло ко је ме сто ве ли чи не По пи
на ца мо же да се по хва ли сто го ди
шњим фуд бал ским клу бом. Ка да је 
реч о школ ству, пре ма по да ци ма ко је 
сам при ку пио, Ср би ја има 5,6 од сто 
ака дем ских гра ђа на, а По пин ци ско ро 
15 од сто. Же лео сам да то оста не 
за бе ле же но. Иде ја је да се ми По пин
ча ни и на ши го сти оку пи мо и да се 
бли же упо зна мо са сјај ним пе сни ци
ма из на шег на се ља, јер има мо чи ме 
да се по хва ли мо – из ја вио је Јо ва но
вић.

Сти хо ве Јо ван ке Леп херц ин тер
пре ти ра ли су глу ми ца Те о до ра Ку шић 
и ма ги стар ло го пе ди је На да Пе тро

вић. Са ства ра ла штвом Кри сти не 
Ар се ни је вић, да нас про фе сор ке књи
жев но сти, по се ти о це је упо зна ла про
фе сор ка исто ри је Та тја на Чу бри ло, а 
сти хо ве су го во ри ли са ма ау тор ка и 
њен отац Па вле Ар се ни је вић. Ђор ђе 
Јо ва но вић је сам пу бли ци пред ста вио 
сво је пе сме.

Цео до га ђај се мо гао су ми ра ти у 
са мо две ре чи – По пин ча ни По пин ча
ни ма, јер су сви уче сни ци ро ђе њем 
или по ре клом из По пи на ца за ко је су 
и да ље ду бо ко емо тив но ве за ни.

Исти је слу чај и са Јо ван ком Леп
херц, ро ђе ном По пин чан ком ко ја 
да нас жи ви и ра ди у Ста рој Па зо ви, а 
за од ра ста ње у ку ћи ба бе и де де у 
По пин ци ма ве жу је са мо нај леп ше 
успо ме не. Иа ко, ка ко са ма ка же, пре
те жно пи ше љу бав ну по е зи ју, је дан 
део ње ног опу са је не ми нов но мо рао 
би ти по све ћен По пин ци ма, ко ји су у 
вре ме ње ног од ра ста ња има ли бо гат 
дру штве ни жи вот.

– Ор га ни зо ва не су ги та ри ја де, дру
же ња, спорт ски до га ђа ји и игран ке, а 
омла ди на је са свих стра на до ла зи ла 
у По пин це. Мо је дру га ри це из Бе о гра
да су сва ђа ле око то га ко ја ће ка да 
то ком рас пу ста да до ђе у По пин це, па 
се до га ђа ло да нас по три спа ва у јед
ном кре ве ту. Дра го ми је што ви дим 
да се ово се ло по но во бу ди и срећ на 
сам због по пи нач ке де це и ре зул та та 
ко је по сти жу – ка же Јо ван ка Леп херц.

Мо де ра тор ве че ри је био Пе тар 
Ко за рев, а из го во ре не сти хо ве је 
ги тар ском прат њом упот пу нио Сло бо
дан Бо жић Шна ја. За по слу же ње на 
дру же њу ко је је усле ди ло на кон офи
ци јел ног де ла про гра ма по бри ну ло се 
Удру же ње же на „По пин чан ке“.
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ШИ МА НОВ ЦИ

Но ве сад ни це за леп ши
и здра ви ји вр тић

Оп штин ско ру ко вод ство на че лу са 
пред сед ни ком Оп шти не Пе ћин ци Си ни
шом Ђо ки ћем, за јед но са пред став ни ци
ма Е.Т.М. про дук ци је, у дво ри шту вр ти ћа у 
Ши ма нов ци ма за са ди ло је 2. де цем бра 
шест сад ни ца че ти на ра, ко је је ова про
дук ци ја до ни ра ла вр ти ћу. На ши по зна ти 
глум ци Не над Ока но вић и Бо јан Ив ко вић 
при ре ди ли су ши ма но вач ким пред школ
ци ма пра ви ма ли шоу и кроз игру и за ба ву 
их еду ко ва ли о зна ча ју очу ва ња жи вот не 
сре ди не, сад ње др ве ћа и пра вил ног од ла
га ња сме ћа, а де ца су са пу но ен ту зи ја зма 
узе ла уче шћа у сад њи но вих сад ни ца, ко ја 
се пре тво ри ла у не за бо рав но дру же ње.

По ре чи ма Не на да Ока но ви ћа, Е.Т.М. 
про дук ци ја већ дру гу го ди ну у сту ди ју у 
Ши ма нов ци ма сни ма се ри ју Сло жна Бра
ћа.

– Ту смо би ли го сти, а са да смо већ 
по ма ло и до ма ћи ни. Има мо див ну са рад
њу са Оп шти ном и до го во ри ли смо се да 
за јед но до при не се мо не што. Та ко смо 
до не ли ове јел ке и за са ди ли их у вр тић, 
за то што др во пред ста вља жи вот, а ови 
мла ди љу ди ов де су на ша бу дућ ност и 
вре ди ула га ти у њих. Клин ци су сјај но 
ре а го ва ли. Они увек ре а гу ју из ср ца, а 
Бо ки је не ве ро ва тан са њи ма и обо жа ва ју 
га, ве ро ват но још из „Ла га ли це“. Да нас 
смо за са ди ли шест јел ки, али у са рад њи 
са Оп шти ном сад ња ће би ти на ста вље на 
и ово ће јед ног да на би ти ле па шу ми ца  
– ре као је Ока но вић.

Да ће сад ња би ти на ста вље на по твр
дио је и пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци 
Си ни ша Ђо кић, ко ји је на ја вио да ће 
Оп шти на Пе ћин ци и Ме сна за јед ни ца 

Ши ма нов ци за са ди ти још два де се так 
но вих ста ба ла, ка ко би ши ма но вач ки 
вр тић по стао оа за у ко јој ће де ца има ти 
мно го бо ље усло ве за бо ра вак.

– Ово је кру на успе шне са рад ње 
Оп шти не Пе ћин ци и Е.Т.М. про дук ци је, а 
де ца су се оду ше ви ла да на шњим дру же
њем са на шим по зна тим глум ци ма. Ва жно 
је код де це по ди за ти свест о зна ча ју очу
ва ња жи вот не сре ди не од нај ра ни јег 
уз ра ста. Да их на у чи мо да сме ће не ба ца
ју по ули ци, већ да га од ла жу у кан те и 
кон теј не ре. Да их на у чи мо да са де др ве
ће, јер сва ко но во др во зна чи чи сти ји 
ва здух, и то упра во због њих са мих ко ји 
тек по чи њу да жи ве и ко ји, ако се сви 
по тру ди мо, мо гу да жи ве у леп шем и 
чи сти јем окру же њу – по ру чио је пред сед
ник Ђо кић.

ПЕ ЋИН ЦИ
Обе ле жен Свет ски дан бор бе про тив АИДСа

По во дом обе ле жа ва ња Свет ског да
на бор бе про тив АИДСа, 1. де цем бра, 
Цр ве ни крст Пе ћин ци је у са рад њи са 
До мом здра вља Пе ћин ци и пе ћи нач ким 
Кул тур ним цен тром ор га ни зо вао еду ка
ци ју за уче ни ке 7. и 8. раз ре да Основ не 
шко ле „Сло бо дан Ба јић Па ја” Пе ћин ци и 
уче ни ке Сред ње тех нич ке шко ле „Ми лен
ко Вер кић Не ша”.

Еду ка ци ја је одр жа на у Кул тур ном цен
тру, а во лон тер ке Цр ве ног кр ста Пе ћин ци 
Ма ри на Ра јић и Ми ли ца Ни ко лић су еду
ка тив ним тек стом ин фор ми са ле уче ни ке 
о основ ним пој мо ви ма о ХИВ ин фек ци ји 

– ка ко се пре но си и ка ко се за шти ти ти од 
ХИВ ин фек ци је.

За тим је са рад ни ца Цр ве ног кр ста из 
пе ћи нач ког До ма здра вља, Ру жи ца Об ра
до вић, ис та кла при сут ни ма шта је ва жно 
да зна ју о ХИВ ин фек ци ји да би за шти ти
ли нај пре сво је здра вље, а он да и здра
вље дру гих.

На кра ју су сви има ли при ли ку да по гле
да ју кра так еду ка тив ни филм „Деч ко ко ји 
се сти део“, на стао из у зет ним за ла га њем 
во лон те ра Цр ве ног кр ста Па ли лу ла, ко
јим се ша ље сна жна про мо тив на по ру ка 
раз ли чи тим циљ ним гру па ма, а по себ но 

мла дим љу ди ма. По за вр шет ку еду ка ци
је, сви при сут ни уче ни ци су до би ли еду
ка тив ни про мо ма те ри јал и кон дом као 
ви со ко по у зда но сред ство за спре ча ва ње 
ХИВ ин фек ци је и дру гих пол но пре но си
вих ин фек ци ја код му шка ра ца и же на.

Про це њу је се да је од 1981. го ди не 
ви ше од 40 ми ли о на љу ди ши ром све та 
умр ло од АИДСа, а да 37 ми ли о на жи ви 
са ХИВом, што га чи ни јед ним од нај ве
ћих гло бал них про бле ма јав ног здра вља. 
Упр кос по стиг ну том на прет ку у ле че њу, 
епи де ми ја АИДСа и да ље од но си око 
два ми ли о на жи во та сва ке го ди не.
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ИРИГ У БОР БИ ЗА ЧИ СТИ ЈИ ВА ЗДУХ

Уго во ри за на бав ку
ко тло ва на гас и би о ма су

У окви ру кон кур са ко ји је рас пи са ла 
ири шка Oпш тина за на бав ку ко тло ва на 
при род ни гас или би о ма су у ци љу сма
ње ња за га ђе ња ва зду ха из ин ди ви ду ал
них из во ра, кра јем но вем бра су пот пи са
ни уго во ри са 28 ко ри сни ка ко ји су до би
ли сред ства по овом кон кур су. Они су 
до би ли сред ства за на бав ку ко тло ва на 
при род ни гас или пе лет, а у су фи нан си
ра њу овог про јек та је уче ство ва ло Ми ни

стар ство за шти те жи вот не сре ди не и 
Оп шти на Ириг. 

По кон кур су, ло кал на са мо у пра ва је 
обез бе ди ла 80 од сто вред но сти сва ког 
ко тла, а ко ри сни ци пре о ста лих 20 про це
на та. 

– Укуп но смо за ове на ме не из оп штин
ског бу џе та из дво ји ли сред ства у ви си ни 
од 3,3 ми ли о на ди на ра. Да под се тим, 
има ли смо ме ру на бав ке ко тло ва и у 

окви ру про јек та енер гет ске ефи ка сно сти, 
а ово је кон курс за сма ње ње за га ђе ња 
ва зду ха са над ле жним Ми ни стар ством 
за шти те жи вот не сре ди не. Да кле, циљ 
нам је да сма њи мо ко ри шће ње огрев ног 
др ве та и угља ко ји су и нај ве ћи за га ђи ва
чи, ка же Бог дан ка Фи ли по вић Ле кић, 
са вет ни ца за во ђе ње ин ве сти ци ја у 
Оп штин ској упра ви у Ири гу и ру ко во ди
лац по ме ну тог про јек та. С. Џа ку ла

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА

Пред ста вље на књи га
„Ле ко ви те во де Вој во ди не“

У Срп ској чи та о ни ци у Ири
гу про мо ви са на је књи га под 
на зи вом „Ле ко ви те во де Вој
во ди неисто ри јат бал не о те ра
пи је и хи дро те ра пи је“ чи ји је 
ау тор проф. др Јо ван Мак си
мо вић. Из да вач књи ге је Срп
ска чи та о ни ца у Ири гу. 

– Пр ва књи га у на шем из да
њу је би ла о ири шкој ку ги , 
те ми ко јом се про фе сор ба вио 
ду ги низ го ди на и ко ју смо 
пред ста ви ли  2015. го ди не. 
Ова књи га је са зре ва ла три 
го ди не, не ка ко се ни су  по кло
пи ле окол но сти да је штам па
мо, а др Јо ван Мак си мо вић је 
ис кљу чи во же лео да Срп ска 
чи та о ни ца бу де из да вач. У 
ви ше на вра та смо ме ња ли 
текст, па кад смо то при ве ли 
кра ју, ни смо до би ли сред ства. 
Про шле го ди не су се сте кли 
сви усло ви и ова књи га је 
да нас пред ва ма, ре кла је 
Ве ра Нов ко вић, ди рек тор ка 

Срп ске чи та о ни це у Ири гу.
На про мо ци ји о овој књи зи 

је го во рио и њен ре цен зент 
проф. др Ду шан Ла ло ше вић. 
Са ма те ма ти ка је у књи зи 
по де ље на у осам по гла вља, а 
уме сто уво да су на ве де на два 
ци та та из Је ван ђе ља по Јо ва
ну ко ја све до че о чу до твор ној 
ис це ли тељ ској мо ћи Ису со вој 

пре ко во де. У шест по гла вља 
књи ге „О во ди“ дат је при каз 
во де, „тог чу до твор ног спо ја 
ки се о ни ка и во до ни ка без 
ко јег је не мо гућ ово зе маљ ски 
жи вот“ ка ко ка же у уво ду 
проф. др Мак си мо вић. 

Та ко ђе, пи ше и о уло зи во де 
у те ле сном и ду хов ном жи во ту 
чо ве ка. У књи зи се го во ри и о 

жи во ту и де лу др Ла за ра 
Не на до ви ћа, пр вог про фе со
ра фи зи кал не ме ди ци не на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду.

Глав на те ма ти ка књи ге је 
по све ће на исто риј ском пре
гле ду по стан ка и да љег раз
во ја бањ ских ле чи ли шта у Вој
во ди ни, а то је гра ђа ко ја до 
са да об је ди ње но у јед ној књи
зи ни је об ја вљи ва на.

Проф. Др Јо ван Мак си мо
вић је ро ђен 1941. го ди не у 
Ру ми, а од 1976. го ди не се 
ак тив но ба ви из у ча ва њем 
про шло сти здрав стве не кул
ту ре.  

За по ча сног чла на Ака де
ми је ме ди цин ских на у ка Срп
ског ле кар ског дру штва је иза
бран 2017. го ди не. Та ко ђе, 
по след њи је про гла ше ни 
по ча сни члан Срп ске чи та о ни
це у Ири гу.

С. Џа ку ла

Пот пи си ва ње уго во ра за ко тло ве на гас и би о ма су

Ду шан Ла ло ше вић, Јо ван Мак си мо вић и Ве ра Нов ко вић
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Усво јен тре ћи ре ба ланс
оп штин ског бу џе та

По след њи, тре ћи ре ба ланс оп штин
ског бу џе та, усво јен је на сед ни ци Скуп
шти не оп шти не Ириг, ко ја је одр жа на 30. 
но вем бра. Ка ко је ин фор ми са ла Мир ја на 
Ба бић, ше фи ца  Слу жбе за фи нан си је и 
бу џет Оп штин ске упра ве, овај ре ба ланс 
је пред ло жен  због по тре бе пре ра спо де
ле сред ста ва, по ве ћа ње са мо нео п ход
них по зи ци ја и сма ње ње апро при ја ци ја 
ко је не ће би ти из вр ше не до кра ја го ди не 
у окви ру сва ког ко ри сни ка.

 – Тре ћим ре ба лан сом, бу џет је сма
њен за 163.458.000 ди на ра у од но су на 
дру ги ре ба ланс, та ко да бу џет са да из но
си 1.030.705.970 ди на ра и то

656.258.500 ди на ра из бу џет ских сред
ста ва и 374.447.470 ди на ра из оста лих 
из во ра бу џет ских ко ри сни ка, ре кла је 
Мир ја на Ба бић.

Ка да је реч о струк ту ри при хо да по ре за 

на до хо дак, до бит и ка пи тал не до бит ке 
је  сма њен за 3,8 ми ли о на  и са да из но си 
199,1 ми ли он ди на ра. При хо ди су ускла
ђи ва ни  спрам при ли ва у бу џет и та ко су 
и  ко ри го ва ни.

По рез на имо ви ну је по ве ћан за 12,3 
ми ли о на  и са да из но си 173,5 ми ли о на 
ди на ра, а по рез на до бра и услу ге за 5,7 
ми ли о на ди на ра. 

Тран сфе ри од дру гих ни воа вла сти 
пла ни ра на су на  410,7 ми ли о на,  од но
сно ума ње ње из но си 168 ми ли о на  ди на
ра.  Ума ње ње је због про јек та Но ва ба ња 
Врд ник. Од ре ђе них по ме ра ња на ви ше 
или ма ње сред ста ва има у још не ко ли ко 
про гра ма, упра во у за ви сно сти од про це
не по тре ба до кра ја го ди не.

Пред сед ник Оп шти не Ти хо мир Сто ја
ко вић је ука зао да је ово го ди шњи бу џет 
знат но ам би ци о зни ји од про шло го ди

шњег, ко ји је из но сио не што пре ко 700 
ми ли о на ди на ра, иа ко је овим  тре ћим 
ре ба лан сом не што сма њен.

 – Нај ви ше смо по ве ћа ли због екс про
при ја ци је зе мљи шта у Врд ни ку за по
тре бе Но ве ба ње. За то је тре ба ло да 
до би је мо  сред ства од Ми ни стар ства 
фи нан си ја. Пре две  три сед ни це Скуп
шти не је би ло то по ве ћа ње. Са да смо 
са гле да ли си ту а ци ју  и ви де ли да не мо
же мо да ре а ли зу је мо ви ше од 80 ми ли
о на ди на ра, јер це не ни су при хва ће не и 
то ће мо пре не ти  у на ред ну го ди ну. Са 
250 ми ли о на смо сма њи ли тај из нос за 
екс про при ја ци ју на 80 ми ли о на ди на ра 
и ау то мат ски ће се у ве ли ком  про цен ту 
по ве ћа ти из вр ше ње бу џе та. Оче ку јем да 
ће то из вр ше ње бу џе та у овој го ди ни  го
ди не би ти не ких 90 про це на та, ка же Ти
хо мир Сто ја ко вић. С. Џа ку ла

Са сед ни цеМир ја на Ба бић

РУ МА

Уре ђе ње атарских пу те ва
У рум ској оп шти ни су за ову го ди ну 

за вр ше ни ра до ви на уре ђе њу атар ских 
пу те ва, а по след њи је ура ђен у Сте
ја нов ци ма. Реч је о два атар ска пу та 
укуп не ду жи не 500 ме та ра, а би ће ас
фал ти ра но и отре си ште, на ме сту где 
се атар ски пут спа ја са Фру шко гор ском 
ули цом.

За ове на ме не је обез бе ђе но укуп но 
36,5 ми ли о на ди на ра, од че га је 18,5 
ми ли о на до би је но од По кра јин ског се
кре та ри ја та за по љо при вре ду, во до при
вре ду и шу мар ство, док је 18 ми ли о на 
ди на ра из дво ји ла ло кал на са мо у пра ва. 
Ово го ди шњим ра до ви ма су об у хва ће ни 
атар ски пу те ви у Гра бов ци ма, Клен ку, 
Сте ја нов ци ма, Пла ти че ву, Хрт ков ци ма 
и Ру ми у укуп ној ду жи ни од три ки ло
ме тра.

Ра до ве на атар ском пу ту у Сте ја нов
ци ма ко је из во ди „Срем пут а.д.“, об и
шла је 29. но вем бра пред сед ни ца Оп
шти не Алек сан дра Ћи рић и за ме ни ца 
пред сед ни це Би ља на По по вић Јо ва но
вић.

Она је ис та кла да за по љо при вред ни
ка атар ски пут пред ста вља „пут до хле
ба“, што до вољ но го во ри о ва жно сти 
про је ка та на њи хо вој ре ха би ли та ци ји. 

– Бит но је омо гу ћи ти по љо при вред
ни ци ма да оно што ин ве сти ра ју на ора
ни ца ма, ка сни је мо гу ле по да из ве зу 
са њи ва. Као од го вор на ло кал на са мо
у пра ва смо ду жни да се ба ви мо и тим 
сег мен том жи во та на ших су гра ђа на, 
ко ји је сва ка ко ве о ма ва жан по го то во 
за ста нов ни штво у се ли ма. По љо при
вред на ме ха ни за ци ја је до ста те шка, 

фре квен ци ја је у ду гој по љо при вред ној 
се зо ни ве ли ка, па нам је бит но да се тај 
по сао ква ли тет но од ра ди. Сва ке го ди
не ана ли зи ра мо при о ри те те, па је та ко 
увек про јек том об у хва ће но ви ше ло ка
ци ја, ис та кла је Алек сан дра Ћи рић.

Уре ђе ње атар ских  пу те ва и отре си
шта је из у зет но ва жно и са ста но ви шта 
без бед но сти са о бра ћа ја, јер уко ли ко 
они ни су уре ђе ни зна чај не ко ли чи не 
бла та ће се, пре ко те шке по љо при
вред не ме ха ни за ци је на ћи на пу те ви
ма, и угро зи ти без бед ност уче сни ка у 
са о бра ћа ју.

Уре ђе ње атар ских пу те ва у рум ској 
оп шти ни је ура ђе но си сте мом це мент
не ста би ли за ци је  што је је дан од нај бо
љих ме то да за њи хо во уре ђе ње.

С. Џа ку ла
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Лак ши при ступ осо ба ма
са ин ва ли ди те том

У ци љу омо гу ћа ва ња лак
шег при сту па ин сти ту ци ја ма 
и уста но ва ма у гра ду, рум ска 
ло кал на са мо у пра ва је омо
гу ћи ла ин ва лид ним ли ци ма 
од го ва ра ју ћи при ступ и ве ли
кој дво ра ни рум ског Кул тур ног 
цен тра у ко јој се одр жа ва ве
ли ки број про гра ма ове уста
но ве кул ту ре. Алек сан дра 
Ћи рић, пред сед ни ца Оп шти
не је ука за ла да је, у су срет 
Ме ђу на род ном да ну осо ба 
са ин ва ли ди те том,  ло кал на 
са мо у пра ва  же ле ла да по ка
же да је реч о оп шти ни ко ја 
је до ступ на за све гра ђа не и 
сре ди на без ба ри је ра и огра
ни че ња.

Упра во за то, у окви ру ра до
ва на ре кон струк ци ји  Кул тур
ног цен тра „Бра на Црн че вић“, 
на ру че на је и  елек трич на 
плат фор ма за осо бе са ин ва
ли ди те том, ка ко би им се омо
гу ћио лак ши при ступ ве ли кој 
дво ра ни.

 – Са да они са овом плат
фор мом мо гу  са мо стал но да 
уђу у Ве ли ку са лу и да пра те 
про гра ме. По ред  Кул тур ног 
цен тра, го то во све уста но ве и 
сви објек ти од јав ног зна ча ја 
су до ступ ни за осо бе са ин ва
ли ди те том, има ју при ступ не 
рам пе и плат фор ме, али на
сто ји мо да у пот пу но сти град 
и све уста но ве при ла го ди мо и 
по тре ба ма ових на ших су гра
ђа на, ре кла је пред сед ни ца 
Ћи рић.

Рум ска оп шти на је фи нан
си ра ла на бав ку ове плат фор
ме, та ко да је са да, од оста
лих уста но ва кул ту ре, остао 
са мо За ви чај ни му зеј ко ји не 

по се ду је рам пу или лифт са 
осо бе са ин ва ли ди те том. 

– То ће нам у на ред ном пе
ри о ду би ти је дан од при о ри те
та ка ко би мо гли са по но сом 
да ка же мо да смо оп шти на и 
град без ба ри је ра, до ступ ни 
сви ма, на ја ви ла је Алек сан
дра Ћи рић.

Бо ја на Гла до вић, пред сед
ни ца Удру же ња па ра пле ги
ча ра Сре ма, чи је је се ди ште 
у Ру ми, за до вољ на је по ста
вља њем ове плат фор ме, као 
и са рад њом са Кул тур ним 
цен тром, бу ду ћи да осо бе са 
ин ва ли ди те том има ју бес
плат не кар те за све кул тур не 
про гра ме.

 – Нај бит ни је је да смо овим 
про јек том и овом плат фор

мом по ка за ли  да смо јед на ки 
и да има мо јед нак при ступ у 
дру штву и свим до га ђа ји ма, 
јав ним, кул тур ним, спорт
ским... Су тра се обе ле жа ва 
Ме ђу на род ни дан осо ба са 
ин ва ли ди те том и ми на ста
вља мо на шу са рад њу са Оп
шти ном, ово је са мо је дан од 
про је ка та ко ји нас че ка. Мо ја 
је иде ја да са чи ни мо стра те
ги ју и да у не ко ли ко го ди на 
на пра ви мо Ру му гра дом без 
ба ри је ра, ре кла је Бо ја на.

Она је под се ти ла да су рам
пе и лиф то ви по ста вље ни у 
Град ској би бли о те ци, Спорт
ској ха ли, са да Кул тур ном 
цен тру, те да оста је За ви чај ни 
му зеј, Град ска ку ћа и нај бит
ни је, Цен тар за со ци јал ни рад 

бу ду ћи да су све осо бе са ин
ва ли ди те том ко ри сни ци услу
га Цен тра за со ци јал ни рад. 

– Тре ба ће нам до ста вре
ме на, фи нан си ја и по др шке, 
али сам за то и ре кла да је 
ово стра те шки план, не што 
што не мо же да се про ме ни 
од јед ном, али ће мо ићи ко рак 
по ко рак. У Спорт ској ха ли је 
ура ђе на плат фор ма ко ју је 
фи нан си ра ло ре сор но ми ни
стар ство, а при ступ и плат
фор ме у Кул тур ном цен тру и 
Град ској би бли о те ци је фи
нан си ра ла рум ска оп тши на. 
У сва ком слу ча ју бит но је да 
има мо не ки план, до го вор и 
да на ђе мо ре сур се, јер то ни је 
ни ма ло јеф ти но, ре кла је Бо
ја на Гла до вић. С. Џа ку ла

ДОМ ЗДРА ВЉА

Скра ћен рад Ко вид ам бу лан те
Ко вид ам бу лан та рум ског До ма здра

вља скра ти ла је сво је рад но вре ме та ко 
да је рад ним да ном отво ре на од 7 до 14 
ча со ва, док ви кен дом не ра ди. Ан га жо
ва не су две еки пе ле ка ра, а си ту а ци ја се 
пра ти и сход но то ме и утвр ђу је рад но 
вре ме ам бу лан те на не дељ ном ни воу.

Ка ко са зна је мо од др Мир ја не Ми ле у
снић, ко ор ди на тор ке Ко вид ам бу лан те, 
број па ци је на та ва ри ра. Број по зи тив
них па ци је на та, ко јих бу де до по пет 
днев но, ни је у ствар ном од но су са бро
јем обо ле лих  што због те сто ва, што 
због стал не по ја ве но вих со је ва и под ти
по ва. С об зи ром на то, оправ да на је 

сум ња да је обо ле лих знат но ви ше. 
– Пре два ме се ца је у цир ку ла ци ји 

би ло око 26 под ти по ва та да ва же ћег 
со ја,  не бро је но је му та ци ја и за то број 
по зи тив них не ко ре ли ра са бро јем обо
ле лих, ка же др Ми ле у снић.

Ка да је реч о симп то ми ма још од ју на, 
ка да је кре нуо та лас оми крон со ја,  нај
че шћи су ве за ни за га стро ин те сти нал не 
симп то ме: по вра ћа ње и про лив.

За то че сто па ци јен ти ми сле да има ју 
сто мач не те го бе, али су оне ка рак те ри
стич не за ле то, не и ово вре ме, па др 
Ми ле у снић са ве ту је да се обо ле ли оба
ве зно ја ве, ка ко не би ши ри ли ви рус на 

љу де са ко ји ма до ла зе у кон такт.
 – И да ље има слу ча је ва упа ле плу ћа, 

чак и код мла ђих, та ко да се не тре ба 
пре ви ше опу шта ти. Тре нут но има мо до 
30 пр вих пре гле да и исто то ли ко кон тро
ла, али не кад бу де и до 90 пре гле да 
днев но, ка же др Мир ја на Ми ле у снић и 
до да је да би се тре ба ло при др жа ва ти 
ра ни је ва же ћих са ве та 

па зи ти на хи ги је ну, из бе га ва ти гу жве, 
но си ти ма ску...

Ка да је реч о гри пу, не ма још зва нич
них по да та ка о ње го вој по ја ви, али је још 
и ра но, јер га нај ви ше бу де у ја ну а ру и 
фе бру а ру. С. Џа ку ла

Олак шан при ступ Ве ли кој дво ра ни
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РУ МА

До нације за Дом здравља
Рум ска оп шти на ве ли ку 

па жњу по све ћу је по ди за њу 
здрав стве не за шти те ста нов
ни штва, те је та ко то ком ове 
го ди не, али и прет ход них, из
да ва ја ла зна чај на сред ства за 
уна пре ђе ње ква ли те та здрав
стве них услу га. Та ко је ло кал
на са мо у пра ва фи нан си ра ла 
на бав ку во зи ла за пре воз па
ци је на та на ди ја ли зу, а Ми
ни стар ство здра вља је до ни
ра ло но во са ни тет ско во зи ло 
за Слу жбу хит не ме ди цин ске 
по мо ћи, што је мо дер ни за ци
ја во зног пар ка рум ског До ма 
здра вља са мо уна зад не ко ли
ко ме се ци.

По след њег но вем бар ског 
да на До му здра вља је уру че
но  још јед но но во са ни тет ско 
во зи ло за шта су сред ства 
обез бе ђе на у оп штин ском 
бу џе ту,  а при мо пре да ји су 
при су ство ва ле пред сед ни ца 
оп шти не Алек сан дра Ћи рић 
и за ме ни ца Би ља на По по вић 
Јо ва но вић. 

Сва ка ко да ће но во во зи ло 
омо гу ћи ти бр жу и без бед ни ју 
здрав стве ну за шти ту, по себ но 
жи вот но угро же них па ци је на
та. Сва ка ко да је здрав стве
на слу жба је дан од сту бо ва 
здра вог дру штва и она тре ба 
да ефи ка сно функ ци о ни ше на 
свим ни во и ма  од ло кал ног 
до ре пу блич ког.  

– Пре шест ме се ци ка да 
сам по се ти ла Дом здра вља,  
уви де ла сам до ста не до ста
та ка ко је има уста но ва при
мар не за шти те, ко ја ле чи 
ста нов ни ке чи та ве на ше оп
шти не. Схва ти ла сам да ми, 
као ло кал на са мо у пра ва, мо
ра мо да пре ду зме мо што пре 
и што хит ни је ко ра ке ка ко би 
по бољ ша ли рад ових љу ди 
ко ји се за и ста тру де да нам 
по мог ну и ко ји су нам  24 са та 

на услу зи, ре кла је пред сед
ни ца Ћи рић.

По ред са вре ме ног са ни тет
ског во зи ла, Слу жба ин тер не 
ме ди ци не је, опет оп штин
ским сред стви ма, до би ла 
нов, са вре ме ни ул тра звуч ни 
апа рат. Ова кав је дан са вре
мен апа рат је нео п хо дан за 
от кри ва ње кар ди о ло шких, 
али и ма лиг них обо ље ња.

 – Уло жи ли смо зна чај на 
сред ства и у ла бо ра то ри ју 
До ма здра вља. На ши су гра
ђа ни од пре не ко ли ко ме се ци 
не пла ћа ју по је ди не ана ли
зе, ко је су до са да ра ди ли у 
при ват ним ла бо ра то ри ја ма, 
ту пре све га ми слим на ЦРП 
ре а ген се. До ни ра ли смо и  
нео п ход ну ра чу нар ску опре
му, кре ну ли у за ме ну до тра ја
лих  сто ли ца у че ка о ни ца ма. 
До кра ја го ди не нас оче ку ју 
ра до ви и у Слу жби хит не ме

ди цин ске по мо ћи. На ред не 
го ди не сва ко оде ље ње ће 
до би ти аде кват не усло ве за 
рад, но ву опре му, све оно 
што је нео п ход но ка ко би на
ши и нај мла ђи и нај ста ри ји 
па ци јен ти има ли аде кват не 
усло ве ов де ка да до ла зе да 
тра же здрав стве ну по моћ, 
ука за ла је Алек сан дра Ћи
рић.

Но ви ул тра звуч ни апа рат 
има ви со ку ре зо лу ци ју и ви
дљи вост, као и ши ри спек тар 
ди јаг но стич ких мо гућ но сти, 
па ће у мно го ме олак ша ти рад 
ин тер ни стич ке слу жбе. 

– По мо ћу овог апа ра та мо
же мо да де тек ту је мо да ли 
па ци јент има не ке бо ле сти 
ве за не за ср це, ка ква му је ис
ти сна сна га ср ца, а то је зна
чај но за па ци јен те ко ји има ју 
ма лиг не бо ле сти, ко ји иду да 
при ме хе мо те ра пи ју. Ми смо 

до са да ра ди ли на апа ра ту ко
ји је био стар пет на е стак го ди
на и овај но ви апа рат у од но су 
на прет ход ни има мно го бо љу 
ре зо лу ци ју сли ке, омо гу ћа
ва нам ква ли тет ни ја ме ре ња, 
ви де ће мо пре сек ср ца мно го 
бо ље но на ра ни јем апа ра ту. 
На тај на чин мо же мо да бла
го вре ме но от кри је мо од ре ђе
не бо ле сти и на ше па ци јен те 
упу ћу је мо да ље уко ли ко тре
ба или ре ша ва мо на на шем 
ни воу, ре кла је др мед. Да ни
је ла Ша тлан Ран ко вић, спец. 
ин тер не ме ди ци не.

Рум ски Дом здра вља има, 
за са да, до вољ но ле ка ра и 
спе ци ја ли за на та. Њих сед
мо ро је ове го ди не до би ло 
спе ци ја ли за ци ју та ко да ће 
на ред них го ди на би ти под
мла ђе ног спе ци ја ли стич ког 
ка дра.

С. Џа ку ла

Но ва до на ци ја во зи ла

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ

Би ће ре а ли зо ва на
три про јек та

Осми про цес пар ти ци па тив ног 
бу џе ти ра ња у рум ској оп шти ни је 
за вр шен, а три про јект на пред
ло га са нај ве ћим бро јем гла со ва 
би ће увр ште ни у оп штин ски 
бу џет ка ко би се ре а ли зо ва ли у 
на ред ној го ди ни. То су уре ђе ње 
пар ко ва: Ве ли ки парк и Парк код 
Гим на зи је, по том па мет не та бле 
за сред ње шко ле у Ру ми док је 

тре ћи про је кат ве зан за из град
њу  ка пе ла у Сте ја нов ци ма и 
Ви то јев ци ма.

Пре ма про це ни, за ре а ли за ци
ју ових про је ка та би ће по треб но 
око 60 ми ли о на ди на ра. У овом 
про це су је за ви ше про је ка та ко ји 
су би ли на ли сти при ку пље но 
укуп но 3.097 гла со ва.

С. Џ.
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Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

ИЗ ГРАД ЊА СПОРТ СКЕ ХА ЛЕ У ИН ЂИ ЈИ

По бољ ша на ди на ми ка ра до ва
Ка ко је на са стан ку Си сте ма 48 у Ин ђи

ји одр жа ном у пе так, 2. де цем бра ис та
као пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак, ра до ви на но вој спорт ској ха ли 
у том срем ском гра ду од ви ја ју се мно го 
бр же у по след њих ме сец да на.

– Ди на ми ка ра до ва у пр ва два ме се ца 
ни је се од ви ја ла она ко као би тре ба ло, 
али по след њих ме сец, ме сец и по да
на то све иде мно го бр же. Не дав но смо 
има ли са ста нак ко јем су при су ство ва ли 
мо ји са рад ни ци, ди рек тор и за по сле ни у 
Упра ви за ка пи тал на ула га ња АП Војв ди
не и из во ђач ра до ва где смо ус пе ли да 
уса гла си мо шта нам је нео п ход но у на
ред ном пе ри о ду ка ко би се пре о ста ли 
ра до ви убр за ли и ре а ли зо ва ли у пред ви
ђе ном ро ку ис та као је Гак.

Он је до дао да сма тра да је са да ди на
ми ка ра до ва за до во ља ва ју ћа.

– Ка сни ли смо у по чет ку, али то ни је 
би ло до нас. Ка да пот пи ше те уго вор не 
мо же те зна ти да ли ће из во ђач ра до ва 
кре ну ти на вре ме или не ће, али ми слим 
да смо те не до у ми це са да ре ши ли, ка зао 
је Гак.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја под се тио 
је да су у то ку ра до ви на из град њи пар
кинг про сто ра, на из ра ди ан ти фи ла тра
ци о не за ве се, ма шин ски и елек тро ра до
ви уну тар са мог објек та, као и уре ђе ње 
про сто ра око но ве спорт ске ха ле.

– Оче ку јем да ће мо на про ле ће ор га ни
зо ва ти за јед нич ки оби ла зак где ће те се 
и уве ри ти ка ко се ра до ви од ви ја ју и да 

ће мо та да мо ћи да ка же мо да је у то ку 
по од ма кла фа за у ре а ли за ци ји пред ви
ђе них ра до ва ис та као је Гак. 

Ина че, из град ња но ве спорт ске ха ле у 
Ин ђи ји по че ла је 2008. го ди не и до са да 
је уло же но 11 ми ли о на евра. Ка ко је и ра
ни је ис так ну то, око шест ми ли о на је нео
п ход но ка ко би се окон ча ли ра до ви и ха
ла по че ла са ра дом, а рок за за вр ше так 
је две го ди не. Ина че, кра јем мар та ове 
го ди не пред став ни ци Оп шти не Ин ђи ја 
до би ли су по твр ду по кра јин ског пре ми је
ра Иго ра Ми ро ви ћа да ће Вла да Вој во ди
не за вр ши ти и „по след њи про не ве ре ни 

про је кат бив ше по кра јин ске ад ми ни стра
ци је у Вој во ди ни“, за шта су при пре ми ли  
фи нан сиј ску кон струк ци ју. Пред сед ник 
Вла де Вој во ди не Ми ро вић је та да на кон 
оби ла ска ха ле по твр дио и да ће у на ред
не две го ди не са ви ше од 680 ми ли о на 
ди на ра ула га ња ста ви ти овај обје кат у 
функ ци ју. Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак ви ше пу та је ис та као да је 
за вр ше так из град ње но ве спорт ске ха ле 
од ве ли ког зна ча ја за ту ло кал ну са мо у
пра ву, те да ће ко нач но би ти ста вље на 
тач ка на ре а ли за ци ју по ме ну тог про јек та.

М. Ђ.

Ра до ви на но вој спорт ској ха ли

ВИ ШЕ ОД 15 ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА РЕ А ЛИ ЗО ВА НО ЈЕ У ПРО ТЕ КЛИХ ШЕСТ ГО ДИ НА

„Ин ду стриј ски бум“
у оп шти ни Ин ђи ја

Ви ше од 15 ин ве сти ци ја ре а ли зо ва но 
је у про те клих шест го ди на у оп шти ни 
Ин ђи ја. Да по ме ну та срем ска ло кал на 
са мо у пра ва до жи вља ва пра ви „ин ду
стриј ски бум“, го во ри и чи ње ни ца да сло
бод них пар це ла у се ве ро и сточ ној рад ној 
зо ни ви ше не ма, по твр дио је Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја. Он је 
до дао да се ра ди на то ме да се обез бе де 
пар це ле за но ве, по тен ци јал не ин ве сти
то ре.

– Сло бод них пар це ла ви ше не ма и то 
је те ма ко јом ће мо се ба ви ти при кре а и
ра њу бу џе та за на ред ну го ди ну, јер мо ра
мо је дан део сред ста ва опре де ли ти за 
при ба вља ње зе мљи шта у окви ру на ших 
ин ду стриј ских зо на ис та као је Гак.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја је ре као 
и да је не дав но пот пи сан још је дан уго
вор са ин ве сти то ром, чи ја су де лат ност 
че лик и ар ма ту ре, као и да  уско ро по чи
ње из град ња њи хо вог про из вод ног по го
на.

– С дру ге стра не, из град ња објек та 

ин ве сти то ра „Ке мо им пекс“ је при кра ју. У 
то ку је ре а ли за ци ја ин ве сти ци је, ко ја је 
сти гла из Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке, чи ји 
се обје кат у рад ној зо ни уве ли ко гра ди 
ис та као је пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

Он је до дао да ће би ти рас ки ну ти уго
во ри са оним ин ве сти то ри ма ко ји ни су 
ис пу ни ли за кон ски рок.

– Ка да бу де мо те уго во ре рас ки ну ли, 
би ће по но во иста про це ду ра, од но сно, то 
зе мљи ште би ће до ступ но ин ве сти то ри
ма ко ји нам се ја вља ју сва ко днев но 
об ја снио је Гак.

Го во ре ћи о ин ве сти ци ја ма, он је још 
јед ном под се тио да 14. де цем бра, сле ди 
све ча но отва ра ње ја пан ске ком па ни је 
„То јо Та јерс“ у Ин ђи ји, где је про из вод ња 
ау то мо бил ских гу ма по че ла још у ју ну 
ове го ди не.

– Ка да има те ин ве сти то ра ко ји је по пут 
„То јо Та јер са“а, он да се ви ше не до во ди 
у пи та ње да ли је Ин ђи ја атрак тив на за 
ула га ња или ни је. Ми да нас има мо си ти
а ци ју и да нам рад на сна га до ла зи, не из 

свих де ло ва Ср би је, већ са свих стра на 
све та. Због то га смо ве о ма за до вољ ни и 
увек смо би ли „град отво ре ног ср ца“, 
спре ман да при хва ти љу де свих ве ра и 
на ци ја, због че га је оп шти на Ин ђи ја, као 
и ра ни је, али да нас још ви ше мул ти кул
ту рал на сре ди на ис та као је за крај пред
сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак.

М. Ђ.

Владимир Гак
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ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

„Срп ска Ка па до ки ја“ про је кат
од ви ше стру ког зна ча ја

Од ка да су пред став ни ци Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја от кри ли да 
се во де пре го во ри са пред став ни ци ма 
ту ри стич ке обла сти Ка па до ки ја у ци љу 
фор ми ра ња но ве ту ри стич ке атрак ци је у 
Ин ђи ји, до да нас не је ња ва ин те ре со ва
ње за про је кат ко ји је по нео на зив „Срп
ска Ка па до ки ја“. План је да се у оп шти ни 
Ин ђи ја, тач ни је на ло ка ци ји Кр че дин ске 
аде до ју на 2023. го ди не по диг не, за по че
так 10 ба ло на што ће би ти  нај ве ћа ту ри
стич ка атрак ци ја у чи та вом ре ги о ну, ис та
као је Ми лан Бо го је вић, ди рек тор Ту ри
стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја. 
Ме ђу тим, ка ко је по твр дио, све му то ме 
прет хо де озбиљ не при пре ме и ан га жо ва
ње ве ли ког бро ја струч них љу ди. 

– Још увек се раз ма тра ког ће ка па ци
те та би ти ба ло ни, али ми слим да ће то 
би ти ком би на ци ја од не ко ли ко ба ло на у 
ко је ће мо мо ћи да сме сти мо 20 љу ди 
плус по са ду и ба ло ни у ко је ста је око 
пе то ро љу ди об ја снио је Ми лан Бо го је
вић, ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
оп шти не Ин ђи ја. 

Он је до дао да пред њи ма из у зет но зах
те ван по сао:

– До би ли смо по др шку од Ми ни стар
ства ту ри зма у сва ком сми слу. Део про јек
та ће они фи нан си ра ти, део Оп шти на 
Ин ђи ја а уде ла ће има ти и Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја од соп стве них при хо да, 
ка зао је Бо го је вић.

Ко ли ко је ово зах те ван про цес го во ре и 
чи ње ни це да у пр вој фа зи, до ју на 2023. 
го ди не, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја тре ба да 
обез бе ди ка та ма ран, два ве за, а ка ко 
да ље об ја шња ва ди рек тор Бо го је вић, на 
Кр че дин ској ади би ће из гра ђен и ма ли 
ви зи тор ски цен тар.

– Мо ра мо обез бе ди ти и од ре ђен број 
ли ца ко ја ће до че ка ти го сте и ко ја ће би ти 
ан га жо ва на на про да ји ка ра та на ли цу 
ме ста, ма да ми слим да ће већ по сле 
пр вог ви кен да би ти све уна пред ре зер ви
са но, као што је то слу чај и у са мој Ка па
до ки ји ис ти че Бо го је вић.

Ка ко је ре као, иде ја је да, пр вен стве но, 
Кр че дин и Кр че дин ска ада ожи ве у ту ри

стич ком сми слу а по кре та њем про јек та 
ко ји је на зван „Срп ска Ка па до ки ја“ ус пе ли 
би у пот пу но сти да об ли ку је мо је дан за ни
мљив из лет и до би је мо пот пу но но ви 
ту ри стич ки про из вод кон ку рен тан и на 
ме ђу на род ном тр жи шту.

Ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
об ја снио је да ће у Кр че ди ну би ти на пра
вљен при стан за бро ди ће ко ји ће пре во
зи ти ту ри сте на Кр че дин ску аду. У окви ру 
ви зи тор ског цен тра, ко ји је у пла ну, би ће 
до ступ не све нео п ход не ин фор ма ци је. 

– По ред све га то га, до ста ло ги стич ких 
ства ри тре ба да се обез бе ди. Као што су  
да но ноћ но обез бе ђе ње, скла ди ште за 
ба ло не, џи по ви за из вла че ње ба ло на али 
то ће мо про ба ти да ре ши мо са спон зо ри
ма. Та ко ђе,  има ће мо од ју на до сеп тем
бра ви ше од 20 су пер ви зо ра из Тур ске, 
ко ји ће ле те ти са ту ри сти ма, а исто то ли
ко  љу ди је нео п ход но да ан га жу је мо и на 
коп ну. Мно го ра да је нео п ход но да би смо 
ор га ни зо ва ли све и оства ри ли наш циљ а 
то је „Срп ска Ка па до ки ја“, на че му ће мо 
ис тра ја ти ис та као је Бо го је вић.

Осим по кре та ња но ве ту ри стич ке по ну
де на Кр че дин ској ади, од про јек та „Срп

ска Ка па до ки ја“ це ла оп шти на Ин ђи ја 
има ће ко ри сти. Ка ко је ис та као ди рек тор 
ТОО Ин ђи ја, по пу ња ва ће се сме штај ни 
ка па ци те ти у Кр че ди ну и око ли ни. Та ко ђе, 
мно ги ту ри сти же ле ће да ви де шта то још 
Ин ђи ја има да по ну ди, те ће се по ве ћа ти 
и број по се та Келт ском се лу, ре сто ра ни
ма, ау тлет цен тру... 

– Због све га прет ход ног, ве о ма је бит но 
да се по ве ћа ва ју сме штај ни ка па ци те ти. 
Сле де ће го ди не по че ће са ра дом три 
но ва хо те ла, а мо рам на по ме ну ти да је 
са мо у по след ње две го ди не број са 250 
по ве ћао на 650 ле жа је ва, и још то ли ко ће 
их би ти на кон отва ра ња ова три хо те ла 
ис та као је Бо го је вић.

Он је до дао да ће Ту ри стич ка ор га ни за
ци ја уско ро пот пи са ти про то кол о са рад
њи са Ту ри стич ком ор га ни за ци јом гра да 
Но вог Са да, ко ји под ра зу ме ва за јед нич ку 
ор га ни за ци ју три ма ни фе ста ци је.

– Јед на од њих би ће „Фе сти вал фру
шко гор ског ви на“. Ор га ни зо ва ће мо и 
за јед нич ку ру ту бр зим во зом ко ја под ра
зу ме ва да ту ри сти про ве ду пр во два три 
са та у Ин ђи ји, оби ђу Келт ско се ло, га ле
ри ју и на кон то га во зом би оти шли до 
Срем ских Кар ло ва ца са истим ци љем, да 
оби ђу ло кал не зна ме ни то сти, на кон че га 
би ау то бу сом јед но днев ни из лет за вр ши
ли у Но вом Са ду об ја шња ва Бо го је вић. 

Он је ис та као да је за јед нич ка иде ја и 
да ино стра ни го сти ко ји бо ра ве на му зич
ком фе сти ва лу „Exit“ по се те Кр че дин ску 
аду. 

– Иде ја је да се са мим тим и њи ма омо
гу ћи да ле те ба ло ни ма и ужи ва ју у пра те
ћим са др жа ји ма ко ји ће би ти осми шље ни 
за ту вр сту по се ти ла ца. Им по ну је нам 
што је Град Но ви Сад пре по знао Ин ђи ју 
као ту ри стич ки ин те ре сант ну, јер ми са да 
већ има мо три, че ти ри атрак ци је и ни смо 
ви ше по зна ти са мо по ре сто ра ни ма, 
ви на ри ја ма и де сти ле ри ја ма. Ра ду је мо се 
са рад њи са Но вим Са дом и ту ри сти ма 
ко ји ће за хва љу ју ћи овом про то ко лу има
ти при ли ку да бо ра ве и у на шој оп шти ни 
 ис та као је ди рек тор ТОО Ин ђи ја Ми лан 
Бо го је вић. М. Ђ.

Ми лан Бо го је вић

При ја ве за енер гет ске ва у че ре до 15. де цем бра
До 15. де цем бра, гра ђа ни Ин ђи је мо гу 

под не ти зах тев за енер гет ске ва у че ре ко је 
из да је Оп шти на. Ка ко је ис та као пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак, пра во на 
ва у че ре има ју до ма ћин ства чи ји уку пан 
ме сеч ни при ход не пре ла зи 50 хи ља да ди на
ра. Ло кал на са мо у пра ва из дво ји ла је укуп но 
осам ми ли о на ди на ра за ту на ме ну.

– На овај на чин, же ле ли смо да по мог не мо 
на шим су гра ђа ни ма ко ји има ју ма ла при ма
ња. Сви они ко ји ис пу ња ва ју усло ве мо ћи ће 
да до би ју енер гет ски ва у чер у вред но сти од 
де сет хи ља да ди на ра за пла ћа ње утро ше ног 
га са или дру ге вр сте огре ва, по пут др ва, 
угља или пе ле та ис та као је Гак.

Он је до дао да ће ва у че ре из да ва ти 
Оп штин ска упра ва, а да се при ја ве пре да ју у 

шал тер са ли где су за ту на ме ну отво ре на 
два шал те ра.

– На ши за по сле ни на ли цу ме ста по мо ћи 
ће гра ђа ни ма ко ји под но се при ја ву и пру жи
ће им све нео п ход не ин фор ма ци је о на чи ну 
при ја ве за енер гет ске ва у че ре. С дру ге стра
не, има ли смо пи та ње да ли ће ва у че ром гас 
мо ћи да пла те ко ри сни ци тог енер ген та у 
Бе шки. Ту има мо спе ци фич ну си ту а ци ју да 
ди стри бу тер ни је на ше Јав но пред у зе ће „Ин
гас“. У на шој од лу цо се на во ди да ко ри сник 
ва у че ра мо же да пла ти гас би ло ком ди стри
бу те ру, јер ло кал на са мо у пра ва ње го вим 
из да ва њем, а на осно ву из да тих фак ту ра 
пред у зе ћа или ди стри бу те ра је, та ко ја из ми
ру је оба ве зе об ја снио је пред сед ник Оп шти
не Ин ђи ја.

На осно ву од лу ке, ко ју је усво ји ла Скуп
шти на оп шти на Ин ђи ја пра во на енер гет ске 
ва у че ре има ју до ма ћин ства чи ји уку пан при
ход не пре ла зи 50 хи ља да ди на ра на ме сеч
ном ни воу. Уз по пу ње ну при ја ву под но си лац 
мо ра да до ста ви фо то ко пи ју или очи та ну 
лич ну кар ту пу но лет них чла но ва до ма ћин
ства и ма ло лет них чла но ва ко ји по се ду ју тај 
до ку мент, за тим и фо то ко пи ју здрав стве не 
књи жи це за ма ло лет на ли ца, до каз о ме сеч
ним при ма њи ма за за по сле не или по след њи 
чек од пен зи је за пен зи о не ре, фо то ко пи ју за 
утро шак енер ген та од ло кал ног ди стри бу те
ра га са и са гла сност ли ца на ко је гла си 
ра чун ове ре ну код јав ног бе ле жни ка, уко ли ко 
ли це ко је под но си при ја ву ни је вла сник не по
крет но сти за ко ју се тра жи суб вен ци ја. М. Ђ.
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ДАН МАН ГУ ЛИ ЦЕ У СПЕ ЦИ ЈАЛ НОМ РЕ ЗЕР ВА ТУ ПРИ РО ДЕ „ЗА СА ВИ ЦА“

Вру ћих чва ра ка...

У су бо ту, 3. де цем бра је одр жан тра
ди ци о нал ни Срем ски сви њо кољ – Дан 
ман гу ли це у Спе ци јал ном ре зер ва ту 
при ро де „За са ви ца“. Сва ке го ди не се 
обе ле жа ва овај дан, по све ћен ау тох то
ној вр сти цр не сви ње, о чи јем очу ва њу 
од не ста ја ња бри не упра во ре зер ват. 
То га да на, по се ти о ци су мо гли да ку пе 
све же ме со, чи ју су об ра ду прет ход но 
гле да ли.

– Сви њо кољ се оба ви у ра ним ју тар
њи ма са ти ма, исто као и сва ке го ди не. 
Ни шта не ме ња мо у про то ко лу. Бут, врат, 
све жа сла ни на и све жа ко ба си ца су нај
ви ше тра же не ме ђу по се ти о ци ма, али и 

су ви про из во ди ко је има мо од ра ни је. 
Ме со ман гу ли це ја на зи вам здра вом 
хра ном. Мо гу ја то да хва лим до прек ’су
тра, али кад ви то спре ма те за оброк, 
ви ди те ко ли ко је ла га но за ор га ни зам. 
По сле два са та по но во мо же те је сти, јер 
ни је те шко за же лу дац, ка же ме сар Ђор
ђе Бе ло мар ко вић.

По ред са мог сви њо ко ља, по се ти о ци 
су мо гли да по сма тра ју про цес то пље ња 
ма сти, од но сно пра вље ња чва ра ка. То 
је про из вод на ко ји нај ви ше че ка ју сва ке 
го ди не и пред ста вља атрак ци ју. У За са
ви ци то ра де на тра ди ци о на лан на чин.

– По треб но је ма ло ви ше во де ста ви ти 

да се то до бро ку ва. Он да на по чет ку, 
по сле не ких по ла са та се до си па мле ко. 
За тим ва тра мо ра би ти ла га на, да ма са 
омек ша. Ка да се то до го ди, по ја ча се 
ва тра и са мо ме шај те. Ин те ре со ва ње за 
чвар ке је увек ве ли ко, ка же мај стор за 
овај по сао Ду шко Бе ло мар ко вић.

Ме со ман гу ли це спа да у гру пу ме са са 
ве ћим са др жа јем ма сти и да је ду пло 
ви ше ка ло ри ја. Ме ђу тим, са др жај хо ле
сте ро ла је зна чај но ма њи у од но су на 
ме со оста лих ра са. Ова сви ња то ви се и 
око го ди ну и по да на, што је мно го ду же 
у од но су на бе лу сви њу. 

А. Дра жић

Ђор ђе Бе ло мар ко вић при пре ма све же ме со ман гу ли цеДу шко Бе ло мар ко вић то пи маст 

АК ТУ ЕЛ НО ИЗ ЈКП „КО МУ НА ЛАЦ“ ИН ЂИ ЈА

Но во во зи ло за зим ску слу жбу
Инђијскo Јав но ко му нал но 

пред у зе ће „Ко му на лац“ бо га
ти је је за јед но но во во зи ло. У 
пи та њу је трак тор ко ји је, ка ко 
је ис та као ди рек тор Ду шан 
Ле ма ић,  на ба вљен пр вен
стве но за по тре бе зим ске слу
жбе.

– Све за кон ске рад ње су 
за вр ше не во зи ло нам је ис по
ру че но. Реч је о мул ти функ ци
о нал ном трак то ру ко ји ће 
мо ћи да ра ди као и све ма ши
не у ЈКП „Ко му на лац“ то ком 
це ле го ди не ис та као је Ле ма
ић.

Он је до дао да је зим ска 
слу жба спрем на за пр ве па да
ви не као и да су све при прем
не рад ње из вр ше не на вре ме.

На ба вље не су и до вољ не 
ко ли чи не ри зле и со ли. Ка да 
го во ри мо о ме ха ни за ци ји, на 
рас по ла га њу су нам че ти ри 
ка ми о на, са да већ три трак то
ра, али и рад на ма ши на ко ја 
ле ти чи сти ули це, а зи ми снег, 
ка зао је Ле ма ић. 

Ди рек тор „Ко му нал ца“ је 
под се тио и да је у то ку ре а ли
за ци ја про јек та ко ји се од но си 
на уна пре ђе ње за шти те 
жи вот не сре ди не. Он је под
се тио да је Јав но  ко му нал но 
пред у зе ће „Ко му на лац“ Ин ђи
ја обез бе ди ло шест „press“ 
кон теј не ра ко ји ће би ти рас
по ре ђе ни по ви кенд зо на ма. 

– Пре да ли смо зах те ве за 
стру ју ко ја нам је нео п ход на 

ка ко би „press“ кон теј не ри 
мо гли да ра де и не где од мар
та сле де ће го ди не оче ку је мо 
да ће би ти у функ ци ји ис та
као је ди рек тор ЈКП „Ко му на
лац“ и под се тио да је дан 
та кав кон теј нер ме ња 25 кон
теј не ра за пре ми не од јед ног 
ку би ка, ко је нај че шће ви ђа мо 
на ули ца ма. 

Пре ма Ле ма и ће вим ре чи
ма, „press“ кон теј не ри пред

ста вља ју са вре мен на чин 
са ку пља ња от пад ног па пи ра, 
кар то на, пет ам ба ла же, пла
сти ке, ор ган ског от па да и 
слич но, уз ве ли ке уште де 
ка ко у тран спор ту та ко и у 
ко ли чи ни тра ди ци о нал них 
по су да за сме ће. 

– По по ста вља њу press“ 
кон теј не ра еду ко ва ће мо 
су гра ђа не о на чи ну на ко ји се 
ко ри сте, јер је мо гу ће од ла га
ти сав от пад сем бе то на и 
гра ђе вин ског шу та ис ти че 
ди рек тор ЈКП „Ко му на лац“. 

Пре не го што бу ду по ста
вље ни кон теј не ри, ко му нал но 
пред у зе ће опре ми ће по ме ну
тих шест ло ка ци ја и ви део 
над зо ром, а Оп шти на Ин ђи ја 
обез бе ди ће елек трич ну енер
ги ју. Пр ви кон теј не ри би ће 
по ста вље ни у ви кенд  зо на
ма Бре сквик и Јан да где су 
уо че ни нај ве ћи про бле ми 
ка да је у пи та њу од ла га ње 
ко му нал ног от па да.

М. Ђ.

Ду шан Ле ма ић
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СТАРА ПАЗОВА

На по мо лу ре ше ње
про бле ма пре во за

Оп шти на Ста ра Па зо ва је вр ло раз у ђе
на сре ди на и из тог раз ло га ве ћи на сред
њо шко ла ца пу ту је до шко ле. Ме ђу тим, 
ви ше де це ниј ски про блем са пре во зом је 
нео спо ран. Из тог раз ло га су са ве ти ро ди
те ља три сред ње шко ле са те ри то ри је 
ста ро па зо вач ке оп шти не: Гим на зи је 
„Бран ко Ра ди че вић“, ЕТШ „Вук Kараџић“ 
и Тех нич ке шко ле ини ци ра ли са ста нак 
ко ји је не дав но одр жан уз при су ство пред
став ни ка Са о бра ћај ног пред у зе ћа „Ла ста
Срем“. Са стан ку је при су ствао ди рек тор  
ло кал не „Ла сте” Зо ран То ма ше вић, ко ји је 
са ро ди те љи ма раз го ва рао о  про бле ми
ма и не до у ми ца ма ко ји му че њи хо ву де цу 
пут ни ке. 

Оп шти на Ста ра Па зо ва већ не ко вре ме 
уна зад ра ди на ре ша ва њу про бле ма пре
во за. Kако је по за ко ну мо гу ће ор га ни зо
ва ти јав ни пре воз са мо на соп стве ној 
те ри то ри ји, али не и ли ни је ка ве ли ким 
гра до ви ма, уско ро ће би ти рас пи сан тен
дер за про је кат јав нопри ват ног парт нер
ства, ко ји под ра зу ме ва уво ђе ње ло кал ног 
пре во за кроз сва ме ста оп шти не.

– Ра ди ли смо од ре ђе не сту ди је, од но
сно ра ди ли су их Са о бра ћај ни фа кул тет  
из Бе о гра да и Но вог Са да и са да смо при 
до би ја њу са гла сно сти Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је за овај про је кат, ко ји би до по чет ка 
апри ла тре ба ло да за жи ви. Ми слим да је 
то ја ко ва жно и да ће се гра ђа ни ја ко 
об ра до ва ти, по го то во ако успе мо да обез
бе ди мо да кар те бу ду бес плат не, у 
су прот но, це на ка ра та ће би ти ми ни мал
на. Би ће пре воз из ме ђу Ста ре и Но ве 
Па зо ве, и по Ста рој Па зо ви, по ве за не 
ин ду стриј ске зо не, по ве за не же ле знич ке 
ста ни це у Ста рој и Но вој Па зо ви. Све то 
ра ди мо ја ко сту ди о зно, да гра ђа ни мо гу 
да иду на по сао, де ца у шко лу и да све 
функ ци о ни ше мно го, мно го бо ље у на ред
ном пе ри о ду,  на гла сио је Ђор ђе Ра ди но
вић, пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва.

Гра ђа ни оп шти не Ста ра Па зо ва се 
на да ју да ће по ме ну ти кон цепт јав ног пре
во за за жи ве ти ка ко због лак ше по кре тљи
во сти уче ни ка и за по сле них та ко и због 
рас те ре ће ња пу те ва ау то мо би ли ма.

Д. Г.

МО БИЛ НИ ИН ФОР МА ТИВ НИ ЦЕН ТАР МУПА

По ли ци ја бли же гра ђа ни ма
По ли ци ја бли жа гра ђа ни ма – украт ко 

то је циљ ак ци је ко ја је у сре ду, 30. 
но вем бра спро ве де на у оп шти ни Ста ра 
Па зо ва, ка да је во зи ло мо бил ног ин фор
ма тив ног цен тра Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва бо ра ви ло у Вој ки,  Но вој 
Па зо ви и Но вим Ба нов ци ма с ци љем 
пред ста вља ња ра да овог ми ни стар ства 
и ус по ста вља ња бо љег при сту па гра ђа
ни ма у ме сти ма, ко ја су уда ље на од 
се ди шта упра ве или по ли циј ске ста ни це. 
Ак ци ја је на и шла на до бар при јем. 

Гра ђа ни су има ли при ли ку, за хва љу ју
ћи по себ но опре мље ном на мен ском 
во зи лу  да бр же до ђу до лич них до ку ме
на та, јер се за пре да ва ње зах те ва ни је 
за ка зи вао тер мин. То им је уште де ло на 
вре ме ну, али ујед но и да од слу жбе ни ка 

до би ју од го во ре на пи та ња из над ле жно
сти по ли ци је. До ла зи ли су у ве ли ком 
бро ју и са пред ло зи ма да по ли ци ја бу де 
при сут ни ја на ули ца ма, за рад оп ште без
бед но сти. При су ство по ли ци је на те ре ну 
ујед но има ло и еду ка тив ни ка рак тер, јер 
су за ин те ре со ва ни мо гли да ис про ба ју 
та ко зва не пи ја не на о ча ре, си му ла то ре 
пи јан ства и нар ко ти ка, те да ви де ка кво 
је ста ње све сти и по на ша ње осо бе на кон 
упо тре бе ал ко хо ла и дро га. 

Мо бил ни ин фор ма тив ни цен тар Ми ни
стар ства уну тра шњих по сло ва по сто ји  у 
Ср би ји од 2019. го ди не. У на ред ном 
пе ри о ду, оби ла зи ће и оста ла ме ста на 
те ри то ри ји по ли циј ске упра ве Срем ска 
Ми тро ви ца. 

З. К.

НАЈ БО ЉИМ ИРИ ШКИМ
СТУ ДЕН ТИ МА

Но вча не на гра де
од 30.000 ди на ра

По за тва ра њу кон кур са, ко ји је рас
пи са ла  Слу жбе за дру штве не де лат
но сти, оп шту упра ви и за јед нич ке 
по сло ве Оп штин ске упра ве у Ири гу, 
чла но ви Оп штин ског ве ћа су до не ли 
од лу ку о из бо ру нај бо љих сту де на та 
на те ри то ри ји ири шке оп шти не за 
школ ску 2021/22. го ди ну.

На осно ву утвр ђе не ранг ли сте нај
бо љи сту ден ти су:

Го ра да на Бо је вић из Ири га,  сту
дент ки ња Ви со ке псо лов не шко ле 
стру ков них сту ди ја у Но вом Са ду  са 
про се ком 10, Ду ши ца Кру нић из Кру
ше дол се ла, сту дент ки ња ПМФ у 
Но вом Са ду са про се ком  8,87,

Та ма ра Ста ној чев, сту дент ки ња 
Ви со ке по слов не шко ле стру ков них 
сту ди ја у Но вом Са ду са про се ком 
8,86, Ог њен Мар ко вић из Кру ше дол 
се ла, сту дент Еко ном ског фа кул те та у 
Су бо ти ци чи ји је про сек 8,61 и 

Је ле на Јо цић из Ири га, сту дент ки
ња  ФТН у  Но вом  Са ду са про се ком  
8,43.

Нов ча на на гра да  од 30.000 ди на ра 
би ће овим нај бо љим сту ден ти ма 
ис пла ће на на те ку ћи ра чун.

С. Џ.

ПОКС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Одр жа на из бор на 
Скуп шти на

У не де љу, 4. де цем бра је одр жа на 
дру га из бор на Скуп шти на град ског 
од бо ра По кре та об но ве Kраљевине 
Ср би је у Срем ској Ми тро ви ци. На 
днев ном ре ду био је из бор пред сед ни
ка град ског од бо ра. По но во је, јед но
гла сно, иза бран Ми ли во је То до ро вић, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста из Срем ске 
Ми тро ви це. 

А. Д.
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ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СО ЛО ПЕ ВА ЧА „НИ КО ЛА ЦВЕ ЈИЋ“

Ла у ре ат ово го ди шњег
так ми че ња Мла ден Про дан

Тра ди ци о нал но Ме ђу на род но так ми
че ње со ло пе ва ча „Ни ко ла Цве јић“ одр
жа но је по 24. пут у Ру ми, 2. и 3. де цем
бра у Кул тур ном цен тру. Ове го ди не у 
шест ка те го ри ја се так ми чи ло 64 уче
сни ка, а так ми ча ри из ви ше зе ма ља 
оправ да ли су на зив ме ђу на род ни. 
По ред так ми ча ра из Ср би је, над ме та ли 
су се и мла ди пе ва чи из Ма ђар ске, 
Бу гар ске, Сло ве ни је, Хр ват ске, БиХ и 

Цр не Го ре, а ме ђу так ми ча ри ма пр ви 
пут су би ла и два мла да Ки не за ко ја 
сту ди ра ју у Ма ђар ској.

Све њи хо ве на сту пе оце њи вао је 
струч ни жи ри са ста вљен од еми нент
них про фе со ра со ло пе ва ња, као и 
опер ских пр ва ка и ди ри ге на та, ме ђу 
ко ји ма је и при ма до на Рад ми ла Ба ко че
вић, про фе сор еме ри тус. Мла ден Про
дан, ла у ре ат 24. так ми че ња со ло пе ва
ча „Ни ко ла Цве јић“, ро дом је из При је
до ра, али жи ви у Бе о гра ду, где је и 
за вр шио Фа кул тет му зич ких умет но сти, 
а по том и ма стер сту ди је на истом 
фа кул те ту у кла си  про фе со ра Ни ко ле 
Ми ја и ло ви ћа. 

Већ се јед ном и так ми чио у Ру ми, али 
и пре не ко ли ко го ди на, у мла ђим ка те
го ри ја ма са, та ко ђе, до брим успе хом. 

– Ве ли ка ми је част што сам од лу ком 
жи ри ја про гла шен ла у ре а том так ми че
ња. Зна чи ми мно го ова на гра да,  јер 
до ла зи од  стра не из у зет но струч ног 
жи ри ја и љу ди ко је вр ло по шту јем у 
опер ском и му зич ком све ту. Ве ли ка ми 
је част  и дра го ми је да је жи ри пре по
знао у мом на сту пу ква ли тет, ре као је 
Мла ден Про дан.

Ви о ле та Пан че то вић Ра да ко вић је  
ре дов ни про фе сор на Фа кул те ту му зич
ких умет но сти у Бе о гра ду и  пред сед ни
ца је Удру же ња „Ни ко ла и Ма ри ца Цве
јић“. Она ис ти че да су за до вољ ни усло
ви ма и ор га ни за ци јом у рум ском Кул
тур ном цен тру, али и ве ли ким бро јем 
уче сни ка и бро јем зе ма ља из ко јих су 
ови мла ди пе ва чи до шли.

– Пре за до вољ ни смо ква ли те том так

На ступ ла у ре а та

Уче сни ци кон цер та на гра ђе них

Струч ни жи ри
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По ред осво је них на гра да у окви ру 
сва ке ка те го ри је, као и про гла ше ња 
ла у ре а та так ми че ња, ове го ди не је 
до де ље но и де вет спе ци јал них на гра
да.

На гра ду при ма до не Рад ми ле Ба ко
че вић за пер спек тив ног со пра на је 
до би ла Иси до ра Бог да но вић са ФМУ у 
Бе о гра ду. Спе ци јал ну на гра ду Удру же
ња „Мо то“ до би ла је Не на Ђу рић, 
Фа кул тет умет но сти у Ни шу.

На гра да Ин сти ту та за раз вој пу бли ке 
за умет ни ка ко ји сво јим ква ли тет ним 
пре зен то ва њем на нај бо љи на чин ути
че на кул тур ло шко ин те ре со ва ње 
пу бли ке је оти шла у ру ке Оли ве ре Кри
во ку ће са ФМУ у Бе о гра ду.

На гра де „Дра ма Квин“ за нај а трак
тив ни ји на ступ су до би ле Ана Гво зде
но вић, ФМУ у Бе о гра ду  и Со фиа Сви
дер ски из МШ „Мо кра њац“ из Бе о гра
да.

На гра да рум ског „Ро та ри клу ба“ иде 
у ру ке ла у ре а та ово го ди шњег так ми че
ња, а то је Мла ден Про дан, ко ји је 
ди пло ми рао на ФМУ у Бе о гра ду. Он је 
до био и  на гра ду Удру же ња „Ни ко ла и 
Ма ри ца Цве јић“.

Спе ци јал на на гра да за нај мла ђег 
уче сни ка је оти шла у ру ке Пе тра На у
мов ског из МШ „Др Ми ло је Ми ло је вић“ 
из Kрагујевца.

На гра ду за нај бо ље из во ђе ње де ла 
до ма ћег ком по зи то ра је до би ла Иси до
ра Бог да но вић, док је на гра ду за му шки 
глас до био Zhengyu Li са Уни вер зи те та 
у Се ге ди ну.

Де вет
спе ци јал них 
на гра да

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

БЕ О ЧИН

Из град ња но вог 
деч јег игра ли шта

Бе о чин ски ма ли ша ни ће то ком де цем
бра до би ти но во деч је игра ли ште у 
Но во град њи ко је је пре ма гла со ви ма гра
ђа на оп шти не Бе о чин у про шло го ди
шњем ци клу су пар ти ци па тив ног бу џе ти
ра ња из гла са но као по бед нич ки пред лог 
за ре а ли за ци ју оп штин ским бу џе том у 
2022. го ди ни. Пред сед ни ца Оп шти не 
Бе о чин Би ља на Јан ко вић је са са рад ни
ци ма то ком про те кле сед ми це об и шла 
те рен и раз го ва ра ла са из во ђа чи ма 
ра до ва за чи је је из вр ше ње до го во рен 
рок од три не де ље. Игра ли ште у Но во
град њи би ће по ста вље но у две це ли не, 
на зе ле ној по вр ши ни из ме ђу ули ца До си
те ја Об ра до ви ћа и Ми ло ша Цр њан ског, а 
љу ља шке, то бо га ни, њи ха ли це и мо дер
не мул ти функ ци о нал не спра ве за пе ња

ње и игру су са мо не ки од мо би ли ја ра 
ко ји је пред ви ђен за ре кре а ци ју и на 
овом про сто ру.

– За до вољ ство ми је да на ја вим да је 
из град ња игра ли шта у Но во град њи тек 
по че так пла но ва ко је Оп шти на Бе о чин 
има за на ред ни пе ри од ка ко би се уна
пре ди ли усло ви за бо ра вак де це и омла
ди не на отво ре ном. И по ред мо гућ но сти 
ко је пру жа пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње, 
Оп шти на је ова кве по тре бе гра ђа на пре
по зна ла као ва жне те ће уре ђе ње јав них 
по вр ши на кроз кре и ра ње са др жа ја за 
де цу и мла де би ти је дан од при о ри те та 
не са мо у Бе о чи ну већ и у окол ним 
ме сти ма, ис та кла је пред сед ни ца Јан ко
вић.

Оп шти на Бе о чин

Уско ро но во деч је игра ли ште

ЗА ВР ШЕ НО ГЛА СА ЊЕ У ОКВИ РУ ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НОГ 
БУ ЏЕ ТИ РА ЊА У БЕ О ЧИ НУ

Би ће ре а ли зо ва на
два про јек та

Гра ђа ни су у окви ру про јек та пар ти
ци па тив ног бу џе ти ра ња елек трон ским 
пу тем, али и гла са њем пу тем ан кет них 
ли сти ћа у Бе о чи ну и окол ним ме сти ма 
гла са ли у пе ри о ду од 22. до 28. но вем
бра и њи ма је би ло по ну ђе но 17 пред
ло га. Од лу ком Оде ље ња за бу џет и 
фи нан си је Оп штин ске упра ве Бе о чин и 

пред сед ни це Oпш тине Бе о чин Би ља
не Јан ко вић, бу џе том ће у 2023. го ди ни 
би ти ре а ли зо ва на два пред ло га ко ја су 
при ку пи ла нај ви ше гла со ва гра ђа на, а то 
су из град ња деч јег игра ли шта у на се љу 
Дум бо во Ра ков цу и огра ђи ва ње про сто
ра де чи јег вр ти ћа „Вчи ел ка“ у Лу гу.

Оп шти на Бе о чин

ми че ња, а ве че ра шњи кон церт нај бо
љих је по твр да ве ли ког ра да и ен ту зи ја
зма ко ји ови мла ди љу ди пре но се на 
пу бли ку. Пу но је на гра ђе них, у сва кој 
ка те го ри ји мла де на де да ли смо по три  
на гра де у пр вој, дру гој и тре ћој ка те го
ри ји. Би ло је вр ло ин спи ра тив но, жи ри 
је имао ве ли ку од го вор ност, али ми слим 
да смо  за до вољ ни учин ком ко ји смо 
по сти гли, ис та кла је про фе сор ка Ви о
ле та Пан че то вић Ра да ко вић.

Она се по себ но за хва ли ла и рум ској 
Оп шти ни, ко ја је свих ових го ди на ве ли
ка по др шка и те мељ овог так ми че ња, а 
кон ти ну и тет ко ји сле де ће го ди не до во
ди до ју би лар ног, 25. так ми че ња, већ 
до вољ но го во ри о то ме.

Ор га ни за то ри так ми че ња са зна чај
ном ре ги о нал ном ре пу та ци јом су Удру
же ње „Ни ко ла и Ма ри ца Цве јић“ у 
са рад њи са ОМШ „Те о дор То ша Ан дре
је вић“ и рум ским Кул тур ним цен тром. 
По кро ви те љи овог ме ђу на род ног так
ми че ња су Оп шти на Ру ма и Ми ни стар
ство кул ту ре. 

Так ми че ње со ло пе ва ча „Ни ко ла Цве
јић“  се ор га ни зу је у спо мен на на шег 
по зна тог опер ског пе ва ча и пе да го га 
Ни ко лу Цве ји ћа, ко ји је са хра њен на 
Град ском гро бљу у Ру ми.

С. Џа ку ла
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ПРО ТЕСТ  УНИ ЈЕ СИН ДИ КА ТА ПРО СВЕТ НИХ РАД НИ КА

Тра же ста тус
слу жбе ног ли ца

Зах те ва ју ћи да до сре ди не де цем бра 
от поч ну пре го во ри о до би ја њу ста ту са 
су жбе ног ли ца за за по сле не у обла сти 
обра зо ва ња, чла но ви Уни је син ди ка та 
Ср би је у че твр так, 1. де цем бра сту пи ли 
су у штрајк и то га да на об у ста ви ли на
ста ву. Про тест је одр жан у мно гим гра до
ви ма у Ср би ји, а у Ми тро ви ци у Град ском 
пар ку. Оку пио се ве ли ки број про свет них 
рад ни ка. 

– На ши зах те ви су вр ло јед но став ни. 
То је по бољ ша ње по ло жа ја про свет них 
рад ни ка. Же ли мо да се на си ље, ко је је 
све уче ста ли је у срп ским шко ла ма об у

ста ви. Ми смо има ли на ту те му ини ци
ја ти ву пре не ко ли ко го ди на, а слу ха ни
смо има ли од над ле жног ми ни стар ства. 
Са да то по но во по ку ша ва мо да по кре не
мо. Од два на ест шко ла чла ни ца, де сет 
је у пот пу но сти об у ста ви ло на ста ву, а у 
две шко ле, где смо ма њин ски син ди кат, 
на ши на став ни ци су та ко ђе об у ста ви ли 
рад, из ја вио је Јо ца Коп чић пред сед ник 
Син ди ка та про свет них рад ни ка Срем ска 
Ми тро ви ца.

Про тест је одр жан под сло га ном „Стоп 
на си љу у шко ла ма“.

А. Д.

Про тест Син ди ка та про свет них рад ни ка

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД СТАРА ПАЗОВА

Про је кат „Мој ку так у гра ду”
Про је кат „Мој ку так у гра ду” 

Цен тра за со ци јал ни рад 
оп шти не Ста ра Па зо ва, ко ји је 
по др жао По кра јин ски се кре
та ри јат за со ци јал ну по ли ти
ку, де мо гра фи ју и рав но прав
ност по ло ва, успе шно је за вр
шен јав ном три би ном у скуп
штин ској са ли. Циљ је био да 
се по кре не по сту пак осни ва
ња клу ба за днев ни бо ра вак 
за мла де и од ра сле ин ва лид
не гра ђа не, од но сно, за оне 
ко ји има ју из над 26 го ди на. 
Пи о нир у пру жа њу та кве 
со ци јал не услу ге је днев ни 
бо ра вак „Ис ко рак”, ко ји је дав
не 2010. го ди не у ШО СО „Ан

тон Ска ла“ по кре ну ла ди рек
тор ка Та ња То до ро вић. „Ис ко
рак“ је на ме њен ли ци ма до 26 
го ди на. Ди рек тор ка Та ња 
То до ро вић је овом при ли ком 

пред ста ви ла ду го го ди шњи 
рад тог днев ног бо рав ка као 
при мер до бре прак се.

Ис ку ства Днев ног цен тра за 
де цу и мла де у Те ме ри ну пре

не ла је ду го го ди шња са рад
ни ца Цен тра, по стру ци пе да
гог, Би ља на Ма ри чић, ко ја је 
ина че ко ор ди на тор Днев ног 
цен тра за де цу и мла де. 
Ау тор про јек та Мир ја на Со ко
ло вић ис та кла је да је циљ 
био да по ру че за јед ни ци да 
осо бе са ин ва ли ди те том тре
ба да има ју свој ку так у гра ду 
где не ће би ти мар ги на ли зо ва
не и за по ста вље не. Та ко ђе је 
ис та кла да је од пред став ни ка 
ло кал не са мо у пра ве до би ла 
обе ћа ње да ће у Ста рој Па зо
ви за жи ве ти овај план и да ће 
у бу дућ но сти би ти осно ван 
клуб. Д. Г.

НОВА ПАЗОВА

Промоција романа 
Kсеније Ћа ћић

Број на но во па зо вач ка књи жев на 
пу бли ка ни је оста ла рав но ду шна у 
дру же њу и при упо зна ва њу са књи гом 
но во сад ске спи са те љи це Kсеније 
Ћа ћић. Иа ко је ди пло ми ра ни еко но ми
ста, љу бав пре ма пи са њу пре да но 
не гу је и до са да су из ње ног пе ра иза
шла два ро ма на – „До дир ода је“, ко ји је 
на пи са ла за јед но са сво јим нај бо љим 
при ја те љем Ни ко лом Га ров ни ко вим, и 
хи пер ре а ли стич ки ро ман „Усу ди се“, 
ко ји је до не ла и у Га ле ри ју Kултурног 
цен тра Но ва Па зо ва где је ње но ве че и 
одр жа но у пе так, 25.но вем бра. 

О мај стор ском пи са њу Kсеније 
Ћа ћић го во ри ли су Слав ко Ма тић, 
уред ник из да вач ке ку ће „Ти ски цвет“ и 
Ми лу тин Ж. Па влов, ре цен зент, пи сац 
и глу мац. Од лом ке љу бав нопси хо ло
шког ро ма на „Усу ди се“, ко ји мо же те  
про на ћи и на по ли ци но во па зо вач ке 
би бли о те ке чи та ла је глу ми ца Ди ја на 
Влај нић, док је уло гу до ма ћи на има ла 
Ма ри ја Вуч ко вић ис пред На род не 
Би бли о те ке „До си теј Об ра до вић“, 
огра нак „Пе тар Пе тро вић Ње гош“, 
Но ва Па зо ва.

Ина че, по ме ну ти ро ман је на ово го
ди шњем Бе о град ском сај му књи га 
пр ви дан рас про дат са свих ко мер ци
јал них штан до ва већ у пр вим са ти ма,  
а мла да ау тор ка је од лу чи ла да про да
јом сво је књи ге по мог не при ле че њу 
пе то го ди шње Ана ста сие Ми тић, ко ја се 
хе рој ски бо ри са це ре брал ном па ра ли
зом. Д. Г. 
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Штефицa Ра до ва нов
 сли кар ка са пот пи сом

Ли ков но ства ра ла штво ове Ми тров чан ке за ин те ре со ва ни 
мо гу да по гле да ју до кра ја ја ну а ра

Из ло жба Ле га та Ште фи це 
Ра до ва нов све ча но је отво ре
на у скло пу ма ни фе ста ци је 
Но вем бар ски да ни, у Га ле ри ји 
„Ла зар Во за ре вић“, 30. но вем
бра. Жи вот но ства ра ла штво 
ми тро вач ке сли кар ке Ште фи
це Ра до ва нов за о кру же но је 
ва жним ге стом, по кло ном 33 
де ла на ста лих у пе ри о ду од 
1995. до да нас ми тро вач кој 
Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“, у 
ви ду Ле га та, чи ме је оно трај
но са чу ва но и за ве шта но род
ном гра ду, али и кул тур ној 
ба шти ни Вој во ди не и ши ре. 

Ште фи ца Ра до ва нов, већ 
пет де це ни ја пре да но ства ра 
у до ме ну ли ков не кул ту ре, 

да ју ћи свој не мер љив до при
нос раз во ју умет нич ке сце не 
Ми тро ви це, Сре ма и ши ре. 
Сна гом сво је ин ту и тив но сти 
ова ми тро вач ка сли кар ка 
ду гог тра ја ња оства ру је де ла 
ве ли ке стил ске убе дљи во сти. 
Искрен до жи вљај и ли рич ност 
при зо ра у ње ним сли ка ма 
ни ко га не оста вља ју рав но ду
шним. Ре ал ност је на ње ним 
сли ка ма увек при сут на, али у 
из ме ње ном и сим бо лич ном 
сми слу, а сло же на ком по зи ци
ја да је ње ном ства ра ла штву 
ви ше слој ност ин те грал не 
сли ке, у ду ху кла сич не мо дер
не. 

Скром ност у жи во ту, Ште

фи ца на док на ђу је из у зет ном 
сме ло шћу у кре а тив ном сли
кар ском ра ду, го то во „пи ка
сов ски“ тран спо ну ју ћи свет 
ви дљи вих ства ри. У ње ном 
умет нич ком све ту све је мо гу
ће, а има ги на ци ја је основ на 
иде ја во ди ља, ко јој увек да је 
пред ност. Ште фи ца Ра до ва
нов ак тив но ства ра на сли
кар ском пла ну од 1975. го ди
не, о че му све до чи бо га та 
из ла гач ка ак тив ност у зе мљи 
и ино стран ству. Ве ли ки број 
са мо стал них и груп них из ло
жби, као и уче шћа на ли ков
ним ко ло ни ја ма, нај ве ћим 
де лом у Вој во ди ни све до чи у 
при лог чи ње ни ци да умет ни
ца не пре ста је кон ти ну и ра но 
да из ла же и  ства ра. У је се ни 
свог жи вот ног ве ка на ла зи 
сна ге за но ви кре а тив ни 
уз лет, из на ла зи но ве сли кар
ске пу те ве у свом сли кар ству, 
што по твр ђу је ре пре зен та тив
ним ци клу сом сли ка, под 
на зи вом „Ди ја лог са не све
сним“, на ста лим у то ку ове 
го ди не. Ште фи ца Ра до ва нов 
се од у век ис ти ца ла сво јим 
ра дом, ка ко пе да го шким, та ко 
и сли кар ским, а у умет нич ким 
кру го ви ма  до вољ но је ре ћи 
ње но име, ко је је по ста ло 
си но ним за пре по зна тљив 
стил. 

Ли ков но ства ра ла штво ове 
Ми тров чан ке за ин те ре со ва ни 
мо гу да по гле да ју до кра ја 
ја ну а ра. М. В.

Са отварања

Штефица Радованов

ЛА ЖНИ ХУ МА НИ ТАР ЦИ

Не упла ћуј те 
но вац
за пре ми ну лог 
Ђор ђа

Сне жа на Ми ја то вић из 
Срем ске Ми тро ви це, мај ка 
пре ми ну лог Ђор ђа ко ји је 
бо ло вао од не из ле чи ве  
бо ле сти, упо зо ра ва на пре
ва ран те, ко ји при ку пља ју 
но вац но се ћи ње го ве фо то
гра фи је.

– У шо ку сам!  Не дав но су 
ме на зва ли при ја те љи из 
Ла ћар ка, ка жу ми да су у 
Но вом Са ду у јед ном ка фи ћу 
би ли у не ве ри ци угле дав ши 
же ну, ко ја је но си ла Ђо ле то
ву сли ку  тра же ћи но вац за 
ње го во ле че ње!  Од мах су је 
оте ра ли ре чи ма да ко ри сти 
на шу не сре ћу и по ро дич ну 
тра ге ди ју,   пла чу ћи  при ча 
Сне жа на, ко ја је про шле 
го ди не са хра ни ла си на, хра
бро се  за јед но са њим  бо ре
ћи  де сет го ди на.

Ма лом  Ђор ђу  је у 11 
ме се цу ди јаг но сти фи ко ва на 
те шка и не из ле чи ва бо лест 
Лар сен син дром,  ни је мо гао 
да ди ше  без ре спи ра то ра, 
да се кре ће, а мај ка  Сне жа
на  хра ни ла  га је пре ко сон
де  при коп ча не на ње гов 
же лу дац спе ци јал ном, па си
ра ном  хра ном.

Ме ди ји  и гра ђа ни  по ма га
ли су  мај ци у ху ма ни тар ном 
при ку пља њу нов ча не по мо
ћи за ку по ви ну  фил те ра за 
апа ра те, хра ну  и дру ге нео п
ход но сти, као и  услу ге фи зи
о те ра пе у та, по што Сне жа на 
због  Ђо ле то вог ста ња  и 
да но ноћ не бри ге ни је мо гла 
да ра ди.

– Све  ме у ста ну под се ћа 
на ње га, про шле го ди не оки
ти ли смо ње го ву со бу за 
Но ву го ди ну, све је би ло пу но 
ба ло на и укра са, што је он 
во лео. Мо гу да ка жем, а то 
зна ју сви ко ји су до ла зи ли 
код нас, да је, ко ли ко се то с 
об зи ром на ње го ву бо лест 
мо же ре ћи,  био ве се ло и 
срећ но де те.  Све сам учи ни
ла да му бу де нај бо ље што је 
мо гу ће, до ла зи ли су му 
ре дов но у по се ту мо ји уну ци 
од две ћер ке,  ше та ли смо га 
у спе ци јал ним ко ли ци ма, био 
је окру жен љу ба вљу и 
па жњом.  Пре ми нуо је 27. 
де цем бра про шле го ди не  са 
осме хом на ли цу, са мо је 
за спао.  Ра дим у јед ном 
ка фи ћу и при ку пљам но вац 
за ње гов спо ме ник, ка же  
Сне жа на, ко ја је упо зо ре ње  
о пре ва ри  об ја ви ла пре ко  
дру штве них  мре жа.
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КА КО ЈЕ ГРАД СКА АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX ВЕ КА УРЕ ЂИ ВА
ЛА СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ МИ ТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (24)

Код ово га По гла вар ства из ло жен 
је име ник нај ја чих по ре зов ни ка 
Жу па ни је срем ске

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

Огла сом број 582 од 31. 
ав гу ста 1896. го ди
не по зи ва ју се бу ду ћи 

уче ни ци ме сних пуч ких шко
ла, жен ске струч не и ше грт
ске шко ле ко ји су на вр ши ли 
од го ва ра ју ћи уз раст на оба
ве зни упис у на ве де не шко
ле. Ро ди те љи ма  школ ске де
це, мај сто ри ма и тр гов ци ма 
ко ји има ју ше гр те, у слу ча ју 
не по што ва ња овог по зи ва и 
упи са у шко ле за пре ће но је 
нов ча ним ка зна ма.
„Обука у мјесним пучким

и женској стручној шко
липчњињуу уторакдне. 1.
септембра текуће године.
Свакдањушколудужнојепо
лазити свако дијете од на
вршене7.падо12.годинеа
опетовницеод12до14.го
дине.Позивајусезатороди
тељичијасудјецанаполаз
школеобвезанада ју одре
ченогаданаредовитоушко
луслатиимаду,инаћећеби
тиусмислучл.41.Школског
закона новчаном глобом ка
жњени. Уписивање шегрта
у школу, обавити ће се 1,2
и 3. септембраод 10 до 12
сати,доподнеуравнатељ
скојписарни.Свимајстории
трговци који држе шегрте
обавезани суихредовитоу
школуслати,азакогаседо
знадаимадешегртеаније
ихуписаоушколу,казнитће
сеусмислучл.157Обртно
га закона новчаном глобом
од20до200форинти..“

Оглас број 577 од истог 
да на 1896. го ди не све до чи о 
мо гућ но сти ма ви но гра да ра 
да по сред ством Град ског по
гла вар ства или ор га на Вла де 
на ру че сад ни це (ко ре но ве) 
аме рич ке ло зе. На ру чи о ци се 

оба ве зу ју да на ру че не сад ни
це ло зе за са де у сво јим ви но
гра ди ма.
“Наруџбу на цијепљене и

нецијепљене корењаке аме
риканске лозе може сваки
виноградар осим код овог
Градскогпоглаварства,та
кође учинити и непосредно
код Краљевске земаљске
владебудусмено,будписме
но...Коднаруџбеимасесва
ки виноградар обавестити
даћенарученулозудоиста
у свом винограду засадити.
Сваки наручитељ добити
ћеоноликибројлоза колико
јенаручио....”

Огла сом broj 747 од 11. ав
гу ста 1896. го ди не по зи ва ју 

се имо ци срећ ки, од но сно ло
зо ва беч ког оде ље ња јед не 
лу три је да их пре да ју над ле
жним фи нан сиј ским ор га ни
ма вла сти у Ми тро ви ци, јер 
је на тим ло зо ви ма уо че на 
гре шка ко ју тре ба ис пра ви ти. 
Ло зо ви ко ји не бу ду пре да ти 
из гу би ће сво ју ва ља ност и 
вред ност.
„Даје се на знање да је у

срећкама,такозватимбеч
кимPferdeLoteerieLozanna
нештопогриешно учинито,
која се погриешка изправи
тиимаде–тогарадиимаде
сваткокојијетаковелозеод
Царско краљевског земаљ
ског господарственог заво
да у Бечу добио темељем

наредбеВелеславногцарско
краљевског финанцијалног
равнатељства у Вуковару
од9.данаовогамјесецаКра
љевском раздиелу финаци
јалне страже у Митровици
урокуод48сатипредатиа
акоткотопредаватипро
пусти, изгубиће исте лозе
ваљаност од које никакве
користииматинеће.“

Огла сом од 27. но вем бра 
1896. го ди не ре гу ли ше се још 
јед но пи та ње из обла сти ко
му нал ног функ ци о ни са ња 
на се ља у ко ме се гра ђа ни 
оаб ве зу ју да плоч ни ке и по
вр ши не пред сво јим ку ћа ма 
чи сте од сне га и шти те од 
по ле ди це по си па њем пе ском 
или пе пе лом.
„Позивајусекућевластни

ци да плочнике перд својим
кућамакакоодснегатакои
од поледице почистити да
ду,ауједнокодполедицеда
даду плочник са песком или
пепеломпросути.

Огла сом број 33 од 15. ја
ну а ра 1897. го ди не гра ђан
ство се оба ве шта ва да је 
По гла вар ство из ло жи ло на 
јав ну увид име ник, од но сно 
по писн нај ве ћих по ре ских об
ве зни ка Жу па ни је срем ске. 
Про пи сан је рок у ко ме се мо
гу до ста ви ти еев нту ал ни при
го во ри на овај спи сак.
„Код овога Поглаварства

изложен је именик најјачих
порезовникаЖупаније срем
скезагодину1897.Евенту
ални приговори проти том
именику имаду се најкашње
до21.јануаратекућегодине
у9сатипреподнепредати
Предсједничком верифика
ционалном одборуЖупаније
сремскеуВуковару.“

Оглас о по тре би пре да је ра ди ис прав ки 
на срећ ка ма (ло зо ви ма) у Кра љев ском 
од се ку фи на сиј ске стра же у Ми тро ви ци
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МНО ГО ХТЕ ЛИ, МНО ГО СЕ НА ДА ЛИ, АЛИ СЛА БО ШТА ЗА ПО ЧЕ ЛИ
И НИ ШТА ВЕ ЛИ КО УРА ДИ ЛИ

„Ор ло ви“ ра но
по ле те ли до Сур чи на

Све у све му, кад Ра де Бог да но вић не што ка же на РТСу, при знај те се би, у то ме 
има исти не (по но ви ће мо да су ови зим ски да ни леп ши и лак ши уз „Би сер пу сти ње“ 
и Дра га ну Ко сје ри ну у прајм тај му и да су ове ре чи знак пот пу не и не ви не сим па ти
је ау то ра овог тек ста пре ма то ме што Дра га на ра ди). Чо век не ких ста рих мо рал них 
на че ла, ко ја су об ли ко ва ла дру штво у ком жи ви мо. Ни сам за вој ску, али има исти не 
у то ме да му шкар ци ма не до ста је ди сци пли на и да смо оста ли од мај ке раз ма же ни

Мно го хте ли, мно го се на да ли, 
али сла бо шта за по че ли и 
ни шта ве ли ко ура ди ли. Го ло

ва смо при ми ли осам, али је Ва ња 
Ми лин ко вић Са вић за са да гол ман 
ко ји је од бра нио нај ви ше уда ра ца у 
мре жу, два на ест. Пик си ви ше ни је 
отац на ци је, трон је вра тио Ђо ко вић. 
Бра зил ци као да су хте ли да нам 
на у де, па из гу би ли од Ка ме ру на, а 
утак ми ца са Швај цар ском је би ла 
Ко сов ски бој, без цар ства не бе ског и 
где Ша ћи ри по ри Пик си ја укр шта
њем пр сти ју та ко да на пра ви ор ла, а 
ови на ши „Оби ли ћи“ на бо ји шту се 
бо ре за крст ча сни и мо шни це слав
не сво је ко је чвр сто и че сто то ком 
бо ја др жа ше. Сва ка вам част, ју на ци 
– ваш по нос ко јим мо жда че шће и 
ми сли те из јед на чио се на ци о нал
ним. Ево, сви смо до ње ру бље 
по ски да ли. Сад смо бе сни, па о 
ре пре зен та тив ци ма, сви ми струч
ња ци за фуд бал, мо же мо да при ча
мо да су не спо соб ни, тро ми, не у тре
ни ра ни, да су не за ин те ре со ва ни и 
чу ве на „а ка ко уме ју да игра ју фуд
бал за ми ли о не“. Не где је то тач но, 
јер се чи ни да су се не спорт ски 
по на ша ли, да се ни су од ре кли ни че
га за тај грб ко ји но се на гру ди ма и 
да је са мо фа ли ло да по сле утак ми
це по пи ју гај бу пи ва и по је ду пра се, 
као да игра ју не ку фру шко гор ску 
бе тонли гу. 

Све у све му, кад Ра де Бог да но вић 
не што ка же на РТСу, при знај те 
се би, у то ме има исти не (по но ви ће
мо да су ови зим ски да ни леп ши и 
лак ши уз „Би сер пу сти ње“ и Дра га ну 
Ко сје ри ну у прајм тај му и да су ове 
ре чи знак пот пу не и не ви не сим па ти
је ау то ра овог тек ста пре ма то ме 
што Дра га на ра ди). Чо век не ких ста
рих мо рал них на че ла, ко ја су об ли
ко ва ла дру штво у ком жи ви мо. 
Ни сам за вој ску, али има исти не у 
то ме да му шкар ци ма не до ста је 
ди сци пли на и да смо оста ли од мај
ке раз ма же ни. Има исти не у то ме да 
за вр хун ски ре зул тат мо раш да се 
од рек неш ла ких по ро ка у ко ји ма по 

по зи ву при ро де ужи ваш. Мо жеш 
би ти млад и сна жан ко ли ко хо ћеш, 
али же на сва ку ноћ у кре ве ту те тро
ши. И то је Ра де Бог да но вић ре као, 
па се по ве ла ха ла бу ка да ли је увре
дио же не. На то је го спо дин Ра де 
ре као: „У жи во ту сам имао три ау то
ри те та: је дан ми је био по кој ни отац, 
дру ги ми је мај ка На да и тре ћи ми је 
су пру га, са ко јом се за ба вљам од 4. 
ја ну а ра 1989. го ди не у 12 са ти и 30 
ми ну та. На ау то бу ској ста ни ци „Гр ба
ви ца“ смо се упо зна ли, она у зе ле ној 
монт јак ни, а ја по сле тре ни га“. Ре ци
те са да да је овај чо век ми зо ген, ко ји 
ова квим ре чи ма јав но упу ћу је љу бав 
сво јој же ни, свом ау то ри те ту. Ра де 
нам је из ме ђу ре до ва ре као да су 
ово вр ло мла ди љу ди, жељ ни сла ве 
и про во да. Та ко и из гле да ју, као не ки 
по зе рај, да ле по из гле да ју, да се 
ле по сли ка ју, да жи ве са три ужит ка 
– у се бе, на се бе, под се бе. Би ло би 
ле по да су и ови мом ци не ке сво је 
де вој ке упо зна ли на не кој ау то бу ској 
ста ни ци или да је то не ка љу бав као 
у сти ху „че ка ћу те, мо ја бу цо, крај 
пр ве гим на зи је“ – на ђи те ове ре чи у 
Ра де то вој из ја ви.

Ни су ти мом ци кри ви, ми смо 
тра ди ци о нал но од њих оче ки
ва ли не што ве ли ко у спор ту 

ко ји нам не што не иде. Не ко их је 
за вео и док је Пик си но сао ор ла на 
ра ме ну у ре кла ми, тре ба ло је да 
об ја сни Алек сан дру Ми тро ви ћу шта 
ре че ни ца „Мај ко, Ср би ја зо ве“ за пра
во зна чи. Мо жда је Пик си ју би ло вру
ћи на у Ка та ру, па ни је хтео да баш 
че сто да ска че са клу пе, мо жда му 
се жу ри ло да стиг не на зад у Ср би ју 
на Све тог Ни ко лу, тек оста ће веч на 
жал, што ће филм „До ха, Бог те 
ви део“ за у век оста ти у не кој фи о ци. 
Још јед ном смо схва ти ли да Ста ра 
Па зо ва ни је цен тар свет ског фуд ба
ла, али фуд бал је ле па игра у ко јој 
се бри не мо за сво ју др жа ву. По што 
на ше др жа ве у овом кру гу тран др ба
ла не ма, `ајде да се сад бри не мо за 
др жа ву за пра во, сад тре ба хле ба, 
јер су игре про шле. Чи тан ка

Ни су ти мом ци кри ви, ми 
смо тра ди ци о нал но од 
њих оче ки ва ли не што 

ве ли ко у спор ту ко ји нам 
не што не иде. Не ко их је 

за вео и док је Пик си но сао 
ор ла на ра ме ну у ре кла ми, 

тре ба ло је да об ја сни 
Алек сан дру Ми тро ви ћу 
шта ре че ни ца „Мај ко, 

Ср би ја зо ве“ за пра во зна
чи. Мо жда је Пик си ју би ло 
вру ћи на у Ка та ру, па ни је 
хтео да баш че сто да ска
че са клу пе, мо жда му се 
жу ри ло да стиг не на зад у 
Ср би ју на Све тог Ни ко лу, 
тек оста ће веч на жал, што 

ће филм „До ха, Бог те 
ви део“ за у век оста ти у 

не кој фи о ци
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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.

Пр ва же на уред ник 
књи жев ног ал ма на ха Пише:

 др Сне жа на 
Булат

СРП СКЕ СПИ СА ТЕ ЉИ ЦЕ (2) – ЈУ ЛИ ЈА НА РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

Ју ли ја на Ра ди во је вић ро ђе на је 2. 
ја ну а ра 1798. го ди не у Вр шцу. Њен 
отац, Јо ван Ви ја то вић, био је 

ис так ну ти при пад ник срп ског гра ђан
ства, од бор ник и на стој ник срп ских 
шко ла. Ма ма Ју ли ја ни на би ла је Са ра 
На ко, ко ја је по свој при ли ци би ла цин
цар ског по ре кла. Де тињ ство Ју ли ја ни
но обе ле жи ла је по ро дич на тра ге ди ја. 
У је да на е стој го ди ни, из гу би ће оба 
ро ди те ља. Та да де вој чи ца би ва при мо
ра на да се пре се ли у Беч, код уја ка 
Алек сан дра. Ка ко и са ма ка же, у „Бе чу 
сам про ве ла се дам го ди на и ско ро 
за бо ра ви ла свој ма тер њи је зик. Вра ћа
ју ћи се у до мо ви ну пре ко Пе ште, 1821, 
упо зна ла сам се слу чај но са Мак сом 
Ра ди во је ви ћем, гра ђа ни ном и кро јач
ким мај сто ром, с ко јим сам исте го ди не 
сту пи ла у брак“. У Пе шти се Ју ли ја на 
упо зна је са срп ским пи сци ма и от кри ва 
чу до твор ни свет срп ске књи жев но сти.

У књи жев не во де оти сну ће се го ди не 
1829. Та да ће из да ти Талију, ма ли срп
ски ал ма нах. Ал ма нах је из дат у 
Пе шти, а по све та је да то ва на 1. мар
том 1829. го ди не. Та ко ће Ју ли ја на 
по ста ти пр ва же на уред ник књи жев ног 
ал ма на ха... По ред то га, Ју ли ја нин 
љу бав ни сти хо ви, ис пи са ни на род ним 
је зи ком, сва ка ко су ука зи ва ли на но ве 
тен ден ци је у срп ској књи жев но сти.

Ју ли ја на од ср ца ал ма нах по све ћу је 
миломродусрпском. До си теј Об ра до
вић, цен трал на фи гу ра про све ти тељ
ства, епо хе ко ја се нај бо ље мо же об ја
сни ти ре чи ма Ема ну и ла Јан ко ви ћа: 
„Ал’ ка мо Ср бљи? Гди сте? Што спа ва
те? Зо ра је, про бу ди те се, вре ме је 
ве ће“, био је њен узор. Са не из ре ци
вом ра до шћу, Ју ли ја на је чи та ла сва 
ње го ва де ла. Сна жан ути цај про све ти
тељ ских иде ја и же ља да до при не се 
осве шће њу срп ског на ро да, на во ди 
мла ду спи са тељ ку да из да је сво ја 
де ла. Ми лом срп ском ро ду, скром на 
књи жев ни ца по ру чу је:

„Уси ље ње на ши уче ни, ко ји се про
све шче ни ју ро да свог тру де, да га дру
гим про све шче них на ро ди ма упо до бе; 
да ло је и ме ни сла бој по вод и сло бо ду 
што год на пи са ти и ро ду свом по кло ни
ти. За то ов де не ка ни ко не оче ки ва 
што год му дро и пре мно го, и нек са мо 
по ми сли, пре нег што чи та ти поч не, да 
сам же на ко ја ни ти с фи ло зо фи јом 
ни ти пак с ви со ким на у ка ма по зна та 
је сам; но са мо од оног што ми при ро да 
и днев но мој труд од ре као ни је, упо тре
бле ни је чи ним. Прем да сам у ино стра

ни на ци ја ви со ке и слав не пи са те љи це 
чи та ла; то ми сли ла сам да ни ти ме ни 
ни ти ро ду мом на шко ду би ти не ће, ако 
им са мо из да ле ко сле до ва ти бу дем“. 
Ју ли ја пред го вор за вр ша ва ре чи ма: 
„Бу ди да кле, ми ли Ро де! с овим ма лим 
мо јим дел цем за до во љан, и опро сти 
ако ко ју по гре шку и на ђеш“.

С об зи ром да сви ра до ви по ти чу од 
аутор ке ал ма на ха, Талија се, уз Дани
цу, ко ју је уре ђи вао и из да вао Вук Сте
фа но вић Ка ра џић и Банатски алма
нах, ко ји је из да вао Ди ми три је Ти рол, 
убра ја у аутор ске ал ма на хе. Као што 
ис ти че Де ре тић, сви при ло зи у Талији, 
и по ет ски и про зни, по ка зу ју да је ње на 
аутор ка има ла раз ви јен сми сао за лир
ско, ко ји је до ла зио до из ра жа ја, упр кос 
то ме што је ње на те ма ти ка, у скла ду са 
схва та њи ма епо хе, пре вас ход но ди дак
тич на.

Ју ли ја на се пр вен стве но обра ћа 
жен ском ро ду са са ве ти ма и по у ка ма 
про све ти тељ ских иде ја. По ред три 
про зна тек ста, у Талији се на ла зе и 
де вет пе са ма. Талију кра се пе сме О
благодарности, Оженскимдужности
ма, Добарсавет... Сво је ме сто у ал ма
на ху про на ла зе и ОдаСтевануСтан
ковићу, ко ји је „у му дро сти ра ван Пла
то ну/ у го во ру слав ном Ци це ро ну“, као 
и Спомен Доситеја Обрадовића, ко ји 
је „по кри ва ло нам с очи ју ски нуоиму зе 
с Ели ко на ски нуо и Ср бљи ма ми лим 
учи нио“ и др. 

Ју ли ја на је при ли ком ис пи си ва ња 
сти хо ва, има ла на уму ре чи свог узо ра: 
„Мла да је ду ша по доб на ме ком вос ку: у 
ка кав га ка луп мет неш и са ли јеш, она
ки образ од ње га на пра виш. Док је тај 
во сак јо ште мек, ла сно га мо жеш пре
то пи ти, пре ли ти и пре о бра зи ти. Чрез 
ду го вре ме бу де тврд као гво жђе; он да 
се хо ће мно го тру да за пре то пи ти га и 
пре ли ти. К оном шта су чу ли, ако јо ште 
ви де и при кла де не ва ља ле, ако не 
има ју ко га ко ће с њи ма упра вља ти и 

од зла од вра ћа ти, оста ју у пре ва ри и у 
злу, и сва ки дан ви ше утвр ђа ва ју се у 
том и уко ре ња ва ју“. Сто га, сти хо ви 
Ју ли ја не Ра ди во је вић ка зу ју и о мај ка
ма ко је би сво ју де цу тре ба ло вас пи та
ва ти у скла ду са из ре че ним...

„Ти ко ја си мај ка већ по ста ла,
Ко ја с’ син ка све ту по ка за ла,
На ду жност ти сво ју ми слит мо раш,
Ер од те бе ве руј ми за ви си...
...
Обра зо ват’ ср це му уско ри,
И с на у ком на ра ни му па мет,
Јошт у мла де ње го ве го ди не.“

По след ње три пе сме об ја вље не су 
под за јед нич ким на сло вом Неко
ликоновихпесама и озна че не су 

бро је ви ма. Из пи сма Ја ну Ко ла ру, на во
ди Ги кић Пе тро вић, са зна је мо да је 
Ју ли ја на Ра ди во је вић има ла у ру ко пи су 
че тр на ест та ба ка сво јих пе са ма, од 
ко јих су са мо три штам па не у ал ма на ху 
и ко је су, мо гло би се услов но ре ћи, 
пр ве три љу бав не пе сме, ко је је код нас 
штам па ла пе сни ки ња. Пре о ста ле 
пе сме ни су, на жа лост, са чу ва не. 

Мо ра мо на гла си ти да је за раз ли ку 
од Еуста хи је Ар сић, Ју ли ја на има ла 
нео спор но сла би је књи жев но и ху ма ни
стич ко обра зо ва ње. Ме ђу тим, ли рич
ност и сен ти мен тал ност у Ју ли ја ни ним 
пе сма ма је од ли ка по ко јој ова спи са те
љи ца за у зи ма по себ но ме сто у срп ској 
књи жев но сти. Жи ва ље вић је дав не 
1901. за бе ле жио: „Узме мо ли у об зир 
он да шња ста ња на ше по е зи је, са пје
сма ма ове на ше спи са тељ ке, мо же мо 
би ти пот пу но за до вољ ни, а не ће мо 
пре тје ра ти, ако ка же мо да у ње ним пје
сма ма има ви ше по е зи је, не го што је 
на ла зи мо код доц ни је Ми ли це Срп ки
ње.“

У сле де ћем бро ју:
Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња 

Мо ра мо на гла си ти да је за раз ли ку од Еуста
хи је Ар сић, Ју ли ја на има ла нео спор но сла би је 
књи жев но и ху ма ни стич ко обра зо ва ње. Ме ђу
тим, ли рич ност и сен ти мен тал ност у Ју ли ја ни
ним пе сма ма је од ли ка по ко јој ова спи са те
љи ца за у зи ма по себ но ме сто у срп ској књи
жев но сти
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ПРО МО ЦИ ЈА „СУН ЧА НОГ СА ТА“

Исто ри ја у фо ку су
Про мо ци ја је одр жа на у ду ху и зна ку осам де се те го ди шњи це се ћа ња на стра да ле 

ро до љу бе Сре ма то ком Дру гог свет ског ра та

Но ви број Ча со пи са за 
кул ту ру, умет ност и на у ку 
„Сун ча ни сат“, про мо ви сан 
је у уто рак, 29. но вем бра у 
Му зе ју Сре ма. Све ча ност је 
упри ли че на у окви ру ма ни
фе ста ци је „Но вем бар ски 
да ни“ и ово је ње гов 29. 
број. 

– У окви ру из да вач ке 
де лат но сти од ве ли ког зна
ча ја нам је овај ча со пис. 
Осно ван је 1992. го ди не, 
штам па мо га јед ном го ди
шње, не гу је исто риј ску 
ба шти ну, Срем ске Ми тро ви
це и Сре ма, те ма је људ ско 
ства ра ла штво, зна ме ни те 
лич но сти, ва жни исто риј ски 
до га ђа ји, кул ту ра, умет ност, 
на у ка, из ја ви ла је ди рек то
ри ца Уста но ве за не го ва ње 
кул ту ре „Срем“ Ми ро сла ва 
Или јић.

Про мо ци ја је одр жа на у 
ду ху и зна ку осам де се те 
го ди шњи це се ћа ња на стра
да ле ро до љу бе Сре ма 
то ком Дру гог свет ског ра та. 
У но вом бро ју са др жа ни су 
тек сто ви, ис тра жи ва ња, 
за кључ ци и до ку мен ти, ка ко 
афир ми са них ау то ра, та ко и 
оних мла дих. 

– У овом бро ју „Сун ча ног 
са та“ су за сту пље не пре те
жно исто риј ске те ме. Ис тра
жу ју ћи рат не го ди не, као и 

пе ри од из ме ђу два свет ска 
ра та, чи ни се да су ау то ри 
по шли од Ан дри ће ве сен
тен це: „Ни шта љу де не 
ве зу је та ко као за јед нич ки и 
срећ но пре жи вље на не сре
ћа“. Овај ци тат из ро ма на 
„На Дри ни ћу при ја“ чу вен 
још из од лом ка об ја вље ног 
у „По ли ти ци“ да ле ке 1945. 
го ди не и да нас про во ци ра 
на ства ра ње и под сти че на 

ис тра жи вач ко де ла ње. Та ко 
је овај број по све ћен лич но
сти ма, али и све му оно ме 
што чи ни наш нео би чан 
град сим бо лом исто ри је, 
умет но сти и сло бо де, ис та
кла је проф. др Сла ђа на 
Ми лен ко вић, глав ни и од го
вор ни уред ник ча со пи са.

На про мо ци ји го во ри ли су 
и Зо ри ца Ми шче вић, за 
из да ва ча, за тим ди рек тор 

Му зе ја Сре ма Ан дри ја 
По по вић, као и Сте во Лап
че вић, је дан од ау то ра.

У му зич ком де лу про гра
ма на сту пио је хор „По ли
фо ни ка“ под упра вом Јо ван
ке Ива нић и То до ра Сто ји
но вић. Драм ска умет ни ца 
Ду шан ка Аној чић је из ве ла 
бе се ду „Би ло их је...“, а уче
ство ва ли су и чла но ви Те а
тра „Гар тел“. А. Д.

Про мо ци ја „Сун чног са та“

На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац 
„ART PO INT“ д.о.о. Но ви Ба нов ци, Све то сав ска 79 
спро ве ден је по сту пак про це не ути ца ја на жи вот ну сре
ди ну за про је кат По стро је ње за скла ди ште ње и трет
ман нео па сног от па да на ло ка ци ји у По пин ци ма на на 
кат. парц. 1429/82 K.O. По пин ци, на те ри то ри ји оп шти
не Пе ћин ци. У спро ве де ном по ступ ку про це не ути ца ја 
до не то је ре ше ње бр. 50185/2022III02 од 15.11.2022. 
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.

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
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ПО ЧЕ ЛО СУ ЂЕ ЊЕ ЗБОГ УБИ СТВА БРА ЋЕ ЈЕ ЛИ ЧИЋ ИЗ ФУ ТО ГА

Су пру га уби је ног твр ди да бра ћа 
ни су за јед но оти шла на те рен

У Ви шем су ду у Срем ској Ми тро ви ци, 
28. но вем бра по че ло је ис по чет ка су ђе
ње Де ја ну Ери ћу (39) из Јар ка због кри
вич ног де ла те шко уби ство и кри вич но 
де ло не до зо во ље на про из вод ња, др
жа ње, но ше ње и про мет оруж ја и екс
пло зив них ма те ри ја. Пре ма оп ту жни ци 
Ви шег јав ног ту жи ла штва у Срем ској 
Ми тро ви ци, Ерић је окри вљен за уби ство 
ро ђе них бра ћа Пре дра га (43) и Ста ни
сла ва (37) Је ли чи ћа из Фу то га, док је Де
ја но вом бра ту Не бој ши Ери ћу (37) ко ји је 
био та ко ђе осум њи чен за уби ство бра ћа 
Је ли чи ћа, то ком ис тра жних рад њи об у
ста вљен  кри вич ни по сту пак. У овом суд
ском про це су, по ред Де ја на, Не бој ша је 
је ди ни све док тра ге ди је, ко ја се до го ди ла 
6. де цем бра 2020. го ди не, у шу ми у по

те су се ла Ја рак, код Срем ске Ми тро ви це 
због тар ту фа.

На по чет ку глав ног пре тре са, пред суд
ским ве ћем ста ри ји Ерић се из ја снио да 
је раз у мео оп ту жни цу и да при зна је са мо 
из вр ше ње кри вич ног де ла не до зо во ље
на про из вод ња, др жа ње, но ше ње и про
мет оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја, те 
да дру го ко је му се ста вља на те рет не 
при зна је, јер ка ко је ре као, бра нио је соп
стве ни жи вот.

На пи та ње су ди је Ни ко ле Ра да но ви ћа 
за што је тог коб ног да на по нео пи штољ 
у шу му, Де јан је ка зао да га но сио и пре, 
али да ни ко ме ни је при чао ни ти га је не
ко ме по ка зи вао. На овом су ђе њу од би ли 
су да све до че Де ја нов отац Ра де Ерић, 
као и ње го ва су пру га Дра га на, док се Не
бој ша и овај пут у суд ни ци по ја вио као 
све док. 

Он је остао при сво јој из ја ви, ко ју је дао 
на глав ном пре тре су 16. мар та ове го ди

Суд ско ве ће при хва ти ло је пред лог 
бра ни ла ца оште ће них да се Пре дра гов 
мо бил ни те ле фон ве шта чи, ра ди утвр
ђи ва ња по зи ва уби је ног и ње го ве 
су пру ге Ма је. Сле де ће ро чи ште за ка за
но је за 20. фе бру ар, ка да ће би ти 
са слу ша ни оста ли све до ци.

Ве шта че ње
те ле фо на

ПО ЧЕ ЛО СУ ЂЕ ЊЕ ЗА ДВО СТРУ КО УБИ СТВО У ЕР ДЕ ВИ КУ

Жао ми је што па те,
они ко ји ни су то за слу жи ли

– Од тра гич ног до га ђа ја про шло је 
две и по го ди не, али мо гу да ка жем да 
су ту га и бол не про ме ње ни. Иа ко се 
ка же да вре ме ле чи све, ово ни ка да 
не ће, овим ре чи ма је пред чла но ви ма 
суд ског ве ћа на по чет ку по но вље ног 
су ђе ња кроз су зе ре као Пре драг Гњи
дић (54) из Ши да, ко ји је окри вљен за 
три кри вич на де ла и то те шко уби ство, 
не до зо во ље на про из вод ња, др жа ње и 
но ше ње и про мет оруж ја и екс пло зив
них ма те ри ја и угро жа ва ње си гур но сти. 

Пре ма оп ту жни ци, ко ју је кра јем ју на 
2021. го ди не по ди гло Ви ше јав но ту жи
ла штво у Срем ској Ми тро ви ци, Гњи дић 
је оп ту жен за дво стру ко уби ство и то 
су пру ге Бра ни сла ве Гњи дић (49) и 
Ми ро сла ва Бо ји ћа (55) из Ши да. Уби
ство се до го ди ло у ма ју 2020. го ди не у 
Основ ној шко ли у Ер де ви ку. Ка ко је на 
пр вом су ђе њу Пре драг ре као, знао је да 
ње го ва су пру га у емо тив ној ве зи са 
Бо ји ћем, ко ји је у тој шко ли ра дио као 
во зач, те да ви ше ни је мо гао да под не се 
при че да она има дру го га.

– По ред са зна ња о пре љу би мо је 
су пру ге, са знао сам да је Бо јић имао 

фи зич ки кон такт са мо јим си ном, што је 
до ве ло до “иска ка ња оси гу ра ча“ у мо јој 
гла ви. Жао ми је што па те они ко ји ни су 
то за слу жи ли, мо ји си но ви и Бо ји ће ве 
ћер ке  ка зао је Гњи дић су ди ји Ни ко ли 
Ра да но ви ћу, а он да се још јед ном под се
тио по след ња два да на пред зло чин ко ји 
је на пра вио.

На пи та ње су ди је чи ја је ау то мат ска 
пу шка из ко је је из вр шен зло чин, Гњи
дић је ре као да је на шао у ло вач кој 
ба ра ци, ко ја је у ско пу Шум ске упра ве 

„Мо ро вић“, где је он за по слен.
– Знао сам да је та пу шка ви ше од два 

ме се ца од ло же на у јед ном ћо шку на 
та ва ну, али не знам ка ко је ту до спе ла, 
не знам ни у чи јем је вла сни штву твр дио 
је окри вље ни Гњи дић и ре као да је имао 
до зво лу за но ше ње ло вач ког ка ра би на, 
јер је ње га слу жбе но ду жио као про фе
си о нал ни ло во чу вар од 1995. го ди не.

Гњи дић ни је мо гао да се се ти де та ља 
из зло чи на, као ни то да ли је оруж је 
до пу ња вао са му ни ци јом то ком кри тич
ног до га ђа ја, али ни то да ли је ста јао 
или се по ме рао док је пу цао у су пру гу. 
Не се ћа се ни да ли је Бра ни сла ва сто ја
ла или по че ла да бе жи док је осуо паљ бу 
по њој.

Ста ри ји син Бра ни сла ве и Пре дра га, 
као све док, ре као је да сто ји иза сво је 
из ја ве ко ју је дао у ис тра зи, док мла ђи 
син ни је же лео да све до чи и од мах је 
на пу стио суд ни цу.

– Про шло је две и по го ди не ка ко ми је 
ћер ка уби је на, то је ви ђе но уби ство, 
ја сно је ко га је учи нио...Не знам шта се 
то ли ко ду го че ка. Он ка же да ни је ишао 
да уби је, већ са мо да по пла ши, за што их 

Тог коб ног ју тра, Пре драг је до шао у 
шко лу, у ко јој је ње го ва су пру га Бра ни
сла ва би ла ди рек тор ка и из ау то мат ске 
пу шке ра фал ном паљ бом пр во убио 
њу, а за тим  Бо ји ћа. Пре ма оп ту жни ци 
ВЈТ, Гњи дић је у Бо ји ћа са суо шест 
ме та ка из ау то мат ске пу шке, док је у 
су пру гу ис па лио ра фал но 22 мет ка.

22 мет ка
у су пру гу

Маја, супруга убијеног Предрага



277. DECEMBAR 2022.  M NOVINE

он да ни је пу стио да се бра не  за пи та ла 
се Ол га Гњи дић, мај ка уби је не Бра ни
сла ве, ко ја је и овај пут на ро чи ште 
до шла са ћер ки ном сли ком ко ју ни је 
ис пу шта ла из ру ку. С. Ко стић

не, где је твр дио да су он и Де јан би ли 
пр ви на пад ну ти од Је ли чи ћа.

– Тог ју тра око 8 ча со ва, у шу му сам 
сти гао са бра том Де ја ном ко ји је иза шао 
из ко ла и у прат њи пса кре нуо у шу му. 
Док сам из ла зио из ау та, са де сне стра не 
су до шла бра ћа Је ли чић, а он да је Ста
ни слав при шао ау то мо би лу и са ко па ли
цом раз био ми шо фер шајб ну – ре као је у 
сво јој из ја ви Не бој ша, твр де ћи да, је ка да 
је Ста ни слав на ср нуо на Де ја на, он хтео 
да их раз дво ји, али је та да ње му при шао 
Пре драг и уда рио га у пре де лу че ла.

– Док ме је Пре драг уда рао, за чу ла 
су се два пуц ња, пре се као сам се и по
ми слио сам да је Ста ни слав убио мо га 
бра та. Та да је Пре драг устао са ме не и 
кре нуо у њи хо вом прав цу, узео је ко па ли
цу и на ср нуо на Де ја на. Вик нуо сам Па зи 
Де ја не, а он да сам чуо тре ћи пу цањ  из
ја вио је мла ђи Ерић.

У раз го во ру за на ше но ви не Ма ја, су
пру га уби је ног Пре дра га, ре кла је да је 
дан пре уби ства ње ном су пру гу био ро
ђен дан, и да је он за то су тра дан оти шао 
у шу му ка ко би по ча стио сво је дру га ре. 

– Мој су пруг ни је имао по тре бу да иде 
на то ме сто где се де си ло уби ство, сем 
да је не што чуо. Знам да ни је за јед но 
оти шао са бра том Ста ни сла вом из кам
па, јер је те ле фо ном ују тру раз го ва рао са 
мном  ка же Ма ја, твр де ћи да он и ње
гов брат ни ка да ни су од ла зи ли за јед но 
на те рен, већ су ишли на три раз ли чи те 
стра не.

– Мог су пру га не мо гу вра ти ти, али све 
што бу де ма ње од мак си мал не ка зне, 
сма тра ћу по вла сти цу за по ро ди цу Ерић 
и Де ја на  кроз су зе је до да ла удо ви ца 
уби је ног.

С. Ко стић

Олга Гњидић

МУ ЗЕЈ СРЕ МА

„Си на го ге у Вој во ди ни“

У ор га ни за ци ји Му зе ја Сре ма и Је вреј
ске оп шти не Но ви Сад, у сре ду 30. 
но вем бра је отво ре на из ло жба „Си на го
ге у Вој во ди ни“. По став ка се на ла зи у 

ба рок ној са ли Му зе ја Сре ма. Исто вре
ме но је пред ста вље на мо но гра фи ја под 
на зи вом „Си на го ге у Вој во ди ни – све до
ци про шло сти“. 

ИСТО РИЈ СКИ АР ХИВ „СРЕМ“

Пред ста вљен ча со пис 
„Спо ме ни ца“

Исто риј ски ар хив „Срем” про мо ви сао је 
у по не де љак, 28. но вем бра у про сто ри ја
ма Га ле ри је „Ла зар Во за ре вић” но ви, 21. 
број ча со пи са „Спо ме ни ца“ Исто риј ског 
ар хи ва „Срем”. Овај на уч ни ча со пис ко
ји из ла зи ви ше од две де це ни је свр стан 
је у ред нај ква ли тет ни јих на ци о нал них 
пу бли ка ци ја ове вр сте и ба ви се раз ли
чи тим сег мен ти ма ло кал не и ре ги о нал не 
исто ри је без ко јих је не мо гу ће на пра ви 
на чин раз у ме ти оп ште и сто риј ске про це
се. О тра ди ци ји, ко ју је срем ско ми тро
вач ки ар хив успе шно са чу вао у увод ном 
де лу про мо ци је го во рио је проф. др Не
над Ле ма јић, исто ри чар са Фи ло зоф ског 
фа кук те та у Но вом Са ду и члан ре дак
ци је од пр вих да на ча со пи са. Про фе срор 
Ле ма јић под се тио је на зна чај на име на 
на ше исто ри о гра фи је ко ја су са ра ђи ва
ла са ре дак ци јом ча со пи са. Ука зао је и 
на нај зна чај ни је про свет не, на уч не и кул

тур не уста но ве ко је су да ле до при нос 
ква ли те ту овог го ди шња ка, ко јим мо же 
да се по хва ли ма ли број ло кал них сре
ди на и ре ги о на по пут Сре ма и Срем ске 
Ми тро ви це. Проф. др Не над Нин ко вић, 
исто ри чар са истог фа кул те та и уред ник 
„Спо ме ни це”, пред ста вио је ра до ве об ја
вље не у но вом бро ју, а свр ста не у ка те го
ри је чла на ка и рас пра ва, при ло га, гра ђе, 
ар хи ви сти ке, исто ри о гра фи је, при ка за 
и бе ле шки. Ку стос Му зе ја на ив не умет
но сти „Или ја нум” из Ши да ар хе о лог Ра
до ван Сре мац пред ста вио је свој рад о 
суд би ни ар хи ва је вреј ских оп шти на, тра
гом ма тич них књи га са ових про сто ра у 
вре ме оку па ци о не вла сти то ком Дру гог 
свет ског ра та. У кул тур ноумет нич ком 
де лу про гра ма, на сту пио је хор Му зич ке 
шко ле „Пе тар Крањ че вић” под ди ри гент
ском па ли цом Јо ван ке Ива нић. Про грам 
је во ди ла Ја сна Ар ба нас.

МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ
Представа „Рођене“

По зо ри ште „До бри ца Ми лу ти но вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци би ло је до ма ћин 
ама тер ском по зо ри шту „Бра ни слав 
Ну шић“ из Ши да, у уто рак 29. но вем бра. 
Ши ђа ни су из ве ли пред ста ву „Ро ђе не“, 
по тек сту и ре жи ји Цве ти на Ани чи ћа, 
ко ја го во ри о дис кри ми на ци ји и на си љу 
над же на ма. Ак це нат је ста вљен на кон
кре тан про блем у дру штву, ка да се мла

дим труд ни ца ма већ са пр вим да ни ма 
њи хо вог дру гог ста ња по ста вља пи та ње 
да ли ће ро ди ти жен ско или му шко де те, 
те да је му шко де те вр ло че сто и же ље
ни је. Улаз је био сло бо дан, а пред ста ва 
је од и гра на на ини ци ја ти ву Цен тра за 
со ци јал ни рад „Са ва“ у окви ру кам па ње 
бор бе про тив на си ља над же на ма 
„Ше сна ест да на ак ти ви зма“.  А. Д.



28 7. DECEMBAR 2022.  M NOVINE

ОВАН: Ја сно вам је 
да око ли на од вас 
оче ку је да се не пре
кид но ис ти че те са 

по себ ним ре зул та ти ма и да увек 
оста вља те не ки ве ли чан ствен 
ути сак. Тре нут но по сто је не ке 
ком пли ко ва не окол но сти са ко ји
ма ће те мо ра ти да се су о ча ва те. 
По себ но вам при ја по ро дич на 
хар мо ни ја и не чи је ис ку ство, јер 
на та кав на чин мо же те да оства
ри те пси хо ло шку рав но те жу. 

БИК: Осла ња те се на 
сво је пре го ва рач ке 
ма ни ре, јер без до бре 
при пре ме или про це

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

БЛИ ЗАН ЦИ: По сто је 
ва жни ци ље ви ко је 
мо же те да оства ри те 
у ра зним фа за ма или 

на не ки за о би ла зни на чин. Ста ло 
вам је да осми сли те до бру 
по слов ну стра те ги ју на осно ву 
ко је ће те успе шно ре а ли зо ва ти 
све што сте и за ми сли ли. Оче ку
је вас по зи ти ван обрт у љу бав
ном жи во ту. Пре пу сти те се сво
јим осе ћа њи ма да вас во де. 

РАК: На ла зи те се на 
ве ли ки ко рак ис пред 
дру гих, јер уме те тач
но да пред ви ди те 

не чи ју ре ак ци ју или од го вор у 
по слов ним пре го во ри ма. Ја сно 
вам је да са вре ме ни ји при ступ 
за јед нич ким те ма ма или ин те ре
си ма до но си ду го роч ни ји успех. 
По ста вља те су ви ше стро ге кри
те ри ју ме пред во ље ну осо бу , 
али ваш под сти цај уме да де лу је 
бла го твор но на ви ше на чи на. 

ЛАВ: У за ви сно сти од 
лич ног ин те ре со ва
ња, осми сли те не ка 
но ва или мо ди фи ко

ва на ре ше ња ко ја ће вам до но си
ти нај бо ље ре зул та те. По треб ни 
су вам ра зно вр сни ди пло мат ски 
ма ни ри или ком про ми сна ва ри
јан та, као фор му ла ко ја до но си 
ре зул та те. У љу бав ном жи во ту 
ужи ва те у ра зно вр сним си ту а ци
ја ма. У љу бав ном жи во ту све 
по ста је мо гу ће.

ДЕ ВИ ЦА: 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 ни 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.

ВА ГА: Де лу је те енер
гич но у су сре ту са 
са рад ни ци ма и по ста
вља те но ве зах те ве у 

оче ки ва њу да све те че по ва шим 
про це на ма. По треб но је да има
те ши ро ке ви ди ке у сва ком 
по гле ду. Љу бав не раз ми ри це 
при хва ти те као про ла зну фа зу, 
јер све се сво ди на но ви под сти
цај или на до бар им пулс ко ји вас 
во ди ка емо тив ном збли жа ва њу 
са парт не ром. 

ШКОР ПИ ЈА: Уз 
до бру про це ну мо гућ
но сти и пра ви лан 
из бор са рад ни ка 

ре ла тив но бр зо мо же те да оства
ри те сво је ци ље ве на по слов ној 
сце ни. У свом пре по зна тљи вом 
ма ни ру уме те да осва ја те сим па
ти је на раз ли чи тим стра на ма. 
Ка да сте до бро рас по ло же ни 
има те ути сак да су вам до ступ не 
нај бо ље мо гућ но сти. 

СТРЕ ЛАЦ: 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 раз не мо гућ
но сти парт нер ског удру жи ва ња 
ко је има те. Ва жно је да при хва
ти те по сло ве за ко је има те 
до вољ но зна ња. У љу бав ном 
жи во ту не мо же те да оста не те 
рав но ду шни на не чи је ути ца је 
или по ступ ке. 

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

ре ша ва ња озбиљ них пи та ња. 
По тру ди те се да пра вил но до зи
ра те свој ства ра лач ки им пулс са 
за јед нич ким ин те ре си ма, ка ко 
би сте на нај бо љи на чин ускла ди
ли раз ли ке ко је по сто је у ми шље
њу или ис ку ству. Тре нут но пре и
спи ту је те свој од нос са бли ском 
осо бом у же љи да се што бо ље 
раз у ме те.   

ВО ДО ЛИ ЈА: 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 но 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 или при ват них ин те
ре са. Учи ни те не ки по се бан гест 
па жње пре ма свом парт не ру .

РИ БЕ: По не кад тре ба 
при хва ти ти оне нај те
же окол но сти, ка ко 
би сте се би и дру ги ма 

до ка за ли да сте до вољ но до ра
сли пред нај ра зли чи ти јим иза зо
ви ма. Осло ни те се на сво ју ин ту
и ци ју. Уз бли ску осо бу све мо же
те да пре ва зи ђе те на до бар 
на чин, не ка вас пра вил но до зи
ра ње му дро сти, емо ци ја и стра
сти на ве ду на љу бав на ре ше ња.

VREMEPLOV
7. де цем бар

1857. Ро ђен срп ски сли кар 
Урош Пре дић. 
1988. Со вјет ски пред сед ник 
Ми ха ил Гор ба чов у Ује ди ње
ним на ци ја ма об ја вио уни ла те
рал но сма ње ње со вјет ских 
тру па, тен ко ва, бор бе них ави
о на и ар ти ље ри је. 

8. де цем бар
1925. Об ја вље на је књи га 
Адол фа Хи тле ра “Мајн 
Кампф”, у ко јој је из ло же на 
кон цеп ци ја “Но вог по рет ка” и 
ра сне су пре ма ци је Не ма ца. 
1980. У Њу јор ку је уби јен бив
ши члан “Битлса” Џон Ле нон. 
Убио га је мен тал но по ре ме ће
ни обо жа ва лац Марк Деј вид 
Чеп мен, ко ји је ка сни је осу ђен 
на до жи вот ни за твор.

9. де цем бар
2000. СР Ју го сла ви ја и бив ша 
ју го сло вен ска ре пу бли ка Сло
ве ни ја ус по ста ви ле су ди пло
мат ске од но се. 
2002. Аме рич ка ави он ска ком
па ни ја “Ју нај тед Ер лајнс” под
не ла је зах тев за бан крот, што 
је нај ве ћи слу чај бан крот ства у 
исто ри ји авиоин ду стри је. 

10. де цем бар
1936. Аб ди ци рао је бри тан ски 
краљ Едвард VIII, јер ни је 
же лео да се од рек не же нид бе 
са Аме ри кан ком Во лис Симп
сон, ка ко је то од ње га тра жио 
пре ми јер Стен ли Бол двин. 
По сле аб ди ка ци је до био је 
ти ту лу вој во де од Винд зо ра. 
На сле дио га је Џорџ VI. 

11. де цем бар
1858. Све то ан дреј ска скуп
шти на из вр ши ла је сме ну 
ди на сти је у Ср би ји, зба цив ши 
кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе
ви ћа. На пре сто је вра ћен 
Ми лош Обре но вић, а за ње го
вог на след нка про гла шен је 
ње гов син Ми ха и ло. 
1941. Не мач ка и Ита ли ја су 
об ја ви ле рат САД, а Кон грес 
САД је истог да на об ја вио рат 
тим две ма зе мља ма. 

12. де цем бар
1873. У Ср би ји уве ден ди нар 
као нов ча на је ди ни ца, чи ме су 
от кло ње ни мо не тар ни ха ос и 
упо тре ба ви ше од 40 вр ста 
ту ђег ме тал ног нов ца. 
1918. Срп ска вој ска по за вр
шет ку Пр вог свет ског ра та 
ушла у Зе мун, чи ме је окон ча
на дво ве ков на вла да ви на Хаб
сбур шке мо нар хи је у том гра
ду. 

13. де цем бар
1806. Срп ски уста ни ци у 
Пр вом срп ском устан ку осло
бо ди ли бе о град ску ва рош и 
на те ра ли Тур ке да се по ву ку у 
Ка ле мег дан ску твр ђа ву. Твр
ђа ва осво је на по чет ком 1807, 
а по сло му устан ка 1813. Тур
ци по но во за у зе ли Бе о град. 
2003. Аме рич ке сна ге ухап си
ле сврг ну тог пред сед ни ка Ира
ка Са да ма Ху се и на. 

HOROSKOP

Сре да, 7. де цем бар
(24.  но вем бар)    

Све та ве ли ко му че ни ца Ека та ри
на

Че твр так, 8. де цем бар
(25.  но вем бар)    

Све ти све ште но му че ник Ка ли
мант (Ода ни је Ва ве де ња)

Пе так, 9. де цем бар
(26.  но вем бар)    

Пре по доб ни Алим пи је Столп ник 
Су бо та, 10. де цем бар

(27.  но вем бар)    
Све ти му че ник Ја ков Пер си ја
нац, Све ти Ја ков, Епи скоп 
ро стов ски

Не де ља, 11. де цем бар
(28.  но вем бар)    

Све ти пре по доб но му че ник Сте
фан Но ви Ис по вед ник; Све ти 
му че ник Хри сто

По не де љак, 12. де цем бар
(29.  но вем бар)    

Све ти му че ни ци Па ра мон и 
Фи лу мен; Св. Мар да ри је, Ел. 
Аме рич кока над ски

Уто рак, 13. де цем бар
(30.  но вем бар)    

Све ти апо стол Ан дреј Пр во зва ни

Crkveni
kalendar

Бе ла ба ја де ра 
Са стој ци: 250 гр ше ће ра у пра

ху, 400 гр мле ве ног кек са, 125 гр 
мар га ри на, сок од 1 ли му на, 1 дл 
мле ка, 100 гр чо ко ла де, 4 ка ши ке 
уља, 400 гр ше ће ра, 1 дл во де, 150 
гр мар га ри на, 250 гр мле ка у пра ху. 

При пре ма: Исец ка ти мар га рин 
до да ти ше ћер у пра ху и до бро уму
ти ти, до да ти кекс, сок од ли му на и 
мле ко све до бро сје ди ни ти и 
ис тре сти на тац ну фор ми ра ју ћу 
ко ру де бљи не 1 цм. Ис то пи ти 
чо ко ла ду са уљем и пре ли ти пре ко 
ко ре, ста ви ти у фри жи дер да се 
ма ло стег не. Ше ћер и во ду ста ви ти 
на ла га ну ва тру да ври 7 ми ну та, 
скло ни ти са ва тре и до да ти мар га
рин у вру ћу ма су и му ти ти мик се
ром не ких 5 ми ну та, за тим у то 
до да ти мле ко у пра ху, до бро сје ди
ни ти мик се ром и пре ли ти пре ко 
пр ве ко ре и чо ко ла де. Ста ви ти у 
фри жи дер да се до бро стег не.

• Ако ми слиш да се све 
вр ти око те бе... ле зи и 
спа вај, си гур но ти је 
ни зак при ти сак!
• Де пре си ја у Ср би ји је 
кад се ви ше не ра ду је те 
ни ту ђој не сре ћи. 
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РУ СКИ ДВОР У ШИ ДУ

Ба рок но зда ње
ко је за у ста вља по гле де

Ње го ва пр ва на ме на би ла је управ на згра да за има ње, ко ју је Ма ри ја Те ре зи ја да ла 
на ко ри шће ње Кри же вач кој епар хи ји 

Ру ски двор у Ши ду пред ста вља лет њу 
вла ди ча ску ре зи ден ци ју, ме ђу тим ње го
ва пр ва на ме на би ла је управ на згра да 
за има ње, ко ју је Ма ри ја Те ре зи ја да ла 
на ко ри шће ње Кри же вач кој епар хи ји. 
Из град ња згра де у ба рок ном сти лу је 
за вр ше на 1780. го ди не. Кри же вач ка 
би ску пи ја је осно ва на 1777. го ди не, а од 
1920. го ди не па све до 2002. го ди не у 
згра ди је био ма на стир се ста ра Ва си ли
јан ки, а у по сле рат ним го ди на ма си ро ти
ште и ин тер нат. По чет ком тре ће де це ни
је 20. ве ка, ту је осно ван са мо стан гр ко
ка то лич ких ре дов ни ца, Ру си на, док је за 
вре ме Дру гог свет ског ра та у згра ди би ла 
сме ште на пар ти зан ска бол ни ца. По сле 
ра та се у згра ди „Ру ског дво ра“ на ла зи ла 
му зич ка шко ла.

У окви ру Ру ског дво ра је цр ква, ко ја је 
сме ште на у ју жном трак ту гра ђе ви не.

– Ово је гр ко ка то лич ка цр ква Пре о бра
же ња го спод њег. И цр кву и сам дво рац 
по крај цр кве је по ди гла Ма ри ја Те ре зи ја 
Ру си ни ма, гр ко ка то ли ци ма, ко ји су се 
до се ља ва ли у Срем, на пра зне про сто
ре. Ту се на ла зи ло са мо ши праж је, 
шу ме... Ко ма ди зе мље Ма ри ја Те ре зи ја 
је да ва ла до се ље ни ма и ту су гра ди ли 
сво је ку ће, а ра ди ли су на ње ном има њу. 
У по чет ку су ов де жи ве ле гр ко ка то лич ке 
вла ди ке. Зи ми су од ла зи ли у Кри же вач ку 
епар хи ју, ко ја је та да осно ва на у Кри жев
ци ма, да на шњој Хр ват ској, ка же све ште
ник Ми хај ло Ре жак ар хе реј ски на ме сник 
за Срем.

Пре ма ре чи ма све ште ни ка, не мо же се 
ре ћи та чан број па ро хи ја на, али от при

ли ке 150 до ма ћин ста ва до ла зи у цр кву. 
Ме ђу тим, по сто ји је дан зна ча јан број 
ру син ских ку ћа, ко ји се не из ја шња ва ју 
као вер ни ци. Они не до ла зе на ли тур ги ју, 
на бо го слу же ње. Ка да је у пи та њу ве ро
на у ка, Ру си ни ђа ци је по ха ђа ју у са мој 
цр кви. 

– Јед на или две ге не ра ци је ни су до ла
зи ле у цр кву, та да је би ло та кво вре ме. 
Ни су жи ве ли хри шћан ским жи во том. То 
не тре ба осу ђи ва ти, већ их тре ба при хва
ти ти ка кви је су. Са да се при ме ћу је тај 
ва ку ум, али се на да мо да ће мла де ге не
ра ци је ко је са да иду на ве ро на у ку, на ста

ви ти та мо где су њи хо ве пра ба ке и пра
де ке ста ле, на да се све ште ник.

Град је имао по тре бу за сме шта јем 
пред шко ла ца, па су ма ли ша ни сме ште ни 
у вр тић при дво ру. Тре нут но их има око 
осам де сет, има ју це ло днев ни бо ра вак 
или се при пре ма ју за пр ви раз ред. Та ко
ђе, у дво ри шту дво ра на ла зи се ле па 
би на, при год на за одр жа ва ње ра зних 
ма ни фе ста ци ја. Ру си ни има ју сво је кул
тур но умет нич ко дру штво „Ђу ра Киш“, а 
они сва ке го ди не ов де одр жа ва ју не ко ли
ко за бав них ма ни фе ста ци ја. 

При бли жи ли су се и пра зни ци, а пр ви 
ко ји обе ле жа ва ју ре ци та ли ма и при ред
ба ма је Све ти Ни ко ла.

– Та да је оби чај да се да ру је и де ци и 
од ра сли ма по не што, ка ко би се осе ти ла 
љу бав ко ју је Све ти Ни ко ла но сио. До ла
зи нам и Бо жић по том, ко ји ће мо про сла
ви ти. Ми га обе ле жа ва мо сед мог ја ну а
ра, по ста ром ка лен да ру. При пре ме су у 
то ку да би смо по стом и мо ли твом про
сла ви ли благ да не, по ру чио је Ми хај ло 
Ре жак. 

Ова ве ле леп на гра ђе ви на је сва ка ко 
је дан од сим бо ла Ши да. Го то во да не ма 
по се ти о ца овог ме ста, а да ни је имао 
при ли ку да за ста не и ди ви се Ру ском 
дво ру. То је због ње го вог че тво ро вод ног 
кро ва, са по себ ним ак цен том на ком по
зи ци ју бо га ти је об ли ко ва ног за ба та, над 
ула зом у цр кву. Ба рок ни зво ник ука зу је 
сво јом из дво је но шћу на по себ ну цр кве ну 
на ме ну овог де ла згра де. Обје кат је ста
вљен по за шти ту др жа ве.

Алек сан дра Дра жић

Ру ски двор у Ши ду

Ми хај ло Ре жак
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ТРЕ ЋЕ КО ЛО КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ЈА ЗА ЛИ ГУ ЕВРО ПЕ

Ин ђиј ске ру ко ме та ши це ели ми ни са не
Ру ко ме та ши це „Же ле зни

ча ра“ из Ин ђи је ели ми ни са
не су у тре ћем ко лу ква ли
фи ка ци ја за Ли гу Евро пе. 
Оне су, нај пре, у су бо ту, 3. 
де цем бра пре тр пе ле убе
дљив по раз на го сто ва њу 
„Бо ру си ји“ у Дорт мун ду, ре
зул та том 43:22 (24:11). Од
мах су тра дан, од и гран је 
дру ги, ре ванш меч са истом 
еки пом, ко ја је опет сла ви
ла са 31:15 (19:6). По сле 
но вог три јум фа над срп
ским шам пи о ном, „Бо ру си
ја“ из Дорт мун да на ћи ће се 
у груп ној фа зи дру гог по ја
чи ни европ ског так ми че ња.  
Уна Обре но вић, по но во је 
би ла нај е фи ка сни ја ме ђу 
игра чи ца ма „Же ле зни ча
ра“ са пет по го да ка, а Ме
рет Осен коп, сед мо стру ки 
стре лац, би ла је нај пре ци
зни ја у дре су не мач ке „Бо
ру си је“.

Под се ћа мо, пр вак Ср би је 
је у прет ход ном ко лу ква
ли фи ка ци ја за Ли гу Евро пе 
ели ми ни сао је Жен ски ру

ко мет ни клуб „Дал ма тин
ке“, са вла дав ши пред став
ни ка Хр ват ске у Пло ча ма 
ре зул та том 32:25. Код ку ће 

су иза бра ни це Вла де Ши
ми чи ћа пре тр пе ле по раз 
(29:30), али их је пред ност 
из пр вог ме ча од ве ла у на

ред ну фа зу ква ли фи ка ци ја 
у ко јем су, на жа лост, ели
ми ни са не из да љег так ми
че ња. М.Ђ.

ЖРК „Же ле зни чар“ ели ми ни сан од „Бо ру си је“ (фо то Ар кус ли га Ср би је)

ЖКК „Срем“ СМ  ЖКК „Про ле тер“ Но ви Сад  
62:52 (17:6, 17:13, 12:15, 16:18).

ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЖЕН СКА
КО ШАР КА ШКА ЛИ ГА, 10. КО ЛО

Три јумф „Сре ма”
у ве ли ком дер би ју

У дер би утак ми ци 10. ко
ла Пр ве ре ги о нал не ли ге 
– гру па А про шлог ви кен да 
ко шар ка ши це „Сре ма” за бе
ле жи ле су зна чај ну по бе ду 
на до ма ћем те ре ну. „Срем” 
је то ком це ле утак ми це био 
у вођ ству и кон тро ли сао 
меч. Но во са ђан ке се ни су 
пре да ва ле до са мог кра ја и 
по ка за ле су ве ли ки ква ли
тет. Ми тро вач ке ко шар ка
ши це оти шле су на од мор 
са ви со ком пред но шћу од 15 
по е на. Утак ми ца је би ла ди
на мич на, пу на ле пих по те за, 
трој ки и кон три а пу бли ка је 
пра ви ла сјај ну ат мос фе ру 
на три би на ма и гро мо гла
сним на ви ја њем и тру ба ма 
би ла „ве тар у ле ђа и „Сре
мов” ше сти играч.

За „Срем” су игра ле: Ми

ли ца Ин ђић 13 (по е на), Ан
ђе ла Ри ђо шић (13 по е на), 
Мир ја на Ми ло ва но вић (10 
по е на) , Ми ла Ни ко лић (10 
по е на), Ми ли ца Ђор ђић (7 
по е на), Ма ри ја Ко стић (кап) 
5 по е на, Зо ра на Де до вић (2 
по е на), Ни ко ли на Ба ла нац 
(2 по е на), Ми ли ца Три ван, 
Ми ли ца Је ри нић. До ма
ћу еки пу до пе те уза стоп не 
по бе де од лич но је са клу пе 
во дио тре нер Не ма ња Ста
мен ко вић.

У еки пи из Но вог Са да 
нај е фи ка сни ја игра чи ца би
ла је Да ни ца Пи пер са 18 
по е на.

Упра ва клу ба из Срем ске 
Ми тро ви це то ком утак ми це 
ор га ни зо ва ла је ху ма ни тар
ну ак ци ју за ле че ње Алек
сан дре Ди нић.
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Пише:
Сте фан Јовић

ВРЕ МЕ ФУД БА ЛА  МОЈ ПРВИ МУН ДИ ЈАЛ:
СР ЈУГО СЛА ВИ ЈА НА ПРВЕН СТВУ СВЕ ТА 1998. ГОДИ НЕ (1)

Дуго чека на Фран цу ска
Сигур но да неко ко је завр шио у бара жу није могао да 

буде толи ко слаб, ми смо тада били фуд бал ска галак си
ја. Репре зен та тив ци у нај ја чим клу бо ви ма и лига ма 
Евро пе и још у нај бо љим фуд бал ским годи на ма. То су 
били издан ци ста ре југо сло вен ске шко ле, неко ли ци на 
њих и омла дин ски прва ци све та у Чилеу 1987. годи не. 
Име на попут Мија то ви ћа, Сави ће ви ћа, Пик си ја, Бате 
Мир ко ви ћа, Михај ло ви ћа, Југо ви ћа, Ђуки ћа и клу бо ви 
чије су боје бра ни ли Реал, Милан, Јувен тус, као гром 
тада јаки рим ски Лацио могли су да иза зо ву само 
респект и да нас свр ста ју међу сигур но бар 10 нај бо љих 
репре зен та ци ја у све ту са пра вом да може да се сне ва и 
нешто више ...

С обзи ром да сам бро јао тек 10 
годи на, да визни режим тих годи
на пре ма нама није био либе ра

лан и да су годи не биле нима ло лаке за 
пре жи вља ва ње није било реал но при су
ство ва ти Свет ском првен ству у Фран цу
ској 1998. Било је по мно го чему спе ци
фич но Свет ско првен ство, нама који смо 
сри ца ли прва фуд бал ска сло ва биће 
вечи то у пам ће њу. Спе ци фич но је било 
по бро ју репре зен та ци ја, први пут насту
па ло је 32 селек ци је. Спе ци фич но по 
нашу земљу по томе што смо први пут 
изла зи ли на мег дан као СР Југо сла ви ја, 
није се тада зна ло да и послед њи пут на 
свет ским так ми че њи ма игра мо под тим 
држав ним име ном.

До тада фуд бал смо гле да ли она ко 
како доли ку је деци у нижим школ ским 
раз ре ди ма, чека ло се само да негде 
пад не гол, так тич ке постав ке на тере ну, 
стил игре и дру го није нам могло про бу
ди ти инте ре со ва ње, то смо опа жа ли као 
озбиљ ни ју и за нас мање инте ре сант ну 
ствар која је оста ја ла ста ри ји ма за раз
ма тра ње.

Гле да ју ћи Мун ди јал у Фран
цу ској сти ца ли смо она озбиљ
ни ја зна ња која ће нам даље 
помо ћи да уче ству је мо у схва
та њу те игре она ко како се она 
масов но и схва та – као нај ва
жни ја спо ред на ствар на све ту, 
тај епи тет је упра во заслу жен 
сло же но шћу и озбиљ но шћу 
самог спор та, такво посма тра
ње доне ла нам је та дале ка 
1998. Страст је била таква да 
не морам пуно да истра жу јем 
да бих се сетио гру па и уче сни
ка првен ства, свих зна чај ни јих 
резул та та, мече ва који су се 
издва ја ли и поје ди на ца који су 
сво јим игра ма иоле одско чи ли 
од масе игра ча који су сачи ња
ва ли 32 пла си ра не репре зен
та ци је. Фуд ба ла пре Мун ди ја
ла у Фран цу ској сећам се 
магло ви то. 

При се ћам се ква ли фи ка ци ја 

у који ма смо иза себе оста ви ли тада 
вице пра ва ка Евро пе Чешку, доби ли смо 
их и код куће и на стра ни и избо ри ли 
пла сман у бараж. Прва у гру пи била је 
Шпа ни ја, њу нисмо могли да над ја ча мо. 
Сећа ње на бараж је бистри је, нема ко не 
зна или касни је није сазнао за две утак
ми це са Мађар ском и нашег „тор пе до ва
ња“ север них сусе да са 12:1 (7:1 у 
Будим пе шти, 5:0 у Бео гра ду ). Мађар ска 
„лака коњи ца“ из педе се тих годи на 20ог 
века фуд бал ском све ту овде била је 
узор и учи тељ, гле да ли смо им у леђа, 
да би после неко ли ко деце ни ја касни је 
они нама били „топов ско месо“ и лако 
одра ђи ва ње посла. Сигур но да неко ко 
је завр шио у бара жу није могао да буде 
толи ко слаб, ми смо тада били фуд бал
ска галак си ја. Репре зен та тив ци у нај ја
чим клу бо ви ма и лига ма Евро пе и још у 
нај бо љим фуд бал ским годи на ма. То су 
били издан ци ста ре југо сло вен ске шко
ле, неко ли ци на њих и омла дин ски прва
ци све та у Чилеу 1987. годи не. Име на 
попут Мија то ви ћа, Сави ће ви ћа, Пик си ја, 

Бате Мир ко ви ћа, Михај ло ви ћа, Југо ви
ћа, Ђуки ћа и клу бо ви чије су боје бра ни
ли Реал, Милан, Јувен тус, као гром тада 
јаки рим ски Лацио могли су да иза зо ву 
само респект и да нас свр ста ју међу 
сигур но бар 10 нај бо љих репре зен та ци
ја у све ту са пра вом да може да се сне ва 
и нешто више ...

У наро ду опте ре ће ном нима ло ружи
ча стом поли тич ко – еко ном ском ствар
но шћу тих „деве де се тих“ фуд ба ле ри су 
буди ли транс. Засе њи ва ли су и кошар
ка ше, одбој ка ше, руко ме та ше и ватер по
ли сте који су тих годи на били вели чан
стве ни, доно си ли меда ље, буди ли понос 
и све тли ли туроб ну ствар ност јед не тра
гич не епо хе. Пошто ва ње дру гим спорт
ским дисци пли на ма, ништа не ства ра 
сатис фак ци ју као фуд бал ски успех.

У пам ће њу су ми теле ви зиј ске рекла
ме са репре зен та тив ци ма као про мо те
ри ма, суве ни ри, заста ве и посте ри као 
неза о би ла зна поја ва мно гих тезги, 
песма Вла ди ми ра Сав чи ћа Чоби ја 
посве ће на наци о нал ној селек ци ји, албу

ми и сли чи це које смо рев но
сно и паси о ни ра но саку пља ли 
ства ра ју ћи себи тиме све јачу 
егзал ти ра ност како се поче так 
пла не тар не смо тре фуд ба ла 
још са нашим тимом као 
озбиљ ним уче сни ком све више 
бли жио.

После демо ли ра ња Мађар
ске, оче ки ва ња су поста ла 
неслу ће на, еуфо ри ја општа, 
Мун ди јал у Фран цу ској дожи
вља ван као дога ђај деце ни је. 
Како и не би, захва љу ју ћи 
санк ци ја ма годи на смо одсу
ство ва ли, таво ри ли, доче ка ли 
смо да се вра ти мо и то у вели
ком сти лу... Дома ћа лига тих 
годи на иако без стра на ца ства
ра ла је игра че који су директ но 
могли да буду лан си ра ни у нај
ква ли тет ни је европ ске тимо ве 
(Дејан Стан ко вић дошао до 
тран сфе ра у Лацио, Пери ца 
Огње но вић у Реал Мадрид, 

Дра ган Стој ко вић Пик си на Мун ди ја лу 
у Фран цу ској (Фото: fss.rs)
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Дра ган Ћирић у Бар се ло ну ). Вечи ти 
дер би ји Пар ти за на и Зве зде сино ним за 
спек такл и вар ни це са свих стра на, 
могла је Мара ка на и тада да при ву че 
бли зу 100.000 нави ја ча. Сезо ну пред 
Свет ско првен ство првак је био Оби лић, 
на челу са кон тро верз ним пред сед ни ком 
и титу лом под још увек нераз ја шње ним 
окол но сти ма. 

Дру га чи је је тада фуд бал изгле дао, и 
није због тога што деца гле да ју свет дру
гим очи ма, шаре ни је, обо је ни је... Ствар
но је тада све било нека ко дру га чи је.

Коли ко смо само фуд бал ски моћ ни 
били, олим пиј ског прва ка Ниге ри ју у 
послед њој при пре ми пред првен ство 
побе ди ли смо са глат ких 3:0. Доби ли 
смо гру пу за коју једи но нисмо били 
сигур ни да ли може мо да може мо да 
буде мо први зато што смо као так ма ца 
има ли Немач ку нашу вечи ту бој ку, дру ге 
две репре зен та ци је Иран и САД гле да ли 
смо као сла би је и већ пре жа ље не. 
Ништа није могло да пому ти опти ми зам, 
ништа до сам раз вој дога ђа ја на свет
ском првен ству... Вре ди поме ну ти и 
Ђоро ви ћа, Комље но ви ћа, Дроб ња ка, 
Кова че ви ћа, гол ма на Иви цу Кра ља, они 
су исто чини ли репре зен та ци ју... 

А ко је све играо на том првен ству. 
Узда ни це Бра зи ла Ронал до, Ривал до, 
Бебе то, Р. Кар лос, Дун га... Ита ли ју су 
пред ста вља ли Вије ри, Мал ди ни, Арген
ти ну Бати сту та и Орте га, дома ћи на 
Фран цу ску водио је Зидан, тада веде та 
Јувен ту са, било је ту још име на која су 
се афир ми са ла на само так ми че њу.

Увер ти ру првен ству напра вио је наш 
Пеђа Мија то вић одлу чив ши меч фина ла 
Лиге шам пи о на про тив Јувен ту са. 

Чекао се само поче так и нај зад...

У сле де ћем бро ју: Про ма ше ни пе нал 
Ми ја то ви ћа – наш фуд бал ски усуд

После демо ли ра ња Мађар
ске, оче ки ва ња су поста ла 
неслу ће на, еуфо ри ја 
општа, Мун ди јал у Фран
цу ској дожи вља ван као 
дога ђај деце ни је. Како и 
не би, захва љу ју ћи санк
ци ја ма годи на смо одсу
ство ва ли, таво ри ли, доче
ка ли смо да се вра ти мо и 
то у вели ком сти лу... 
Дома ћа лига тих годи на 
иако без стра на ца ства ра
ла је игра че који су 
директ но могли да буду 
лан си ра ни у нај ква ли тет
ни је европ ске тимо ве 
(Дејан Стан ко вић дошао 
до тран сфе ра у Лацио, 
Пери ца Огње но вић у Реал 
Мадрид, Дра ган Ћирић у 
Бар се ло ну)

У СТА РИМ БА НОВ ЦИ МА

Пр ви Деч ји ша хов ски
тур нир бу ду ћих шам пи о на

Ви ше од 160 де це из 20 клу бо ва из 
це ле Ср би је оку пи ло се у су бо ту, 3. 
де цем бра на пр вом Деч јем ша хов ском 
фе сти ва лу бу ду ћих шам пи о на у хо те лу 
„Ри вер ин“ у Ста рим Ба нов ци ма, у 
оп шти ни Ста ра Па зо ва. Де вој чи це и 
де ча ци у ста ро сним гру па ма до 9, 11, 13 
и до 17 го ди на игра ли су за јед но се дам 
ко ла по швај цар ском си сте му, а тур нир 
се реј тин гу је код ФИ ДЕ. Пр ви пут су на 
деч јем тур ни ру би ле елек трон ске та бле, 
та ко да су се пар ти је мо гле пра ти ти ужи
во, а циљ ма ни фе ста ци је да се шах што 
ви ше при бли жи мла ђој по пу ла ци ји. 
Ор га ни за тор и по кро ви тељ ма ни фе ста
ци је је Оп шти на Ста ра Па зо ва, а пред
сед ник Оп шти не  Ђор ђе Ра ди но вић је у 

свом обра ћа њу  на гла сио да ова ло кал
на са мо у пра ва увек по др жа ва спорт и 
све про гра ме ве за не за де цу и омла ди
ну, и из ра зио на ду да ће овај фе сти вал 
по ста ти тра ди ци о на лан. Фе сти вал су 
по др жа ли Ша хов ски са вез Ср би је и 
Ша хов ски са вез Вој во ди не, чи ји су пред
сед ни ци за јед но са пред сед ни ком 
Оп шти не Ста ра Па зо ва по ву кли пр ве 
по те зе.  Пред став ни ци ма клу бо ва су 
овом при ли ком уру че не за хвал ни це, а 
пред сед ни ци ма Ша хов ског са ве за Ср би
је и Вој во ди не и Не бој ши Ба ра ли ћу, нај
бо љем  ФИ ДЕ су ди ји пла ке те. За по бед
ни ке  у све че ти ри гру пе су обез бе ђе ни 
пе ха ри, ме да ље и дру ге вред не на гра
де. З. К.

Ша хов ски тур нир у Старим Бановцима

ПО ЛУ ФИ НА ЛЕ ЖЕН СКОГ РУ КО МЕТ НОГ КУ ПА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ми тров чан ке у фи на лу
ЖРК „Срем“ Срем ска Ми тро ви ца  – ЖОРК „Ки кин да” Ки кин да  

30:25 (16:14) 

„Срем” је у сре ду 30. но вем бра на 
свом те ре ну у ха ли „Пин ки” до че као 
Су пер ли га ша  еки пу „Ки кин де” у по лу
фи на лу Ку па Вој во ди не.  У пр вом по лу
вре ме ну  је би ла рав но прав на игра на 
те ре ну све до 23. ми ну та ка да Сре ми це 
кре ћу са да ле ко бо љом игром и пре ле
зе у вођ ство, ко је за др жа ва ју до кра ја 
пр вог де ла игре. У на став ку је ви ђе на 
пот пу на до ми на ци ја до ма ћих игра чи ца 
ко је су до шле до фи на ла Ку па, где че
ка ју по бед ни ка из ме ђу еки па из Аде и 
Но ве Па зо ве. 

„Срем” је на овом ме чу играо у са ста
ву: Дра ку ла Ана ста си ја, Пе тро вић Дра
га на, Ђу ли нац Ва ња 1, Бла жић Јо ва на 
2, Дра го вић На та ша, Ра ду ло вић На та ша 
13, Ми трић Ма ри ја 1, Ми ја и ло вић Ан
дреа 2, Бу ла то вић Ни ко ли на 8, Ђо ро вић 
Ду ња, Шер фе зи Ма ри ја 2, Шпо ља рић 
Ма ри на, Ва си ље вић Ја ња, Скен џић Ма
ја. Тре не ри: Др ча Ду шан и Ко јо вић Са
ша.

За нај бо љу игра чи цу  утак ми це про
гла ше на је На та ша Ра ду ло вић, ко ја је 
би ла и нај е фи ка сни ја у до ма ћем ти му.
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А са да – оно право
За вр ши ла се и та фор мал ност 

– уче шће на ше ре пре зен та ци је 
на Свет ском пр вен ству. И 

ствар но, ка да се сад освр не мо иза 
се бе, на ступ на ших мо ма ка у Ка та ру 
је ли чио на чи сту фор мал ност. 
По пу ни ли смо ме сто ко је је не до ста
ја ло. Као на ма лом фуд ба лу ка да 
фа ли још је дан. Ба рем да ста не на 
гол.

Пи сао сам про шле не де ље о то ме 
ка ко тре ба са че ка ти са кри ти ка ма и 
ста ти иза на ше се лек ци је ба рем док 
се не за вр ши њи хов на ступ на тур ни
ру. Би ли смо у игри за про лаз да ље 
све до по след њег ме ча, иа ко оно 
што смо по ка за ли до та да уоп ште 
ни је обе ћа ва ло. На да ли смо се сви 
да ће мом ци зби ти ре до ве и би ти нај
бо љи ка да је то нај по треб ни је. У то 
нас је уве ра вао и се лек тор Дра ган 
Стој ко вић јер, ка ко ка же, Ср би и не 
зна ју дру га чи је. Кан да се ма ло за је
бао у про це ни. А и ми за јед но с њим.

Са да ка да је све го то во за срп ску 
ре пре зен та ци ју на Мун ди ја лу, ка да 
су се гла ве охла ди ле, мо гу се по ла
ко сво ди ти ра чу ни. Ни је овај не у
спех ни ка кво из не на ђе ње. На то смо 
ба рем на ви кли по след њих 20 го ди
на. Оста је онај го рак укус и пра зан 
осе ћај по сле ко лек тив ног лу ди ла и 
еу фо ри је ко ја је ис пра ти ла на шу 
екс пе ди ци ју у Ка тар. По ко зна ко ји 
пут на ци ја је раз о ча ра на. Онај ко је 
мо гао да све де сво ја оче ки ва ња на 
ми ни мум, до бро је про шао. Али 
та квих је ма ло.

Ја сно је да су игра чи нај ма ње кри
ви за бро до лом ко ји је за де сио наш 
брод још док је упло вља вао у ка тар
ску лу ку. Они су про фе си о нал ци и 
да ју свој мак си мум, не мој мо се за ва
ра ва ти. То што је њи хов мак си мум 
прет по след ње ме сто у кон ку рен ци ји 
од 32 еки пе, то је већ дру га стра на 
ме да ље. Са тур ни ра су нас ис пра ти
ле не ке чу де сне број ке. Је ди но је 
Ко ста ри ка при ми ла ма ње го ло ва од 
нас. По да так ко ји зву чи је зи во узев
ши у об зир чи ње ни цу да су на са мо 
јед ном ме чу од Шпа на ца при ми ли 
се дам ко ма да. Још је зи ви је зву чи 
по да так да је наш гол ман био нај и
стак ну ти ји по је ди нац у еки пи.

Ве ли ки део од го вор но сти па да на 
срп ског се лек то ра. Ка та стро фал но 
је во дио еки пу на све три утак ми це. 
Јед но је над ме та ње са не ким та мо 

Скан ди нав ци ма у Ли ги на ци ја, а 
дру го је на ступ на ова ко ве ли ком и 
зна чај ном до га ђа ју. То је Пик си 
мо рао да зна. Оти ћи на Свет ско без 
ијед ног кр ште ног бе ка је пра ва 
лу дост. Би ло је ту жно гле да ти на ша 
три што пе ра ко ја су оста вље на на 
ве тро ме ти ни при ли ком сва ког 
озбиљ ни јег на па да про тив нич ке 
еки пе. Сви ри ва ли су зна ли где смо 
нај та њи  и то су ко ри сти ли.

По ку шао је наш се лек тор да се 
ва ди из го во ри ма да игра чи ни су 
би ли здра ви и спрем ни да да ју мак
си мум. Не ве ро ват но је да од 26 
игра ча не мо жеш да иза бе реш 11 
ко ји ће да ис тр че на те рен и по ги ну 
је дан за дру гог. Уо ста лом, ка ко то да 
баш Ср би тр че по те ре ну као да 
но се џак це мен та на ра ме ну? Шта 
им се то де си ло па су на пра сно 
из гу би ли сна гу до шав ши у Ка тар? И 
то у је ку се зо не. Нео бја шњи во.

На рав но, чи ње ни ца да већ 20 
го ди на не мо же мо да се осо ли мо на 
ве ли ким так ми че њи ма зна чи са мо 
јед но – да нам је фуд бал у ба на ни. 
Мо жда је кључ ни про блем то што је 
на ша се лек ци ја је ди на оти шла на 
Свет ско пр вен ство без пред сед ни ка 
Фуд бал ског са ве за. Ако не ко ми сли 
да на ова ко ва жно и ве ли ко так ми
че ње мо жеш оти ћи тек та ко, грд но 
се ва ра. Иза све га мо ра да сто ји 
озбиљ на ор га ни за ци ја и ло ги сти ка. 
Ни је у Ка тар оти шао са мо Пик си са 
сво јим игра чи ма. По треб на је уи гра
на еки па ка ко на те ре ну, та ко и ван 
ње га.

А шта смо ми ура ди ли? Ко ли ко 
сам ја раз у мео, за ку пи ли смо хо тел 
да би та мо пра ви ли ба ха на ли је. 
Игра чи, струч ни штаб, по моћ но осо
бље, све за же на ма и ко зна још 
ким. У нај ма њу ру ку нео збиљ но. 
Мо жда су ми сли ли да ће нам та ква 
опу ште на ат мос фе ра при ја ти. Озби
љан је ово до га ђај да би се ова ко 
за је ба ва ли.

Ни су же не кри ве. Ни ти су оне 
узрок не у спе ха на ше се лек ци
је. Али у ова квим ван ред ним 

окол но сти ма, не ки ред мо ра да се 
зна. Еки пи је по тре бан мир, фо кус и 
тре нинг. Јед ном реч ју – ка ран тин. 
Је ди но та ко мо жеш иза ћи на те рен 
и ми сли ти са мо о фуд ба лу. Ба рем 
тих ме сец да на.

У сва ком слу ча ју, афе ре су не из о
став ни део сваког на сту па на ше 
ре пре зен та ци је на Свет ском пр вен
ству. Ни ово га пу та их ни је мањ ка ло. 
Ако сам добро схва тио, у не ком 
мо мен ту се де си ла лу да жур ка на 
ко јој је хва тао ко је ко га сти гао. Епи
лог – ту ча и обеш ча шће на же на јед
ног на шег фуд ба ле ра.

Ви де ло се по Пик си је вим на сту пи
ма пред ка ме ра ма да не што де бе ло 
не шти ма у еки пи. Оту да и она 
ка фан ска ту ча про тив Ка ме ру на, где 
је два из ву ко смо жи ву гла ву. На кра
ју, ва ђе ње про тив Швај цар ске. Па не 
иде то ла ко. Су ви ше је то озбиљ на 
еки па да би до пу сти ла кикс и по раз 
од се лек ци је ко ја, ре ал но, не зна где 
уда ра.

И шта нам са да оста је? Да ужи ва
мо у фи ни шу Свет ског пр вен ства. 
На ступ на ших мо ма ка ће се већ 
не ка ко за бо ра ви ти. А он да – по но во 
ло же ње. Та кви смо, је би га.   

Ве ли ки део од го вор но сти 
па да на срп ског се лек то

ра. Ка та стро фал но је 
во дио еки пу на све три 

утак ми це. Јед но је над ме
та ње са не ким та мо Скан
ди нав ци ма у Ли ги на ци ја, 
а дру го је на ступ на ова ко 
ве ли ком и зна чај ном до га
ђа ју. То је Пик си мо рао да 
зна. Оти ћи на Свет ско без 
ијед ног кр ште ног бе ка је 

пра ва лу дост. Би ло је 
ту жно гле да ти на ша три 

што пе ра ко ја су оста вље
на на ве тро ме ти ни при ли

ком сва ког озбиљ ни јег 
на па да про тив нич ке еки
пе. Сви ри ва ли су зна ли 
где смо нај та њи и то су 

ко ри сти ли
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Сјај на од бој ка шка пред ста ва
„Сре ма” и „Пар ти за на”

ПР ВА ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД

По бе да ин ђиј ских од бој ка ши ца
ОК „Ин ђи ја 2“ Ин ђи ја ОК „Ду нав Vol ley“ Но ви Сад 3:2 (16:25, 25:19,17:25, 25:19,15:8)

У окви ру 8. ко ла Пр ве вој во ђан ске ли ге 
За пад, еки па Од бој ка шког клу ба „Ин ђи
ја 2“ уго сти ла је у су бо ту, 03. де цем бра у 
Спорт ском цен тру Од бој ка шки клуб „Ду
нав Vol ley“ из Но вог Са да . У овом ме чу 
сла ви ла је до ма ћа еки па са 3:2, по се то
ви ма 16:25,25:19,17:25,25:19,15:8.

Око 50 гле да ла ца у Спорт ском цен тру 
Ин ђи ја ужи ва ло је у утак ми ци пу ној уз бу
ђе ња и ре зул тат ских пре о кре та, а за то 
су би ле за слу жне до ма ће игра чи це. Пр ви 

сет од бој ка ши це „Ин ђи је“ за по че ле су у 
гр чу, због че га су  го шће сте кле пред ност 
ко ју су ру тин ском игром за др жа ле до кра
ја се та. Ин ђин чан ке су дру ги сет отво ри ле 
мно штвом атрак тив них по те за, на кон че га 
се пу бли ка про бу ди ла, пру жи ла по др шку 
ко ја је до при не ла да ОК „Ин ђи ја 2“ до ђе 
до из јед на че ња. 

Тре ћи сет по чео је као и прет ход ни, до
ма ће сти чу пред ност од пет по е на ко ју 
ни су ус пе ле да за др же до кра ја и го шће 

по но во до ла зе до пред но сти. Чет ври сет 
је по ка зао пра ву сна гу до ма ћег ти ма. Бор
бе ност и ср ча ност од бој ка ши ца „Ин ђи је 
2“, по др жа не на ви ја чи ма са три би на ин
ђиј ске ха ле од ве ло је утак ми цу у пе ти сет, 
а тај део игре био је пра ва по сла сти ца за 
од бој ка шке сла до ку сце. Бор ба за сва ки 
по ен, уз же љу оба ти ма за по бе дом. ОК 
„Ин ђи ја 2“ пр ва сти же до 15 по е на и сви 
бо до ви оста ју на до ма ћем те ре ну. 

 М.Ђ.

ГЖОК „Срем” Срем ска Ми тро ви ца : ОК „Пар ти зан” Бе о град 
1:3 (23:25, 19:25, 25:13, 23:25)

ГЖОК „Срем”: Гра бић, Га ће ша, Ша рић, 
Та дић, Дап че вић, Јо ва но вић, Сте ва но вић, 
Егић, Стан ко вић, Дра шко вић, Ан тић, Жи
во ји но вић, тре нер Ни ко ла Ка приц,по моћ
ни Тре нер Ка та ри на Чу то вић 

ОК „Пар ти зан”: Ашће рић, Ка са ви ца 
Сто јил ко вић, Зу бац, Круљ, Кне же вић, Вук
че вић, Ву јо вић, Ма ли нић, Ма тић, То мић, 
Бер ба то вић, тре нер Дар ко За коч

Од бој ка ши це „Сре ма” и „Пар ти за на”  
од и гра ле су у су бо ту, 3. де цем бра од ли
чан од бој ка шки меч у де ве том ко лу Су
пер ли ге Ср би је. По бе да у пре пу ној ха ли 
„Ми тро вач ке гим на зи је” за слу же но је при
па ла од бој ка ши ца ма „Пар ти за на”. „Срем” 
је  у меч ушао осла бљен због по вре да две 
бит не игра чи це. Тре нер Ни ко ла Ка приц  
због то га је мо рао из ве сти ком би но ва ну 
по ста ву.  Пр ви сет је про шао у до ми на ци
ји игра чи ца „Пар ти за на” да би при кра ју 
„Срем” до сти гао пред ност го шћи и учи
нио за вр шни цу не из ве сном. То ком дру гог 
се та, еки пе су се сме њи ва ле у вођ ству, а 
ис ку снни ја еки па „Пар ти за на” се од по ло
ви не се та ре зул тат ски одво ји ла и убе дљи
во га до би ла. Тре ћи сет је у пот пу но сти 
при пао „Сре му”. Од ли чан при јем Ми ње 
Дра шко вић и иде ал ни сер ви си ти ма до
не ли су до ма ћим игра чи ца ма од лу чу ју ћу 

пред ност. Че твр ти сет је по но во био не из
ве стан до са мог кра ја, ко ји је при пао срећ
ни јем  ти му Бе о гра ђан ки за укуп ну по бе ду 
од 3:1. 

За уте ху, тре не ру „Сре ма” сто ји да је и 
са ова ко огра ни че ним мо гућ но сти ма про
на шао по ста ву ко ја мо же пру жи ти ква ли

тет ну игру. У „Сре му” је ве о ма до бру игру 
пру жи ла Јо ва на Ан тић а у „Пар ти за ну” не
ка да шња игра чи ца „Сре ма” Иси до ра Бер
ба то вић.

Сле де ће не де ље Ми тров чан ке го сту ју у 
Ин ђи је где ће се игра ти још је дан тра ди
ци о нал ни срем ски дер би.

Де таљ са утак ми це „Сре ма” и „Пар ти за на”

ША ХОВ СКИ КЛУБ „СИР МИ УМ“

Ус пе си са так ми че ња
Нај мла ђи чла но ви ша хов ског клу ба 

„Сир ми ум” оства ри ли су ве о ма за па же
не ре зул та те на так ми че њи ма про те клог  
ви кен да. Нај пре у су бо ту, 3. де цем бра 
у Ста рим Ба нов ци ма сед мо ро чла но ва 
шко ле ша ха „Сир ми ум” уче ство ва ло на 
вр ло ја ком „Ша хов ском фе сти ва лу бу
ду ћих шам пи о на”. У кон ку рен ци ји пре ко 
170 игра ча из свих де ло ва Ср би је члан 
овог ша хов ског клу ба Ју ри Га ри фу лин 
бри љант ном игром осво јио је пр во ме
сто у гру пи до 13 го ди на са свих се дам 

по бе да у се дам ко ла. У ис тој гру пи тре
ће ме сто осво јио је Фи лип Не сто ро вић 
са пет по е на. Ве о ма бли зу по бед нич ких 
пе ха ра би ли су и Алек сан дар Ни ко лић у 
гру пи до 17 го ди на и Лу ка До брић у гру пи 
до де вет го ди на. За па жен на ступ има ли 
су и оста ли  пред став ни ци ми тро вач ког 
клу ба Ања Си мић у гру пи до 13 го ди на, 
Ми хај ло Ва сић и Сер геј Шћурк у гру пи до 
11 го ди на.

У не де љу, 4. де цем бра у Но вом Са ду, 
од и гра на су по след ња два ко ла Ју ни ор

ске ли ге Вој во ди не на ко јој су на ши ка де
ти по сти гли обе по бе де и так ми че ње за
вр ши ли на осмом  ме сту у кон ку рен ци ји 
26 нај бо љих ју ни ор ских еки па  Вој во ди не.

Еки па је игра ла у са ста ву Фи лип Не
сто ро вић, Ања Си мић, Ми хај ло Ва сић 
и Сер геј Шћурк. Овим је окон ча на вр ло 
успе шна го ди на за ша хов ски клуб „Сир
ми ум” по што је жен ска еки па осво ји ла 
че твр то ме сто у Пр вој ли ги Ср би је а му
шка еки па је осво ји ла  пр во ме сто у Зон
ској ли ги Срем.
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ЛСК И ЛСКОВ ЦИ: ОТРГ НУ ТО ОД ЗА БО РА ВА – ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ

Нај бо љи и сва ка ко
нај стан дард ни ји де сни бек ЛСКа

Она кав фуд бал ски тим ка кав је ЛСК био у мо је вре ме, да игра да нас – си гур но био 
у ран гу „Зве зде“ или „Пар ти за на“, са мо у ве ре но твр ди Дра ган Јо ва но вић, још јед на 
ле ген да ла ћа рач ког ЛСКа, не за ме њи ви де сни бек из нај бо љих да на овог клу ба

Дра ган мо жда ни је нај бо љи по је
ди нац у исто ри ји „зе ле них“, али је 
де фи ни тив но био нај кон стант ни ји 
играч, уче сник три ква ли фи ка ци о на 
ду е ла Ла ћа ра ца за пла сман у  тре
ће ли га шки ранг не ка да шње „ве ли ке“ 
Ју го сла ви је, ка пи тен,  тре нер и пред
сед ник свог во ље ног клу ба. Чо век ко
ји је спор ту, фуд ба лу и род ном се лу 
по све тио го то во це лу про фе си о нал ну 
ка ри је ру. За то вре ме, по ње го вим ре
чи ма, у но га ма је имао ви ше од 2000 
зва нич них и при ја тељ ских утак ми ца у 
дре су ЛСКа. Осим овог клу ба, у Дра
га но вој играч кој и тре нер ској рад ној 
књи жи ци упи са не су две играч ке и 
три тре нер ске се зо не у „Рад нич ком“ и 
де се то го ди шњи рад са те лен то ва ним 
ми тро вач ким омла дин ци ма у „Сре
му“. Од го вор ност и љу бав пре ма ти му 
и на ви ја чи ма са фуд бал ског трав ња
ка по крај цр кве не пор те у цен ту се ла, 
ни су мо гле до ве сти у пи та ње ни три 
смр ти у нај у жој по ро ди ци. Не сум њи
во те шке емо тив не тре нут ке, по сво јој 
од лу ци, про во дио је на тре нин зи ма и 
утак ми ца ма. И го то во сва ке не де ље, 
три де се так и ви ше го ди на – при пре
ма ју ћи се за сва ки меч, ка ко сам ре
че – за сво јим сто лом ни је че сти то ни 
ру чао. Но ве стра ни це сво је тре нер ске 
и про фе си о нал не ка ри је ре ис пи сао је 
ра дом на уна пре ђе њу спор та и ства
ра њу ге не ра ци ја вр хун ских игра ча. Уз 
бо га ти спорт ски жи вот не го вао је му
зич ки та ле нат и као са мо у ки „мај стор“ 
и ап со лут ни слу хи ста, на хар мо ни ци 
је пра тио  мно ге естрад не зве зде.

Фуд бал ска при ча Дра га на Јо ва но
ви ћа, по пут ње го вих дру га ра са ла ћа
рач ке кал др ме по че ла је у „кли нач ким“ 
да ни ма. „Ла ћа рач ки спорт ски клуб“ у 
ко ји је ин те гри сан и не ка да шњи Фуд

бал ски клуб „Вар да“, по стао је сво је
вр сна ин сти ту ци ја у нај ве ћем се о ском 
на се љу Ср би је, фуд бал ско име ко је је 
у про се ку оку пља ло 1500 до 2000 љу
ди на сва кој утак ми ци. Мно ги се ра до 
се ћа ју тог вре ме на. 

Пр ви, за Дра га на ја ко би тан по да так 
ко ји ће о се би да ти, ка же да је ро ђен 
баш у Ла ћар ку. Дав ну 1964. го ди ну 
пам ти као вре ме пр ве  ре ги стра ци је 
у ЛСКу.  Био је пи о нир, де те из рад
нич ке по ро ди це. Ро ди те љи ко ји су ра
ди ли у „Ми тро шпе ру“ и те шком му ком 
за ра ђи ва ли „ко ру хле ба“ би ли су из
не на ђе ни ка да је њи хов бу ду ћи сред
њо шко лац, не где  у дру гој по ло ви ни 
ше зде се тих го ди на, по же лео да шко
ло ва ње на ста ви у са ра јев ској Фи скул
тур ној гим на зи ји, та да је ди ној сред њој 
шко ли ове вр сте у Ју го сла ви ји. 

– Тре ба ло је пла ти ти дом и жи вот 
да ле ко од ку ће, ка же Дра ган. 

„Кри вац“  за ово био је Гој ко Вр сај
ко вић Пи ка, чу ве ни на став ник фи
зич ког у ла ћа рач кој шко ли, Дра га нов 
вен ча ни кум и од ли чан ру ко ме таш ко
ји је имао „њух“ за истин ске спорт ске 

Дра ган Јо ва но вић и тре нер Бран ко Хер цег

Карантин пред квалификациону утакмицу против екипе „Хајдука“ из Бешке:
Драгиша Панић, Мита Вученовић, Драган Јовановић и Гојко Петропољац 
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та лен те. Пут ове је дин стве не шко ле у 
Са ра је ву тих го ди на кре ну ло је још не
ко ли ко Ла ћар ца. Ме ђу њи ма су би ли 
Си ни ша Нин ко вић, Рат ко Ду раћ, Га
ји ца Ко ва че вић и Бран ко Јо ва но вић, 
па је Ла ћа рак у то вре ме по стао се ло 
са ви ше шко ло ва них „фи скул ту ра ца“. 
На сва ком школ ском рас пу сту Дра ган 
је до ла зио у Ла ћа рак  где га је че као 
ње гов зе ле ни дрес. Са сво јих 16 го ди

на, већ као сред њо шко лац играо је за 
се ни ор ски  пр ви тим тим ЛСКа.  По
чео је као де сно кри ло, а он да је по
ме рен на по зи ци ју офан зив ног де сног 
бе ка. Та же ља за на па дом и до брим 
цен тар шу тем увек га је  ву кла на пред. 
По по тре би, био је и „ве зњак“. Ка жу 
да је био нај бо љи и сва ка ко нај стан
дард ни ји де сни бек Ла ћа ра ца. На су
прот ној ле вој стра ни бе ков ске ли ни

је у ње го во вре ме сме њи ва ли су се 
Пи ја Ми ла ди но вић, Бог дан Пре це па, 
Вла да Чу ко вић и  дру ги. „Аскет ски“ 
на чин жи во та на шко ло ва њу у Са ра
је ву, сва ко днев не оба ве зе и пра ви ла 
жи во та у до му ни су му до зво ља ва ле 
ре дов не тре нин ге, али је до че као дан 
да се вра ти у сво је се ло и на ста ви пут 
Но вог Са да.  На да на шњем но во сад

Љу бав пре ма фуд ба лу кроз ге не ра ци је
За вр шет ком играч ке ка ри је ре Дра

ган Јо ва но вић ни је „рас кр стио“ са 
фуд ба лом. На про тив. При хва тио је 
но ве, по но во фуд бал ске оба ве зе. У 
три на вра та је се део на клу пи ЛСКа, 
исто то ли ко и „Рад нич ког“.  Уз по др
шку Фуд бал ског са ве за Ју го сла ви је 
сре ди ном де ве де се тих осно вао је 
„Сре мо ву“ омла дин ску шко лу фуд
ба ла  у Срем ској Ми тро ви ци. Пе чат 
до брог ра да би ла је ти ту ла шам пи
о на др жа ве, али и от кри ће бу ду ћих 
звуч них  фуд бал ских  име на као што 
су Бра ни слав Ива но вић или Де јан 
Ми ло ва но вић. Као отац и фуд бал ски 
узор Дра ган је по стао осло нац си ну 
Љу би ши, у то вре ме пер спек тив ном  
фуд ба ле ру ро ђе ном 1978. го ди не. 
Он  је као играч, али и ка пи тен про
шао све се лек ци је „Пар ти за но ве“ 
фуд бал ске шко ле и био члан мла
ђих се лек ци ја ре пре зен та ци је. Пу
них шест го ди на, по сле оба ве за на 
по слу, Дра ган је свог на след ни ка во
дио на тре нин ге „Пар ти за на“, све до 
мо мен та ка да му је клуб обез бе дио 

сти пен ди ју и стан. Ме ђу ЛСКов ци ма 
је оста ла при ча да је Дра ган, гле да
ју ћи сва ко днев не тре нин ге бе о град
ског клу ба, пр вен стве но тре не ра 
пр вог ти ма Иви це Оси ма, „сни мао“ 
не ке ца ке и фи не се ко је је при ме њи 
вао у свом Ла ћар ку. Као шко ло ва ни 
спор ти ста са бо га тим играч ким ис
ку ством имао је све пред у сло ве да 
по ста не успе шан тре нер.

– Што пе ри ца је за ме не би ла ме
ри ло тре нин га. Ја сам је увео у ЛСК, 
јер она нај бо ље по ка зу је ка ко се 
и ко ли ко до бро ра ди. Дру га ва жна 
ствар за до бар тре нинг  је пра вил но 
до зи ра ње, без пре те ри ва ња у фи
зич ким зах те ви ма пре ма игра чи ма 
на тре нин гу, ре као је бив ши тре нер 
Ла ћа ра ца. 

Љу би шу су још док је био ка дет 
цр нобе лих ве ли ки мно го број ни 
струч ња ци, укљу чу ју ћи и чу ве ног 
Сло бо да на Сан тра ча – ше фа омла
дин ских шко ла и бу ду ћег се лек то ра 
ре пре зен та ци је, про гла шен екс тра 
 та лен том са по тен ци ја лом си гур ног 

ре пре зен та тив ца. Био је у ге не ра ци
ји Са ше Или ћа и Вељ ка Па у но ви ћа. 
Та да је играо на по зи ци ји цен тар
хал фа. Ме ђу тим, у Срем ској Ми тро
ви ци, на јед ном од су сре та мла ђих 
ре пре зен та тив них се лек ци ја и ре
пре зен та ци је ре ги о на Сре ма ко ју је 
пред во дио упра во Дра ган Јо ва но
вић, Сан трач га је оба ве стио да Љу
би ша ни је увр шен у ре пре зен та ци ју 
по што је из ње го вог ма тич ног клу ба 
сти гла ин фор ма ци ја да је по вре ђен. 
Убе ђен да ње гов син не чи јом во љом  
ни је по зван у на ци о нал ни тим узео 
је ис пи сни цу из „Пар ти за на“. Мла
дог фуд ба ле ра сти гла је не у год на 
по вре да и он је ка ри је ру на ста вио  у 
Не мач кој. Уну ци на шег са го вор ни ка 
ак тив но тре ни ра ју фуд бал. На да ју 
се да ће у све ту фуд бал ског успе ха 
пре ва зи ћи Дра га но ве и Љу би ши не 
ре зул та те. Алек са је у под млат ку 
ми тро вач ког „Рад нич ког“, а Ми љан 
тре ни ра у но во сад ској „Вој во ди ни“. 
Ка да је у при ли ци, де да их ра до од
ве де на тре нинг. 

Са при пре ма у Кумбору 
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ском Фа кул те ту спор та и фи зич ког 
вас пи та ња  Од се ку за фуд бал,  Дра
ган Јо ва но вић, и ње гов зе мљак Рат ко 
Ду раћ по ста ју сту ден ти фи зич ке кул
ту ре. Учи ли су од нај бо љих. Је дан од 
пре да ва ча био је чу ве ни Сте ван Се ке
реш, ле ген да но во сад ске „Вој во ди не“.  
Дра га нов сту дент ски ко ле га био је и 
Љуп ко Пе тро вић, та да шњи ка пи тен 
„Оси је ка“ и бу ду ћи фуд бал ски пр вак 
Евро пе као тре нер са „Цр ве ном зве
здом“.

– Игра ли смо стал но фуд бал на 
два го ла фа кул те ту и ни кад та Љуп
ко ва еки па ни је би ла бо ља од на ше, 
ка же Дра ган Јо ва но вић ко ме су чак и 
вој нич ки да ни обе ле же ни фуд ба лом. 
Рад ну ка ри је ру као про фе сор фи зич
ког вас пи та ња на ста ви ће у чал ман
ској, ле жи мир ској и ман ђе ло ској шко
ли, по том и у Ми тро вач кој гим на зи ји. 
Сво ју спорт ску и про фе си о нал ну при
чу окон ча ће као ди рек тор ми тро вач
ког Атлет ског ста ди о на.  

На сва ком од ових жи вот них сте пе
ни ка по себ но ме сто чу ва но је за пр
ву спорт ску љу бав – Фуд бал ски клуб 
ЛСК. Дра ган је пу них де сет го ди на био 
ка пи тен ла ћа рач ког клу ба, а ко пач ке  
о „клин“ ока чио је у 39. го ди ни. На то 
га је при мо ра ла те шка по вре да ко ле
на ко ју је за до био ка да је, ка ко сам 
ре че  „не пи сме но“, уну тра шњом но
гом иза шао на отво ре ни ђон, из ве сног 
По по ви ћа, крил ног игра ча ин ђиј ске 
„Агро у ни је“, ка сни је пр во тим ца „Зе му
на“. Че ти ри пу та су ла ћа рач ки фуд ба
ле ри игра ли ба раж за пла сман у не
ка да шњу Ква ли тет ну ли гу Вој во ди не, 
ко ја је би ла тре ћи ју го сло вен ски так
ми чар ски ранг. Дра ган Јо ва но вић био 
је ак тер три ова ква ме ча. По д сети мо, 

Ла ћар ци су у сво јој исто ри ји би ли ви
ше стру ки осваја чи Ку па Сре ма и Вој
во ди не и тро стру ки по бед ни ци Но во
сад ско – срем ске ли ге.

– Већ по за вр шет ку сред ње шко ле 
1971. го ди не, ула зим у она кву еки пу 
ЛСКа у ко јој су та да од лич ни игра
чи ста ри ји од ме не два де се так го ди
на. Ле ген де клу ба – Јо ви ца Вар ме ђа, 
Зо ран и Бо шко Ку зми нац, Сло бо дан 
То ма ше вић и дру ги. Они си игра ли 
Пр ве ква ли фи ка ци је и „ту кли  ЧСК 
са 4:0 у Ла ћар ку. Ни су има ли сре ће. 
По бе ди ли су, али ни су про шли због 
ре ор га ни за ци је та да шње ли ге. Ве
ли ка је ствар са мо да до би јеш шан
су да играш са та квим фуд ба ле ри ма. 
Је ди ни сам играч на шег клу ба, ко ји је 
играо пре о ста ле три утак ми це ква ли
фи ка ци ја – 78. про тив Бе шке, 1980. 
про тив Ко ви на и 1984. го ди не про тив 
„Рад нич ког“ из Сом бо ра. Ни у јед ном 
ни смо про шли. На ро чи то је пр ве две 
го ди не би ло  на пе то.  Про тив Бе шке 
смо игра ли 1:1 у Ла ћар ку, а та мо је 
би ло 2:1 за њих. Су ди ја је на тој утак
ми ци по ни шта вао чак и њи хо ве ау то
го ло ве. Про тив Ко ви на, слич но. На 
утак ми ци код нас, 5000 љу ди из це ле 
Вој во ди не. При ко ли це су по ста вља ли 
уме сто три би на да би љу ди  на њи ма 
ста ја ли.  Би ло је нерешенo 1:1. Ми их 
у ре ван шу  „рас ту ри мо“ сво јим ква
ли те том, али јед но став но, ни је нам 
се да ло. По ли ти ка. Па шта да вам 
ка жем кад на јед ној од тих утак ми ца 
ме ни као ка пи те ну су ди ја на по лу вре
ме ну уђе у свла чи о ни цу и тра жи да 
ску пи мо не ки ди нар. „Ка жи, ка пи те ну, 
овим љу ди ма...“ ка же он ме ни. А ме
не сра мо та. Па ка ко ја да им ка жем? 
На кра ју им ни сам ни ре као. А код 

Те утак ми це ква ли фи ка ци
ја за Вој во ђан ску ли гу  

би ле су сла ва у се лу. Не ма 
ко ни је до шао да гле да. 
Омла дин ци су игра ли 
пред и гру, јер је у ис тој 

ли ги би ло и омла дин ско 
так ми че ње. По сле утак ми

це, не где по под не или 
пред ве че – оба ве зно дру

же ње, ве че ра...  Ка жем, 
ни смо би ли пла ће ни али 

та дру же ња у свла чи о ни ци 
на ЛСКовом до бро пам ти
мо. Увек не ко не што до не
се. Се ља ци су да ва ли пра

си ће, ја гањ це. Би ло је 
пе че ња, шун ке, ко ба си це... 
Што не ре ћи, би ли смо у 

се лу нај по пу лар ни ји ме ђу 
свим спор ти сти ма, јер 

Ла ћа рак је та кво ме сто да 
је по ред ру ко ме та и фуд
ба ла био до бар и у оста

лим спор то ви ма. Ваљ да је 
то та кав те рен где су де ца 
би ла спо соб на за све, ка же 

Јо ва но вић

ЛСК 1978. Стоје: Драган Јовановић, Драгиша Панић, Бранислав Пејновић Пене, Драган Петровић, Душко Васиљевић,
Раде Чуковић, Воја Дивљак, Рајко Нинковић Цубра, Ранко Бабић Тапа. Чуче: Здравко Андрић Уча, Бранислав Танкосић Гера, 
Јовица Дробац Јоја, Милутин Дронић Кеза, Фрања Тот, Божа Вуколић и Мирослав Балашћак.
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нас тај ла ћа рач ки се љач ки и до ма
ћин ски мен та ли тет – „би ће на ре за ка, 
би ће овог и оног...“. Ни ко се за нов це 
не хва та. У тре ћим ква ли фи ка ци ја ма 
са мо смо хте ли да из бег не мо Сом
бор. Има ли смо  про бле ма и про ме ну 
тре не ра, а до ђе нам баш тај сом бор
ски „Рад нич ки“ и на рав но до би је оба 
ме ча, ка же Јо ва но вић, до да ју ћи свој 
ути сак да је ла ћа рач ки клуб тог вре
ме на, иа ко не сум њи во ква ли те тан и 
пер спек ти ван, ипак био у сен ци град
ског „Сре ма“, ко ји је у јед ном мо мен ту 
играо у дру го ли га шком ран гу са фуд
бал ским ве ли чи на ма по пут Три ви ћа, 
Му ти ба ри ћа или Јо ле та Са ви ћа. Чи
ни му се да је и ло кал на по ли ти ка ви
ше „под у пи ра ла“ цр нобе ле са ми тро
вач ке Про ме на де.

Стра ху ју ћи да не чи је име слу чај но 
не за бо ра ви, јер Ла ћар ци су ка же та
кви, да хо ће да се на љу те кад их не 
спо ме неш, Јо ва но вић са по но сом на
бра ја не ке од сво јих саигра ча, тре не
ра и функ ци о не ра клу ба. Под се ћа на 
вре ме ка да су из ве ли ког срем ског се
ла до ла зи ли нај бо љи у „пи ка њу лоп
том“ по пут гол ма на Дра ги ше Па ни ћа, 
Дра га на Вет ми ћа, Ми ро сла ва Ба ла
шћа ка, Бра ни сла ва Пе ји но ви ћа, Сло
бо да на Јо ва но ви ћа Ле ли ног, Пи је Ми
ла ди но ви ћа, Бог да на Пре це пе, бра ће 
По кра јац, Тан ко си ћа, Мо ме Дро ни ћа, 
Пи жу ка, бра ће Ди вљак, Пре дра га Пе
јо ви ћа, нај бо љег стрел ца ЛСКа Иви
це Гом ба ра, Сло бо да на То ма ше ви ћа, 
Ан ђел ка Та ди ћа, Ма ње Ву ле ти ћа, Ђо
ке Ско ру па на, Јо ве Вар ме ђе и Ла ле та 
Ву ле ти ћа ко ји га је на сле дио на по
зи ци ји де сног бе ка. Се ћа ју ћи се  сво
јих тре не ра  Ми ле та Ву ле ти ћа, Гој ка 
Пе тро пољ ца, Бран ка Хер це га, Рат ка 
Коп чи ћа, Ђор ђа Ми лан ко ви ћа  и Ми
хај ла  Ми је Ла за ре ви ћа, Дра ган по
ми ње и чу ве не пред сед ни ке клу ба из 
свог вре ме на, До бри во ја Нин ко ви ћа 
Цу бру, Бо шка Нин ко ви ћа, Пан ча Сев
ди но ва и Ми лен ка Ко ба ша.

– Ми ли он пу та мо гу да  ка жем –  
ЛСК је био ин сти ту ци ја.  Ни кад играч 
ЛСКа ни је био пла ћен. Све је би ло 
из љу ба ви и на ама тер ској осно ви. 
Пред сед ни ци клу ба, на ро чи то Бо
шко и Пан че, по ма га ли су у за по

сле њу игра ча и тре не ра. Ре дов но се 
ишло  на при пре ме ко је је увек клуб 
финансирао. Ор га ни за ци ја тих се дам
де се тих и осам де се тих го ди на је би ла 
та ква да се сва ки дан тре ни ра ло. Ка ко 
би ина че клуб три пу та у мо је вре ме 
уче ство вао у ква ли фи ка ци ја ма. То су 
би ли „опа сно“ до бри игра чи. По на
вљам  да нас би би ли ме ђу три нај бо
ља ти ма у др жа ви, ка же Дра ган

Јо ва но вић и опи су је  је дан  ти пи чан  
не дељ ни дан, за ко ји је на пла ка ти ма 
за ле пље ним у цен тру Ла ћар ка, на ја
вље на пр вен стве на утак ми ца  ЛСКа. 

– Ма то је био пра зник. Те утак ми
це ква ли фи ка ци ја за Вој во ђан ску ли
гу  би ле су сла ва у се лу. Не ма ко ни је 
до шао да гле да. Омла дин ци су игра
ли пред и гру, јер је у ис тој ли ги би ло 
и омла дин ско так ми че ње. По сле утак

ми це, не где по под не или пред ве че – 
оба ве зно дру же ње, ве че ра...  Ка жем, 
ни смо би ли пла ће ни али та дру же ња у 
свла чи о ни ци на ЛСКовом до бро пам
ти мо. Увек не ко не што до не се. Се ља
ци су да ва ли пра си ће, ја гањ це. Би ло 
је пе че ња, шун ке, ко ба си це... Што не 
ре ћи, би ли смо у се лу нај по пу лар ни ји 
ме ђу свим спор ти сти ма, јер Ла ћа рак 
је та кво ме сто да је по ред ру ко ме та и 
фуд ба ла био до бар и у оста лим спор
то ви ма. Ваљ да је то та кав те рен где 
су де ца би ла спо соб на за све, ка же 
Јо ва но вић, ко ји је био ак тер фи на ла 
Ку па Вој во ди не ка да је „ЛСК“ по ра жен 
од пр во ли га ша, су бо тич ког „Спар та ка“ 
ре зул та том 2:0. Прет ход но су Дра ган 
и ње го ви са и гра чи  „из ба ци ли“ ква ли
тет ног дру го ли га ша из Вр ба са.

  Дејан Мостарлић

Стра ху ју ћи да не чи је име слу чај но не за бо ра ви, јер Ла ћар ци су ка же та кви, да хо ће 
да се на љу те кад их не спо ме неш, Јо ва но вић са по но сом на бра ја не ке од сво јих 
саигра ча, тре не ра и функ ци о не ра клу ба. Под се ћа на вре ме ка да су из ве ли ког срем
ског се ла до ла зи ли нај бо љи у „пи ка њу лоп том“ по пут гол ма на Дра ги ше Па ни ћа, 
Дра га на Вет ми ћа, Ми ро сла ва Ба ла шћа ка, Бра ни сла ва Пе ји но ви ћа, Сло бо да на Јо ва
но ви ћа Ле ли ног, Пи је Ми ла ди но ви ћа, Бог да на Пре це пе, бра ће По кра јац, Тан ко си ћа, 
Мо ме Дро ни ћа, Пи жу ка, бра ће Ди вљак, Пре дра га Пе јо ви ћа, нај бо љег стрел ца „ЛСК
а“ Иви це Гом ба ра, Сло бо да на То ма ше ви ћа, Ан ђел ка Та ди ћа, Ма ње Ву ле ти ћа, Ђо ке 
Ско ру па на, Јо ве Вар ме ђе и Ла ле та Ву ле ти ћа ко ји га је на сле дио на по зи ци ји де сног 
бе ка. Се ћа ју ћи се  сво јих тре не ра  Ми ле та Ву ле ти ћа, Гој ка Пе тро пољ ца, Бран ка Хер
це га, Рат ка Коп чи ћа, Ђор ђа Ми лан ко ви ћа  и Ми хај ла  Ми је Ла за ре ви ћа, Дра ган 
по ми ње и чу ве не пред сед ни ке клу ба из свог вре ме на, До бри во ја Нин ко ви ћа Цу бру, 
Бо шка Нин ко ви ћа, Пан ча Сев ди но ва и Ми лен ка Ко ба ша

Са Милошем Шестићем



ПОЉОПРИВРЕДНАСТРУЧНАСЛУЖБАРУМА

Tридеценијерада

Пољопривредна стручна
службаРумаобележилаје30.
новембрауКултурномцентру
великим скупом три деценије
свогпостојањаирада,аисто
времено је одржана и једна
лепа привреднотуристичка
манифестација, „Румски це
гер“,четвртипореду.
– Здравствено безбедна и

контролисана храна, пласи
ранаутањируугошћеномту
ристиудомаћинству јеначин
да се заокружи производња.
Организовањем оваквих ма
нифестација и обуком произ
вођача,подстичесеразвојсе
оског туризма у оквиру тури
стичкепонуде,стварајуприхо
диираднаместа,оживљавају
виталнепостојећеуслугеусе
лу и подиже квалитетживота
у руралним срединама, каже
СандаКљештановић,стручна
сарадницауПољопривредној
стручнојслужбиуРуми,којаје
иинициралаовајпројекат.
Манифестацију језванично

отворила Јулкица Симић из
Покрајинскогсекретаријатаза
пољопривреду, водопривреду
и шумарство. Она је указала
да ПСС Рума има изузетно
вреднеипосвећенестручња
кекојидугиниз годинапожр
твованорадеипружајупомоћ
пољопривредним произвођа
чима.
–Увекимајумногоидејаи

трудеседаихсповедуудело:
„Румски цегер“ је настао као
резултат сарадње са жена
макојесужелеледанаправе
кораквишеисвојепроизводе
приближе својим суграђани
ма,данаправепроизводекоји
ће допринети развоју агроби
отуризмаурегиону.Данашња
манифестација је пример ка
косежељеостварују, алии
пример добре праксе, рекла
јеЈулкицаСимићузжељуда
„Румскицегер“ јошдуго траје
ичеститкеПССРумаза30го
динауспешнограда.

Др Јован Кромпић, дирек
торПССРума,истакаоједаје
прави назив пројекта „Конку
рентност малих произвођача
са освртом на концепт инте
гралне производње“  и да га
финансира локална самоу
права, док је његова ауторка
Санда Кљештановић, дипл.
инжењер воћарства и вино
градарства.Онјерекаодало
калнасамоуправафинансира
јошједанпројекат,атојекон
тролаплодностиземљишта.
– Овај пројекат је значајан

и интересантан и за суседне
општине, посебно Пећинце и
Стару Пазову, па га можемо
назвати и „Сремски цегер“ и
надам се да ће у будућности
тоипостати,кажедрКромпић.
Он једодаода јеПССспо

на између општине и произ
вођача, између покрајинских
секретаријата и произвођача,
између министарстава и про
извођача и да је њена улога
великаизначајна.
–Нашпревасходнизадатак

јесаветодавство,нашиструч
њаци дају савете пољопри
вреднимпроизвођачима.Има
мо седам саветодаваца свих

пољопривредних  профила:
ратаства,повртарства,воћар
ствавиноградарства,заштите
биља,сточарства,агроеконије
и сви они сарађују са пољо
привредницимаидунатерен,
онидолазекоднасилисете
лефонскичују, рекао је Јован
Кромпић.
ПССРумаимаисвојуакре

дитовану земљишну лабора
торијукојавеомадоброради
анализе узорака и даје аде
кватнепрепорукезаоптимал
ну примену минералних ђу
бриваштојезначајноизбог
екологијеиквалитетабиљака.
–Имамо и 100 хектара зе

мљишта, које смо добили од
Општине и на њој радимо
различите огледе, организу
јемо „Дане поља“.  Имамо и
лепвоћњак,вишеод1,5хек
тарасатрисорте јабука,који
јекомплетносавременоопре
мљен, истакао је Кромпић и
указао на изузетну сарадњу
са локалном самоуправом
која јеизузетноважназарад
ПСС.
Свечаности и манифеста

цијијеприсуствоваоипомоћ
ник министра пољопривреде

АлександарБогићевићкоји је
честитаојубилејрумскојПСС,
додајућида јенајстаријаслу
жбаонауНеготинукојајепро
шле године забележила век
постојања. У Србији постоји
укупно34ПСС,аодтогброја
12јеуВојводини.
– Пољопривредна произ

водња у Војводини је разви
јенија и напреднија због гео
графског положаја и услова,
а произвођачи више сарађују
са ПСС и факултетима,  као
и семенским и кућама за за
штиту биља. У Војводини су
се службе више базирале на
стручне послове, сада треба
да се побољша рад у обла
сти саветодавства.  Грешке
се скупо плаћају,  знање је
основа почетка бављења по
љопривредном  производ
њом, посебно што су савети
бесплатни, све себрзомења
у пољопривреди и то треба
пратити, поручио је Алексан
дарБогићевић.
СандаКљештановићјеука

заладајеновинаовогодшњег
„Румскогцегера“
дасуубачениипроизводи

животњскогпорекла:прерада
месаимлека.
–Ново је и  да сеширимо

на манифестацију „Сремски
цегер“, а сада,  поред „Рум
ског“ имамо и „Пазовачки це
гер“. У циљу да здравствено
безбеднипроизводибудудео
туристичког садржаја у објке
тимаТОуСтаројПазови,са
да имамо сарадњу и видимо
ињиховепроизводе,реклаје
СандаКљештановић.
Оисторијатупољопривред

непроизводњеуСремугово
рио музејски саветникЂорђе
БошковићизЗавичајногмузе
јаРума.
Подељенисуисертифика

тиоздравственојбезбедности
запроизводекојисуанализи
рани,каоизахвалницезаса
радњусаПССРума. С.Џ.

СандаКљештановићЈованКромпић,АлександарБогићевићиЈулкицаСимић

„Румскицегер“

ПРОЈЕКАТ„ЗАЈЕДНОУРИТМУНАСЕЛУ–КЛАСИЧНАМУЗИКАКРОЗБАЛЕТ“

Младиталентисепредставили
шимановачкојпублици
УЗавичајној кућиуШимановцима,29.

новембра, одржан је завршни концерт у
оквирупројекта„Заједноуритмунаселу
–класичнамузикакрозбалет“,којијепо
држао Покрајински секретаријат за кул
туру,јавноинформисањеиодносесвер
ским заједницама и Општине Пећинци.
Поздрављајући присутне, директор Кул
турног центраПећинци је изразио вели
козадовољствоштосеовакавуметнички
концептпопрвипуторганизује управо у
Шимановцима.
–Овојепрваодбројниховаквихвечери

које планирамода организујемо ванПе
ћинаца.ПросторЗавичајнекуће јеидеа
ланзапромоцијумладихталенатаитим
поводомзахвалиосезахваљујемМесној
заједнициШимановцинасвесрднојпомо
ћиприорганизацијирекаојеДеврња.
Токоммузичкодрамске вечери,шима

новачкојпублицисусепредставилиуче
ници и наставници ОМШ „Теодор Тоша
Андрејевић“иполазнициДрамскесекције
Културног центра Пећинци под ментор
ством Слободана Станковића. Интере
сантан и разнолики програм подразуме
вао је извођење популарних класичних
нумера, изведених на гитари и клавиру,
затим соло песмама, као и рецитовање
најлепших примера дечје поезије дома
ћихаутора.
Како нам је реклаБраниславаТрифу

новић,координаторкапројекта,завршном
концертуКултурногцентрапретходилоје
седамнаест радионица одржаних у свим
школама општине Пећинци, као и у му
зичкојшколи,накончегасуодржанаидва
концертауПећинцимаиуРуми.
– Драго ми је да већ четврту годину

успешно реализујемо овај пројекат, што
свакако сведочи о његовој одрживости.
Сваке године се трудимо да обогатимо
програм,проширимограницеиваннаше

општине, што смо ове године и успели,
концертом и радионицама у Руми, чиме
радимона јачањумеђуопштинскихвеза,
алиизначајнојразмениискустава–каза
лајеТрифуновић.
Након концерта, директорДеврња по

делио јепоклонеувидудидактичкогма
теријала свим учесницима. Концерт је
организованусарадњисаСаветоммесне
заједницеШимановцииОШ„ДушанЈер
ковићУча”изШимановаца.


