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за производњу и дистрибуцију 
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Dolazi zima...



У МИ ТРО ВАЧ КИМ ШКО ЛА МА ОБУ КЕ ЗА РЕ А ГО ВА ЊЕ У СЛУЧАЈУ ПО ЖА РА

Успе шно ре а ли зо ва не ак тив но сти

У ше сна ест срем ско ми
тро вач ких шко ла спро ве де
не су обу ке за ре а го ва ње 
у ван ред ним си ту а ци ја ма, 
кон крет но по жа ри ма. По
след ња шко ла у ко јој је ова 
ак тив ност одр жа на би ла је 
Основ на шко ла „Јо ван По
по вић“ у уто рак, 6. де цем
бра. У си му ла ци ји по жа ра 
уче ство ва ли су за по сле ни, 
ђа ци, Цр ве ни крст, БСС ака
де ми ја и ва тро га сци. 

– На да мо се да ни ка да 
не ће за и ста до ћи до ова
квих си ту а ци ја, али је ја ко 
ва жно да сви бу ду упо зна ти 
са тим ка ко би та да тре ба ло 
да ре а гу ју, ре као је в. д. на
чел ни ка Град ске упра ве за 
обра зо ва ње Зо ран Ђу рић. 

У овој ак ци ји оп ште ева
ку а ци је шко ле је уче ство ва
ло ви ше од че ти ри сто ти не 
ђа ка.

– Де ца ни су би ла упо зна
та са овом ве жбом. Кроз ма

њу обу ку смо им на го ве сти
ли да по сто ји мо гућ ност да 
се не ка да до го ди не по го да 
у ви ду по жа ра. За до вољ ни 
смо ка ко је из ве де на ве жба, 
а ко ор ди на ци ја на став ни ка, 
ђа ка и свих нас ко ји смо уче
ство ва ли би ла је на од го ва
ра ју ћем ни воу, из ја вио је 
ди рек тор шко ле Сло бо дан 
Сто јил ко вић.

Као и у сва кој кри зној си
ту а ци ји уло га Цр ве ног кр ста 
је би ла по моћ угро же ни ма. 

– То ком ове си му ла ци је, 
Цр ве ни крст ра дио је при
хват ева ку и са них уче ни ка 
са по вре да ма и из вр ше но 
је њи хо во са ни ра ње, об ја
сни ла је се кре тар ка Цр ве
ног кр ста Та тја на Јо ван че
вић.

По др шку чи та вом де ша
ва њу пру жи ла је БСС ака
де ми ја ко ја се ба ви обу ка
ма из обла сти за шти те и 
без бед но сти.

– Оп шта ева ку а ци ја за по
сле них и де це је успе шно 
спро ве де на и на дам се да 
ће се та прак са на ста ви ти 
сву да, са ци љем по ди за
ња све сти и упо зна ва ња са 
про це ду ра ма, не са мо код 
по жа ра већ и дру гих ван
ред них си ту а ци ја, оце нио је 
Алек сан дар Ла за ре вић из 
БССа.

Ак ци ја је об у хва ти ла по
ја ву ди ма из тр пе за риј ског 
де ла шко ле, ко ји се ши рио 
при зе мљем. У том тре нут ку 
на нај бли жи без бе дан из
лаз усме ре ни су ђа ци у ко
ло но ма, чи ји је за да так био 
да се без па ни ке, у прат њи 
сво јих на став ни ка ева ку и
шу. Та да је ва тро га сна слу
жба са опре мом за га ше ње 
по жа ра ушла у обје кат, про
на шла по вре ђе на и до та да 
не е ва ку и са на ли ца и у са
рад њи са Цр ве ним кр стом 
их сме сти ла на без бед но.

А. Дра жић

Зо ран Ђу рић Сло бо дан Сто јил ко вић Та тја на Јо ван че вић

Си му ла ци ја по жа ра у шко ли

Ева ку а ци ја

ДРУ ШТВО ЗА АФИР МА ЦИ ЈУ ИНВА ЛИ ДА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ 

„Феникс и при ја те љи“
– посе ло уз пое зи ју и музи ку

Радост виђе ња дожи ве ли су у четвр
так уве че, 8. децем бра  чла но ви и при
ја те љи Дру штва за афир ма ци ју инва ли
да „Феникс“ на 111. Посе лу „Феникс“ и 
при ја те љи у Клу бу за днев ни бора вак. 
Сва ко оку пља ње има за циљ упра во 
укљу чи ва ње осо ба са инва ли ди те том у 
дру штво.

Било је то поет скомузич ко вече на 
коме су уче ство ва ли  песни ци из ове 

сре ди не  Мири ја на Соко ло вић, Здрав ко 
Кне жић и Сте ван Кораћ, који сво је сти
хо ве гово ри ли уз музич ку прат њу Јана 
Чемер ског, али реци то ва ли су и при
сут ни чла но ви „Феник са“, а по први пут 
и Дра ган Арсе но вић, деч ји ани ма тор из 
Шап ца.

Јели ца Деспот, пред сед ни ца, на 
почет ку је под се ти ла на зна чај не дату ме 
у децем бру, Дан осо ба са инва ли ди те

том и Дан волон те ра и нагла си ла да се 
они  на локал ном нивоу фоку си ра ју на 
сво ју сре ди ну и тру де да буду видљи ви. 
Упра во су са песнич ким дру же њем поче
ли  сво је прво посе ло пре 16 годи на. 
Задо вољ ни су што су посе ла зажи ве ла, 
успе шно оце њу ју ову годи ну и закљу чу
ју да сва ки сусрет уза јам но опле ме њу је. 

До кра ја годи не оче ку је их још годи
шња скуп шти на Удру же ња. З. К.
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Дра го рад Дра ги че вић

Ли ти јум ска зам ка
или пре по род за Ср би ју

На ша по ли тич ка сце на би ла је про
шле го ди не озбиљ но тра у ма ти зо
ва на про ти вље њем опо зи ци је и 

знат ног де ла опо зи ци ји не на кло ње них 
гра ђа на отва ра њу руд ни ка ли ти ју ма у 
ја дар ском кра ју. У ја ну а ру ове го ди не, 
Вла да је по ни шти ла про стор ни план 
ко јим је би ло омо гу ће но отва ра ње руд
ни ка. „Про стор ни план је уки нут, и он 
ви ше не по сто ји. Са мим тим по ни ште
ни су сви управ ни ак ти ко ји су ве за ни за 
„Рио Тин то“, све до зво ле, ре ше ња, 
од лу ке и све оста ло. Уго во ре са „Рио 
Тин том“ ни ка да ни смо има ли, као што 
смо ви ше пу та ре кли“. Уки ну та је и 
од лу ка о обра зо ва њу рад не гру пе за 
им пле мен та ци ју про јек та „Ја дар“ из 
2021. го ди не. Ти ме смо ис пу ни ли све 
зах те ве еко ло шких про те ста и ста ви ли 
тач ку на „Рио Тин то“ у Ср би ји. Овим је, 
што се ти че про јек та „Ја дар“ и „Рио 
Тин та“, све за вр ше но”, са оп шти ла је 
пре ми јер ка Ана Бр на бић. У пред из бор
ним и по сти збор ним ме се ци ма из гле
да ло је да је мо гућ ре гу ла ран од нос 
из ме ђу опо зи ци је и по бед нич ке стра не.

Опо зи ци ји, ме ђу тим, ни је ду го тре ба
ло да се упла ши нор ма ли зо ва ња по ли
тич ке сце не у Ср би ји и да опет упа ли 
ва тру стра ха од ис ко па ва ња ли ти ју ма 
ко ју је од лу ка Вла де пред из бо ре уга си
ла. Вер бал ни су ко би за са да се од ви ја
ју у На род ној скуп шти ни и пре ко ме ди
ја, али са мно го из гле да да се про ши ре 
на ау топу те ве и ули це. За чу до, пред
став ни ци ве ћи не не тру де се мно го да 
се при ча о но вом ен ту зи ја зму пре ма 
руд ни ку ли ти ју ма де ман ту је као за у век 
за вр ше на. То ме је из ве сно до при нео 
лич ни став пред сед ни ка Ср би је Алек
сан дра Ву чи ћа, ко ји је у ви ше при ли ка 
ре као да Ср би ја ве о ма мно го гу би од у
ста ја њем од ис ко па ва ња ли ти ју ма по 
тех но ло ги ји ко ја не угро жа ва жи вот ну 
сре ди ну. Ми смо је ди ни на род, ре као је 
пред сед ник у ав гу сту, ко ји се од ре као 
сво је наф те, ко јег су стра не слу жбе 
ла жи ма пре ко ме ди ја на те ра ле да се 
од рек не бо гат ства. „То је кла си чан при

мер ка ко су стра не слу жбе ус пе ле да 
уни ште не што што је мо гло да бу де 
квант ни скок за Ср би ју. А ту кли су се 
ме ђу со бом око то га да ли ће „Рио Тин
то“ или не ка дру га ком па ни ја отво ри ти 
руд ник нај ква ли тет ни је ру де на све ту”, 
ре као је пред сед ник Ср би је. 

Не јед ном је пред сед ник скре нуо 
па жњу на мо гућ ност да „Рио Тин то“ 
пред бри тан ском и аме рич ком ар би
тра жом за тра жи од Ср би је на док на ду 
ште те за до са да уло же ни но вац, а 
мо жда и на док на ду из гу бље не до би ти. 
Не дав но је чак „усло вио” отва ра ње 
руд ни ка отва ра њем фа бри ке елек трич
них ау то мо би ла и фа бри ке ли ти јум ских 
ба те ри ја. 

Ова кав став пред сед ни ка из ве сно је 
ути цао да кри ти ча ри про јек та „Ја дар“ 
из вла да ју ће стран ке не на ста ве та мо 
где су, на кон вла ди не од лу ке у ја ну а ру, 
ста ли са про ти вље њем ис ко па ва њу 
ли ти ју ма. Исто вре ме но, пред сед ни ков 
став опо зи ци ја је про гла си ла до ка зом 
да при ча о руд ни ку ли ти ју ма у Ср би ји 
ни је за вр ше на, и да је ја ну ар ска од лу ка 
Вла де би ла из ну ђе на не мо гућ но шћу да 
се би рач ком те лу у крат ком пред из бор
ном вре ме ну убе дљи во пре до че раз
вој не пред но сти отва ра ња ја дар ског 
руд ни ка. 

Све из гле да као да су оправ да не 

сум ње да је др жа ва Ср би ја у ра ним 
пе то ок то бар ским го ди на ма, мо жда и 
не што ка сни је, упа ла у зам ку мул ти на
ци о нал не ком па ни је, од ње сва ка ко 
ја че, и да се из те зам ке не мо же из ву ћи 
без ве ли ке ште те или отва ра ња руд ни
ка. Пред став ни ци „Рио Тин та“ да ју вр ло 
са мо у ве ре не из ја ве о све тлој пер спек
ти ви њи хо вог руд ни ка у Ср би ји, ка да 
се, раз у ме се, от кло не све сум ње у 
њи хо ву осве шта ну бри гу за здра вље 
сли ва Дри не и Са ве. Већ у ма ју аген ци
ја „Рој терс“ је пре не ла из ве штај да „Рио 
Тин то“ же ли да по но во отво ри пре го во
ре са Вла дом Ср би је о свом ли ти јум
ском про јек ту вред ном 2,4 ми ли јар де 
до ла ра. Из вр шни ди рек тор ком па ни је 
Сај мон Том сон ре као је на са стан ку са 
ак ци о на ри ма да не ма сум ње да ће про
је кат у Ср би ји би ти при хва ћен „са да 
ка да су из бо ри про шли и ка да су мо гу
ћи раз го во ри са Вла дом Ср би је о свим 
оп ци ја ма”.  

У Но вом Бе о гра ду пре не кли ко 
да на отво рен је  тех но ло шки цен
тар аме рич ког про из во ђа ча елек

трич них во зи ла „Ри ви ан“, ко ји ће пре 
кра ја го ди не за по сли ти прет ход ни цу од 
200 ин же ње ра, за тим ће отво ри ти 500, 
а у пер спек ти ви хи ља ду рад них ме ста. 
Раз вој ни це на тар још увек ни је фа бри
ка екс лу зив них те ре на ца на елек трич
ни по гон, али се пред сед ник Ср би је не 
ус те же да от кри је ка ко при жељ ку је срп
ску фа бри ку елек трич них ау то мо би ла.

Та ква фа бри ка, уз фа бри ку ли ти јум
ских ба те ри ја, мо гла би, ако смо до бро 
раз у ме ли пред сед ни ка, да од мр зне 
за мр зну ти про је кат „Ја дар“. 

Под се ћа ња ра ди, ком па ни ја је под 
упра вом Сај мо на Том со на, ко па ју ћи 
ли ти јум у Ау стра ли ји, уни шти ла або ри
џин ске пе ћи не ста ре 46 хи ља да го ди
на. Ком па ни ја је то ли ко моћ на и 
на пред на да мо же да на пра ви још ста
ри је або ри џин ске пе ћи не. За што он да 
не би мо гла да на пра ви још здра ви ју 
жи вот ну сре ди ну од ове ко ју је при ро да 
по ред „Ја дра“ ство ри ла? 

Све из гле да као да су 
оправ да не сум ње да је 
др жа ва Ср би ја у ра ним 
пе то ок то бар ским го ди на
ма, мо жда и не што ка сни је, 
упа ла у зам ку мул ти на ци о
нал не ком па ни је, од ње 
сва ка ко ја че, и да се из те 
зам ке не мо же из ву ћи без 
ве ли ке ште те или отва ра
ња руд ни ка
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ЈП „СРЕМГАС“

Првом потро ша чу насе ља 
„Мати ја Хуђи“ пуштен гас

Завр шет ком гаси фи ка ци је првог, 
непар ног дела стам бе ног насе ља „Мати
ја Хуђи“, ста нов ни ци овог насе ља доби
ли су могућ ност да се при кљу че на 
дистри бу тив ну гасну мре жу. Првом кори
сни ку пуштен је гас у инста ла ци је и тако 
је и зва нич но постао потро шач при род
ног гаса. Јеле на и Нико ла Мале ше вић и 
зва нич но су поста ли потро ша чи гаса.

– До сада смо се гре ја ли на стру ју и 
одлу чи ли смо се да пре ђе мо на при
род ни гас, пре вас ход но због уште де, јер 
сма тра мо да ће тро шко ви бити мањи. 
Поред тога, сма тра ли смо да је у дана
шње вре ме потреб но има ти што више 
алтер на ти ва када су енер ген ти у пита
њу, рекао је Нико ла.

Јеле на и Нико ла оче ку ју при но ву па 
је овај вид гре ја ња, посеб но за Јеле ну, 
мно го прак тич ни ји. 

– Ова ко је доста еко но мич ни је и прак

тич ни је јер не морам да раз ми шљам 
о јеф ти ној и ску пој тари фи стру је, а 
посеб но нам је прак тич но што увек има 
и топле воде, дода ла је Јеле на.

За потре бе гаси фи ка ци је насе ља 
„Мати ја Хуђи“ изгра ђе на је дистри бу
тив на гасна мре жа дужи не 315 мета ра, 
мер норегу ла ци о на ста ни ца и раз вод
ни гасо вод у дужи ни од 2800 мета ра. У 
чети ри ула за згра да изгра ђен је челич
ни, раз вод ни гасо вод што је пред у слов 
при кљу че ња стам бе них једи ни ца.

– Зна чај овог про јек та је у томе што 
су ста нов ни ци насе ља доби ли могућ
ност да се при кљу че на нај кон фор ни ји 
вид гре ја ња, али и у гаше њу иди ви ду
ал них ложи шта и пре ла зак на гас, као 
еко ло шки нај при хва тљи ви јег гори ва. 
На тај начин се ути че и на побољ ша ње 
ква ли те та вазду ха у гра ду. Пла ни ра
мо да у сле де ћој годи ни наста ви мо са 

овим про јек том, одно сно да гаси фи ку је
мо и дру ги, пар ни део насе ља, као и да 
наста ви мо изград њу челич них раз во да 
по ула зи ма згра да без обзи ра на број 
заин те ре со ва них по јед ном ула зу, као и 
до сада. Ина че, пла ни ра ли смо да сле
де ће годи не, за ста нов ни ке пар ног дела 
насе ља, у јед ном пери о ду, тако ђе, орга
ни зу је мо про мо тив ну цену при кљу че
ња, како бисмо сви има ли рав но пра ван 
поло жај. На кра ју, да додам, зах те ве за 
при кљу че ње при ма мо током целе годи
не, а реа ли зу је мо их пре ма вре мен ским 
при ли ка ма за изград њу“, рекла је Дани
ца Недић, дирек тор ка ЈП „Сремгас“ 
Срем ска Митро ви ца.

Укуп на вред ност про јек та је око 30 
мили о на дина ра и финан си рао га је 
соп стве ним сред стви ма ЈП „Сремгас“ 
Срем ска Митро ви ца. До сада је зах тев за 
при кљу че ње под не ло 60 дома ћин ста ва.

Јелена и Никола Малешевић Даница Недић

Општи на Ста ра Пазо ва у јулу месе цу 2022. годи
не рас пи са ла је јав ни кон курс за суфи нан си ра ње 
мера енер гет ске сана ци је, поро дич них кућа, ста но
ва. У Скуп штин ској сали „Беле згра де“ у Ста рој 
Пазо ви одр жа но је пот пи си ва ње уго во ра ода бра
ним уче сни ци ма кон кур са.

Уз подр шку Мини стар ства рудар ства и енер ге ти
ке као и локал не само у пра ве, 300 дома ћин ства 
доби ће нову сто ла ри ју, котло ве, бољу изо ла ци ју, 
солар не пане ле. Про је кат се реа ли зу је по јав ном 
кон кур су за суфи нан си ра ње мера енер гет ске 
сана ци је, које се одно се на уна пре ђе ње тер мич ког 
омо та ча, тер мо тех нич ких инста ла ци ја и уград ње 
солар них колек то ра за цен трал ну при пре му потро
шне топле воде на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва.

Уго во ре су уру чи ли помоћ ник мини стра за рудар
ство и енер ге ти ку Милан Мацу ра и пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић.  Д. Г.

СТАРА ПАЗОВА

Уго во ри за енер гет ску сана ци ју

Ђорђе Радиновић уручује уговоре
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НИ КИН ЦИ

При ка зу при су ство вао
пред сед ник Алек сан дар Ву чић

При ка зу спо соб но сти коп не них и ва зду хо
плов них бес по сад них плат фор ми у Цен тру за 
ис пи ти ва ње на о ру жа ња и вој не опре ме у Ни
кин ци ма при су ство вао је 5. де цем бра пред
сед ник Ср би је и вр хов ни ко ман дант ВС Алек
сан дар Ву чић, као и ми ни стар од бра не Ми лош 
Ву че вић и на чел ник Ге не рал шта ба ВС ге не рал 
Ми лан Мој си ло вић.

Том при ли ком је пред ста вљен и на црт Стра
те ги је ро бо ти за ци је Вој ске Ср би је, ко ји са др
жи пла но ве раз во ја и опре ма ња са вре ме ним 
сред стви ма. 

Пред сед ник Алек сан дар Ву чић је  из ра зио 
за до вољ ство оним што се мо гло ви де ти у Ни
кин ци ма и на ја вио убр за ну мо дер ни за ци ју Вој
ске Ср би је. 

– Мо ра мо бр зо да ра ди мо, мо ра мо да на пре
ду је мо, за то што је ва жно да увек и у сва ком 
тре нут ку, мо же мо зе мљу да за шти ти мо, са чу
ва мо, а да што ма ње људ ских жи во та из гу би
мо. У скла ду са тим иде мо убр за но у мо дер ни
за ци ју – по ру чио је Ву чић.

Пред сед ник Ву чић у Ни кин ци ма

Но ву сед ми цу до че ка ли смо са пр вим 
сне жним па да ви ма у овој се зо ни. У по не
де љак за бе ле ли су се срем ски кро во ви 
и тем пе ра ту ра се спу сти ла ис под ну ле. 
Ме те о ро ло зи су но ве па ху ље на ја ви ли 
већ то ком ви кен да из ме ђу 17. и 18. 
де цем бра. По све му су де ћи би ће сне га и 

на зим ском рас пу сту. Ка лен дар ски ће мо 
на ред но го ди шње до ба до че ка ти 21. 
де цем бра. Ка да су у пи та њу ле де ни 
да ни, од но сно да ни ка да нај ви ша днев
на тем пе ра ту ра не пре ла зи нул ти по де
ок на тер мо ме тру, тра ја ће до 15 да на. 

А. Д.

До ла зи зи ма...
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МИТРО ВИ ЦА У БОР БИ ДА ПОСТА НЕ ЗЕЛЕ НИ ГРАД БЕЗ ОТПА ДА И АЕРО ЗА ГА ЂЕ ЊА

Поста вље ни еко ло шки сема фо ри

Еко ло шки сема фо ри поста вље ни су на нај фре квент ни јој рас кр сни ци у гра ду, где ће 
дати нај бо ље ефек те, ука зу ју ћи воза чи ма да уга се мотор док чека ју зеле но све тло, 
изја вио Петар Самар џић

Митров ча ни на нај фре квент ни јој сао
бра ћај ни ци, одно сно укр шта њу Ули ца 
Кра ља Петра првог и Ста рог шора, има ју 
еко ло шке сема фо ре. Они су поста вље ни 
у петак, 9. децем бра, као резул тат про
шло го ди шњег пар ти ци па тив ног буџе ти
ра ња. Тада су гра ђа ни, гла са ју ћи за 
про је кат који сма тра ју да је потре бан 
њихо вом гра ду, ода бра ли поста вља ње 
ових сема фо ра. Про је кат је ушао у пла
ни ра ни буџет за 2022. годи ну. 

– Пре ма пре по ру ка ма струч них слу
жби из обла сти сао бра ћа ја, еко ло шки 
сема фо ри поста вље ни су на нај фре
квент ни јој рас кр сни ци у гра ду, где ће 
дати нај бо ље ефек те, ука зу ју ћи воза чи
ма да уга се мотор док чека ју зеле но све
тло како би се сма њи ла еми си ја издув
них гасо ва. Док чека ју на сема фо ру, 
воза чи би тре ба ло да уга се сво је ауто мо
би ле, чиме еко ло шки сема фо ри доби ја ју 
пун ефе кат сво је при ме не, а поред еко
ло шке, није безна чај на ни еко ном ска 
корист због уште де на потро шњи гори ва. 
Јесте да се ради о секун да ма, али када 
је реч о нече му што зна чи и пред ста вља 
живот онда је сва ки секунд битан као 
што и гово ри ова еко ло шка сиг на ли за ци
ја, обја снио је заме ник гра до на чел ни це 
Петар Самар џић.

Сема фо ри при ка зу ју коли ко секун ди је 

пре о ста ло да воза чи чека ју на црве ном 
све тлу. Тако је чека ње олак ша но, зна ју 
коли ко ће вре ме на про ве сти у месту и 
могу да про це не када ће поно во укљу чи
ти мотор, одно сно покре ну ти вози ло. 
Про је кат је у скла ду са циље ви ма раз ви
ја ња еко ло шке све сти, ства ра ња осе ћа ја 
одго вор но сти код гра ђа на за бри гу о 

вазду ху који уди ше мо. То је, поред акту
ел ног озе ле ња ва ња гра да, само још јед
на мера која ће се спро во ди ти са истим 
циљем.

– Наста ви ће мо са овим актив но сти ма 
и у будућ но сти до оства ре ња конач ног 
резул та та, а то је да Митро ви ца поста не 
зеле ни град, без аеро за га ђе ња и без 
отпа да. То може мо само зајед нич ким 
сна га ма. Мере ње и изве шта ва ње о ста
њу ква ли те та вазду ха сва ко днев но ради 
Завод за јав но здра вље, а од недав но је 
испред Висо ке шко ле стру ков них сту ди ја 
„Сир ми јум“, поста вље на је „памет на клу
па“ која, поред број них функ ци ја као што 
је зона бежич ног интер не та, са пуња чи
ма за елек трич не уре ђа је, тро ти не те, 
бици кле или мобил не теле фо не, посе ду
је и сен зо ре за мере ње ква ли те та вазду
ха и очи та ва ње резул та та. Потреб но је 
само да се инста ли ра апли ка ци ја и сва
ко днев но из мину та у минут, у реал ном 
вре ме ну може да се пра ти ква ли тет 
вазду ха у цен тру гра да. Поче ла је греј на 
сезо на све је више изво ра аеро за га ђе
ња, али за сада су резул та ти у гра ни ца
ма толе ран ци је, дола зи до неких крат ко
трај них иска ка ња из тог пра га толе ран
ци је, али ништа није забри ња ва ју ће, 
додао је Петар Самар џић.

А. Дра жић
Петар Самар џић

Поста вље ни еко ло шки сема фо ри
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МЛА ДИ МИТРОВ ЧА НИ ДОБАР ПРИ МЕР КАКО ЧУВА ТИ ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Волон те ри сади ли дрве ће
На истом месту, где смо недав но очи сти ли дивљу депо ни ју и заса ди ли сто ти ну сад

ни ца мед ног багре ма, наста ви ли смо акци ју. Мла ди људи из Удру же ња „Ум“ су то 
виде ли и одлу чи ли да дају свој допри нос, изја вио је Вла ди мир Павло вић, пред сед
ник Скуп шти не гра да

Срем ска Митр о ви ца може 
да поди чи сво јим мла дим 
људи ма и акти ви сти ма, који 
се боре за здра ви ју живот ну 
сре ди ну. Наи ме, удру же ње 
мла дих које носи име „Ум“ се 
при кљу чи ло акци ји озе ле ња
ва ња, па су тако са пред сед
ни ком митро вач ке Скуп шти не 
гра да, Вла ди ми ром Павло ви
ћем, заса ди ли нове сад ни це 
гле ди чи је на про сто ру који 
се нала зи уз пут који води ка 
Вели ким Радин ци ма у петак, 
деве тог децем бра.

– На истом месту где смо 
недав но очи сти ли дивљу 
депо ни ју и заса ди ли сто ти
ну сад ни ца мед ног багре ма, 
наста ви ли смо акци ју. Мла
ди људи из удру же ња „Ум“ 
су то виде ли и одлу чи ли да 
дају свој допри нос. Изра ди ли 
су про је кат, затим доби ли 15 
сад ни ца и на тај начин подр
жа ли акци ју фор ми ра ња зеле
ног прсте на око гра да. Они су 
пра ви при мер шта зна чи бити 
одго во ран и како може мо 
допри не ти сво јој зајед ни ци, 
изја вио је Вла ди мир Павло
вић, нагла ша ва ју ћи да ће 
Град увек бити на рас по ла га
њу мла ди ма при реа ли за ци ји 
њихо вих добрих иде ја.

Под се ћа мо, фор ми ра ње 
зеле ног поја са се спро во ди са 
циљем да се град одво ји од 
инду стриј ске зоне, одно сно, 
да се зашти ти од аеро за га ђе
ња.

– Желео бих да се захва
лим Гра ду Срем ска Митро
ви ца који нам је дозво лио да 
зајед но са њима уче ству је мо 
и подр жи мо акци ју озе ле ња
ва ња. Важно је да озе ле ња
ва мо сво ју живот ну сре ди ну, 
како бисмо поди гли свест о 
важно сти дрве ћа, које нам 
про чи шћа ва ваздух, рекао је 
мла ди акти ви ста Вла ди мир 
Бак ша.

Мла ди су врло озбиљ но 
схва ти ли овај зада так и обе
ћа ли да ће наста ви ти са слич
ним актив но сти ма за добро
бит сво јих сугра ђа на.

– Било ми је дра го када су 
наз зва ли из Кан це ла ри је за 
мла де да сади мо дрве ће, јер 
је вео ма важно да то да учи
ни мо за здра ви ју око ли ну, али 
и да нам буде леп ше у њој, 
сма тра Мара Нико лов ски. 

Про је кат „Мла ди за чисти
ју живот ну сре ди ну“ обу хва
тио је и актив но сти уре ђе
ња, чишће ња и укла ња ња 
сме ћа. Мла ди су ово чини
ли волон тер ски, са вели ким 
енту зи ја змом, за при мер и 
на задо вољ ство свих сво јих 
сугра ђа на.

А. Д.
Вла ди мир Павло вић

Мла ди за чисти ју живот ну сре ди ну

ОСНО ВИ ЦА ПО РЕ ЗА НА ИМО ВИ НУ У ИРИГУ

Из вр ше не не знат не ко рек ци је
Чла но ви ма За ко на о по ре зу на имо

ви ну, утвр ђе на је над ле жност ло кал них 
са мо у пра ва  да сва ке го ди не до 30. но
вем бра, до не су од лу ку о утвр ђи ва њу про
сеч них це на ква драт ног ме тра од го ва ра ју
ћих не по крет но сти за утвр ђи ва ње по ре за 
на имо ви ну. На осно ву пред ло га Оп штин
ског ве ћа, од бор ни ци СО Ириг су до не ли 
од лу ку ко јом се вр ши не знат на ко рек ци ја 
це на у од но су на пр ву и дру гу зо ну. 

Ра ди се ви ше о ко рек ци ја ма у сми слу 
за о кру жи ва ња од ре ђе них ци фа ра. Ка да 
је реч о тре ћој зо ни, ко ја об у хва та се ла у 
ири шкој оп шти ни, про сеч на це на ква драт
ног ме тра је оста ла не про ме ње на, док у 
че твр тој зо ни до ла зи, та ко ђе, до не знат
них ко рек ци ја.

Ана ли зом про ме та не по крет но сти у пе

ри о ду од 1. ок то бра 2021. го ди не  до 30. 
сеп тем бра ове го ди не  по да ци о тр жи
шним вред но сти ма про ме та су пре у зе ти 
од јав них бе ле жни ка  ви ди се да је до шло 
до знат ног ско ка це на у по је ди ним зо на
ма, по себ но у че твр тој. 

То по ве ћа ње про сеч них це на је не где и 
до 10 пу та, али та кво по ве ћа ње осно ви це 
би би ло не ре ал но и сва ка ко би до ве ло до 
не за до вољ ства по ре ских об ве зни ка. За то 
су и при хва ће не ове не знат не ко рек ци је.

На те ри то ри ји ири шке оп шти не су од ре
ђе не че ти ри зо не за утвр ђи ва ње по ре за 
на имо ви ну у за ви сно сти од ко му нал не 
опре мље но сти и опре мље но сти јав ним 
објек ти ма.

Та ко у пр вој зо ни про сеч на це на ква
драт ног ме тра гра ђе вин ског зе мљи шта 

за 2023. го ди ну из но си 1.600 ди на ра, а до 
ско ро ва же ћа је би ла за осам ди на ра ма
ња. За стан она из но си 49.000 ди на ра и 
ве ћа је за не ких 700 ди на ра, док је це на 
ква дра та ку ћа за ста но ва ње са да 41.000 
ди на ра, што је, та ко ђе, не знат но по ве ћа
ње.

У дру гој зо ни је це на ква дра та гар ђе
вин ског зе мљи шта 1.050 ди на ра, а по љо
при вред ног зе мљи шта 100 ди на ра, це на 
ква дра та ста на је 29.200 ди на ра, а ку ћа за 
ста но ва ње 38.000 ди на ра. 

Це не у тре ћој зо ни ни су ме ња не, док у 
че твр тој ква драт гра ђе вин ског зе мљи шта 
ко шта 250 ди на ра, а по љо при вред ног 100 
ди на ра. Це на ста на је 30.000 ди на ра, а 
ква дра та ку ће за ста но ва ње 41.000 ди на
ра. С. Џ.
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РУМА

У сле де ћој годи ни поче так 
рада кому нал не мили ци је

Одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Рума су усво ји ли 
одлу ку о кому нал ној мили ци
ји која ће са радом стар то ва ти 
наред не годи не. Овом одлу
ком се бли же одре ђу ју посло
ви и овла шће ња кому нал не 
мили ци је који су утвр ђе ни 
зако ном, чијим се оба вља њем 
обез бе ђу је извр ше ње над ле
жно сти локал не само у пра ве,  
као и обли ци сарад ње кому
нал не мили ци је са овла шће
ним орга ни за ци ја ма, врши о
ци ма кому нал не делат но сти и 
инспек циј ским слу жба ма. 

Посло ве кому нал не мили
ци је оба вља ју уни фор ми са
ни кому нал ни мили ци о не ри. 
Кому нал на мили ци ја ће се 
обра зо ва ти као посеб на орга
ни за ци о на једи ни ца у саста ву 
Општин ске упра ве Рума.

Одлу ком су одре ђе ни 
посло ви у над ле жно сти кому
нал не мили ци је: одр жа ва ње 
кому нал ног реда и спре ча
ва ње нару ша ва ња тог реда, 
зашти та кому нал них обје ка та 
и јав них повр ши на, посеб но 
од бес прав ног зау зи ма ња и 
оште ће ња, као и сузби ја ње 
недо зво ље них делат но сти на 
јав ним повр ши на ма. Ту су и 
спре ча ва ње рад њи који ма се 
нару ша ва уре ђе ност насе ља, 
кон тро ла поста вља ња сред
ста ва за огла ша ва ње на јав
ним и дру гим повр ши на ма, 
одр жа ва ње чисти ће и хиги
је не на јав ним повр ши на ма, 
одр жа ва ње  спо мен пло ча 
и спо ме ни ка, кон тро ла буке 
у уго сти тељ ским објек ти ма, 
али и пошто ва ње кућ ног реда 
у стам бе ним згра да ма  да 
поме не мо неке од над ле жно

сти. Пред ви ђе не и казне не 
одред бе за оне који оне мо гу
ћа ва ју рад кому нал не мили ци
је, а казне се кре ћу од 25.000 
до 150.000 дина ра.

Пре ма првим инфор ма ци
ја ма, ову нову слу жну чини
ће начел ник и, за сада, десет 
кому нал них мили ца ја ца који 
ће про ћи обу ку и који ће бити 
рас по ре ђе ни и заду же ни за 
над зор над прек ши о ци ма 
одред би о кому нал ном реду. 

– Жеља нам је да уве де мо 
кому нал ни ред у нашој општи
ни, зато смо и доне ли одлу
ку о кому нал ној мили ци ји и о  
кому нал ном реду на тери то ри
ји Општи не Рума. Уве ли смо и 
одре ђе не нови не које ће бити 
вео ма зна чај не у даљем раду, 
а то је уво ђе ње зоне посеб
не зашти те. То доса да шњом 
одлу ком нисмо има ли, и одно
си се на цен трал но град ско 

језгро у Руми, где ће важи ти 
одре ђе ни посеб ни усло ви и 
када је у пита њу одр жа ва ње 
фаса да и поста вља ње при
вре ме них обје ка та и огла ша
ва ње, одно сно рекла ми ра ње. 
Са пове ћа ним бро јем уче сни
ка у одр жа ва њу кому нал ног 
реда биће мо у могућ но сти 
да пра во вре ме но реа гу је мо 
и при ме ти мо где дола зи до 
нару ша ва ња реда, да делу
је мо пре вен тив но, али и да 
санк ци о ни ше мо оне који не 
пошту ју кому нал ни ред, каже 
Сте ван Кова че вић, пред сед
ник СО Рума.

Алек сан дра Ћирић, пред
сед ни ца рум ске Општи не, 
исти че да је циљ ове одлу
ке да се пове ћа  ефи ка сност 
рада кому нал не инспек ци је.

 –  Зна чи све оно где кому
нал на инспек ци ја ста је са 
сво јим над ле жно сти ма ту ће 

кому нал на мили ци ја има ти 
про ду же не руке, а то је пошто
ва ње јав ног реда и без бед но
сти.  Пре све га, да се пошту је 
одлу ка о забра ни гра фи та на 
згра да ма, одлу ка о забра ни 
пар ки ра ња на зеле ним и јав
ним повр ши на ма, 

да нема мо више уче ста ле 
напа де на дечи је пар ки ће, слу
ча је ве ван да ли зма на јав ним 
повр ши на ма и спо ме ни ци ма. 
Кому нал на мили ци ја ће бити 
досту шна свим гра ђа ни ма и 
ради ће 24 часа,  што зна чи да 
ће има ти три сме не и патро ли
ра ти и у ноћ ним сати ма, иста
кла је пред сед ни ца Ћирић.

Она је дода ла да се поче так 
рада оче ку је почет ком годи не, 
а нови рад ни ци мора ју про ћи 
одре ђе ну обу ку како би дело
ви ли  аде кват но и у скла ду са 
закон ским одред ба ма.

С. Џаку ла

Скуп штин ска одлу ка о кому нал ним мили цај ци ма

ГРАД СКИ ТРГ

Дру же ње бај ке ра и рум ских
мали ша на и „Божић на ули ца“

Већ по тра ди ци ји, рум ски бај ке ри се 
дру же са мали ша ни ма у окви ру ново го ди
шње мани фе ста ци је „Мото Мра зе ви“. 
Хума ни тар ни део ове мани фе ста ци је је 
набав ка и поде ла ново го ди шњих паке ти ћа 
за 94 кори сни ка Уста но ве „Соли дар ност“  
Днев ног бораб ка за децу и мла де са смет
ња ма у раз во ју. 

Тако ђе, „Мото Мра зе ви“ при пре ма ју и 
тра ди ци о нал но дру же ње и поде лу слат ки

ша за сву децу Руме. Ове годи не мани фе
ста ци ја се одр жа ва по 12. пут у орга ни за
ци ји рум ског Удру же ња мото ци кли ста 
„Траг“ а чла но ви Удру же ња исти чу да је 
циљ мани фе ста ци је изма ми ти осме хе нај
мла ђих сугра ђа на.

Бај ке ри ће прво паке ти ће поде ли ти 
кори сни ци ма Днев ног борав ка, док ће се 
потом  са рум ским мали ша ни ма дру жи ти 
на Град ском тргу 24. децем бра од 12 часо

ва. Град ски трг је сва ке годи не место и где 
се одр жа ва мани фе ста ци ја „Божић на ули
ца“ која почи ње 15. децем бра и тра је до 
15. јану а ра, тако да спа ја като лич ки и пра
во слав ни Божић.

То ће бити при ли ка да изла га чи на штан
до ви ма пону де сво је про из во де: руко тво
ри не, пра знич ни про грам, хра ну и пиће. 

„Божић ну ули цу“ увек пра ти и зани мљив 
про грам при пре мљен за нај мла ђе. С. Џ.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Пла ни ра ни буџет ско ро
чети ри мили јар де дина ра

Сва ка ко да је нај ва жни ја тач ка 78. сед
ни це Општин ског већа у Руми о којој се 
рас пра вља ло 10. децем бра,  била одлу
ка о буџе ту за наред ну, 2023. годи ну, коју 
би тре ба ло да усво је одбр ни ци СО Рума. 
Украт ко,  укуп но пла ни ра ни при хо ди и 
при ма ња општин ског буџе та изно се ско
ро чети ри мили јар де дина ра, тач ни је 
3.993.027.529 дина ра и то: 3.973.097.529 
дина ра из буџет ских сред ста ва и 19,9 
мили о на  из оста лих изво ра буџет ских 
кори сни ка.

Од поре за на дохо дак, добит и капи
тал не добит ке пла ни ра ни су при хо ди 
нешто више од 1,9 мили јар ди  или 48,22 
одсто укуп ног буџе та. Само од поре за на 
зара де пла ни ран је при ход у изно су од 
ско ро 1,6 мили јар ди, док су при хо ди од 
поре за на имо ви ну 700 мили о на или 
гото во 18 одсто буџет ских при хо да. При
хо ди од тран сфе ра од дру гих нивоа вла
сти су нешто пре ко 231 мили он дина ра.

Пред сед ни ца Општи не Алек сан дра 
Ћирић је иста кла да у про те клих неко ли
ко деце ни ја Рума није има ла толи ка 
сред ства у свом буџе ту, али да је то и 
одго вор ност локал не само у пра ве да та 
сред ства пра вил но рас по ре ди на све 
бит не сфе ре, како би се гра ђа ни ма обез
бе дио што ква ли тет ни ји живот.

 – Наста вља мо све што смо запо че ли, 
већим делом реа ли зо ва ли и пре не ли у 
наред ну годи ну и све оно што смо прет
ход них месе ци наја вљи ва ли да ћемо 
ура ди ти. Наста вља мо са ула га њем у 
наша јав на пред у зе ћа „Кому на лац“ и 
„Водо вод“, у меха ни за ци ју и опре му. 
Запо чи ње мо рекул ти ва ци ју град ске 
депо ни је, ми ћемо издво ји ти 100 мили о
на дина ра, а има ће мо и помоћ Мини
стар ства  зашти те живот не сре ди не, 
иста кла је пред сед ни ца Ћирић.

Важна област је здрав ство и наред не 

годи не пла ни ра се нова подр шка раду 
како апо те ка, тако набав ка још јед ног 
сани тет ског вози ла, запо че ће радо ви на 
рено ви ра њу Хит не помо ћи, као и дру гих 
оде ље ња, што ће се ради ти етап но. У 
сфе ри соци јал не зашти те наста вља се 
са мера ма које су наи шле на вели ку 
подр шку гра ђа на: помоћ труд ни ца ма, 
поро ди ља ма, деци обо ле лим од тешких 
боле сти, бес плат ни врти ћи и уџбе ни ци 
за сву рум ску децу и основ це. 

– И даље ћемо уче ство ва ти у мера ма 
енер гет ске сана ци је, одно сно заме не 
сто ла ри је, котло ва и све га оно га што је 
нео п ход но за уште ду енер ги је. Ове годи
не смо за капи тал на ула га ња у школ ске 
објек те има ли 40 мили о на, а новим буџе
том смо опре де ли ли 42 мили о на дина ра. 
Прва на реду ће бити ОШ „Иво Лола 
Рибар“, која ове годи не није била обу
хва ће на ула га њи ма, каже Алек сан дра 
Ћирић и наја вљу је наста вак озбиљ них 
ула га ња и у уста но ве кул ту ре.

Згра де Зави чај ног музе ја и Кул тур ног 

цен тра су озбиљ но дева сти ра не тако да 
се мора ура ди ти њихо ва ком плет на 
рекон струк ци ја. У Кул тур ном цен тру се 
пла ни ра репа ра ци ја бине у Вели кој дво
ра ни, заме на пла фо на, ново озву че ње. У 
Зави чај ном музе ју се ради гре ја ње ком
плет ног објек та, подо ви и пло чи це у при
зе мљу, а од Мини стар ства кул ту ре и 
сред ства за  нову елек тро ин ста ла ци ју.

Зна чај на сред ства од 100 мили о на 
дина ра  ће се издво ји ти за уре ђе ње пла
же, при о ба ља и ста за у Бор ков цу, а уре
ђе ње ће се реа ли зо ва ти фазно.

Вели ки радо ви се наја вљу ју и на ком
плет ној рекон струк ци ји Павло вач ке ули
це. 

 – Ради ће се у три фазе: прва фаза 
обу хва та рекон струк ци ју Павло вач ке 
ули це до Ули це Вла ди ми ра Назо ра, дру
га фаза обу хва та Ули цу Вла ди ми ра 
Назо ра до Инду стриј ске ули це и тре ћа је 
од Инду стриј ске до спо ме ни ка „Кри ло“ . 
Оче ку је мо да ће у наред не две годи не 
Рума има ти две модер не,  фре квент не 
сао бра ћај ни це. Запо чи ње мо и про је кат 
уре ђе ња Ули це Вука Кара џи ћа, која ће 
бити  буле вар ског типа. Про јек те смо 
поде ли ли у две буџет ске годи не да би 
смо их могли реа ли зо ва ти и има ће мо 
при ла зе гра ду какве заслу жу је мо. Ради
ће мо  и осве тље ње свих при ла за Руми 
тако да ће сви који дола зе има ти ути сак 
да ула зе у један раз ви јен град што и 
јесмо, иста кла је неке од нај ва жни јих 
актив но сти у наред ној годи ни пла ни ра не 
буџе том пред сед ни ца Алек сан дра 
Ћирић.

На овој сед ни ци су при хва ће ни и пла
но ви и про гра ми рада свих јав них пред у
зе ћа и уста но ва за наред ну годи ну, као и 
још неке одлу ке који ма се бли же регу ли
ше рад буду ће кому нал не мили ци је.

С. Џаку ла 

Сед ни ца Општин ског већа о буџе ту

Алек сан дра Ћирић
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Побољшана финан сиј ска ситу а ци ја
Једи но јав но пред у зе ће у Ири гу, 

„Кому на лац“ је у про те клом пери о ду 
посло ва ло и извр ша ва ло сво ју делат
ност у окви ру пове ре них посло ва од 
стра не осни ва ча  локал не само у пра
ве. У тре ћем квар та лу при о ри тет су 
биле делат но сти одр жа ва ња зеле них 
повр ши на због сезо не јесе њих мани
фе ста ци ја, али и посло ви одно ше ња 
отпа да и одр жа ва ње чисто ће на јав
ним повр ши на ма како би се оне после 
тих мани фе ста ци ја вра ти ле  у прво
бит но ста ње. 

– Уз подр шку осни ва ча, зна чај но је 
сма њен износ оба ве за пре ма доба
вља чи ма. Оба ве зе ста ри је од 12 месе
ци све де не су на осам  про це на та 
укуп ног изно са оба ве за, чиме је зна
чај но сма ње но опте ре ће ње посло ва
ња и опа сност од суд ских спо ро ва, 
каже вд дирек тор ка Дра га на Кијач ки. 

Са ком па ни ја ма НИС и „Ресор“ су 
пот пи са ни спо ра зу ми о изми ре њу 
дуга, тако да се до кра ја годи не оче ку
је зна ча јан напре дак у изми ре њу тих 
оба ве за. Исто вре ме но, у циљу напла
те потра жи ва ња кон ти ну и ра но се 
спро во де зако ном про пи са не мере у 
циљу пове ћа ња при ли ва сред ста ва.

 – У пери о ду од 1.јула до 1.окто бра 
укуп но смо напла ти ли око  13,9 мили
о на дина ра , то су при хо ди од погреб
них услу га, од  физич ких и прав них 
лица, дакле без при хо да по осно ву 
пове ре них делат но сти.

Про це нат напла те кре тао се од 78 
па до 100 одсто , коли ко смо има ли у 
сеп тем бру, иста кла је дирек тор ка 
Кијач ки.

Има ју ћи у виду сада шњу ситу а ци ју, 
отва ра се  могућ ност да ЈП „Кому на
лац“ у наред ном  пери о ду кори сти и 
дру ге изво ре финан си ра ња, као што 
су бан кар ски кре ди ти или лизинг и на 
осно ву тога се може ула га ти у набав ку  
нове опре ме.

Упра во има ју ћи у виду ова кву ситу а
ци ју дато је и зеле но све тло за тре ћу 
изме ну про гра ма посло ва ња. 

Уз пове ћа ње оби ма посла извр ше но 
је пове ћа ње изно са пла ни ра них при
хо да по осно ву пру жа ња услу га пре ма 
осни ва чу, док су у делу рас хо да извр
ше не корек ци је став ки рас хо да. 

–  Тако ђе, неке од инве сти ци ја које 
нисмо успе ли да реа ли зу је мо током  
ове годи не, дели мич но због поску
пље ња која су наста ла, биће раз ма
тра не у пла ну за наред ну годи ну. Пла
ни ра но је и закљу чи ва ње анек са уго
во ра са ком па ни јом НИС, пове ћа ње 
пози ци је тро шко ва гори ва као и тро
шко ва услу га рад ни ка пре ко аген ци је, 
услед потен ци јал но већег бро ја часо
ва рада у окви ру делат но сти зим ске 
слу жбе, каже дирек тор ка Дра га на 
Кијач ки. 

С. Џ.

ИРИГ

Асфал ти ра ње ули ца у Врд ни ку
У ири шкој општи ни су у току радо ви 

у окви ру вели ког про јек та „Реха би ли
та ци ја ули ца у насе ље ним мести ма 
општи не Ириг”. Овај про је кат обу хва та 
седам насе ље них места, а асфал ти
ра ће се коло воз  на 14 лока ци ја. Овај 
вели ки посао биће завр шен до кра ја 
децем бра. Про је кат  финан си ра 
Покра јин ска вла да пре ко Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не и то 
са 100 мили о на дина ра, док је ири шка 
општи на обез бе ди ла 40 мили о на.

Ових дана су наста вље ни  радо ви у 
Бањи Врд ник. Након Вино гра дар ске 
ули це, као и  Нове коло ни је,  ули ца 5. 
и 6. ред као и боч не ули це које је пове
зу ју са 1. редом, ради ће се и тзв. рам
пе, како би људи могли без про бле ма 
ула зи ти у дво ри шта, као и каме не бан
ки не уз пут које ће додат но про ши ри ти 
пут и омо гу ћи ти лак ше мимо и ла же ње 
вози ла.  У Врд ни ку ће се асфал ти ра ти 
још Ули ца Раде Павло ви ћа (део који 
пове зу је Желе знич ку и ули цу 9. Вој во
ђан ске бри га де.

Општи на Ириг пла ни ра да и наред
не годи не кон ку ри ше за сред ства како 
би наста ви ли овај про је кат реха би ли
та ци је ули ца, које нису ове годи не обу
хва ће не, због недо стат ка сред ста ва.

 С. Џ.
Обилазак радова у Врд ни ку

Дра га на Кијач ки
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Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

АКТУ ЕЛ НО ИЗ ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА „ИНЂИ ЈА ПУТ“

Одр жа ва ње сао бра ћај ни ца
и поста вља ње нове расве те

Поред редов них актив но
сти које се одви ја ју на тере ну, 
у Јав ном пред у зе ћу „Инђи ја 
пут“ у току су при пре ме про
гра ма рада за наред ну годи
ну. Како је иста као Мар ко 
Гашић, дирек тор ЈП „Инђи ја 
пут“, сле де ће годи не наста
ви ће се са уре ђе њем посто
је ћег али и изград њом новог 
пар кинг про сто ра у свим 
насе љи ма инђиј ске општи
не, са акцен том на шко ле и 
врти ће, где је испред поме ну
тих обје ка та уочен недо ста
так одре ђе ног бро ја пар кинг 
места.

– Све је више вози ла на 
нашим ули ца ма и при мет но је 
да су потреб на нова пар кинг 
места. Неће мо бити фоку
си ра ни само на Инђи ју већ 
ћемо ради ти и у свим оста
лим насе љи ма, где за то буде 
потре бе обја снио је Гашић.

Он је додао да ће се током 
2023. годи не ради ти и на 
поста вља њу нових сту бо ва 
јав не расве те.

– Шире се сва насе ља и то 
је јако лепа вест, али са дру
ге стра не, нео п ход но је да у 
новим дело ви ма наше општи
не обез бе ди мо јав ну расве ту, 
те ће нам и то бити један од 
при ри тет них посло ва у сле де
ћој годи ни обја шња ва дирек
тор ЈП „Инђи ја пут“ и дода
је да ће јав на расве та бити 
поста вље на и у свим мини 
пар ко ви ма и игра ли шти ма за 
децу чија је изград ња пла ни
ра на за наред ну годи ну.

Гашић је под се тио да су 

иско ри сти ли неко ли ко лепих 
дана у децем бру како би 
асфал ти ра ли две ули це у 
Инђи ји, Миро сла ва Анти ћа и 
Бано вић Стра хи ње.

– У пита њу су ули це које се 
надо ве зу ју јед на на дру гу и 
које су биле у вео ма лошем 
ста њу у прет ход ном пери о
ду. У послед њих десет годи на 
крпље не су више пута, те се 
јави ла реал на потре ба да се 
у пот пу но сти пре сву ку новим 
сло јем асфал та. Оста је нам 
још да се извр ше радо ви 
на обе ле жа ва њу у поме ну
тим сао бра ћај ни ца ма и да 
се исцр та ју пешач ки пре ла
зи. Оно што је нај бит ни је за 
ста нов ни ке тих ули ца јесте 
да ћемо убр зо поста ви ти и 
успо ри ва че сао бра ћа ја обја
шња ва Гашић и дода је да је 
дужи на обе ули це ско ро један 

кило ме тар а да је вред ност 
изве де них радо ва око 4,7 
мили о на дина ра.

Ове годи не ради ло се и на 
заме ни дотра ја лих и поста
вља њу нових ауто бу ских 
ста ја ли шта на тери то ри ји 
целе општи не Инђи ја. Како 
је потвр дио дирек тор „Инђи
ја пута“, поста вље но је осам 

нових ста ја ли шта а послед ње 
је ура ђе но на самом ула ску 
из Инђи је у Љуко во, у ули ци 
Нико ле Тесле.

– Напра ви ли смо ком пле
тан пла то и ста ја ли ште. Пут
ни ци су задо вољ ни, јер се 
поме ну то ста ја ли ште доста 
кори сти као и сва оста ла која 
смо ура ди ли у току ове годи
не, попут ста ја ли шта на тако
зва ном Крсту, на Бан сто лу и 
у Бешки, каже дирек тор овог 
јав ног пред у зе ћа.

Гашић је додао да се нова 
ста ја ли шта раде из сред ста ва 
ЈП „Инђи ја пут“ и да сле де ће 
годи ну пла ни ра ју да наста ве 
са поме ну тим радо ви ма на 
поста вља њу нових ауто бу
ских ста ја ли шта и у оста лим 
насе љи ма инђиј ске општи не.

Прво је у пла ну да се 
поста ви ново ста ја ли ште у 
Мара ди ку, након чега ћемо 
наста ви ти и са оста лим радо
ви ма које смо испла ни ра ли 
за 2023. годи ну каже за крај 
дирек тор ЈП „Инђи ја пут“.

М. Ђ.

У Вар дар ској ули ци у 
Инђи ји извр ше ни су радо ви 
на поста вља њу риго ла уз 
коло воз због задр жа ва ња 
атмос фер ских вода на путу. 
На тај начин је вода усме ре
на ка кана лу, а про блем трај
но решен. Пред став ни ци ЈП 
„Инђи ја пут“ исти чу да су 
нај че шћи про бле ми у реша
ва њу непо вољ на кон фи гу ра
ци ја тере на као и немо гућ
ност иско па кана ла због уске 

сао бра ћај не регу ла ци је и 
бето ни ра ња зеле них повр
ши на наме ње них иско пу 
кана ла. 

– Наро чи то је бето ни ра ње 
про блем те апе лу је мо на гра
ђа не не зау зи ма ју јав ну 
повр ши ну. У супрот ном 
инспек ци ја ће бити при ну ђе
на да неса ве сне поје дин це 
кажња ва иста као је Мар ко 
Гашић, дирек тор ЈП „Инђи ја 
пут“.

Решен про блем
у Вар дар ској ули ци

Мар ко Гашић

Асфал ти ра не ули це Бано вић Стра хи ње 
и Миро сла ва Анти ћа у Инђи ји
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СПОРТ СКИ САВЕЗ „РАЗ ВОЈ СПОР ТО ВА“

Дони рана нова опре ма
за деч је игра ли ште

Спорт ски савез „Раз вој спор то ва“ 
дони рао је за деч је игра ли ште „Пеђа 
Гајић“ у Шима нов ци ма, у Ката нић 
сока ку, лоп те и мре же за голо ве. 
Шима но вач ки мали ша ни иско ри сти ли 
су дан за дру же ње са пред став ни ци
ма Општи не Пећин ци, Саве та месне 
зајед ни це Шима нов ци, шима но вач ке 
основ не шко ле.

Том при ли ком Милан Ђокић, секре
тар Спорт ског саве за „Раз вој спор то
ва“,  рекао је да се ова орга ни за ци ја 
зајед но са Општи ном Пећин ци тру ди, 
да поред дони ра ња спорт ске опре ме, 
редов но одр жа ва сва деч ја игра ли
шта на тери то ри ји пећи нач ке општи
не.

– Све недо стат ке еви ден ти ра мо и у 
нај кра ћем року, у дого во ру са фир ма
ма са који ма има мо одлич ну сарад њу, 
откла ња мо. Оште ће ни рекви зи ти се 
попра вља ју или мења ју. Дрве не кон
струк ци је заме њу ју се са метал ним, 
које боље под но се све вре мен ске 
усло ве. На овом игра ли шту све спра
ве је поста вио Раз вој спор то ва, у 
сарад њи са Општи ном Пећин ци. 
Дакле, поку ша ва мо сва игра ли шта у 
општи ни да опре ми мо са новим спра

ва ма и рекви зи ти ма, воде ћи нај ви ше 
рачу на о деч јој без бед но сти – рекао 
нам је Ђокић.

Један од ини ци ја то ра изград ње 
деч јег игра ли шта пре пет годи на, у 
знак сећа ња на Пеђу Гаји ћа, који је 
тра гич но настра дао 9. јула 2017. годи
не у 26. годи ни живо та, био је и Алек
сан дар Ман дић, пред сед ник Саве та 
МЗ „Шима нов ци“.

– На овом месту нека да је била 
депо ни ја, неу ре ђен про стор. Од јед не 
такве повр ши не напра ви ли смо деч је 
игра ли ште, кутак, где ће се оку пља ти 
како деца, тако и њихо ви роди те љи, 
деке и баке који ће се у хла ду дрве ћа 
одма ра ти. То сва ка ко не би било 
могу ће без сарад ње Општи не Пећин
ци, МЗ Шима нов ци, Спорт ског саве за 
и јав них пред у зе ћа, роди те ља и деце. 
Стал но се тру ди мо да уна пре ди мо 
садр жа је и одр жа ва мо игра ли ште. 
Дра го нам је да се све више јавља ју и 
при вред ни ци, који желе да дони ра ју 
опре му“ – изја вио је Ман дић.

Број не шима но вач ке ком па ни је до 
сада су пока за ле висок ниво дру
штве не одго вор но сти, а мла ди Вик тор 
Дра ги че вић, који је поча сни пред сед

ник Деч јег игра ли шта „Пеђа Гајић“, 
захва лио се сви ма који су помо гли да 
ово деч је игра ли ште данас изгле да 
лепо, функ ци о нал но и без бед но.

– У име поро ди це Гајић и деце, која 
сва ко днев но дола зе на ово место да 
се игра ју и ужи ва ју и где запо чи њу 
нова при ја тељ ства и љуба ви, захва
љу је мо се Општи ни Пећин ци, Месној 
зајед ни ци Шима нов ци, Спорт ском 
саве зу „Раз вој спор то ва“ и Удру же њу 
жена Шима нов чан ке што су нам иза
шли у сусрет и омо гу ћи ли да наше 
игра ли ште заси ја пра вим сја јем. У 
име свих нас, пози ва мо све оне који 
дола зе на игра ли ште, да воде рачу на 
о њему, јер тиме чува мо успо ме ну на 
нашег Пеђу Гаји ћа  казао је Дра ги ће
вић.

Уру че њу дона ци је при су ство ва ла је 
и дирек то ри ца ОШ „Душан Јер ко вић 
Уча“ Жив ка Михић, која је том при ли
ком иста кла зна чај зајед ни штва, јер 
како је рекла јед ни без дру гих не 
може мо.

Удру же ње жена „Шима нов чан ке“ 
потру ди ле су се да овај дога ђај не 
про ђе без слат ких и сла них посла сти
ца за децу.

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

Пове ћа на видљи вост
осо ба са инва ли ди те том

Пово дом Међу на род ног дана осо ба са 
инва ли ди те том, 3. децем бра, пред став
ни ци Цен тра за соци јал ни рад „Пећин ци“ 
и пећи нач ког Црве ног крста посе ти ли су 
Днев ни бора вак за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју у Субо ти шту и дру
жи ли се са кори сни ци ма ове уста но ве. 

Како нам је рекла Биља на Јови чић, 
дирек тор ка Цен тра за соци јал ни рад, 
циљ посе те је био пове ћа ње видљи во
сти осо ба са смет ња ма у раз во ју у локал

ној зајед ни ци и поди за ње све сти гра ђа на 
о зна ча ју укљу чи ва ња ових осо ба у 
локал ну зајед ни цу.

– Ми се овом темом, нарав но, не бави
мо само на Међу на род ни дан осо ба са 
инва ли ди те том, већ током целе годи не, 
па су кори сни ци услу га Днев ног борав ка 
укљу че ни у број не мани фе ста ци је које 
орга ни зу ју наше обра зов не уста но ве, а у 
сарад њи са Општи ном Пећин ци и Тури
стич ком орга ни за ци јом наше општи не 

деца и мла ди из Днев ног борав ка се 
укљу чу ју и у кул тур не и тури стич ке мани
фе ста ци је, што их чини знат но видљи ви
јим за локал ну зајед ни цу – изја ви ла је 
Јови чић.

Биља на Јови чић је деци и мла ди ма на 
поклон доне ла сла не и слат ке про из во
де, а секре тар ка Црве ног крста Гор да на 
Коње вић им је уру чи ла мате ри јал који ће 
бити кори шћен у кре а тив ним ради о ни ца
ма.

САЈ АМ КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ НА СЕЛУ

Вече ром ске музи ке
15. децем бра

Завр шни кон церт у окви ру 5. Сај ма кул
ту ре мла дих на селу, који орга ни зу је Кул
тур ни цен тар „Пећин ци“ под покро ви тељ
ством Мини стар ства кул ту ре и инфор ми
са ња Репу бли ке Срби је и Општи не 
Пећин ци, биће у зна ку ром ске музи ке.

Цело ве чер њи кон церт инстру мен тал не 
ром ске музи ке одр жа ће се у четвр так, 15. 
децем бра у сали пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра са почет ком у 20.00 часо ва, а улаз 
на кон церт за све посе ти о це биће сло бо
дан. На кон цер ту ће насту пи ти два де се
ше сто го ди шњи вио ли ни ста Алек сан дар 
Бун чић из Пећи на ца са при ја те љи ма  
Алек сан дром Ацом Дими три је ви ћем (хар
мо ни ка), Боја ном Ста но је ви ћем (бас кон
тра) и Нена дом Јова но ви ћем Моцар том 
(кла ви ја ту ра), док је спе ци јал ни гост вече
ри вио ли ни ста Душан Мулић.

„Сајам кул ту ре мла дих на селу“ је кул
тур ноумет нич ка и обра зов на мани фе ста
ци ја наста ла је у годи ни када се обе ле жа
ва ло чети ри деце ни је посто ја ња и рада 
нај ве ће уста но ве кул ту ре у општи ни 
Пећин ци. Ове годи не публи ка је током 

јесе ни има ла при ли ке да ужи ва у књи жев
ној вече ри, позо ри шној пред ста ви и кон
цер ту духов не, сре мач ке и етно музи ке, а 
као кру на про јек та је вече посве ће но ром
ској музи ци.

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Уче шће у кре и ра њу 
бу џе та за 2023. 

По сле одр жа не по след ње сед ни це 
Оп штин ског ве ћа у Ин ђи ји, упу ћен је јав
ни по зив свим гра ђа ни ма ове срем ске 
оп шти не да узму уче шће у јав ној рас
пра ви о бу џе ту у де лу ка пи тал них ин ве
сти ци ја. Јав на рас пра ва се одр жа ва у 
пе ри о ду од 6. до 20. де цем бра. На кон 
то га би ће раз ма тра не све су ге сти је, 
на кон че га ће Оп штин ско ве ће утвр ди ти 
пред лог Скуп шти ни оп шти не Ин ђи ја, 
об ја сни ла је Сла ви ца Ђу ка но вић Мар ја
но вић, на чел ни ца Оде ље ња за прав не и 
скуп штин ске по сло ве Оп шти не Ин ђи ја.

– То је је дан отво ре ни са ста нак, где ће 
гра ђа ни ма би ти пред ста вљен сам на црт 
од лу ке о бу џе ту оп шти не Ин ђи ја за 
2023. го ди ну, од но сно, план ин ве сти ци ја. 
Са ста нак је за ка зан за сре ду, 14. де цем
бар са по чет ком у 10 ча со ва и ње му ће 
при су ство ва ти на чел ник Оде ље ња за 
при вре ду и фи нан си је об ја сни ла је 
на чел ни ца и до да ла да ће са стан ку 
мо ћи да при су ству ју гра ђа ни, струч на 
јав ност, чла но ви удру же ња те да мо гу 
по ста вља ти пи та ња и да ти пред ло ге и 
су ге сти је. М. Ђ.
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТА РА ПАЗО ВА

Реба лан си Финан сиј ских пла но ва 
Месних зајед ни ца

На 25. засе да њу локал ног 
пар ла мен та, које је одр жа но у 
скуп штин ској сали Беле згра
де у Ста рој Пазо ви у поне де
љак 5.децем бра, одбор ни ци 
су раз мо три ли 21 тач ку пред
ло же ног днев ног реда. Раз мо
тре ни су и већи ном гла со ва 
усво је ни реба лан си Финан сиј
ских пла но ва за 2022. годи ну 
свих десет Месних зајед ни ца 
у општи ни Ста ра Пазо ва.

Сагла сност је дата и на 
реба ланс Финан сиј ског пла на 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Ста ра Пазо ва, Дома 
здра вља „Др Јован Јова но вић 

Змај“, Црве ног крста Ста ра 
Пазо ва, Цен тра за кул ту ру, 
Народ не библи о те ке „Доси теј 
Обра до вић“, Цен тра за соци
јал ни рад, ПУ „Радост“ и ПУ 
„Поле та рац“ за 2022. годи ну.

На сед ни ци се нашао и 
изве штај о раду Општин ске 
упра ве Општи не Ста ра Пазо
ва за 2021. годи ну. Одбор нич
ка пита ња су пре да та у писа
ној фор ми. На овој сед ни ци 
при су ство ва ло је 40 одбор ни
ка и одбор ни ца, од укуп но 53 
акту ел ног скуп штин ског сази
ва. 

Д. Г.

У ЦЕН ТРУ ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД „СТА РА ПАЗО ВА“

Успе шно завр шен про је кат
„Ста рај мо се зајед но“

Про је кат Цен тра за соци
јал ни рад „Ста ра Пазо ва“ под 
нази вом „Ста рај мо се зајед
но“ реа ли зо ван у прет ход них 
пет месе ци био је фоку си ран 
на уна пре ђе ње ста ра тељ ске 
зашти те мла дих, одра слих и 
ста ри јих лица у општи ни Ста
ра Пазо ва. Ова циљ на гру па 
је пре по зна та као осе тљи ва, 
услед недо стат ка потреб них 
услу га, тако да је циљ про јек
та био уна пре ђе ње ква ли те та 
живо та лица која су под ста
ра тељ ском зашти том и подр
шка ста ра те љи ма,  обја сни ла 
је Даја на Костић, коор ди на тор 
про јек та на три би ни пово дом 
њего вог завр шет ка.

– Ради ли смо на два нивоа. 
Један са ста ра те љи ма и роди
те љи ма, који има ју про ду же но 
роди тељ ско пра во, и има ли 
смо дру гу гру пу где су били 
шти ће ни ци и деца која има ју 
про ду же но роди тељ ско пра
во, каже Даја на Костић. 

Са ста ра те љи ма  се ради ло 
еду ка тив но,  кроз днев нооку
па ци о не актив но сти и међу
соб но упо зна ва ње, јед ном 
недељ но су била пре да ва ња 
лека ра, прав ни ка,  пси хо ло га, 
а за шти ће ни ке су орга ни зо ва
не ради о ни це црта ња, руч ног 
рада, посе та библи о те ци... 

– Шти ће ни ци ма је било 
нај ва жни је дру же ње, а роди
те љи ма и ста ра те љи ма раз
вој разних вешти на, посеб
но нена сил не вер бал не и 
невер бал не  кому ни ка ци је, 
али мно го им је зна чи ло и то 

што њихо ва сада већ одра
сла деца, про ве ду по неко
ли ко сати недељ но са сво
јим вршња ци ма и дру га чи јем 
амби јен ту, те се кући вра ћа ју 
са новим иску стви ма, рекла је 
Зор ка Јутрић,  јед на од роди
те ља.

Рада Жугић, дирек тор ка 
ЦСР, на завр шној три би ни 
je изра зи ла задо вољ ство са 
још јед ним успе шним про јек
том, који је реа ли зо ван под 
покро ви тељ ством Покра јин
ског секре та ри ја та за соци
јал ну поли ти ку,  демо гра фи ју 
и рав но прав ност поло ва, а 
овом дога ђа ју је при су сто ва ла 
и Јолан да Коро ра, помоћ ни
ца покра јин ског секре та ра за 
соци јал ну поли ти ку.

– Ово је био један одли чан 
про ја кат на радост свих нас. 
Покра јин ска вла да, одно сно, 
ресор ни секре та ри јат је помо
гао са мил ли он и две ста хиља
да дина ра и увек ћемо бити ту 
за све оне, који желе да раде, 
који желе да поме ра ју гра ни це 
и да овај свет у коме живи мо 
место учи мо бољим за живот, 
каза ла је Јолан да Коро ра.

Про јек ти у циљу побољ ша
ња усло ва живо та осо ба са 
посеб ним потре ба ма, осо ба ма 
са инва ли ди те том увек наи ла
зе и на подр шку општи не Ста
ра Пазо ва, нагла си ла је Ната
ша Милић Милаш, помоћ ни ца 
пред сед ни ка Општи на Ста ра 
Пазо ва.

– Циљ је да се и људи који 

има ју поте шко ће и раз во ју 
осе ћа ју као рав но прав ни чла
но ви дру штва. Општи на Ста ра 
Пазо ва дуги низ годи на сара
ђу је са Цен тром за соци јал
ни рад и то вео ма успе шно, а 
поред овог про јек та подр жа но 
је мно го дру гих слич них овом, 
иста кла је Ната ша Мићић. 

Све актив но сти су има ле 
пози ти ван ефе кат на кори
сни ке. Осмех и загр љај при 
сва ком новом сусре ту су 
нешто нај дра го це ни је и зато 
је наста вак истих  и  осни ва ње 
Днев ног борав ка за лица са 
инва ли ди те том и смет ња ма у 
раз во ју на тери то ри ји општи
не Ста ра Пазо ва жеља свих 
акте ра про јек та. 

З. К.

Са три би не
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ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ ЗА МИ ТРОВ ЧАН КУ АЛЕК САН ДРУ ДИ НИЋ

При ку пље но 600.000 ди на ра

По пу лар ни пе ва чи Ра
да Ма ној ло вић, „Ама де ус 
бенд“, Па вле Де ја нић, Са
ва Ву ко вић, за тим, Дра ган 
Ве се ли но вић и Иван Ку кољ 
Ку ки, ми тро вач ки са став 
„Бек стејџ“, као и су гра ђа ни
ма до бро по зна ти из во ђа чи 
из клу бо ва Де јан Ба ју но вић, 
диџеј Ла ћа, на сту пи ли су 
на ху ма ни тар ном кон цер ту 
у Срем ској Ми тро ви ци. Про
стор је усту пи ла ми тро вач
ка ди ско те ка „Нокс“ у сре ду, 
7. де цем бра. При ку пље но је 
600.000 ди на ра.

– Ми тро ви ца је драг град, 
али кад сам чу ла при чу ове 
де вој ке, све ме је мно го по
тре сло. На ро чи то ко ли ко се 
љу ди бо ре, по себ но Алек
сан дри на ро ђе на се стра. На 
све то сам вр ло осе тљи ва. 
По ла зим од се бе, јер и ја 
имам се стру. На рав но да сам 
се ода зва ла овој ак ци ји и по
треб но је то ди ћи на мно го 
ви ши ни во и алар ми ра ти све 
пе ва че, по ли ти ча ре и та ко 

да ље, из ја ви ла је Ра да Ма
ној ло вић.

Мла да Ми тров чан ка има 
27 го ди на и бо ри се са зло
ћуд ним ту мо ром на мо згу. 

– Ни сам оче ки ва ла ова
кав од зив на ших су гра ђа на и 
ствар но сам од ср ца за хвал
на сва ком по је дин цу и пред
у зет ни ку ко ји су на би ло ко ји 

на чин да ли до при нос, ре кла 
је Алек сан дри на се стра, На
та ша Ди нић, Алек сан дри на 
се стра.

За Алек сан дри но ле че ње 
је по треб но око 200.000 евра, 
а до са да је при ку пље но 80 
од сто су ме.

– Не бих да по на вљам кли
ше да на ше ма ло не ком зна

чи мно го, али кад до ђе „ста
ни –па ни“, ви ди мо да су сви 
кли шеи ве ли ке исти не. Дра го 
ми је да мо гу по мо ћи и увек 
ћу се ода зва ти, јер знам ко ли
ко је стра шно и те шко ка да је 
слам ка оно за шта хва та мо, 
по ру чио је Па вле Де ја нић.

Ње го во ми шље ње де ли и 
Са ва Ву ко вић, али и „Ама де
ус бенд“.

– Љу бав је бит на. Ма ло 
смо је из гу би ли, али ми слим 
да се вра ћа мо по но во то
ме, да бу де мо љу ди, сма тра 
Алек сан дар Ста ни ми ро вић 
из „Ама де ус бен да“.

Кон церт су ор га ни зо ва
ли Ми тро вач ка гим на зи ја и 
Алек сан дри на по ро ди ца уз 
по моћ при ја те ља и дру гих 
до на то ра. На ступ је по чео 
мо ли твом „Оче наш“ ко ју је 
го во рио ве ро у чи тељ Сте фан 
Не дић, ис пред ор га ни за то ра. 

Сва ко ко же ли да по мог
не мо же учи ни ти то сла њем 
СМС по ру ке са са др жа јем 
1360 на 3030. А. Д.

Ра да Ма ној ло вић На та ша Ди нић

Ху ма ни тар ни кон церт

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

Но ве кан те и кон теј не ри
Пред сед ни ца оп шти не Бе о чин 

Би ља на Јан ко вић пот пи са ла је де ве
тог де цем бра уго вор о до де ли но ве 
опре ме за са ку пља ње и ре ци кла жу 
ко му нал ног от па да ко ју је оп шти ни 
Бе о чин омо гу ћио По кра јин ски се кре
та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту 
жи вот не сре ди не.

Бе о чин је та ко до био 230 кан ти за 
ко му нал ни от пад за пре ми не од по 
120 ли та ра и 6 кон теј не ра за пре ми
не 1100 ли та ра ко ји су усту пље ни на 

ко ри шће ње Јав ном ко му нал ном 
пред у зе ћу „Бе о чин“.

– Но ве кан те и кон теј не ри ко ји ма 
од да нас рас по ла же мо ће у ве ли кој 
ме ри до при не ти ра ду на шег ко му
нал ног пред у зе ћа јер сви има мо 
за јед нич ки циљ и же љу да нам ули
це бу ду чи сти је и уред ни је као и да 
гра ђа ни ма омо гу ћи мо бо ље усло ве 
за од ла га ње сме ћа.“, ис та кла је 
пред сед ни ца Јан ко вић.

Оп шти на Бе о чин
Пот пи си ва ње уго во ра
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НАРОД НА КУХИ ЊА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Пове ћа ње бро ја 
кори сни ка

У Срем ској Митро ви ци Народ на кухи ња функ ци о ни ше 
током целе годи не

По пола век не хле ба и пола литра 
топлог, кува ног обро ка, око 280 кори сни
ка Народ не кухи ње у овом тре нут ку, 
дола зи сва ког рад ног дана. У Црве ном 
крсту у Срем ској Митро ви ци кажу да се 
дистри бу ци ја хра не ради на пет пунк то
ва, увек у исто вре ме и да је порас тао са 
хлад ним дани ма и број кори сни ка. Оче
ку је се да ће тај број расти наред них 
месе ци, све до про ле ћа, када поч ну 
сезон ски посло ви, када већи на кори сни
ка про на ђе запо сле ње.

– У Срем ској Митро ви ци Народ на 
кухи ња функ ци о ни ше током целе годи
не. Ове годи не смо више пута били у 
могућ но сти да уз обро ке кори сни ци ма 
пру жи мо и све же воће и повр ће. Све то 

захва љу ју ћи нашим дона то ри ма из гра
да, али и Бан ци хра не Вој во ди не, каже 
Татја на Јован че вић, секре тар митро вач
ког Црве ног крста.

Како живот наве де чове ка да мора да 
тра жи помоћ за пар че и хле ба и мало 
хра не? Љиља на Фили по вић сва ко днев
но са сво јом бебом дола зи у Народ ну 
кухи њу. Живи сама, дете нема ко да при
чу ва, а она је пре поро ђа ја ради ла, 
међу тим, дошли су здрав стве ни про бле
ми.

– Опе ри са на сам, а имам и малу бебу. 
Нас две мора мо да дола зи мо у Народ ну 
кухи њу, ја сада не могу да радим и зара
дим новац. Народ на кухи ња нам сви ма 
доста зна чи, каже Љиља на. 

О важно сти посто ја ња Народ не кухи
ње, све до че мно ги, један од њих је и 
Мило рад Игња то вић, који сва ког дана 
пешке дола зи из Сала ша Ноћај ског. 

– Седам кило ме та ра тамо и седам 
кило ме та ра назад. Ето, про ве трим плу
ћа и про тег нем ноге. Немам спе ци јал них 
при мед би на обро ке. Про сеч ног су ква
ли те та. Живим са сином, он је запо слен, 
али сва ко бри не о себи, одво је ни смо. Ја 
имам мини мал ну пен зи ју из Босне и 
Хер це го ви не, тако да ми зна чи да не 
морам купо ва ти барем хлеб сва ког дана.

За дома ћин ства у сели ма, где чла но ви 
нису у могућ но сти да редов но дола зе, 
као што су ста рач ка дома ћин ства, 
дистри бу и ра ју се ланч паке ти. С обзи
ром на то  да је цена намир ни ца зна чај
но већа, у току су пла но ви за набав ке за 
наред ну годи ну, да се обез бе де сред
ства како би испо ру ка хра не била и 
даље кон ти ну и ра на, али и у довољ ним 
коли чи на ма.

А. Дра жић
Татја на Јован че вић

Пункт Народ не кухи ње

СТА РА ПАЗО ВА

До лета 15 нових 
игра ли шта за децу

Роди те љи и сугра ђа ни су инси сти ра ли 
на изград њи нових игра ли шта за децу, јер 
су ста ра већ дотра ја ла и оште ће на. Локал
на само у пра ва је послу ша ла апел и напра
ви ла план да сва ко место у ста ро па зо вач
кој општи ни доби је нови про стор за игра ње 
како би деца у нај ско ри јем пери о ду могла 
да ужи ва ју у њему. У сва ком месту у Општи
ни ће бити бар по јед но игра ли ште док ће у 
већим мести ма бити и по три или чети ри. У 
пар ку у Ста рој Пазо ви је игра ли ште пот пу
но завр ше но, у току је изград ња и на оста
лим пла ни ра ним лока ци ја ма а на про ле ће 
се наста вља ју радо ви.

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва Ђор
ђе Ради но вић иста као је да је јед на ко зна
чај но то што се сви еле мен ти који посто је у 
пар ки ћу про из во де упра во у Ста рој Пазо ви 
и поно сан је што су их пазо вач ки при вред
ни ци напра ви ли. 

У пла ну је да се изгра ди од 12 до 15 игра
ли шта до лета 2023. годи не у који ма ће сва 
деца са тери то ри је Општи не моћи сва ко
днев но да се игра ју. Ово је још јед на у низу 
нео п ход них инве сти ци ја локал не само у
пра ве у који ма се посеб на пажња посве ћу је 
нај мла ђим сугра ђа ни ма. 

ИНЂИ ЈА 
Отва ра ње
кли за ли шта

При во де се кра ју радо ви на поста вља
њу кли за ли шта у цен тру Инђи је (код сата). 
Како су иста кли пред став ни ци Уста но ве 
„Спорт ски цен тар“, све ча но отва ра ње 
зака за но је за петак, 16. децем бар у 18.00 
часо ва. На отва ра њу, тра ди ци о нал но ће 
бити орга ни зо ва на вели ка жур ка на леду 
уз пра те ће садр жа је у виду све тло сних 
ефе ка та и музи ке уз неза о би ла зан ватро
мет. 

Пре ма речи ма Или је Трбо ви ћа, дирек то
ра Уста но ве „Спорт ски цен тар“, спре ма ју 
се изне на ђе ња за нај мла ђе али оче ку је се 
и вели ки број кли за ча, као и прет ход них 
годи на.

– Кли за ли ште ће бити доступ но као и 
увек сва ког дана и деца ће по мини мал ној 
цени од 150 дина ра моћи да кори сте кли
заљ ке и услу ге кли за ли шта рекао је Трбо
вић.

Он је додао да је заин те ре со ва ност нај
мла ђих ста нов ни ка те срем ске општи не 
све већа, те да се у сезо ни про да и до 15 
хиља да кара та.

– Деца воле бора вак на кли за ли шту и 
одлу ка чел них људи наше општи не је да 
уме сто доче ка и кон це ра та, деца бора ве 
на отво ре ном. Кли за ли ште ће бити отво
ре но до првог викен да у фебру а ру сле де
ће годи не а уз редов не актив но сти пла ни
ра мо и шко лу кли за ња исти че дирек тор 
Уста но ве „Спорт ски цен тар“.

Он је наја вио да ће ове годи не бити при
сут ни и инструк то ри кли за ња.

– Сва ко дете ће има ти и ове годи не при
ли ку да нау чи да кли же, уко ли ко већ не 
зна. У томе ће им помо ћи инструк то ри које 
ћемо обез бе ди ти и ове кли за ли шне сезо
не. Потру ди ће мо се да увр сти мо што више 
садр жа ја за децу како би им бора вак био 
још при јат ни ји.

М. Ђ.
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АЛПИ НИ СТА ГОРАН ФЕР ЛАН

Шта ћемо ради ти у живо ту
– само је наш избор

О свом зани мљи вим и опа сним аван
ту ра ма испу ње ном живо ту гово рио је 
позна ти рум ски алпи ни ста Горан Фер лан. 
Њего во пре да ва ње „Тра жио сам свој пут“ 
је упри ли че но у окви ру обе ле жа ва ња 14. 
годи не посто ја ња Рота ри клу ба Рума. Пре
ма њего вим речи ма, како ћемо живе ти свој 
живот, искљу чи во је пита ње нашег избо ра.  

– Неко ће цео живот седе ти у кан це ла
ри ји и ого ва ра ти оног из сусед не кан це ла
ри је, неће  ради ти ништа,  држа ће ноге у 
лаво ру, у кафа ни игра ти шах...  А ово је мој 
живот. Рођен сам и живим у овом гра ду и 
оба ве за ми је да испри чам  како сам успео 
да скло пим све сво је коц ки це и да дожи
вим нешто што испу ња ва мој живот, став 
је Гора на Фер ла на, који дода је да, можда 
неће има ти већу кућу од ком ши ји не или 
бољи ауто мо бил, али су душа или  дух 
нешто што нико не може да му оду зме.

Фер лан каже да није имао посе бан 
мотив када је 1996. годи не први пут кре нуо 
у Инди ју. 

– Мој мотив  није био  алпи ни зам, то 
је био Тибет, мисти ци зам Хима ла ја, зен 
буди зам, хин ду и зам, тао и зам, јер сам као 
кли нац читао о све му томе, исто ри ју фило
зо фи је Инди је. Нисам тра гао за пења њем, 
већ за неким реше њем сво је живот не при
че коју сам као кли нац сред њо шко лац и 
сту дент про у ча вао и при ку пљао инфор ма
ци је. Желео сам да видим где је тај Јети, 
где су ти мана сти ри у Хима ла ји ма, рекао 
је Фер лан.

Међу тим, тамо се сусрео са стран ци ма, 
пла ни на ри ма и први пут видео Еве рест и 
поми слио зашто и ја не бих то могао да 
ура дим?

Пого то во, што су физич ке пре ди спо
зи ци је посто ја ле, а и бавио се спо р том и 
трча њем мара то на.

Ова кви поду хва ти су ску пи, па је Горан 
нашао исто ми шље ни ка Дра га на Јаћи мо
ви ћа са којим је сле де ћих шест годи на 
осва јао иза зов не пла нин ске врхо ве широм 
све та. 

– Све оста ло је исто ри ја. Вре ме ном сам 
учио како да будем горе, да поку шам да 
три месе ца оста нем у сне гу и леду. Као 
да ми је  лепо, а мени је било мука, коли
ко сам пута себи рекао шта радим у овој 
заби ти, смр за вам се док дру ги у кафи
ћу пију пиво и гле да ју дру ге жене. Тамо 
нема ни фло ре ни фау не, тек поне ка пти
ца до 7.000 мета ра. Нема зву ка, мали 
број људи, чујеш само неког ко се окре ће 
у вре ћи за спа ва ње или ко се нака шље, 
при се ћа се тих иза зов них и тешких вре
ме на Фер лан.

А о осва ја њу врхо ва исти че  да није 
фер да он каже да је осво јио неки врх.

 –  Пла ни на ми је дозво ли ла да ја дођем 
испод ње и да поку шам да се поп нем, 
није исто осво ји ти је. Нај ви ши врх на који 
сам се попео је Евер сет /8.848 мета ра/ 
, али по мени, нај леп ши врх на који сам 
се попео је Ама Даблам, хима лај ски врх 
виси не 6.812 мета ра. Он је тех нич ки изу
зет но тежак за осва ја ње и те 1999. годи не, 
када смо Дра ган и ја дошли у под нож је, 
рекао сам „ја морам ићи у неку цркву кад 

се вра тим, при ча Фер лан.
Горан Фер лан данас више не осва

ја пла нин ске врхо ве, али има лицен цу, 
захва љу ју ћи којој може да води људе до 
виси на и пре ко 5.000 мета ра. 

– Радим тре кинг по Хима ла ји ма као 
тури стич ки водич пре ко јед не аген ци је.  
То су туре да тури сти дођу у Кат ман ду где 
про ве ду дандва у под нож ју и онда хода
мо неко ли ко дана на Хима ла ји ма.  Има мо 
кући це поред пута где спа ва мо и пеша чи
мо неко ли ко сати днев но, то ради мо два 
пута годи шње. То ми је сада неки „вен
тил“, гово ри о сво јој сада шњо сти и живо ту 
позна ти рум ски алпи ни ста.

Он дода је да је, када је раз ми шљао о 
сво јој будућ но сти, ода брао да поно во иде 
на Хима ла је, где је био 18 пута. 

– Рекао сам себи  идем још који пут. 
Ту посто ји неки мисти ци зам, то ме веже и 
тиме се сада бавим, рекао је на кра ју при
че о свом иза зов ном и узбу дљи вом живо
ту Горан Фер лан, живо ту и одлу ка ма које 
га и даље вежу за Хима ла је.

С. Џаку ла

Горан Фер лан на пре да ва њу

Горан Фер лан на Хима ла ји маГоран Фер лан на Ама Дабла му
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БИВ ША СПОР ТИ СТКИ ЊА ЗБОГ ЂО КО ВИ ЋА ПРЕ ЖИ ВЕ ЛА ИН ФАРКТ

У жи во ту ме је ди но др жи
да упо знам мог Но ле та

Ми тров чан ка Пе тра Бе сер
ме њи (82), но си лац нај ви ших 
од лич ја у ама тер ском спор ту, 
пре че ти ри го ди не до жи ве ла 
је ин фаркт гле да ју ћи меч  
Ђо ко вић  Фе де рер и по 
са ве ту ле ка ра ви ше не сме 
да пра ти свог  идо ла!  Али, 
ба ка не пре ста је да се мо ли 
за штит ни ку по ро ди це Све том 
Ни ко ли, а је ди на же ља јој је 
да лич но упо зна Но ле та!

– Нај ви ше на све ту це лом 
во лим да гле дам ле ген ду 
на шу и наш по нос Но ле та! То 
ми је нај ве ћа сре ћа у овим 
мо јим по зним го ди на ма жи во
та.  Све ње го ве ме че ве до  
пре че ти ри го ди не  сам од гле
да ла,  а  пред  сва ки  меч  
исти ри ту ал ис по шту јем 
по мо лим се Бо гу и мо јој 
кр сној сла ви Све том Ни ко ли 
за ње гов успех и здра вље, 
као и здра вље ње го ве див не  
по ро ди це, при ча нам ба ка 
Пе тра у со би пу ној Но ле то
вих фо то гра фи ја, али и 
ње них спорт ских од лич ја са 
број них так ми че ња.

Пра ти ла  је ба ка свог 
љу бим ца ре дов но пре ко  ТВ 
при јем ни ка све до  тог  коб
ног 9. ок то бра 2018. го ди не. 
Гле да ју ћи  Но ле тов окр шај  
на те ни ском те ре ну са Фе де
ре ром ка да је по чео да гу би, 
то ли ко се по тре сла да  је 
до жи ве ла ин фаркт!

Сва сре ћа, те је бр зом 
ин тер вен ци јом ми тро вач ке 
Хит не по мо ћи, ко ја је сти гла 

по њу на ћер кин по зив, пре
не та у Ин сти тут у Срем ској 
Ка ме ни ци, где  је  од мах  
успе шно опе ри са на. Али,  
ле ка ри су јој за бра ни ли да 
гле да ме че ве свог љу бим ца 
због  ви со ког ри зи ка по ње но 
ср це!

– Ка да сам у бол нич кој 
со би од ле ка ра чу ла да је мој 
љу би мац ипак по бе дио 
Фе де ре ра мо јој сре ћи ни је 
би ло кра ја!  То ми је пу но зна
чи ло као по др шка за мој опо
ра вак и оздра вље ње. Исти
на, не смем да га да ље гле

дам пре ко ТВa, али се  при
др жа вам свог ри ту а ла и увек, 
пред сва ки меч по мо лим Бо гу 
и  за штит ни ку на ше по ро ди
це Све том Ни ко ли за мог 
Но ле та.  Не мам ви ше сно ва, 
не мам ви ше же ља, мој жи вот 
се при вео кра ју, пре два  
ме се ца на пу ни ла сам 82 
го ди не, ка же ба ка На на, ка ко 
је род би на и ком ши је од 
ми ља зо ву.

 Има ла  је, ве ли,   те жак, 
али леп и ис пу њен жи вот,  
до брог му жа, дво је злат не 
де це,  успе хе на спорт ском 
пла ну. 

Као  ве те ран ка, осва ја ла  је  
пр ва  и  дру га ме ста у др жа ви 
на Рад нич ким спорт ским 
игра ма у ма ра то ну, а ка сни је 
у пу ца њу из ва зду шне пу шке.   
Ба кин  жи вот пра те  и  број на 
ху ма на де ла,  спа са ва ње 
љу ди и жи во ти ња из по жа ра 
и по пла ва,  као и ду го го ди
шње   во лон тер ско  ан га жо
ва ње  у ми тро вач ком Цр ве
ном кр сту  на  при хва та њу  и  
збри ња ва њу  из бе гли ца  из  
рат них под руч ја 1990. го ди
не. 

– Ни чег ми ни је жао, са мо 
ми је јед на же ља оста ла да 
мог Но ле та  лич но упо знам,  
овом при ли ком  по зи вам га 
да  нам у го сте до ђе  у наш  
ле пи Срем,  у на шу  Срем ску 
Ми тро ви цу, да упо зна јед ну 
ба ку  ко ја га, по ред мо је де це, 
нај ви ше во ли!

Нар ци са Бо жић

Петра Бесермењи

ПО ЖА Р У ШИ МА НОВ ЦИ МА

Настрадао брачни пар
Брач ни пар Ју ли ја на А. (85) и Ни ко дин 

А. (87) из Ши ма но ва ца на стра да ли су у 
по жа ру ко ји је у че твр так, 8. де цем бра 
за хва тио њи хо ву по ро дич ну ку ћу. Шта је 
узрок по жа ра, тре ба ло би да утвр ди 
да ља ис тра га али пре ма не зва нич ним 
ин фор ма ци ја ма прет по ста вља се да је 
пећ у ко тлар ни ци, где су и на ђе на два 
бе жи вот на те ла. 

Ку ља ње ди ма из ку ће опа зи ле су ком
ши је, ко је су и по зва ле ва тро га сце. Ка ко 
су ре кли за наш лист, јед на од ком ши ни
ца, зна ју ћи да су уну тра две ста ри је 
осо бе, ус пе ла је да уђе уну тра и из ве де 
на по ље Ју ли ја ну, али се ба ка вра ти ла 
по де ду у ко тлар ни цу где се нај ве ро ват
ни је угу ши ла од ди ма. 

Ва тро га сна је ди ни ца ве о ма бр зо је 

сти гла на ме сто не сре ће и ло ка ли зо ва
ла ва тру, али на жа лост и про на шла два 
те ла. За брач ни пар, ко ји је жи вео ду го 
го ди на сам, ком ши је из ули це где се 
де си ла тра ге ди ја, има ју са мо ре чи хва
ле, ка жу да су би ли ве ли ки љу ди, ин те
лек ту ал ци, те да је би ло ми ли на раз го
ва ра ти са њи ма.

– Око 11 ча со ва, тог коб ног да на, мо ја 
се су пру га чу ла са Ју ли ја ном. Ре кла јој 
је да Ни ко дин тре ба да иде на при ват ну 
кли ни ку да опе ри ше ка та рак ту и они су 
оти шли та мо. Шта се по сле де си ло, не 
зна мо, са мо смо око 16 ча со ва чу ли 
си ре ну хит не по мо ћи, па ва тро га сна 
во зи ла  при ча ком ши ја М.М, ко ји ка же 
да су се стал но дру жи ли са на стра да
лим брач ним па ром.

Ка ко го во ре ком ши је из ове ули це 
брач ни пар, до се лио се из Бо ра у Ши ма
нов це осам де се тих го ди на. Ту су ку пи ли 
плац, а по сле по ди гли ку ћу, за де ду 
ми сле да је био ин жи њер ру дар ства, 
док за ба ку ка жу да је ра ди ла у ад ми ни
стар ци ји руд ни ка. Обо је су би ли пен зи о
не ри.

– Они има ју си на ко ји жи ви у Зе му ну, 
до ла зио је ре дов но оби ла зио ро ди те
ље. Ту тра ге ди ју ни ко ни је мо гао ни да 
на слу ти, ја ко нам је жао што смо из гу би
ли див не ком ши је ка же јед на од ком ши
ни ца из ове ули це.

На кон оба вље ног уви ђа ја бе жи вот на 
те ла, пре не та су на об дук ци ју, где ће 
би ти утвр ђен та чак узрок и вре ме смр ти.

С. Ко стић
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Глав ни пре трес бив шем при пад ни
ку МУПа Срби је Дра же ну Лети ћу (50) 
из Срем ске Митро ви це, про тив којег је 
тужи ла штво поди гло опту жни цу за шпи
ју ни ра ње за Сигур но снооба ве штај ну 
аген ци ју Хрват ске (СОА), те да је обез
бе дио лажне доку мен те којим је Бра ни
мир Гла ваш поку шао да спре чи истра гу 
про тив себе, 8. децем бра није одр жан 
у Вишем суду у Срем ској Митро ви ци. 
Раз лог одла га ња је то што се заме ник 
јав ног тужи о ца раз бо лео, па ће се Летић 
тек почет ком сле де ће годи не поја ви ти 
на опту же нич кој клу пи.

Прво сте пе ном пре су дом Вишег суда 
Летић је био осу ђен на пет годи на затво
ра, али је Апе ла ци о ни суд у Новом Саду 
уки нуо и посту пак вра тио на поче так.  
Како кажу у Вишем суду, сада су у овом 
суд ском про це су спо је на два пред ме та, 
па ће се поред Лети ћа суди ти и Нико ли 
Кај ки ћу (48), који је у вре ме поди за ња 
опту жни це био инспек тор у Оде ље њу 
за теро ри зам и екс трем но наси ље у 
Поли циј ској упра ви Вуко вар скосрем

ској, као и пред сед ник Наци о нал ног 
син ди ка та поли ци је Хрват ске. Кај кић је 
имао фор ми ра ну сарад нич ку мре жу за 
при ку пља ње оба ве штај них инфор ма ци
ја, за врбо ва ње лица са ових про сто ра 

за сарад њу са хрв та ским пра во су ђем, 
као и за дола же ње до доку мен та ци је 
која би била зло у по тре бље на у спољ но
по ли тич ке свр хе у циљу дис кре ди та ци је 
Срби је. 

Летић је ухап шен 13. јула 2019. годи
не у међу на род ној поли циј ској акци ји 
Срби је, Хрват ске, Чешке и Швај цар ске 
и то као члан кри ми нал не гру пе Мај кла 
Доко ви ћа, чија је орга ни зо ва на гру па 
поку ша ла да про кри јум ча ри 600 кило
гра ма кока и на вред ног око 18 мили о на 
евра из Уру гва ја у Швај цар ску. 

Дра жен, који је био познат у кри ми
нал ним миље и ма током истра ге коју 
је води ла Без бед но сноинфор ма тив на 
аген ци ја, дошло се до дока за да је шест 
годи на радио за хрват ску оба ве штај
ну слу жбу и то за нов ча ну надо ка на ду. 
Током истра жних рад њи, БИА је при ку
пи ла подат ке да је Летић по нало зи ма 
при пад ни ка хрват ских  без бед но сних и 
поли тич ких струк ту ра у Срби ји при ку
пљао оба ве штај не инфор ма ци је и пре
но сио их СОА.  С. Костић

У ВИШЕМ СУДУ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ОДЛО ЖЕН ГЛАВ НИ ПРЕ ТРЕС ЗБОГ ШПИ ЈУ НА ЖЕ

На опту же нич кој клу пи
тек сле де ће годи не

Кај кић је оба вљао и функ ци ју шефа 
„Истра жног тима за рат не зло чи не“, 
који су зајед нич ки фор ми ра ли МУП 
Хрват ске, Држав но одвјет ни штво 
Хрват ске (ДОРХ) и Сигур но снооба ве
штај на аген ци ја Хрват ске, ради понов
ног покре та ња истра жних рад њи у вези 
са рат ним зло чи ни ма, почи ње ним про
тив лица хрват ског поре кла у пери о ду 
гра ђан ског рата у Хрват ској, а наро чи то 
у слу ча је ви ма који су већ окон ча ни пра
во сна жним пре су да ма Посеб ног оде
ље ња за рат не зло чи не Окру жног суда 
у Бео гра ду, тада је нај ви ше кори стио 
Лети ћа у оба ве штај не свр хе.

Рат ни зло чи ни

ПО НИ ШТЕ НА ПР ВО СТЕ ПЕ НА ПРЕ СУ ДА ЗА ОТ МИ ЦУ ТА ДА ТРИ НА Е СТО ГО ДИ ШЊЕГ 
ДЕ ЧА КА ИЗ СТА РЕ ПА ЗО ВЕ

Про гла ше ни кри вим, по но во 
на оп ту же нич кој клу пи

Апе ла ци о ни суд у Но вом Са ду, по ни
штио је пр во сте пе ну пре су ду Ви шег 
су да у Срем ској Ми тро ви ци, по ко јој су 
Мар ко (57), Ла зар (21), Ни ко ла (19) 
Јо ви шић и Алек са Мр ђа (21) из Ста ре 
Па зо ве про гла ше ни кри вим због кри вич
ног де ла от ми ца ма ло лет ног Пе тра 
Ми тро ви ћа (15) из Ста ре Па зо ве. От ми
ца де ча ка ко ја је по ди гла це лу Ср би ју, 
тре ба ла би да до би је епи лог на по но
вље ном су ђе њу, ко је се оче ку је у мар ту 
2023. го ди не.

По чет ком фе бру а ра ове го ди не Ви ши 
суд у Срем ској Ми тро ви ци је осу дио на 
укуп но  28 го ди на за тво ра че твор ку, ко ја 
је би ла про гла ше на кри вим за от ми цу 
та да три на е сто го ди шњег де ча ка. И то 
Мар ка на 10 го ди на за тво ра, Ла за ра на 
се дам, Алек су шест и нај мла ђег Јо ви
ши ћа, ко ји је у вре ме кри вич ног де ла 
био ма ло ле тан на пет го ди на ма ло лет
нич ког за тво ра. Ка ко је та да ре кла су ди
ја Ми ли ца Цве јић обра зла жу ћи пре су ду, 
то ком овог суд ског про це са утвр ђе но је 
да су окри вље ни из вр ши ли кри вич но 
де ло ко је им се ста вља на те рет, да су 
би ли све сни шта ра де, те да су на тај 
на чин хте ли да при ба ве ма те ри јал ну 
ко рист од ро ди те ља јер спа да ју у имућ
не по ро ди це у Ста рој Па зо ви.

На кон чи та ња пре су де, су ди ја Цве јић 
освр ну ла се и на из ја ве окри вље них 
ко је су да ли у сво ју од бра ну, те на ве ла 
да је Мар ко ва нео сно ва на, да ни је при
знао из вр ше ње овог кри вич ног де ла, 
али га је Ми тро вић пре по знао као из вр
ши о ца. Ње гов ста ри ји син Ла зар, ко ји је 
при знао кри ви цу, бра нио се да је до шло 
до не спо ра зу ма, што је суд ско ве ће 
од ба ци ло ове тврд ње. 

– Алек са је то ком су ђе ња ме њао сво ју 
из ја ву, да би ре као да се слу чај но на шао 
са Мар ком. Суд је од ба цио те на во де, 
као и Ни ко ли не, јер је ње гов ДНК про на
ђен код оште ће ног ре кла је при ли ком 
из ри ца ња пре су де су ди ја Цве јић, а он да 
до да ла да је Мар ко ви ше стру ки по врат
ник, Ла зар до са да ни је био осу ђи ван, 
док су Алек си из ре че не две вас пит не 
ме ре, а нај мла ђи Јо ви шић већ има 

не ко ли ко кри вич них де ла са еле мен ти
ма на си ља.

Суд ско ве ће утвр ди ло је да је окри
вље на че твор ка ма ло лет ног Пе тра 
др жа ла у за то че ни штву 20 са ти и да је 
би ло пи та ње ка да ће тра жи ти но вац.

– Они су хте ли да от му и Пе тро вог 
ста ри јег бра та Алек сан дра, али ни су 
ус пе ли у то ме, јер им је циљ био да 
из ну де од по ро ди це Ми тро вић што ве ћи 
от куп. Гле да ју ћи сли ке про сто ри је у 
Бе ле ги шу, ви ди се да су они све то пла
ни ра ли. Де ча ка су ве за ли за не ку спра
ву, где је он ви сио о пла фон  ре кла је 
су ди ја Цве јић, ука зу ју ћи на то да че твор
ка код се бе ни је има ла ни је дан мо бил ни 
те ле фон, ка ко их по ли ци ја не би ло ци
ра ла.

Под се ћа ња ра ди, отац Мар ко, ње гов 
ста ри ји син Ла зар и нај мла ђи син Ни ко
ла, али и Ла за рев при ја тељ Алек са, 27. 
ок то бра 2019. го ди не оте ли су Ми тро ви
ћа, по ла са та пре по но ћи у Ули ци Бран
ка Ра ди че ви ћа у Ста рој Па зо ви. Де ча ка 
су уба ци ли у пут нич ки ау то мо бил мар ке 
пун то, а он да га атар ским пу те ви ма 
од ве зли у на пу ште ну ви кен ди цу где су 
спре ма ли план ка ко и ко ли ко да тра же 
от куп за де ча ка.

С. Ко стић

Суд ски про цес у Ви шем су ду тра јао 
је го ди ну и по да на и про ме нио не ко ли
ко су ди ја, а до шло је и до об је ди ња ва
ња слу ча ја, та ко да се у истом по ступ ку 
су ди ло и нај мла ђем Јо ви ши ћу, ко ји је у 
то вре ме имао 17 го ди на. 

Не ко ли ко су ди ја
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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? (25)

Ка да из ше грт ске шко ле ку ћи
по ла зу, ше гр ти се по ули ца ма
не при стој но по на ша ју...

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 286 16. 
апри ла 1897. го ди
не по сло дав ци се 

упо зо ра ва ју да је при ме ће
но ка ко се по је ди ни ше гр ти 
кад се вра ћа ју из ше грт ских 
шко ла не при стој но по на ша
ју на ули ци, по ди жу ћи ви ку 
и чи не ћи дру ге из гре де. Од 
по сло да ва ца се тра жи да 
ше гр ти ма стро го за пре те јер 
ће у про тив ном Ре дар ство 
при во ди ти та ква ли ца и ка
жња ва ти их ка зном за тво ра. 

„По што су ту жбе при спе ле 
да се ше гр ти ка да из ше грт
ске шко ле ку ћи по ла зу, по 
ули ца ма не при стој но по на
ша ју и по ули ца ма не са мо 
ви чу већ и дру ге из гре де чи
не, то се по сло дав ци опо ми
њу да сво јим ше гр ти ма стто
го за пре те да се код из лаз ка 
из шко ле на ули ци при стој
но по на ша ти и у ми ру без 
из гре да ку ћи вра ти ти има ду 
по што ће сва те ко ви из гред
ник ко га ре дар ство ухва ти 
да из гре ду чи ни – За тво ром 
ка жњен би ти а осим то га ће 
и до тич ни по сло да вац на 
од го вор ност по зван би ти. 
Ре дар ству је на ло же но да 
на та ко ве из гред ни ке па зи 
и та ко ве ра ди ка зне ово ме 
Град ском по гла вар ству при
ја ви.“

Огла сом број 428 од 28. 
ма ја 1897. го ди не ре гу ли
ше се пра во и на чин бра ња 
ли шћа са ду до ва на јав ним 
по вр ши на ма у ин те ре су за
шти те и на прет ка уз го ја сви
ле.

У ин те ре су на прет ка сви
ло гај ства про гла шу је се сле
де ће:

Сви ло гој ци не мо гу се 
спре ча ва ти у бра њу ли шћа 
са ду до ва ко ји се на јав ним 
ме сти ма на ла зе. Ду до ви не 
сме ду се оште ћи ва ти. Са
мо онај сви ло го јац мо же 
бра ти ли шће са ду до ва на
ла зе ћих се на јав ном ме сту 
ко ји је у ста њу сви лар ску 
књи жи цу из ка зни цу по ка
за ти а осо бе ко је се не ба
ве сви лар ством, не сме ду 
бра ти ли шће... Са мла ди 
ду до ва не сме се ни по што 
ли шће бра ти, јер то др ве ће 
про па да...Сви ло гој ци не ка 
не бе ру мно го ли шћа на је
да ред не го са мо то ли ко ко
ли ко им је баш ну жно, јер 
ако на је да ред мно го ли шћа 

на бе ру, то гу се ни це не мо гу 
све по је сти, те ли шће оде у 
ште ту.. Гра не при бра њу ли
ста не сме ду се ква ком ву ћи, 
не го не ка по не су ла ке мер
де ви не... Сва ко зло на мер но 
оште ће ње ду до ва ка зни ће 
се. ”

Огла сом број 451 од ју на 
1897. го ди не ста нов ни штву 
се за бра њу је тр го ви на у 
пар ку пре ко по сто је ће огра
де, на ро чи то у се зо ни ка да 
до спе ва ју тре шње, јер се на 
овај на чин оште ћу ју огра да 
и окол но ра сти ње.

„Да је се на зна ње пу чан
ству да се овим стро го за
бра њу је у пар ку пре ко  огра
де на сло ње но раз го ва ра таи 
или тр го ва ти шта, а осо би то 
сад ка да тре шње при спе ва
ју ку по ва ти их пре ко огра де, 

јер се ти ме ште та на но си 
не са мо огра ди не го и по
крај ње на ла зе ћим мла дим 
на ра сти ма. Ако тко ову за
бра ну пре кр ши би ти ће на 
од го вор ност по зван и стро го 
гло бом ка жњен.“

Огла сом број 553 од 16. 
ју ла 1897. го ди не по зи ва ју 
се ли ца ко ја же ле да им се 
до зво ли пе че ње соп стве не 
ра ки је без по ре за да се при
ја ве овом По гла вар ству јер 
ће им то у су прот ном би ти 
за бра ње но. 

„Об на ро ду је се са де они 
ста нов ни ци ко ји же ле без по
ре зно пе ћи ра ки ју од сво јих 
про из во да има ду до 24. ју ла 
1897. го ди не ов де при ја ви ти 
да се по пи са ти уз мог ну па 
ко се не при ја ви не ће мо ћи 
без по ре зно ра ко ју пе ћи..

По сло дав ци се опо ми њу да не при стој ним ше гр ти ма стро го за пре те
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ДА НИСМО ЕМО ТИВ НА БИЋА, ДА ЛИ БИСМО УОП ШТЕ БИЋА БИЛИ

Тра жим поми ло ва ње
– и мушкар ци уме ју да пла чу

Чиње ни ца да смо гла сни и про сти јесте само фаса да да нико не види 
коли ко смо упла ше ни, пуни стра хо ва и мањ ка само по у зда ња. Ако у 
бра ку или вези пре ва ри мо онда смо кука ви це, ако нас пре ва ре онда 
смо сла би ћи. Када напу шта мо, оста вља мо све за собом, више ништа 
није наше, ни кућа ни дом ни деца ни успо ме не ни фото гра фи ју не поне
се мо са собом

„Тра жим поми ло ва ње за згу жва не 
мисли, за оне који су изгу би ли и сво је 
срце сти сли. За оне који кле ца ју под 
тере том бре ме на...“

Да нисмо емо тив на бића, да ли 
бисмо уоп ште бића били. Шта да 
нема мо емпа ти ју, шта бисмо има ли, да 
ли бисмо људи били. Стрес нам је 
постао добро јутро, зато се раду је мо 
малим ства ри ма и дру штво нам при ти
ска да испу ња ва мо мале циље ве, да 
се пока зу је мо и дока зу је мо. У вре ме
ни ма када раз ви ја мо рав но прав ност 
поло ва и родо ва, и даље се дру штве
но инси сти ра да има мо јачи пол, чија 
се сна га не дово ди у пита ње, чија је 
издр жљи вост веч на и чије емо ци је не 
посто је, сузу да пусти не сме, јер ако је 
пусти, то је знак сла бо сти, кука вич лу
ка, непо сто ја но сти. Е, па, зна те шта – 
и мушкар ци пла чу и то пла че мо као 
мала деца, јер од када смо деца били, 
око ли на нам саве ту је „ти си мушко, не 
цми здри као нека девој чи ца“. Раз го вор 
са јед ном женом ми је открио – и Мар
ко Кра ље вић пла че. Архи тип срп ског 
јуна ка, тог дру штва сна жних, који 
нема ју пра во да поср ну, умео је да 
запла че као дете, што зна чи да епи ка 
која нам је обли ко ва ла тај кру ти мен
та ли тет, даје нам при мер да је сва ка 

суза у реду и да је не тре ба тешко 
пусти ти, већ дати да тече, те ће после 
барем души бити лак ше. То је као у 
„Оди се ји“, када се срет ну, па поме ну 
настра да ле, изгр ле се, добро испла чу, 
па онда сед ну, поје ду и попи ју. Напи са
но хиља да ма годи на пре, а тако живот
но. 

Можда ће ста ри ји мушкар ци рећи 
како су ишли у арми ју, вра ћа ли се, 
жени ли и ради ли. Нека да да, а сада се 
вре ме на мења ју и од мушког дете та се 
оче ку је да буде пусто мушко, а то 
више не под ра зу ме ва само ових неко
ли ко ства ри. Да му прва играч ка буде 
пушка, да хоће да тре ни ра фуд бал, да 
се не пла ши да се поту че, да се у мла
до сти опи ја, јер си мла ко ња, ако тре ба 
да дру ге тре ти ра лоше, да сти че, да 
зара ђу је, да се раз у ме у кола, да се 
раз у ме у посло ве по кући да децу 
издр жа ва, а не вас пи та ва, да поту ра 
леђа, да не тра жи осло нац и подр шку 
и да не запла че. Изви ни те, и нама уме 
да буде тешко и ми може мо да поср не
мо. Разу ми те, поми луј те нас. Чиње ни
ца да нам при ро да није пода ри ла 
поро ђај не боло ве, не чини нас мање 
емо тив ним. Чиње ни ца да смо гла сни и 
про сти јесте само фаса да да нико не 
види коли ко смо упла ше ни, пуни стра

хо ва и мањ ка само по у зда ња. Ако у 
бра ку или вези пре ва ри мо онда смо 
кука ви це, ако нас пре ва ре онда смо 
сла би ћи. Када напу шта мо, оста вља мо 
све за собом, више ништа није наше, 
ни кућа ни дом ни деца ни успо ме не ни 
фото гра фи ју не поне се мо са собом. И 
нарав но, мушка рац је увек везан за 
мај ку, опту жен нај че шће од жене, која 
је исто тако веза на за свог сина. Ништа 
неће мо гене ра ли зо ва ти, па тако има
мо оних који намер но повре ђу ју, оста
вља ју жене, децу, не маре за дру ге, 
али карак те ри су разни, душа је мно го 
ком плек сни ја ствар него што изгле да, 
а неке су душе и лоше.

Зато, тра жим поми ло ва ње и за 
мушке душе, које уме ју да се гуше у 
стра ху и боли, за душу која уме да 
воли и која зна да про па ти. Тра жим 
поми ло ва ње за чове ка, за сва ки род и 
за сва ки пол, којем тре ба да се на 
неког осло ни, да га неко загр ли и да 
каже да је све у реду, да са неким пре
ва зи ђе сва ку беду и да зна да је у реду 
да дрх ти као прут када тре ба да зако
ра чи на непо знат пут, и да га тада неко 
за руку ухва ти и каже коју топлу реч. 
Ето, то мушкар цу, жени, дете ту и сви
ма дру ги ма тре ба, за то тра жим поми
ло ва ње. Читан ка

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM



22 14. DECEMBAR 2022.  M NOVINE ФЕЉТОН

Фру шко гор ска ви ла
Пише:

 др Сне жа на Булат

СРП СКЕ СПИ СА ТЕ ЉИ ЦЕ (3) – МИ ЛИ ЦА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ СРП КИ ЊА

Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња, 
ро ђе на је 1830. го ди не у срем ском 
се лу Бу ков цу, у по ро ди ци све ште

ни ка Ва си ли ја. Иако је Ми ли чи но шко ло
ва ње би ло не у ред но, да ро ви та де вој чи ца 
је ла ко усва ја ла зна ња. О свом де тињ ству 
Срп ки ња је пи са ла: „Ја сам де те би ла у 
Ва ра ди ну на вос пи та ни ју у оно вре ме кад 
сам пи са ти по че ла, а ни кад се ни сам 
де тин ски игра ла, већ кад су се дру га де ца 
игра ла, или ше та ла, ја сам са мо ћу тра жи
ла да чи там и пи шем. По сле мо га де тин
ства де ли ли се мо ји да ни на по сло ве 
ку ћан ске и чи та ње и пи са ње, овом су 
би ле но ћи и све ча ни да ни по све ће ни, а 
ни ка квог дру штва ни уве се ле ња ни је мла
дост те ла, као и да нас. Ја то ни сам оти ми
це чи ни ла, не го и са ма не зна ју ћи на го ну 
ду ха сље до ва ла, то све до че мо је по гу
бље не пе сме од ко јих се по не што опо ми
њем, да ни сам зна ла це ни ти, ни ти ми сли
ла да ће тко це ни ти, као што је сва око ли
на на ме не зи ја ла да то за ме не ни је, јер 
је мој отац си ро ма све ште ник, и та ко сам 
мно го пре тр пи ла...“ 

Пр ве пе сме Ми ли ца је об ја вљи ва ла у 
„Серб ском на род ном ли сту“, а по том у 
свим ис так ну тим ча со пи си ма. О по че ци ма 
свог пе ва ња ка зи ва ла је: „Ја сам мо је 

пе сме по че ла пје ва ти још кад ни сам зна ла 
ни пи са ти дру го до на плај ва зан про пис, и 
пр ва је пје сма по ста ла баш при мо та њу 
кон ца, ко ли ко се опо ми њем, и та је пје сма 
са чу ва на, за њом је сље до ва ло још ал тих 
сви ју не ма“. Иако је Ми ли ца бр зо сте кла 
ве лик број обо жа ва те ља, би ло је и оних 
ко ји ни су одо бра ва ли ње но сти хо тво ре
ње. Све ште ни ци су че сто осу ђи ва ли 
ње ног оца што до пу шта кћер ки да пи ше 
пе сме. Та ко је јед ном при ли ком Јо сиф 
Ра ја чић по се тио по ро ди цу Сто ја ди но вић, 
а отац Ва си ли је је је два до че као да се 
по хва ли сво јом кћер ком и ње ним из ван
ред ним ли те рар ним спо соб но сти ма. Но, 
Ра ја чић је са мо по ди гао обр ву и сар ка
стич но упи тао Ми ли цу: „А знаш ли да 
ку ваш и да кра ве му зеш?“

Упр кос те шким усло ви ма, Ми ли ца успе
ва да се из бо ри и оста ви сна жан пе чат у 
срп ској књи жев но сти. Ро до љу би ве пе сме 
пред ста вља ју нај ве ћи део ње ног пе снич
ког опу са. Још у де тињ ству, Ми ли ца је са 
по себ ним оду ше вље њем слу ша ла мај чи
но ка зи ва ње на род них срп ских пе са ма, 
при ча о хе ро ји ма и ју на ци ма срп ске епи ке. 
На род на књи жев ност по ста је Ми ли чи на 
оми ље на ли те ра ту ра. „Ка да су кре ну ле 
на род не по вор ке из Фру шке го ре у Ву ко

вар, где се ди гла бу на 1848. го ди не, Ми ли
ца је же ле ла да, у оде лу од три на род не 
бо је, по ђе са омла дин ским про тест ним 
по вор ка ма, са цр ве ном ма ра мом на гла
ви, али ју је отац од то га од вра тио. Чи та ју
ћи Ши ле ро ву Јованку Орлеанку, ка да је 
има ла два де сет го ди на, за ве то ва ла се да 
ће са ги та ром у ру ци оти ћи у срп ски ло гор 
и пе смом рас па љи ва ти гнев и хра брост 
срп ских бо ра ца“.Ка да је реч о Ми ли чи ном 
ро до љу бљу, до вољ но је под се ти ти на 
њен спор са ве ли ким Ње го шем: „Ја се 
ср дим на на шег ве ли ког пе сни ка Ње го ша, 
што је ка зао да се не пи та ко се ка ко 
кр сти, но чи ја му крв ца гре је пр си. Не ма 
од то га ни шта: ко се ка ко кр сти, она ко му 
ди шу и пр си, то нас бар ис ку ство учи.“

Мо ра мо на гла си ти да је Ми ли ца 
пи са ла и пе сме ин тим ни јег ка рак
те ра, ко је се из два ја ју као знат но 

ус пе ли је. До но си мо са мо део по ет ске 
ат мос фе ре:

Кадсенебомути,некажезашто,
Нитироснакишарадикогапада,
асрцемоједакаженашто
Штооносамозназасесада?
Јазардакомечувстваизјавим?
Тапрећумртвадасеутајим.

Ми ли чи на по жр тво ва ност, 
пле ме ни тост, ње на ле по та и 
сти хо ви ко је је за пи си ва ла, 

ни су оста ли не за па же ни. 
Шта ви ше, у ову вечну
љубавницусрпства,
би ли су за љу бље ни

Ђор ђе Рај ко вић
и Лу двиг Франкл.

Иван Ма жу ра нић је мо рао 
да до ђе и ви ди

ле пу врдничкувилу.
Вук Ка ра џић је га јио

не жна осе ћа ња пре ма
сво јој кћеркиизФрушке. 

Ње гош је био оду ше вљен 
ње ном по ја вом: „Ја по је та, 

она по је та, да ни је сам
ка лу ђер, ето кне ги ње

Цр ној Го ри!“ Нај сна жни је 
емо ци је пре ма Ми ли ци,

кан да је га јио
Љу бо мир Не на до вић Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња
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Скривасеземљаподпокровноћи
Докзвездатрептинанебусјајна.
Азавессрцазартребапоћи
Даснимимчувстваијавимтајна?
Нектуга,радост,уњемпочива:
Атајнунебутекнекнеоткрива.
Уподне,иливечеживотасвога
потужисвакиназемљиовој.
Ијабигласаималатога
Комногипесникупесмисвојој;
Алдамисудбазарбудејавна?
Тапрећемепримитземљаметавна.

Ро до љу бље и па три о ти зам Ми ли ца 
ни је ис по ља ва ла са мо у по е зи ји. 
Бом бар до ва ни Бе о град, 1862. и у 

ње му пр ва срп ска но ви нар ка  ре пор тер
ка, Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња. На и
ме, ка ко би скре ну ла па жњу свет ске јав но
сти на до га ђа је ко ји су за де си ли во ље ну 
Ср би ју, хра бра Ми ли ца ће пи са ти из ве
шта је са рат них ба ри ка да: „Из зрач не 
ду би не со ка ка из ви ру до ла зе ћи ова мо, ка 
вра ти ма око ко јих се ди мо, све но ви и но ви 
на о ру жа ни до бро вољ ци, и љу ди и же не, 
као да из ви ру из слав не про шло сти, кроз 
ко ју се увек за сло бо ду во је ва ло. Ка ко ко ји 
стиг не до ба ри ка де, за у зи ма бу си ју, ни шта 
не пи та ју ћи: на ме шта пу шке, ски да тор бу, 
гле да пут зи ди на тур ске твр ђа ве и тек 
ка да ви ди да ни је од по тре бе у оном 
истом пу ца ти и кла ти се с Тур ци ма, окре
ће се по ла ко и он ка ва три, се да, при па
љу је чи бук и по чи ње раз гле да ти дру го
ве...“ 

Ми ли чи на по жр тво ва ност, пле ме ни тост, 
ње на ле по та и сти хо ви ко је је за пи си ва
ла, ни су оста ли не за па же ни. Шта ви ше, у 
ову вечну љубавницу српства, би ли су 
за љу бље ни Ђор ђе Рај ко вић и Лу двиг 
Франкл. Иван Ма жу ра нић је мо рао да 
до ђе и ви ди ле пу врдничку вилу. Вук 
Ка ра џић је га јио не жна осе ћа ња пре ма 
сво јој кћерки из Фрушке. Ње гош је био 
оду ше вљен ње ном по ја вом: „Ја по је та, 
она по је та, да ни је сам ка лу ђер, ето кне ги
ње Цр ној Го ри!“ Нај сна жни је емо ци је пре
ма Ми ли ци, кан да је га јио Љу бо мир 
Не на до вић. Јед ног ју тра, Ми ли ца ће угле
да ти ње го ву пе сму, под на зи вом Једној

Српкињи. Иш чи та ва ла је сле де ће сти хо
ве:

Одавнотвојелепепесме,
Дирајумојабурначувства,
Ал‚окужељномсвудадосад,
Надеждабешесамопуста.
Когодјетвојелепепесме,
Прочита’илигдегодслуша’;
Видећедас’усвакојречи,
Огледатвојасрпскадуша.
Ијасампево-ал’бадава,
Песмисумојојладниљуди;
Твојесупесмечувстваправа,
Леденезањинемагруди.
О,певајдуго,гласомтаквим!
Браћатечујусасви’страна.
Изатвојвенацрастевеће,
Насрпскојземљилавреграна.

Та да ће ус хи ће на Ми ли ца узе ти ма сти ло и 
у јед ном да ху на пи са ти пе сму ОдзивСрп-
кињеЉубомируП.Ненадовићу:

Песмамамојимгласаслабог
Сапесмомтвојомценудаде
Ти,певчеврсни,когаиме
ДанаскеСрбинсвудазнаде.
О,јаседичимодзивомтим
Напесмемојешточувствопише,
Ијоштмадокледапевамроду
Недобихвенацлепшивише.
Алишторечепесмитвојој
Дајесунашеладнегруди,
Верујми,тојегрешнаскромност,
Јерлирутвојусвакиљуби.
Певајнам,дакле,дуго,дуго,млого,
О,певајдоклеимашсвета!
Столећесвакодухнерађа,
Аовогтебисрећацвета!

Ка ко ис ти че Ги кић Пе тро вић, кнез Ми ха
и ло je Ми ли ци био ви ше но за штит ник, 
био јој је при ја тељ. Из у зет но је по што вао 
Ми ли цу као пе сни ки њу. Кнез је да вао 
ње ном нај мла ђем бра ту сти пен ди ју, исту 
ону, ко ју су при ма ли Љу де вит Штур, Бран
ко Ра ди че вић и Све то зар Ми ле тић. Кне ги
ња Ју ли ја ће Ми ли ци по кло ни ти „злат ни 
украс за пр си, са ли ком пресв. кне ги ње 
Ју ли је“, те ће за пи са ти: „Љу бе зна Ми ли

це! Ваш књи жев ни рад сте као Вам је у 
срп ској ли те ра ту ри ле по име и у срп ском 
чи та ју ћем све ту од лич но ува же ње. При
зна ва ју ћи и це не ћи Ваш труд на по љу 
срп ске ли те ра ту ре и же ле ћи да и убу ду ће 
сваг да оста не те оду ше вље ни на на пре дак 
и ду шев ни раз ви так на ше га на ро да, 
ша љем Вам је дан спо мен као знак мо је 
бла го на кло но сти.“

Ни ко ни је ни слу тио, ка ква ће суд би на 
за де си ти Ми ли цу Сто ја ди но вић Срп ки њу. 
Сте че на сла ва ни је ду го тра ја ла. Во ље на 
и сла вље на Ми ли ца, бр зо је за бо ра вље
на. Жи ве ла је у Бе о гра ду, са ма, не за шти
ће на и глад на... У же љи да се ба рем на 
крат ко из ву че из не ма шти не, Ми ли ца ће 
по ку ша ти да про да брош кне ги ње Ју ли је. 
Јо ван Бо шко вић ће брош пре да ти На род
ном му зе ју, али  пре го во ри око ис пла те 
би ли су пре ду ги... Ми ли ца ни ка да не ће 
до би ти на док на ду. Си ро ма шна и бо ле
шљи ва, пре ми ну ла је 25. ју ла, 1878. го ди
не. Но вац је ис ко ри шћен за ње ну са хра ну 
и ис пла ту за о ста лих ду го ва. Ми ли ца је 
са хра ње на у цр кве Све то га Мар ка у Бе о
гра ду.

Као што би ре кла Ани ца Са вић Ре бац: 
„И да нас још ми јој мо же мо при сту пи
ти, и при сту па мо јој нај ви ше ср цем, и 

још ви ше но сво је са вре ме ни ке то ви то 
ста бло де во јач ко, по тре са нас из гу бље на 
ним фа ко јој су сви људ ски пу ти би ли пре
се че ни (...) Тре ба ло је да се по ја ви, да 
про го во ри, па да иш че зне ме ђу се стрин
ским ста бли ма у фру шко гор ским шу ма ма, 
да и да ље, као што је чи ни ла у мла до сти, 
за јед но са њи ма до че ку је сун це са ис то ка 
и ис пра ћа га до за па да. И они ко ји су је 
зна ли у ча ри ма ње не мла до сти oпope и 
озбиљ не, као беч ки књи жев ник Франкл, и 
они ко ји су је ви ђа ли тек као сло мље ну 
ду шу, као др Ми лан Са вић, го во ре о њој из 
оча ра на ср ца и са искре ним пи је те том. И 
као што је се се ћа мо да нас, уве ре ни смо 
да не ће ни у бу дућ но сти би ти за бо ра вље
на дир љи ва сли ка де вој ке ко ја ина у гу ри
ше књи жев ни рад же на у на шој но вој 
књи жев но сти. Она је сва ка ко ду бо ко слу
ти ла сво ју те шку и чуд ну суд би ну.“ 

У сле де ћем бро ју: Дра га Де ја но вић

Кнез Ми ха и ло
je Ми ли ци
био ви ше
но за штит ник,
био јој је при ја тељ. 
Из у зет но је по што вао 
Ми ли цу као
пе сни ки њу. Кнез
је да вао ње ном 
нај мла ђем бра ту
сти пен ди ју, исту ону, 
ко ју су при ма ли
Љу де вит Штур,
Бран ко Ра ди че вић
и Све то зар Ми ле тић

Ку ћа у Врд ни ку у ко јој је жи ве ла пе сни ки ња
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ОВАН: Раз ми сли те о 
про ме ни од ре ђе них 
кри те ри ју ма  и усло ва 
у до го во ру са са рад

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

БИК: 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.  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.

БЛИ ЗАН ЦИ: Са ве сно 
ис пу ња ва те свој део 
оба ве за и де лу је те 
вр ло ажур но при ли

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

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

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

ЛАВ: У до го во ру са 
са рад ни ци ма са да на 
успе шан на чин мо же
те да ре ши те низ 

ва жних пи та ња. На ста ви те да 
под сти че те за јед нич ке до го во ре и 
удру жи ва ње по ра зним осо ба ма. 
По тру ди те се да не ко озбиљ но 
схва ти ва ше иде је око фи нан сиј
ских зах те ва ко је има те. У од но су 
са љу бав ним парт не ром про ла зи
те  кроз про мен љи ву фа зу, али не 
тре ба да се пре да је те. 

ДЕ ВИ ЦА: Све ко ри
сне ин фор ма ци је 
мо гу да вам олак ша ју 
успе шно ре ша ва ње 

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

ВА ГА: Де лу је те као 
осо ба, ко ја не ма вре
ме на за не ке по вр шне 
су сре те или за до га

ђа је ко ји се не укла па ју у ва шу 
сфе ру ин те ре со ва ња. Бо ље је 
да се по на ша те што уме ре ни је 
јер сво јим енер гич ним по на ша
њем под сти че те раз ли чи те ре ак
ци је и не го до ва ње. Ста ло вам је 
да сво јој по ро ди ци и во ље ној 
осо би при у шти те ви ше ра до сти у 
за јед нич ком жи во ту.

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

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

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

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

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

на пор или до бру кон цен тра ци ју. 
Нај бо ље је да пре пу сти те осо ба
ма од по ве ре ња да од лу чу ју о 
за јед нич ким ин те ре си ма. До бра 
љу бав на стра те ги ја под ра зу ме ва 
и спрем ност да се не пре кид но 
пре ва зи ла зе огра ни че ња кроз 
ко ја про ла зи те са сво јим парт не
ром.

ВО ДО ЛИ ЈА: 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 за јед нич ка 
љу бав на ре ше ња.

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

је про це њу је те раз ли чи те 
по слов не мо гућ но сти ко је има те 
на рас по ла га њу. Ја сно вам је да 
за јед нич ки до го во ри пред ста
вља ју по зи ти ван по мак у ре ша
ва њу ва жних по слов них ин те ре
са. Учи ни те не ки по се бан гест 
па жње пре ма свом парт не ру у 
при лог за јед нич кој сре ћи.    

VREMEPLOV
14. де цем бар

1900. Не мач ки фи зи чар Макс 
Планк об ја вио Квант ну те о ри ју, 
пре ма ко јој енер ги ја ра ди ја ци је 
по ти че из не ви дљи вих де ли ћа, 
кван та, и ни је кон ти ну и ра на, 
ка ко се ра ни је ми сли ло. 
1939. Ли га на ро да ис кљу чи ла 
СССР због агре си је на Фин ску. 

15. де цем бар
1914. Осло ба ђа њем Бе о гра да 
у Пр вом свет ском ра ту за вр ше
на је Ко лу бар ска бит ка.
1961. Бив ши на ци стич ки функ
ци о нер Адолф Ајх ман, ор га ни
за тор и из вр ши лац ге но ци да 
над Је вре ји ма у Дру гом свет
ском ра ту, осу ђен је на смрт у 
Је ру са ли му, а по том обе шен. 
1966. Умро је аме рич ки ре жи
сер Волт Ди зни. 

16. де цем бар
1934. Пу штен је у са о бра ћај 
пр ви бе о град ски друм ски мост 
пре ко Са ве, на зван “Зе мун ски 
мост кра ља Алек сан дра”. Диг
нут је у ва здух у апри лу 1941, а 
на ме сту ви се ћег мо ста по диг
нут је 1957, мост не зва нич но 
на зван “Бран ков мост”. 
2001. Пр ви аме рич ки брод од 
1962, ка да су САД уве ле 
ем бар го про тив Ку бе, сти гао је 
у лу ку у Ха ва ни, но се ћи око 
500 то на смр зну те хра не. 

17. де цем бар
1903. Бра ћа Вил бур и Ор вил 
Рајт из ве ла су пр ви успе шан 
лет ави о ном у исто ри ји ва зду
хо плов ства.
1989. У Ру му ни ји су из би ле 
ма сов не де мон стра ци је про тив 
дик та тор ског ре жи ма Ни ко лае 
Ча у ше скуа, у ко ји ма је по ги ну
ло око 1.000 љу ди.

18. де цем бар
1865. Ра ти фи ка ци јом 13. 
устав ног аманд ма на у САД је 
уки ну то роп ство. 
1972. САД су у Ви јет нам ском 
ра ту по че ле ма сов но бом бар
до ва ње глав ног гра да Ха но ја, 
ко је је тра ја ло не пре кид но 12 
да на и но ћи.

19. де цем бар
1905. Усво јен пр ви Устав Цр не 
Го ре, Ни кољ дан ски ко јим је 
др жа ва кон сти ту и са на као 
устав на мо нар хи ја. 
1958. Пред сед ник САД Двајт 
Ај зен ха у ер упу тио, пр ви у све
ту, бо жић не че стит ке пре ко 
са те ли та.

20. де цем бар
1355. Умро срп ски цар Ду шан 
Сте фан Не ма њић, син кра ља 
Сте фа на Де чан ског, краљ 
Ср би је од 1331. У Ско пљу 
1346. кру ни сан за ца ра Ср ба, 
Гр ка и Ар ба на са. У вре ме 
ње го ве вла да ви не Ср би ја би ла 
на вр хун цу мо ћи, про сти ра ла 
се од Ко рин ског за ли ва на ју гу 
до Ду на ва на се ве ру и од 
Ја дра на на за па ду, до Егеј ског 
мо ра на ис то ку. Од но се у др жа
ви уре дио збир ком за ко на, 
Ду ша но вим за ко ни ком. 

HOROSKOP

Сре да, 14. (1)  де цем бар
Све ти про рок На ум; Све ти 
Фи ла рет Ми ло сти ви

Че твр так, 15. (2)  де цем бар     
Св. про рок Ава кум; Све ти цар 
Урош; Пре по доб ни Јо а ни ки је 
Де вич ки

Пе так, 16. (3)  де цем бар     
Све ти про рок Со фро ни је; Пре
по доб ни Јо ван Ћу тљи ви

Су бо та, 17. (4)  де цем бар     
Св. ве ли ко му че ни ца Вар ва ра; 
Пре по доб ни Јо ван Да ма скин

Не де ља, 18. (5)  де цем бар     
Пре по доб ни Са ва Осве ће ни; 
Преп. Нек та ри је Би тољ ски – 
Де тињ ци

По не де љак, 19. (6)  де цем бар     
Све ти Ни ко лај Ар хи е пи скоп 
мир ли киј ски Чу до тво рац – 
Ни кољ дан

Уто рак, 20. (7)  де цем бар     
Све ти Амро си је, Пре по доб ни 
Гри го ри је Гор њач ки

Crkveni
kalendar

До ма ће ко ре 
за пи ту

Са стој ци: 500г ме ког бра шна 
Т400, 300мл то пле во де, 1 ка ши
чи ца со ли, пар ка ши ка уља за 
пре ма зи ва ње

При пре ма: За ме си ти глат ко 
те сто од бра шна, со ли и во де. 
Те сто оста ви ти да од мо ри 20 30 
ми ну та, по кри ве но пла стич ном 
фо ли јом. Те сто на кон то га по де ли
ти на два де ла, па сва ки део ма ло 
пре ме си ти и об ли ко ва ти јуф ку. 
Јуф ке оста ви ти по кри ве не крат ко 
да од сто је због лак шег раз вла че
ња, па их раз ву ћи у круг. Та њир на 
ко ји се ста вља јуф ка се под ма же 
са ма ло уља, ста ви се раз ву че на 
јуф ка, од о зго пре ма же са још уља 
и оста ви пре кри ве на по ла са та да 
од сто ји. Јуф ке пре ба ци ти на 
па муч ни стол њак и у круг раз вла
чи ти ко ру. Фи ло ва ти на де вом по 
же љи, па ис пе ћи у прет ход но 
за гре ја ној рер ни док не по ру ме не.

• Све што оде од те бе 
шут ни, да оде што да ље!
• Увек би рам пут ко јим 
се ре ђе иде. Не во лим 
гу жву на пу ту. 
• Обра зо ва ње је из књи
ге. Вас пи та ње је из ку ће. 



26 14. DECEMBAR 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

ССШ „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“  РУ МА

За вр шен про је кат ка ко
уна пре ди ти про фе си ју

У про јек ту  „Let’s im pro ve 
pro fes sion“ у окви ру про гра ма 
Ера змус+, уче ство ва ли су и 
уче ни ци ССШ „Сте ван Пе тро
вић Бри ле“ у Ру ми и то уче
ни ци сме ро ва за по љо при
вред ног и ве те ри нар ског тех
ни ча ра. 

Про је кат је за по чео 15. 
но вем бра про шле го ди не, а 
за вр шен је кра јем но вем бра 
2022. го ди не, та ко да је 
по чет ком де цем бра одр жа на 
и за вр шна кон фе рен ци ја 
про јек та у овој рум ској шко
ли.

Про фе сор ка Је ле на Сто ја
но вић ис ти че да је про је кат 
об у хва тао струч ну прак су за 
ђа ке и на став ни ке у окви ру 
мо бил но сти у Не мач кој. 

 – Та мо смо сте кли раз ли
чи та ис ку ства кроз низ ак тив
но сти, ви де ли смо шта су 
нам слич но сти, а шта раз ли
ке. Основ ни циљ про јек та је 
бо ља по зи ци ја на тр жи шту 
ра да, ка же про фе сор ка Сто
ја но вић.

До ста прак се и прак тич ног 
ра да зна чи уче ни ци ма, а у 
Не мач кој су ђа ци  мо ти ви са
ни, јер за прак ти чан рад 
до би ја ју пла ту. 

– Ми по  за ко ну не мо же мо 
уче ни ка да пла ти мо и то је 
раз лог за што они та мо ја ко 

ле по ра де. Код нас не по сто
ји мо дус да их  на гра ди мо, 
ка же про фе сор струч них 
пред ме та Вла ди мир Ба бић.

Док код  нас Ми ни стар ство 
про све те има пот пу ни уплив у 
све сфе ре обра зо ва ња, у 
Не мач кој је струч но обра зо
ва ње под ју рис дик ци јом  При

вред не ко мо ре ко ја сва ке 
го ди не кон тро ли ше про фил 
по треб них  ка дро ва, а ре зул
тат то га је да не ма не за по сле
них. Уче ни ци та мо два да на 
иду у шко лу, док је оста ло 
ре зер ви са но за прак су. 

Про фе сор Ба бић још до да
је да струч на прак са у ССШ 

„Сте ван Пе тро вић Бри ле“ 
мо же да иза ђе на цр ту не мач
кој.

 – При ме ра ра ди, наш воћ
њак је на ших ђа ка де ло и сва
ко је спо со бан да по сле шко
ло ва ња иде да ра ди. На ша 
прак са за до во ља ва стан дар
де и на ши уче ни ци  мо гу 
су тра да иду у Не мач ку да 
ра де, ука зао је Вла ди мир 
Ба бић.

Јед на од уче сни ца про јек та 
је би ла и Ја сми на Дра жић, 
уче ни ца че твр тог раз ре да, 
смер ве те ри нар ски тех ни чар. 

Она ис ти че да ју  је шко ло
ва ње у ССШ „Сте ван Пе тро
вић Бри ле“ оспо со би ло за 
са мо ста лан жи вот, да мо гу да 
са мо стал но жи ве и ра де. 

– Ми слим да је то до бро за 
нас да смо на у чи ли не ке ства
ри ко је не мо же мо ов де у шко
ли. Та мо се не тра жи мно го од 
уче ни ка, ко ли ко ов де код нас  
и то нас је за чу ди ло. Ми смо 
се спре ма ли и оче ки ва ли  да 
ће тра жи ти ви ше од нас не го 
ов де. Раз ли ка је што ми ов де 
мно го ви ше учи мо ме ди ци ну 
и ка ко да се бри не мо о жи во
ти ња ма док су бо ле сне, а 
та мо док су здра ве и та мо је 
мно го бо љи про стор у ком 
жи во ти ње жи ве, ре кла је 
Ја сми на Дра жић, до дав ши да 
се кроз прак су мно го ви ше 
на у чи, али и лак ше за пам ти. 

С. Џа ку ла

Пред став ник ССШ „Сте ван 
Пе тро вић Бри ле“ из  Ру ме 
уче ство ва ла су у обу ка ма 
(Bet ter Tra i ning for Sa fer Food 
 BTSF), ко је је ор га ни зо ва ла  
и фи нан си ра ле Европ ска 
ко ми си ја, пре ко Ди рек то ра та 
за здра вље и по тро ша че. 

С об зи ром на чи ње ни цу да 
Ср би ја уско ро тре ба да у пот
пу но сти при ме њу је  зах те ве 
де фи ни са не чла но ви ма 50. и 
51. За ко на о сред стви ма за 
за шти ту би ља,  ко ји се од но се 
на по тре бу пе ри о дич них пре
гле да уре ђа ја за при ме ну 
сред ста ва за за шти ту би ља, 
рум ска шко ла пла ни ра да 
уче ству је у овом си сте му. 

На став ник ове шко ле  Дра
ган Ву це ља, ода бран је да, 
као пред став ник Ср би је,  уче
ству је у овим обу ка ма, у окви
ру се си је ко ја је одр жа на у 
Бар се ло ни од 29. но вем бра 
до 2. де цем бра. 

Ове  обу ке по кри ва ју обла
сти По гла вља 12.  пре го во ра 
о члан ству у Европ ској уни ји 
 без бед ност хра не, ве те ри
нар ска и фи то са ни тар на 
пи та ња   ко ји ма при па да и 

област ин спек ци је уре ђа ја за 
при ме ну сред ста ва за за шти
ту би ља.  Ова област  је у 
Европ ској уни ји об у хва ће на 
Ди рек ти вом о одр жи вој при
ме ни пе сти ци да.

Уче шће на обу ци у Бар се ло ни

За вр шна кон фе рен ци ја

Обу ка у Бар се ло ни
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АК „СИР МИ УМ“

Де ја ну Мој си ну
две ме да ље

 Нај мла ђи атле ти ча ри „Сир ми у ма“ по но
во су би ли сјај ни, овог пу та  на так ми че њу 
у бе о град ској атлет ској дво ра ни одр жа ном 
про те клог ви кен да. Ис та као се Де јан Мој
син са две ме да ље. Он је по бе дио у ба ца
њу „ме ди цин ке“ са лич ним ре кор дом и био 
је тре ћи у ско ку у даљ. Сре бр не ме да ље 
осво ји ли су нај мла ђа у еки пи Ена Са вић 
и Ан дреа Ма ри чић, као и све бо љи Ог њен 
Ту бић и Те о дор Стој ко вић, ко ји је ско чио у 
даљ 4,26 ме та ра, што је ње гов лич ни ре
корд ко јим се успе шно се вра тио у  еки пу. 
Урош Пе тро вић је та ко ђе по сти гао лич ни 
ре корд у ба ца њу „ме ди цин ке“. Брон за
ну ме да љу у ско ку у даљ, по ред Мој си на 
осво јио је и бор бе ни Алек сан дар Ра до ва
но вић.

На ко рак до ме да ље би ле су  све бо ља 
Ким Срет ко вић, Ла ра и Уна Де вет, као  и 
се стре Не ве на и Се ле на Ву ко вић. Тре нер 
Го ран Па вло вић за до во љан је учин ком 
нај мла ђих так ми ча ра и на ја вљу је  на ста
вак до брих ре зул та та.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ
ЗА ПИ О НИ РЕ И ПИ О НИР КЕ

Шест ме да ља
атле ти ча ри ма
 „Сир ми у ма”

У су бо ту, 10. де цем бра на но во сад ском 
сај ми шту, одр жа но је Пр вен ство Вој во ди
не за пи о ни ре/ке  до 16 го ди на. Атле ти ча
ри „Сир ми у ма” би ли су од лич ни  и ово га 
пу та. Еки па од че ти ри мом ка осво ји ла је 
чак шест ме да ља.  Ђор ђе Илић, ко ји је пре 
са мо ме сец да на до шао у клуб осво јио је 
злат ну ме да љу и убе дљи во три јум фо вао 
у ба ца њу ку гле. Мар ко Ла зић је осво јио 
брон за но од лич је у ско ку у вис. Стра хи
ња Чи кић је осво јио сре бро на 60 ме та ра 
и брон зу на 60 ме та ра пре по не. Ђо нић 
Сте фан је до шао до сре бра на 60 ме та ра 
пре по не, док је у ба ца њу ку гле при јат но 
из не на дио брон зом.

– Из у зет но сам за до во љан по стиг ну тим 
ре зул та ти ма и осво је ним ме да ља ма, на
ро чи то ако се има у ви ду да смо тек пре 
не де љу да на иза шли из оп ште фи зич ке 
спре ме, те да смо још да ле ко од так ми
чар ске фор ме. Та ко ђе је огром на раз ли ка 
у усло ви ма тре нин га, јер де ца из Но вог 
Са да и око ли не тре ни ра ју у за тво ре ном на 
тар тан ста зи где су усло ви иде ал ни, док 
ми мо ра мо да им про ви зу је мо у пла ну ра да 
услед ни ских тем пе ра ту ра и па да ви на на 
на шем ста ди о ну, ка же тре нер Сло бо дан 
Ма ца но вић.
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У ПЛИ ВАЧ КОМ КЛУ БУ „СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА“ ЗА ДО ВОЉ НИ СУ ТАК МИ ЧАР СКИМ 
РЕ ЗУЛ ТА ТИ МА И ПР ВИМ СЕ НИ ОР СКИМ МЕ ДАЉ АМА СА ДР ЖАВ НИХ ПР ВЕН СТА ВА 

Шам пи он ски би се ри
ми тро вач ког пли ва ња и три а тло на

Ре зул та ти срем ско ми тро вач ких пли
ва ча у по след њих не ко ли ко го ди на у 
оба град ска пли вач ка клу ба  по твр ди
ли су пот пу ну афир ма ци ју овог спор
та у нај ве ћем срем ском гра ду. Док на 
град ском ба зе ну у ха ли „Пин ки“ од 
да на ње го вог отва ра ња 2017. го ди не 
ста са ва ју но ве пер спек тив не ге не ра
ци је, Срем ска Ми тро ви ца не дав но је 
до би ла др жав ног пр ва ка у ап со лут ној 
кон ку рен ци ји на 100 ме та ра „леђ но“. 
То је нај бо љи ре зул тат ми тро вач ког 
се ни ор ског пли ва ња. До вред ног при
зна ња на Зим ском пр вен ству Ср би је 
за ју ни о ре и у ап со лут ној кон ку рен ци
ји, ко је је по чет ком ме се ца одр жа но у 
Но вом Са ду са вре ме ном 56:15 се кун
ди до шао је но ви члан Пли вач ког клу
ба „Срем ска Ми тро ви ца“ Иван Ке вић. 
У кон ку рен ци ји се ни ор ских пли ва ча 
на 50 ме те ра „леђ но“ био је тре ћи. У 
ју ни ор ској кон ку рен ци ји за у зео је два 
пр ва ме ста, у тр ка ма на 50 ме та ра и 
100 ме та ра „леђ но“. Иван жи ви и по
ха ђа шко лу у да ле кој Нор ве шкој, где 
ра ди под струч ним вођ ством та мо
шњих тре не ра, али је у са гла сју са 
сво јим оцем ко ји је по ре клом из Ми
тро ви це од лу чио да бра ни бо је овог 

град ског клу ба. У том сми слу, не по
сред но пред др жав но пр вен ство Иван 
се спре мао у Ср би ји под над зо ром ис
ку сног тре не ра, не ка да шњег пли ва ча 
и три а тлон ца Алек сан дра Га ври ло ви
ћа. Пли вач ки “би сер“ ро ђен 2005. го
ди не  мо гао би да на сту пи и за срп ску 
ју ни ор ску ре пре зен та ци ју, прем да ће 
и нор ве шки са вез сва ка ко же ле ти да 
има так ми ча ра ова квог „ка ли бра“.

– Иван је из у зет но пер спек ти ван и 
ква ли те тан пли вач ко ји је из ра зио же
љу да на сту па за наш клуб. Вр ло бр зо 
смо се о све му до го во ри ли и по че ли 
смо бе ле жи ти до бре ре зул та те. Мо
мак је на овом др жав ном пр вен ству 
пли вао сво је лич не ре кор де и што 
је нај ва жни је, осво јио је пр ве се ни
ор ске ме да ље за ми тро вач ко пли ва
ње, ре као је Алек сан дар Га ври ло вић, 
пред сед ник и тре нер Пли вач ког клу ба 
„Срем ска Ми тро ви ца“. Он  је под се тио 
да је је ди ни до са да шњи осва јач ју ни
ор ских пли вач ких тро фе ја би ла так
ми чар ка овог клу ба Ла на Га ври ло вић.

– Мо гу да ка жем да је Иван Ке вић 
већ са да вр хун ски пли вач, ко ји још 
увек има про сто ра за на пре дак и по
пра вља ње ре зул та та. Он тре ни ра у 

Срем ска Ми тро ви ца је 
не дав но до би ла 

др жав ног пли вач ког
 пр ва ка и пр ве

 ме да ље у се ни ор ској 
кон ку рен ци ји.

 Осво јио их је Иван
 Ке вић, мо мак 

ко ји жи ви у 
Нор ве шкој и же лео је 
да на сту па за клуб из 
зе мље свог по ре кла,

 од но сно Пли вач ки клуб 
„Срем ска Ми тро ви ца“. 

Так ми чар ска  го ди на
 овог клу ба  по че ла је 

сјај ним ју ни ор ским
 дру гим ме стом Ла не 

Га ври ло вић на 
5000 ме та ра а 

не ки од нај бо љих 
клуп ских пли ва ча

 до ла зе из ре да 
вр хун ских три а тло на ца

Пре де сед ник и тре нер Пли вач ког клу ба „Срем ска Ми тро ви ца“ 
 Алек сан дар Га ври ло вић и нај тро феј ни ја пли ва чи ца клу ба Ла на Га ври ло вић

Иван Ке вић са две се ни ор ске
ме да ље са др жав ног пр вен ства 
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мно го бо љим усло ви ма за пли ва ње 
ко ји по сто је у Нор ве шкој са од лич ним 
тре не ри ма, али је по же лео да на сту па 
за срп ски клуб и ре пре зен та ци ју. Ја ћу 

као пред сед ник клу ба и тре нер учи ни
ти све да омо гу ћим ис пу ње ње ње го ве 
же ље да пли ва за на шу се лек ци ју, јер 
мом ци ма и де вој ка ма са ових про сто

ра ко ји жи ве и ра де у ино стран ству 
пу но зна чи да бу ду део срп ске ре пре
зен та ци је. На рав но, наш клуб и град 
до би ли су вр хун ског пли ва ча, па је и 
ин те рес срп ског пли ва ња да Ива на 
укљу чи мо у ре пре зен та и ју, ка же Га
ври ло вић.

По ред Ива на Ке ви ћа на овом пр
вен ству на сту пи ло је још тро је так ми
ча ра „Срем ске Ми тро ви це“. Од лич но 
су пли ва ли Ла на Га ври ло вић,  Ми ли
ца Ву ко вић и Ду шан Мр ва ље вић ко ји 
су ис пли ва ли лич не ре кор де и сво јим 
бо до ви ма до при не ли ко нач ном пла
сма ну клу ба. Ми тров ча ни су на 24. по
зи ци ји у од но су на 37 клу бо ва из це ле 
Ср би је. Так ми чар ска  го ди на у овом 
клу бу по че ла је сјај ним ју ни ор ским  
дру гим ме стом Ла не Га ври ло вић у ба
зе ну на 5000 ме та ра. Бу дућ ност клу ба 
у овом мо мен ту чи ни два де се так де
ча ка и де вој чи ца ко ји су пр ве пли вач
ке по кре те на у чи ли на но во о тво ре ном 
ба зе ну 2017. го ди не и ве ћи на њих  на
ред не го ди не по ста ју пи о ни ри. У овој 
го ди ни  за бе ле жен је и ве ли ки број 
њи хо вих на сту па на ме ђу на род них 
ми тин зи ма, углав ном  у су се дим зе
мља ма – Ру му ни ји, Хр ват ској и Бо сни. 
Ре дов на су и та ми че ња на отво ре ним 
во да ма и над ме та ња у пли вач ком ма
ра то ну уз пре гршт осво је них ме да ља. 
Пре ма ре чи ма тре не ра Га ври ло ви ћа, 
у клу бу је три де се так ре ги тро ва них 
так ми ча ра а са шко лом пли ва ња и не
пли ва чи ма на обу ци, уку пан  број је 
око 150 пли ва ча.

Д. Мо стар лић

На фо то гра фи ји: (С ле ва на де сно Ду шан Мр ва ље вић, Иван Ке вић, Ла на
Га ври ло вић и Ми ли ца Ву ко вић на не дав ном Пр вен ству Ср би је у Но вом Са ду)

Успе шни у мно гим спор то ви ма 
Пли вач ки клуб „Срем ска Ми тро ви ца“ 

на стао је тран сфор ма ци јом ПК „Оа за“, 
ко ји је осно ван  2006. го ди не, а функ
ци о ни сао је при исто и ме ном ба зе ну. У 
клу бу се по но се чи ње ни цом да су по
кре та чи ини ци ја ти ве за из град њу град
ског ба зе на, као и по дат ком да су 13 
го ди на успе шно ор га ни зо ва ли ме ђу на
род ни пли вач ки ми тинг на ко ме је би ло 
и по 500 уче сни ка. Клуб има ак тив ну 
по др шку ло кал не смо у пра ве, ро ди те
ља и пли вач ког са ве за па су усло ви 
за рад и тре нин ге на за до во ља ва ју
ћем ни воу. Ин те ре сан тан је по да так 
да су пр ви тре нер клу ба Алек сан дар 
Га ври ло вић и до са да нај тро феј ни ја 
так ми чар ка  ње го ва ћер ка Ла на, при
мар но три а тлон ци, али има ју од лич
не пли вач ке ре зул та те. Га ври ло вић је 
у мла ђим да ни ма пли вао за ша бач ку 
„Зор ку“ и  уче ство вао на ква ли тет ним 
так ми че њи ма ста ре Ју го сла ви је. Три 
пу та је пли вао ма ра тон Ја ракШа бац 
и по бе ђи вао на мно гим так ми че њи ма 
овог ти па. 

– Ла на је за си гур но нај у спе шни ја 
так ми чар ка клу ба. Осво ји ла је пре гршт 
 си гур но не ко ли ко сто ти на ју ни ор ских, 
ка дет ских и школ ских ме да ља. Би ла је 
нај бо ља на отво ре ним во да ма и мно
гим ма ра то ни ма. Као ре до ван уче сник 
фи нал них тр ка, Ла на је до са да би ла 

је ди на кон ку рент на пли ва чи ца из Ми
тро ви це на свим так ми че њи ма, иа ко 
је она у су шти ни вр хун ска три а тлон ка  
 ви ше стру ка пр ва ки ња др жа ве, ка дет
ска пр ва ки ња Бал ка на и стан дард на 
ре пре зен та тив ка Ср би је у овом, ина
че вр ло по пу лар ном свет ском спор
ту. Слич на је си ту а ци ја и са Ми ли цом 
Ву ко вић, успе шном чла ни цом на шег 
клу ба ко ја је та ко ђе три а тлон ка, али 
обе на ше так ми чар ке јед но став но има
ју до бро пли ва ње и фак тич ки „ус пут“ 
осва ја ју и пли вач ке ме да ље, ка же тре
нер ми тро вач ких пли ва ча и под се ћа да 
је Ми ли ца ово го ди шњи три а тлон ски 
пр вак др жа ве у мла ђим уз ра сним ка те
го ри ја ма, као што је и Ла на три а тлон
ска али и  се ни ор ска про шло го ди шња 
пр ва ки ња Ср би је у би ци кли стич ком 
ци клокро су и чла ни ца ре пре зен та ци је 
у пла нин ском би ци кли зму, МТБу.

Ка ко ства ри тре нут но сто је, Ла на би 
шко ло ва ње и уса вр ша ва ње у три а тло
ну мо гла на ста ви ти у ино стран ству, јер 
су за њен на пре дак у ка ри је ри у Ср
би ји по треб на огром на сред ства и бо
љи усло ви. Она је озби љан спорт ски 
про фе си о на лац  уче ни ца „Ми тро вач
ке гим на зи је“, ко ја је тре ни ра два пу та 
днев но, та ко што има мо ти ва и сна ге 
да уста не у ра ним ју тар њим ча со ви ма, 
тре ни ра пре шко ле, а на кон школ ских 

оба ве за од тре ни ра у по под не двим или 
ве чер њим ча со ви ма. Тих 12 тре нин га и 
три тер ми на у тре та ни не дељ но огром
на су жр тва вред на сва ког по што ва ња. 

На по ме ни мо да је у исто ри ји овог 
клу ба нај у спе шни ји пли вач Ми лош 
Стар че вић, ро ђен 1995. го ди не, ко
ји је дел фин сти лом пли вао ре зул тат 
од 26:13 и био че твр ти ју ни ор на Пр
вен ству Ср би је 2015. го ди не  две го
ди не пре из град ње град ског ба зе на. 
У фи нал ној тр ци та да се так ми чио са 
Се ба сти а ном Са бом, ко ји је као ре пре
зен та ти вац Ма ђар ске тре нут ни свет
ски ре кор дер на 50 ме та ра дел фин 
сти лом. Алек сан дар Га ври ло вић је био 
ме ђу осни ва чи ма Три а тлон клу ба „Са
ва“, не ка да шњег „Еу ро спор та“  1996. 
го ди не, али и Би ци кли стич ког клу ба 
„Фру шка го ра – Ма ла Ре ме та“. По за
вр шет ку сту ди ја, за си гур но се окре нуо 
три а тло ну и је дан је од рет ких ко ји је 
за вр шио чу ве ну свет ску „Iron man“ три
а тлон  тр ку – 3, 8 ки ло ме та ра пли ва ња, 
180 ки ло ме та ра во жње би ци клом и 42 
ки ло ме тра тр ча ња. Ми тро вач ки три а
тлон ци тре нут но  су ме ђу три нај бо ља 
клу ба  у Ср би ји а ме ђу пли ва чи ма се 
по ред Ива на, Ла не, Ми ли це и оста лих 
че ка ју клин ци ко ји ће за ко ју го ди ну би
ти кон ку рент ни ме ђу ју ни о ри ма и се ни
о ри ма. 
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ЖКК  „Че ла ре во” Че ла ре во  ЖКК „Срем” СМ 
41:70 (4:26, 13:14, 9:16, 15:14)

„Сре ми це“ су у фе но ме нал ном на ле ту 
на за вр шет ку по лу се зо не у Пр вој ре ги
о нал ној ли ги про шлог пет ка оства ри ле 
још је ду убе дљи ву по бе ду. На го сто ва њу 
у Че ла ре ву за вр ши ле су по сао већ по
сле пр вог де ла, ка да су во ди ле 26:4, а на 
од мор оти шле са ви со ких 26 по е на раз
ли ке. До ма ће ко шар ка ши це ни су има ле 
на чи на да од бра не свој кош. Сјај на игра 
го шћи на ста вље на је и у дру гом по лу вре
ме ну па је „Срем” ру тин ски меч при вео 
кра ју у сво ју ко рист. 

За ЖКК „Срем” игра ле су: Ми ли ца Ин

ђић 27 по е на, Ма ри ја  Ко стић (кап) 12 
по е на, Мир ја на Ми ло ва но вић 12 по е на, 
Ми ла Ни ко лић осам по е на, Зо ра на Де до
вић 4 по е на, Зо ра на Три ван  три по е на, 
Ни ко ли на Ба ла нац два по е на, Ми ли ца 
Је ри нић два по е на. Тре нер Не ма ња Ста
мен ко вић. У до ма ћој еки пи нај е фи ка сни
ја је би ла Ана ста си ја Са ви ће вић  са 13 
по е на.

Сле ди зим ска па у за до фе бру а ра, а у 
на став ку се зо не „Срем” у дер би ју до че ку
је еки пу ЖКК „Ти тел”. То ће би ти при ли ка 
за ре ванш пред пу ном  ха лом „Пин ки”.

ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЖЕН СКА КО ШАР КА ШКА ЛИ ГА,
А ГРУ ПА, 11. КО ЛО

Убе дљи ва по бе да „Сре ми ца“

ЖРК „ИНЂИ ЈА“ – АРКУС ЛИГА

Побе да акту ел них
шам пи он ки 
ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја  – ЖРК „Пан че во“ Пан че во 

33:24 (17:11)

ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја  : Жак, 
Чаврић 6, Обре но вић 3, Медић, Табак, 
Авра мо вић 2, Тодо ро вић, Ловрић 6, Цви
ја но вић 3, Кова чић 1, Пау нић 2, Чин ку, 
Игња то вић, Јова но вић 5, Васиљ ко вић (К) 
1, Тешић 4.

Тре нер: Вла да Шими чић
ЖРК „Пан че во“: Мак сић, Тодо ров ски, 

Ста ни шко вић, Божи но вић 1, Рогу ља 2, 
Мар ка гић (К) 1, Ста но је вић 2, Сте кић 8, 
Велич ко вић 6, Чучак, Рауш, Бркић, Јам
бру шић 1, Белић 1, Вра нић, Кеп чи ја 2.

Тре нер: Мар ко Крстић
Игра чи ца утак ми це: Јова на Васиљ ко

вић – Желе зни чар
Руко ме та ши це инђиј ског „Желе зни ча

ра“ пред око 200 гле да ла ца у Спорт ском 
цен тру „Инђи ја“ савла да ле су руко ме та
ши це „Пан че ва“ у вој во ђан ском дер би ју 
10. кола АРКУС лиге за руко ме та ши це, 
33:24. Већ у првим мину ти ма утак ми
це било је 3:0 у корист дома ће еки пе, 

међу тим, убр зо се гошће вра ћа ју у игру 
и сти жу до изјед на че ња, 4:4. То се касни
је пока за ло и као послед ње изјед на че ње 
на мечу. Усле дио је гол за голом и већ на 
кра ју првог полу вре ме на било је јасно да 
ће „Желе зни чар“ доћи до побе де. У дру
гом полу вре ме ну, при ти сак дома ћег тима 
се поја ча вао из мину та у минут. Успе шне 
роле на голу има ла је Софи ја Жак, која је 
заме ни ла капи тен ку Јова ну Васиљ ко вић. 
При ка за на игра на тере ну и сјај не одбра
не дове ле су до побе де „Желе зни ча ра“ у 
АРКУС лиги Срби је и конач них 33: 24 на 
сема фо ру.

Нај е фи ка сни је у еки пи гости ју биле су 
Јеле на Сте кић са осам голо ва и Јова на 
Велич ко вић са шест постиг ну тих голо ва. 
У дома ћем тиму већ поме ну та Јова на 
Васиљ ко вић је била игра чи ца утак ми це, 
а Зора на Чаврић и Ната ша Ловрић су 
са по шест голо ва биле нај е фи ка сни је у 
еки пи ЖРК „Желе зни чар“. М.Ђ.

ЏУ ДО КЛУБ „СИР МИ УМ“

Да ви до во зла то
на џу до „Тро фе ју 
Во ждов ца”

На Ме ђу на род ном  Џу до тур ни ру ,,Тро
феј Во ждов ца“, ко ји је у су бо ту, 10. де
цем бра одр жан у Бе о гра ду џу ди сти „Сир
ми у ма” осво ји ли су вред не ме да ље. 

Да вид Пер ко вић је за бли стао и по бе
див ши три бор бе осво јио је злат ну ме да
љу. Код Да ви да има још мно го про сто ра 
за на пре до ва ње у тех нич ком сми слу, ка
жу у струч ном шта бу ми тро вач ког клу ба.  
Те о до ра Ву ка со вић је осво ји ла брон за ну 
ме да љу али је би ла бли зу фи на ла. Код 
Те о до ре се ви ди же ља и во ља за бор бом 
па се у клу бу на да ју да ће се по ред та кве 
упор но сти њен рад у до глед но вре ме  ис
пла ти ти.

Ка та ри на То мић је на овом тур ни ру би
ла при ја вље на у те жој ка те го ри ји и по ред 
тих оте жа ва ју ћих окол но сти ус пе ла је да 
се до мог не ме да ље, док је Ма ши Жи ва
но вић ма ло фа ли ло да до ђе до брон зе 
али за Ма шу има вре ме на да стек не још 
ис ку ства у во ђе њу бор би.

ЏУ ДО КЛУБ ЛСК

Две ме да ље
са так ми че ња
у Бе о гра ду

Џу до клуб ЛСК из Ла ћа ра ка на сту пио је 
на су бот њем так ми че њу  у Бе о гра ду у ор
га ни за ци ји Џу до клу ба „Во ждо вац” са че
ти ри бор ца и осво јио сре бро, брон зу и два 
пе та ме ста. Уче ство ва ло 450 так ми ча ра. 
Ди ми три је Опа чић, ста ри ји по ле та рац до 
46 ки ло гра ма осво јио је сре бро, Би ро
вљев Стра хи ња, мла ђи ка дет до 50 ки ло
гра ма – брон зу, Штр бач ки Ан дреј, ста ри ји 
по ле та рац, пе то  ме сто до 34 ки ло гра ма и 
Вин чић Алек сан дар, мла ђи пи о нир осво
јио je пе то ме сто до 60 ки ло гра ма.

Побе да Желе зни ча ра у вој во ђан ском дер би ју
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Нова продавница слушних апарата
у Сремској Митровици

Ком па ни ја Аудиовоx је у 
уто рак 6. де цем бра 2022. 
отво ри ла но ву про дав ни цу у 
Срем ској Ми тро ви ци на 
адре си ули ца Ја лиј ска пр ва 
број 73 (згра да ор ди на ци је 
Ели те). Про дав ни ца се на ла
зи у при зе мљу објек та Спе
ци ја ли стич ке ор ди на ци је 
Ели те др Су ба шић. Овим је 
Аудиовоx на ста вио ши ре ње 
сво је про дај не мре же у Ср би
ји и при бли жа ва ње по тен ци
јал ним ко ри сни ци ма слу шних 
апа ра та на те ри то ри ји Срем
ске Ми тро ви це и око ли не.

Рад но вре ме про дав ни це је 
по не дељ ком, сре дом и пет
ком од 8 до 16 ча со ва, утор
ком и че тврт ком од 9 до 16 
ча со ва и сва ке пр ве су бо те у 
ме се цу од 9 до 13 ча со ва.

Број те ле фо на за све 
до дат не ин фор ма ци је и за ка
зи ва ње тер ми на је 022 210 
1262.

Од са да у но вој Аудиовоx 
про дав ни ци у Срем ској 
Ми тро ви ци мо ћи ће те да про
ве ри те слух, до би је те струч
не са ве те у ве зи слу ха, ис про
ба те нај са вре ме ни је слу шне 
апа ра те дан ске ком па ни је 
Оти цон и ку пи те ба те ри је и 
оста ли по тро шни ма те ри јал.

За што је Аудиовоx пра ви 

из бор за до бар слух? За то 
што Аудиовоx има нај бо ље 
ре ше ње за Ваш слух а ква ли
тет га ран ту је тра ди ци ја 
по сло ва ња од 2000. го ди не, 
118 го ди на ис ку ства Оти цон 
про из во ђа ча слу шних апа ра
та у чи јој по ну ди се на ла зе 
нај са вре ме ни ји слу шни апа
ра ти, струч ни ка дар и ге не ра
ци је за до вољ них ко ри сни ка.

Шта да оче ку је те ка да 
по се ти те Аудиовоx: бес плат
ну про ве ру слу ха (вред ност 2 
000 ди на ра), без че ка ња у 
ре ду уз за ка зи ва ње тер ми на, 
бес плат но са ве то ва ње у ве зи 
са слу хом, бес плат ну про бу 
слу шних апа ра та, на бав ку на 
12 ра та за ку по ви ну апа ра та.  

Уко ли ко сум ња те да не 
чу је те до бро, по зи ва мо вас 
да по се ти те на шу но ву про
дав ни цу слу шних апа ра та у 
Срем ској Ми тро ви ци на 
адре си Ја лиј ска пр ва 73 
(згра да ор ди на ци је Ели те).  
Пре до ла ска по треб но је да 
за ка же те свој тер мин за бес
плат ну про ве ру слу ха да не 
би сте че ка ли, за ка жи те тер
мин на број те ле фо на 022 
210 1262. Број тер ми на је 
огра ни чен, по зо ви те од мах и 
за ка жи те свој бес плат ни тер
мин.

ОК „Ин ђи ја“: Бар нак, Иса и ло вић, Да
ни је ла Ан дрић, За кић, Ком пи ро вић, 
Обре но вић (К), Зу бац (Л1), Шо рак, Љу
би чић, Је ри нић, Кне же вић, Ки та но вић 
(Л2).Тре нер: Ни ко ла Јер ко вић 

ГЖОК „Срем“: Гра бић, Са рић, Сте ва
но вић, Дра шко вић, Ан тић, Жи ва но вић, 
Дап че вић (Л1).Ми хај ло вић, Га ће ша, 
Јо ва но вић, Егић, Стан ко вић (Л2).Тре
нер: Ни ко ла Ка приц, пом. тре нер Ка та
ри на Чу то вић

Срем ски од бој ка шки дер би де се тог 
ко ла Су пер ли ге Ср би је из ме ђу до ма ће 
еки пе „Ин ђи је“ и  „Сре ма“ из Срем ске 
Ми тро ви це про те као је у од лич ној игри, 
а су срет је за слу же но при пао еки пи 
„Сре ма“, ко ја је очи то ви ше же ле ла по
бе ду, што је и би ло пре суд но у игри две 
из јед на че не еки пе.  Меч је био пре пун 
ре зул тат ских пре о кре та. Од бој ка ши це 
из Ин ђи је од лич но су от по че ле меч. Ре
ђа ли су се по е ни за до ма ћи са ста ви, па 

је на се ма фо ру убр зо би ло 25:13. Већ у 
дру гом се ту се ви де ло да су го шће знат
но по пра ви ле сво ју игру. Ве ћим де лом 
тог пе ри о да „Срем“ је имао кон стант ну 
пред ност и мир но га је при вео кра ју ре
зул та том 25:21, за 1:1 у се то ви ма. Тре
ћи сет је до нео мно го ви ше не из ве сно
сти. Са да је „Ин ђи ја“ та ко ја је има ла 
ве ћим де лом пред ност на сво јој стра
ни. До ма ће од бој ка ши це су по ве ле са 
21:20 и та да на сце ну сту па ми тро вач ка 
игра чи ца Ми ња Дра шко вић. Ова ле во
ру ка ко рек тор ка ко ја је на по зи ци ји при
ма ча за ме ни ла по вре ђе ну Ану Ми хај ло
вић до но си не ко ли ко по е на свом ти му 
и по бе ду у се ту ре зул та том 22:25. Че
твр ти и по след њи сет је по ка зао да до
ма ће од бој ка ши це гу бе већ “до би је ни” 
сет. У са мој за вр шни ци има ле су 22:18, 
а по том и 24:21. Ипак, ни то ни је би ло 
до вољ но игра чи ца ма тре не ра Јер ко ви
ћа за осва ја ње се та. Сму ше ност у игри 

„Ин ђи је“ оби ла то су ко ри сти ле го сту ју ће 
игра чи це, ко је тај сет до би ја ју од лич ним 
за вр шним по е ном Јо ва не Ан тић по сле 
сер ве Ане Са рић са 24:26. У „Сре му“ 
је од лич на од и грао при мач ки пар Гра
бић и Дра шко вић и ко рек тор ка Са рић а 
код до ма ћих се ис та кла Те о до ра Иса
и ло вић. По бе да „Сре ма“ по све му ви
ђе ном на те ре ну је пот пу но за слу же на. 
До ма ћин ни је прак тич но ни шта на у чио 
из не дав ног по ра за на истом ме сту од 
еки пе „Омла дин ца“. За ин ђиј ски тим 
пред сто је ћа па у за ће до бро до ћи да се 
до бро раз ми сли ка ко по бе ћи из зо не ис
па да ња. Пред Су пер ли га шем из Ми тро
ви це је утак ми ца са „Омла дин цем“ на 
до ма ћем те ре ну у спорт ској ха ли „Ми
тро вач ке гим на зи је“, у ме чу ко ји ће да ти 
од го во ре на не ка пи та ња за овај мла ди 
са став из Срем ске Ми тро ви це. „Ин ђи ја“ 
ће пут Су бо ти це на но ге ве о ма рас по
ло же ном „Спар та ку“.

ЖЕН СКА ОДОЈ КА ШКА СУ ПЕР ЛИ ГА, 10. КО ЛО

Од бој ка ши це „Сре ма“
сла ви ле у срем ском дер би ју

ОК „Ин ђи ја“ Ин ђи ја – ГЖОК „Срем“ Срем ска Ми тро ви ца
1:3 (25:13, 21:25, 22:25, 24:26) 
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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 (2)

Про ма ше ни пе нал Ми ја то ви ћа 
– наш фуд бал ски усуд

Отва ра ње пр вен ства оста ло 
ме мо ри са но. Про грам све ча ног 
отва ра ња, пра ви од раз мо дер ног 

вре ме на ко је је већ не за др жи во на сту
па ло. Че ти ри ро бо та про гра ми ра на су 
да се по сле кре та ња ве ћим де лом 
Па ри за на ђу код Ај фе ло ве ку ле....

Так ми че ње је отво ре но ме чом Бра
зил  Шкот ска. Шко ти твр ди и ди сци пли
но ва ни, тра ди ци о нал но та кви. Те шких 
21 за Бра зил. Бра зил је као бра ни лац 
свет ског тро на апо стро фи ран, нор мал
но, и за мо жда глав ног фа во ри та. 

У оно вре ме, би ли смо клин ци и ти по
ва ли смо ве ћи ном на Бра зил. Ро нал до, 
онај пра ви Ро нал до, за нас је био не што 
што ни је са ово га све та. Не ко би се тек 
мо жда осме лио да по ме не Не мач ку, 
Ита ли ју, Фран цу ску. Ту се не где круг 
фа во ри та за тва рао.

За ни мљи вост је да смо за ве ли ки 
број др жа ва тј. ен ти те та, пр ви пут чу ли 
на том Свет ском пр вен ству, 1998. го ди
не у Фран цу ској. Фуд бал је бу дио за ни
ма ње за ге о гра фи ју. Ни су нас ин те ре со
ва ли то ли ко те трис или нин тен до, атлас 
је био сред ство за ства ра ње деч је 
ра до сти. Ра до зна лост нас је об у зи ма ла 
да са зна мо где су ти Са у диј ска Ара би ја, 

Чи ле, Па ра гвај или Ту нис, све др жа ве 
уче сни це на свет ској смо три фуд ба ла. 
Са зна ло се та ко ко јим кон ти нен ти ма 
тач но при па да ју од ре ђе не др жа ве.

Груп но так ми че ње је те кло оче ки ва
но, углав ном. Ни је на кра ју мо гло бар 
без јед не сен за ци је. Ва зда моћ ни Шпан
ци, за у ста вље ни су још у гру пи ко ја је 
пред пр вен ство про гла ше на „гру пом 
смр ти“, чи ни лу су је још Ни ге ри ја (та да 
олим пиј ски пр вак), Бу гар ска пред во ђе
на Хри стом Сто ич ко вим (че твр та са 
пр вен ства 1994) и Па ра гвај. Ни ге ри ја и 
Па ра гвај би ли су нај бо љи, Шпа ни ји ни је 
по мо гло ни де кла си ра ње Бу гар ске 61. 
Па ра гвај је био пре по зна тљив по нео
бич ном гол ма ну, из во ђа чу сло бод них 
уда ра ца и пе на ла, до бро зна ни Чи ла
верт. 

Раз ли ка ме ђу ре пре зен та ци ја ма је 
би ла уоч љи ви ја. Африч ке ре пре зен та
ци је, без об зи ра што их је од ли ко ва ла 
бр зи на, због мањ ка так тич но сти и фор
ма циј ских сла бо сти би ле су лак плен за 
Евро пља не и Ју жно а ме ри кан це. Та ко 
исто и азиј ске се лек ци је. Ре ци мо, 
Хо лан ди ја је по бе ди ла Ју жну Ко ре ју 
50.

Из дво ји ли су се не ки фуд ба ле ри из 

ре да „дру го по зив них“ еки па, Мар се ло 
Са лас из Чи леа по сти гао је че ти ри ил ки 
пет 5 го ло ва. Ру му ни ја је фу ри о зно про
шла гру пу, по бе ди лу су и Ен гле зе.

Де би тан те на ве ли ком так ми че њу су 
чи ни ли Ја пан, Ја мај ка, Ју жна Афри ка и 
Хр ват ска. Хр ва ти су би ли не где на ших 
„ди мен зи ја“, пред во ди ли су их као и нас 
игра чи још из ста ре ју го сло вен ске шко
ле и та ко ђе бра ни ли су бо је ве ли ких 
клу бо ва – Шу кер (Ре ал), Бо бан (Ми
лан), Бок шић (Ла цио), Ста нић (Пар ма). 
Мо жда су за трун ку би ли ма то ри ји, то је 
мо жда оста ви ло раз ли ку у  окр ша ју са 
на ма две го ди не ка сни је.

На па ме ти ми је Кар лос Вал де ра
ма, се ти ће се мо жда не ко Ко лум
биј ца са пре по зна тљи вом фри зу

ром. Глав не ре пре зен та ци је Ар ген ти на, 
Ита ли ја, до ма ћин Фран цу ска и већ спо
ми ња ни Бра зил и Хо лан ди ја ни су има
ле ве ћих про бле ма у сво јим гру па ма. 
Ен гле зи, ко је мно ги раз ма же но увек 
гу ра ју у глав не так ма це за ти ту лу би ли 
су над ви ше ни од Ру му ни је и као дру ги 
до шли до пла сма на да ље.

До ла зи мо до на ше гру пе. Ис пли ва ле 
су све за блу де ко је су нас за де си ле. Да 
ли је ис тро ше ност игра ча то ком ду ге 
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клуп ске се зо не или па ра ли са ност оче
ки ва њи ма пу бли ке до вео до тро мог и 
не у бе дљи вог по чет ка. Уз ква ли тет ко ји 
смо има ли би ло је прак тич но не мо гу ће 
да не по бе ди мо Иран. Ме ђу тим би ло је 
мр ша во, а мр ша ва игра ре зул ти ра на 
мр ша вом по бе дом од 10. Гол пао пред 
крај је ди ним из гле да мо гу ћим на чи ном, 
из Ми хај ло ви ће вог сло бод ња ка. На 
кра ју је Иран имао не ке сво је шан се. 
За блу ду смо у ства ри има ли ми ма ње 
упу ће ни пра ти о ци. Чув ши име про тив
ни ка, пред ви ђа ња су нам ишла чак и да 
ће наш тим да ти дво ци фре ни број го ло
ва. На рав но, то ни је би ло ни ма ло ре ал
но, али ви ше ме сеч но по ди за ње ле стви
це оче ки ва ња  као и нео д го ва ра ју ћа 
пер цеп ци ја фуд бал ске ствар но сти све 
су учи ни ли мо гу ћим.

До бро, три бо да су би ла ту, тре ба ло 
је ићи да ље. Да ље нас је че ка ла 
дер би утак ми ца, слав на Не мач ка. 

Звуч но име, али игра чи вре ме шни. 
Осво ји ли су Нем ци европ ску ти ту лу 
1996. али зна ло се да су то игра чи на 
из ди са ју, дав но про шли зе нит. Још су их 
пред ста вља ли Клин сман и Ма те ус, 
ду бо ко за ба са ли у че твр ту де це ни ју 
жи во та. До би ли су САД 20 у 1. ко лу.

Са Не мач ком смо се са ста ја ли у Лан
су. Утак ми ци је прет хо дио тра ги чан 
до га ђај, у су ко бу са не мач ким нео на ци
сти ма жи вот је из гу био фран цу ски 
по ли ца јац. Оста ће не за бо ра вље но да 
је у спо мен мр твог по ли цај ца хр ват ски 
се лек тор Ми ро слав  Ћи ро Бла же вић 
то ком сва ке утак ми це на так ми че њу 
но сио по ли циј ску шап ку, да ли ори ги
нал ну или ре пли ку, не бих знао...

Ако смо пред ви ђа ли по топ Ира на, 
Не мач ка нам је бу ди ла стра хо по што ва
ње. Чак и у деч јим ви зи ја ма се те шко 
мо гла на слу ти ти по бе да.

Пр во по лу вре ме ми мо оче ки ва ња, 
ви де ли смо 10, до бро по зна та си ту а ци
ја ка да се ни је зна ло да ли је Стан ко вић 
за ка чио лоп ту пре ула ска у гол. На кра
ју је гол при пи сан Ми ја то ви ћу. По сле 
то га, још не ве ро ват ни је, ра на фа за 2. 
по лу вре ме на до не ла нам је вођ ство 
20, Пик си је ис ко ри стио кикс гол ма на 
Кеп кеа. Има ли смо Нем це у ша ци, ја сно 
је би ло да има мо ква ли тет, али не што 
дру го увек за фа ли. При себ ност, так тич
ност, ру ти на у игри... Осо би не ко је нас 
де ле од ве ћег успе ха на свет ским фуд
бал ским пр вен стви ма. Страх ме да ће 
нас та коб пра ти ти за у век. Бр зо и ла ко 
Не мач ка из јед на чу је и оста је мо без 
по бе де. Ду го смо се пи та ли шта би 
би ло да смо по бе ди ли. Би ли би смо 
пр ви у гру пи и отва рао нам се лак ши 
жреб, мо жда чак до по лу фи на ла. Пр во 
ме сто у гру пи би нас у да љим кал ку ла
ци ја ма од ве ло на че тврт фи нал ни мег
дан са Хр ват ском, то би у та да шњем 
по ли тич ком мо мен ту му би ло зе мљо
тре сно.

По след ње ко ло и по бе да про тив САД 
10, још бле ђа игра не го про тив Ира на, 
мо жда и нај не за ни мљи ви ја утак ми ца на 
це лом пр вен ству. Бит но је са мо ре ћи да 
је гол дао Ко мље но вић.

Из у зев из о стан ка по бе де над „пан це
ри ма“ пр вог ме ста у гру пи и лак шег 
ко сту ра у ели ми на ци о ној фа зи ко шта ла 
нас је и ло ши ја гол раз ли ка узро ко ва на 
ло шим пар ти ја ма про тив Ира на и САД. 

Ова ко, у осми ни фи на ла ишли смо на 
ја ку Хо лан ди ју.

По ме на ра ди, за ни мљи вост је ство ри
ла утак ми ца Ира на и САД у на шој гру пи, 
не због фуд бал ских раз ло га, не фуд бал
ски раз ло зи бу ди ли су па жњу та да због 
по ли тич ке на тег ну то сти из ме ђу две 
зе мље ко ја је ду го вла да ла.

Да кле, Хо лан ди ја је до ла зи ла. На сту
па ли су за „ту ли па не“ Бер камп, Клај верт, 
Ко ку, Вин тер, Стам, Се дорф, Да видс, 
Ван дер Сар гол ман... Он да шња ре спек
та бил на пре зи ме на. Те жак по сао, оче ки
ва ња  ме ђу тим ни су је ња ва ла.

Ло ше смо за по че ли, де фан зив но је 
про ти ца ло пр во по лу вре ме. Епи лог је 
био гол Бер кам па, про тив ник је по вео 
10. Не по во љан ре зул тат, ло ша игра 
на ших.

А он да, по че так дру гог по лу вре ме на 
пот пу но ди ја ме тра лан. Бр зо по рав на ва
мо 11. Пик си је цен три рао, Ко мље но
вић се по кло нио као про тив Аме ра и 
по ен ти рао.

По сле то га по чи ње исто ри ја. Стам 
по вла чи Ју го ви ћа, су ди ја Аран да до су
ђу је нам пе нал. До ла зи оно што ма ло ко 

не зна и не пам ти. До ла зи пре крет ни ца 
за на шу ре пре зен та ци ју, пре крет ни ца за 
из во ђа ча пе на ла – Пе ђу Ми ја то ви ћа. 
За лет дуг, на слу ћи вао се си ло вит шут. 
Дах це ле др жа ве за стао, жи вот је стао 
на не ко ли ко се кун ди. Лоп та си ло ви то 
шут ну та, Ван дер Сар већ са вла дан, 
са мо је тре ба ло да лоп та на ђе пут до 
мре же, но за вр ши ла је на преч ци за др
мав ши је не ми ло срд но и ми слим оста
вља ју ћи је ве чи то у ста њу по дрх та ва ња. 
Пре крет ни ца! Од вр ха до по но ра за 
крат ко вре ме. За Ми ја то ви ћа, ко ји је 
са мо ме сец и по пре то га до нео сво јим 
го лом у фи на лу Ли ге шам пи о на ти ту лу 
европ ског пр ва ка Ре а лу, по сле преч ке 
кре ће му ка ри је ра низ вод но. Вр ху нац је 
по чео да се гу би, пад је на сту пио. 
Пе крет ни ца за ре пре зен та ци ју, пр во у 
утак ми ци са Хо лан ди јом, из гу би ли смо 
кон це, пре у зе ли су ини ци ја ти ву и до шли 
до по бе де у су диј ској на док на ди. Шок. 
Бол за све са ња ре и ен ту зи ја сте. Ед гар 
Да видс да је гол, ре дак стре лац нас је 
ма ти рао и по слао ку ћи. Пре крет ни ца и 
за да љу суд би ну ре пре зен та ци је. Кре ну
ло се си ла зном пу та њом, ре пре зен та

тив ци су по че ли да из ла зе из на по на 
сна ге и не двој бе но да ула зе у ред ислу
же них фуд ба ле ра. Оти шли смо две 
го ди не ка сни је на Европ ско пр вен ство, 
из бо ри ли чак пла сман да ље, у че тврт
фи на лу на и шла је иста Хо лан ди ја, пру
жи ла нам де бакл и бол ну исти ну да је 
ста рим „пла ви ма“ сат от ку цао.

Про шло је 24 го ди не, про ћи ће пу но 
ви ше, Ми ја то ви ће ва преч ка би ће не за
бо рав на и део ана ла. Би ће на ма сви ма 
и на шим на след ни ци ма лајт мо тив Мун
дја ла у Фран цу ској 1998. го ди не.

Сва ко свет ско пр вен тсво на ко јем смо 
уче ство ва ли за вр ша ва но је раз о ча ра
њем. Бо јим се да ће мо то ве чи то до жи
вља ва ти. То нам је фуд бал ски усуд.

Оти шли смо ку ћи, оста ли су на ста ви
ли так ми че ње. Пра ти ло се так ми че ње и 
да ље, са ма ње на бо ја и оду ше вље ња. 
Пра тио се фуд бал, жал и не ве ри ца су 
бди ли.

Осми ну фи на ла гло бал но је уз др мао 
су срет Ен гле ске и Ар ген ти не. Не при ја те
љи због Фо клан да од и гра ли су уз бу
дљив меч, цр ве ни кар тон Бе ка ма и про
лаз Ар ген ти не на пе на ле.

До по лу фи на ла да ље до ше та ли су 
Бра зил пре ко Чи леа и Дан ске, Фран цу
ска пу тем Па ра гва ја и Ита ли је. Хо лан ди
ја је по сле Ју го сла ви је из ба ци ла и 
Ар ген ти ну.

Из не на ђе ње број је дан це ло куп ног 
над ме та ња би ла је Хр ват ска. Асо ви пре
ка ље ни не ма шта. Ме ђу тим, ни је би ло 
оче ки ва но да из ба це Ру му ни ју, за тим и 
Не мач ку у че тврт фи на лу пре сли ша ва ју 
са 30.

По лу фи нал ни су сре ти, Бра зилХо лан
ди ја, Фран цу скаХр ват ска. Бра зил у 
уз бу дљи вом ду е лу по бе ђу је Хо лан ди ју 
по сле пе на ла.

За ви дим за пад ним су се ди ма на 
ек ста зи ко ју су до жи вља ва ли. Не 
мо гу за ми сли ти шта се са мо не ко

ли ко ки ло ме та ра од ме не де ша ва ло 
на ко Шу ке ро вог го ла за 10 про тив Фран
цу ске до ма ћи на. Не ула зим на не фуд
бал ско под руч је, хтео сам да ми до жи
вља ва мо све оно што су они на кра ју 
до жи ве ли. Из гу би ли су од Фран цу ске, 
али за вр ши ли су као тре ћи по бе див ши 
Хо лан ди ју у бор би за брон зу. Да вор 
Шу кер нај бо љи стре лац Свет ског пр вен
ства.

Ко нач но, фи на ле. Па ра док сал но је, 
али као да фи на ле озна ча ва нај ма ње 
за ни мљи ву утак ми цу на кра ју. Знак је 
за вр шет ка и су ро ви под сет ник про ла
зно сти. Не мо гу са истим жа ром да пра
тим по че так и крај би ло че га. Крај зна чи 
баш то, крај.

Фран цу ска је по бе ди ла Бра зил 30, 
по ма ло нео че ки ва но. Зи дан дво стру ки 
стре лац. И та да се ра ди ло о вр сном 
игра чу, са та два го ла по чео је да ула зи 
у ред нај бо љих фуд ба ле ра свих вре ме
на.

Шу шка ло се о тро ва њу Ро нал да пре 
утак ми це, ни кад се  не тре ба за др жа ва
ти на шпе ку ла ци ја ма.

За ве са на Мун ди јал је спу ште на, на 
мој пр ви мун ди јал ко ји сам ис пра тио 
оног ле та да ле ке 1998, про шли век, про
шли ми ле ни јум.

Из ре ка го во ри да се од се ћа ња не 
жи ви. Ве ру јем да се ћа њем до ка зу је мо 
да смо жи ви. Не ма жи во та без се ћа ња...

Дах це ле др жа ве 
за стао, жи вот је стао 
на не ко ли ко се кун ди. 
Лоп та си ло ви то шут

ну та, Ван дер Сар већ 
са вла дан, са мо је тре

ба ло да лоп та на ђе 
пут до мре же, но за вр

ши ла је на преч ци 
за др мав ши је не ми ло
срд но и ми слим оста
вља ју ћи је ве чи то у 
ста њу по дрх та ва ња
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СЕ НИ ОР КЕ ЖЕН СКОГ КО ШАР КА ШКОГ КЛУ БА „СРЕМ“ ЗА БЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ ОД ЛИЧ НЕ
РЕ ЗУЛ ТА ТЕ У ПР ВОМ ДЕ ЛУ СЕ ЗО НЕ 

Вре ме је за уби ра ње пло до ва 
ква ли тет ног ко шар ка шког ра да

Жен ске ко шар ка шке 
се лек ци је „Сре ма“ 
сво јим ре зул та ти ма 

го ди на ма уна зад при вла че па
жњу спорт ске јав но сти. Ни зом 
шам пи он ских ти ту ла у про те
клој се зо ни са мо је по твр ђе но 
зва нич но при зна ње Ко шар
ка шког са ве за Вој во ди не да 
је у Срем ској Ми тро ви ци, на 
под руч ју це ле Вој во ди не при
су тан нај ква ли тет ни ји рад са 
мла ђим ка те го ри ја ма. Иде ја 
ру ко вод ства и струч ног шта ба 
клу ба је сте да из ква ли тет ног 
пи о нир ског и ка дет ског са
ста ва нај бо ље ко шар ка ши це 
по сте пе но „ре гру ту ју“ у се ни
ор ски тим. По ред успе шних 
тре не ра нај мла ђих игра чи ца 
„Сре ма“ из ми ни ба скет и пи
о нир ског са ста ва, Ни ко ле Ми
ло ше ви ћа и Та тја не Узе лац, 

клуб је про шле го ди не ан га
жо вао и пер спек тив ног тре
не ра Не ма њу Ста мен ко ви ћа, 
ко ји се у до са да шњој ка ри је
ри спе ци ја ли зо вао за жен ску 
ко шар ку и у струч ном сми слу 
на пре ду је за јед но са сво јом 
еки пом. Не ма ња је пре у зео 
рад са ка дет ки ња ма и се ни
ор ка ма. Мла ди струч њак на 
по чет ку свог ан га жма на ни
је обе ћа вао „ку ле и гра до ве“ 
већ по сте пе ни и кон ти ну и ран 
рад, а ње го ви  ре зул та ти ви
дљи ви су већ у те ку ћој се зо
ни. Се ни ор ке „Сре ма“ ви со ко 
су пла си ра не на та бе ли А се
вер не гру пе Пр ве ре ги о нал не 
ко шар ка шке ли ге и у до са да
шњих 11 ме че ва сла ви ле су 
у осам су сре та, за бе ле жив ши 
све га три по ра за. Ве ћи не по
бе да би ле су при лич но убе

дљи ве. Ми тров чан ке на пр
вен стве ну па у зу од ла зе као 
еки па ко ја је прак тич но обез
бе ди ла уче шће у плејофу и 
при ли ку да се са три нај бо ље 
еки пе из „бе о град ске“ Б так
ми чар ске гру пе бо ре за ула
зак у Дру гу ли гу, што ће ру ку 
на ср це, би ти при лич но те
шко, јер из ја ке кон ку рен ци је 
у обе гру пе, пре ма са да шњим 
про пи си ма, про ла зи са мо је
дан тим. Чак и да се у овој 
се зо ни не оства ри тај исто
риј ски успех, сам ула зак ме ђу 
шест нај бо љих  ти мо ва у ли
ги, уз за др жа ва ње по сто је ћег 
ор га ни за ци о ног, струч ног и 
играч ког ни воа, на го ве шта ва 
ви со ке ци ље ве и ни кад бо љу 
се ни ор ску жен ску ко шар ку у 
гра ду на Са ви. 

Пред сед ник клу ба Ни ко

ла Бу до шан је за до во љан 
оства ре ним ре зул та ти ма и 
по др шком спорт ских струк ту
ра гра да ко ја је обез бе ђе на 
за те ку ћу се зо ну. Пр ви чо век 
клу ба сма тра да је се ни ор ски 
тим „огле да ло“ клу ба и да је 
до шло  вре ме да се озбиљ
но ула же и ра чу на на успех 
и пот пу ну афир ма ци ју ове 
се лек ци је. „Срем“ је у мла
ђим ка те го ри ја ма, по ре чи ма 
пред сед ни ка ко је че сто ко ри
сте на ши клин ци „већ обр нуо 
игри цу“ и убе дљи во до ми ни
ра не ко ли ко по след њих го
ди на. Бу до шан је уве рен да 
је пер спек ти ва и ду го роч ни 
циљ „Сре ма“ и гра да из ко
га до ла зи ста би лан ста тус у 
Дру гој жен ској ко шар ка шкој 
ли ги. По ма ло та јан стве но, он 
је за на ред не да не на ја вио 

Вр хун ским ре зул та ти ма мла ђих ка те го ри ја ЖКК „Срем“ у те ку ћој се зо ни при кљу чу
ју се и се ни ор ке овог клу ба, ко је су са осам по бе да и све га три по ра за у вр ху пр вен
стве не та бе ле. Ми тро вач ка еки па, ко ја је спој та лен то ва них мла дих игра чи ца из соп
стве не шко ле и ква ли тет них ис ку сних по ја ча ња при пре ма се за плејоф над ме та ње у 
ко ме ће по ку ша ти да се до мог не дру го ли га шког ста ту са. При о ри тет клу ба ни је са мо 
пла сман, већ кон ти ни у и ра ни рад на по сте пе ном са зре ва њу игра чи ца до њи хо ве пот
пу не афир ма ци је у се ни ор ској кон ку рен ци ји

Тре нер Не ма ња Ста мен ко вић (ле во), Ни ко ли на Ба ла нац (у сре ди ни) и пред сед ник „Сре ма“ Ни ко ла Бу до шан (де сно)
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још јед но ла ска во при зна ње 
за ми тро вач ку жен ску ко шар
ку. Ове је се ни, осим се ни ор ки, 
тра ди ци о нал но  до бро су по
че ле и све мла ђе ка те го ри је. 
Под се ти мо, пи о нир ке „Сре ма“  
про ле тос су би ле дру ге у Ср
би ји, док су мла ђе пи о нир ке 
и ми ни ба ске та ши це би ле без 
прем ца у Вој во ди ни. Са чу ва
на је осно ва про шло го ди шње 
се ни ор ске еки пе а по ред де
се так мла ђих ко шар ка ши ца у 
пр ви тим је до ве де но и не ко
ли ко зна чај них по ја ча ња као 
што су Ми ли ца Ин ђић,  Ма
ри ја Ко стић или Зо ра на Де
до вић. Шеф стру ке Не ма ња 
Ста мен ко вић за до во љан је 
спо јем мла до сти и ис ку ства 
у се ни о ср кој еки пи, али и по
тен ци ја лом ко ји ви ди у мла
ђим по го ни ма клу ба. 

– Наш тре нут ни ре зул тат је 
ви ше не го до бар. У се ни о ср кој 
кон ку рен ци ји за цр та ни циљ је 
ула зак у плејоф и по ку шај да 
се „на пад не“ ти ту ла, уко ли ко 
се ука же при ли ка. Ка да је реч 
о ка дет ској еки пи, код нас у 
овој кон ку рен ци ји игра ју пре
те жно пи о нир ке, да кле мла ђе 
игра чи це. Осно ву тог ти ма чи
не игра чи це 2008. и 2009. го
ди шта, та ко да у овој ли ги где 
до ми ни ра ју де вој чи це ро ђе
не 2006. го ди не не ке од њих 
игра ју са три го ди не ста ри јим 
ко шар ка ши ца ма. Као и про
шле го ди не, опет је нај ва жни
је сти ца ње ис ку ства, од но сно 
њи хо ва афир ма ци ја на те ре
ну. За то има мо све ве ћи број 
соп стве них игра чи ца ко је ће 
да нас и на ред них го ди на кон
ку ри са ти за се ни ор ски тим. 
Та кво је опре де ље ње на шег 
клу ба и не ће мо га ме ња ти, 
ре као је тре нер Ста мен ко вић 
по хва љу ју ћи рад сво јих ко ле

га, тре не ра мла ђих ка те го ри
ја и пред сед ни ка Бу до ша на 
са ко јим, ка ко сам ка же не ма 
увек исто ми шље ње, али се 
на кра ју сло же и до го во ре око 
ства ри ко је ће ти му и игри до
не ти нај ве ћи ква ли тет. Тре нер 
пр вог ти ма сма тра да је у клу
бу ство ре на здра ва ат мос фе
ра ко ја је пред у слов за до бре 
ре зул та те. Ана ли зи ра ју ћи рад 
пи о нир ки „Сре ма“, Ста мен ко
вић је уве рен у њи хо ве ви со
ке до ме те и у те ку ћој се зо ни, 
али он и ње го ви са рад ни ци у 
клу бу из бе га ва ју да та лен то
ва не мла де игра чи це из ла жу 
пре ве ли ком при ти ску, же ле
ћи да оне при род но играчк 
са зре ва ју и пру же нај бо ље 
ре зул та те у пра вом мо мен ту. 
На овај на чин се, по ње го вим 
ре чи ма, спре ча ва за си ће ње 
и пре вре ме ни од у ста нак пер
спек тив них ко шар ка ши ца од 
озбиљ ног ба вље ња спор том.

Не ма ња Ста мен ко вић 
и упра ва клу ба бри
жљи во су се овог ле та 

по све ти ли из бо ру по ја ча ња. 
У пи та њу су, ка же, игра чи це 
про ве ре ног ква ли те та ко је су 
до шле из Бе о гра да. Са не ким 
од њих и ра ни је је са ра ђи вао.

– Ове де вој ке до не ле су 
оче ки ва ну пре ва гу и ми слим 
да при лич но ути чу на раз вој 
на ших до ма ћих игра чи ца, јер 
им пре но се бо га то ис ку ство и 
зна ње. Ус по ста вље ни су до
бри од но си у еки пи с об зи ром 
на њи хо ву раз ли ку у го ди на
ма. Ми ли ца Ин ђић је игра
чи ца ро ђе на 1992. го ди не, 
ко ја је про шла пу но  пр во ли
га шких клу бо ва. Игра на по
зи ци ја ма плеј меј ке ра и бе ка.  
Би ла је ка пи тен „Пар ти за на“ 
и на сту пи ла је у Ја дран ској 
жен ској ли ги. То је игра чи ца 

са сјај ним људ ским и играч
ким ква ли те ти ма, ко ја је за 
ову ли гу ван се риј ски играч.  
Ма ри ја Ко стић је ка пи тен на
шег ти ма. Не кад је игра ла за 
„Цр ве ну зве зду“ и про шла је 
мно го ква ли тет них клу бо ва. 
Де фи ни тив но је осо ба на ко
ју се увек мо же те осло ни ти, 
по ли ва лент на игра чи ца ко ја 
је успе шна на по зи ци ја ма од 
три до пет. Тре ће по ја ча ње 
је Зо ра на Де до вић, игра чи
ца ко ја игра на по зи ци ји је
дан. Игра ла је у „Зве зди ном“ 
под млат ку а ка сни је је би ла 
ка пи тен бе о град ског „Рад
нич ког“. На шем ти му да ла је 
де фан зив ни ква ли тет због 
ње не агре сив но сти у од бра
ни ко ја про тив ни це углав ном 
при мо ра ва на гре шку. Же
лео бих да на ве дем још јед
ну игра чи цу ко ја се вра ти ла, 
од но сно до шла на по зај ми цу 
из „Спар та ка“ за хва љу ју ћи 
раз у ме ва њу њи хо вог тре не ра 
у упра ве клу ба ко ји ма се не
из мер но за хва љу јем. У пи та
њу је Ан ђе ла Ри ђо шић ко ја ће 
нам ите ка ко зна чи ти у ме че
ви ма до кра ја се зо не и већ је 
у пр вим утак ми ца ма по ка за ла 
свој ква ли тет, ре као је тре нер 
Ста мен ко вић. 

Тре нер ка же да  пре о ста
ли део ти ма чи не мла ђе ко
шар ка ши це ро ђе не из ме ђу  
2005. и 2007. го ди не по ја ча
не „по врат ни цом“ Мир ја ном 
Ми ло ва но вић ко ја је до не ла 
до дат ну ста бил ност ти му. У 
на став ку пр вен ства, од фе
бру а ра на ред не го ди не сле де 
још че ти ри пр вен стве на ко ла 
у гру пи  а по том и Топ 6 у ко
ме ће се по прин ци пу „сва ко 
са сва ким“ од ме ри ти нај бо
ље вој во ђан ске и бе о град ске 
еки пе. Д. Мо стар лић

Игра у се ни ор ској ка те го ри ји
је част за мла де ко шар ка ши це

Ни ко ли на Ба ла нац је пер
спек тив на ко шар ка ши ца, ко
ја је у овом спор ту про шла 
ше сто го ди шњи раз вој ни пут. 
Игра на по зи ци ји бе ка. Ин те
ре сант но је да се Ни на пре 
ко шар ке ба ви ла жен ским 
фуд ба лом. За во ле ла га је 
игра ју ћи се у деч јим да ни ма 
са бра том од стри ца. Ме ђу
тим, уба ци ва ње лоп те у ко
шар ка шки обруч од не ло је 
пре ва гу.

– По че ла сам да играм ко
шар ку са ком шиј ском де цом 
на дво ри шту. Они су има ли 
кош у дво ри шту и код ме не 
се ство ри ла та љу бав пре ма 
ко шар ци  па сам та ту ви ше 
пу та убе ђи ва ла да пре ђем 
на ко шар ку. Кад је на то ко

нач но при стао по че ла сам да 
тре ни рам у та да шњем клу бу 
„Сир ми ум“. Та мо сам би ла 
че ти ри до пет го ди на мла ђа 
од свих у ти му. Пре ла ском у 
„Срем“ по сле го ди ну и по да
на ме ђу са и гра чи ца ма сам 
сте кла мно га при ја тељ ства 
и по че ле смо за јед но да на
пре ду је мо. Ево и сад пра ви
мо до бре ре зул та те. До бро 
се осе ћам и част ми је што 
играм у се ни ор ској ка те го
ри ји са та ко ква ли тет ним 
игра чи ца ма и тре не ром. На
рав но, по но сни смо на ове 
ре зул та те, ка же Ни на Ба
ла нац ко ја је тре не ру, пред
сед ни ку клу ба и на ви ја чи ма 
обе ћа ла ве ли ки труд и бес
по штед ну бор бу за ула зак у 

Дру гу ли гу. Ни ко ли на је уче
ни ца дру ге го ди не сред ње 
Ме ди цин ске шко ле и успе
шно се но си са озбиљ ним 
про фе си о нал ним оба ве за ма 
с об зи ром на то да су тре
нин зи се ни ор ског ти ма сва
ко днев ни. Же ле ла би да уз 
на ста вак шко ло ва ња оста не 
у ко шар ци а у род ном гра ду 
оста ће бар још две го ди не. 
Тре нер Ста мен ко вић по себ
но ју је по хва лио све стан да 
је на Ни ни, као нај ста ри јој 
ме ђу мла ђим игра чи ца ма и 
ка пи те ну ка дет ки ња „Сре ма“ 
ве ли ки те рет да са сво јим са
и гра чи ца ма „ис пра ти“ мно ге 
де та ље и зах те ве са клу пе 
без ко јих њи хов играч ки на
пре дак ни је мо гућ.

АК „СРЕМ“

На три
так ми че ња 
шест ме да ља

Алек сан дра Ко ста ди но вић 
по бе ди ла је на Ре ци кла жном 
по лу ма ра то ну одр жа ном про
шлог ви кен да у Но вом Са ду. 
Она је ста зу ду гач ку 21,1 ки
ло ме тар пре тр ча ла за 1:32:56 
и осво ји ла још јед ну у ни зу 
ме да ља ове го ди не. У тр ци је 
уче ство ва ло 100 так ми ча ра 
у му шкој и жен ској кон ку рен
ци ји. Алек сан дра је за вр ши ла 
као сед ма у ап со лут ној кон ку
рен ци ји, од но сно, пр ва у кон
ку рен ци ји же на.  Две ме да ље 
осво ји ле су мла де атле ти чар
ке АК „Срем“ на дво ран ском 
пр вен ству Вој во ди не одр жа
ном у Но вом Са ду. Ива Бе жа
но вић је би ла дру го пла си ра на 
у ди сци пли ни скок у вис са 
пре ско че них 1.52 ме та ра, док 
је у ба ца њу ку гле би ла осма. 
Те о до ра Чо нић је осво ји ла 
брон за ну ме да љу у ско ку у 
даљ ре зул та том 4.97 ме та
ра, док је у тр ци на 60 ме та
ра би ла два на е ста. Ка та ри на 
Шко рић је у ско ку у даљ би ла 
ше ста са 4.67 ме та ра,  док је 
у ба ца њу ку гле би ла је да на
е ста, а Ми о на Мак си мо вић 
је тр ча ла 60 ме та ра за 8.86 
се кун ди што је би ло до вољ
но за 31. ме сто од укуп но 59 
так ми чар ки. Ово  так ми че ње 
одр жа но је у нео бич но вре ме, 
у при прем ном пе ри о ду ка да 
ре зул та ти ни су на оче ки ва ном 
ни воу али је по слу жи ло  као  
до бар по ка за тељ тре нут не 
фор ме, ка жу у „Сре му“.

На Отво ре ном пр вен ству 
АК „Ка ра но вац“ из Кра ље ва 
ко је је одр жа но у атлет ској 
дво ра ни у Бе о гра ду на сту
пи ло је тро је атле ти ча ра АК 
„Срем”. Мар ко Лу кач осво јио 
је две ме да ље у кон ку рен ци
ји ста ри јих пи о ни ра. Нај пре 
је по бе дио у тр ци на 60 ме
та ра  са вре ме ном 7,72 с да 
би по том у тр ци на 200 ме та
ра  осво јио сре бр ну ме да љу 
пре тр чав ши ста зу за 25,12 
се кун ди. Та ма ра Пре ка јац је 
пр ви пут на кон пре ла зног ро
ка на сту пи ла за АК „Срем“ и 
у тр ци на 60 ме та ра за се ни
ор ке осво ји ла сре бро ре зул
та том 8,25 с. У тр ци на 200 
ме та ра би ла је пе то пла си ра
на ре зул та том 28,13 се кун ди. 
Ва ња Ке чић је у кон ку рен ци ји 
атлет ских шко ла А осво ји ла 
вр ло до бро че твр то ме сто у 
кон ку рен ци ји 38 ска ка чи ца у 
даљ из зо не од ско ка ре зул
та том 4,27 ме та ра. У тр ци на 
40 ме та ра би ла је ше ста од 36 
уче сни ца.
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„ЛСК“ И „ЛСКОВ ЦИ“: ОТРГ НУ ТО ОД ЗА БО РА ВА – ТО МИ СЛАВ ДИ ВЉАК

ОД ЛА ЋАР КА ДО СИД НЕ ЈА:
Све је то љу бав
пре ма фуд ба лу ...

У фуд ба лу по сто је две ства ри, та ле нат и рад. И не што што се зо ве уро ђе ни ин стинкт. 
Ја сам мо гао „на ле ђи ма да ву чем“ два игра ча и да гле дам ко ме ћу да ти лоп ту. То је 
уро ђе но. Ипак, сма трам да је та ле нат мо жда 20 по сто, а 80 по сто је рад. Али то мо ра 
би ти озби љан рад. Јер то ни је игра, да је игра не би да на шњи фуд ба ле ри вре де ли 
ми ли о не. То је ве ли ки рад и ве ли ко од ри ца ње. И још не што, у фуд ба лу „ра ди“ при
род на се лек ци ја, ко не мо же да из др жи тај сам од у ста је, ка же То ма Ди вљак

То ми слав То ма Ди вљак (61) је дан је 
од оних ЛСКових та лен то ва них 
фуд ба ле ра ко ји је ка ри је ру гра дио у 

клу бо ви ма не ка да шње ју го сло вен ске 
пр ве и дру ге ли ге. Ње га је жи вот, ме ђу тим, 
од вео и да ље, до Ау стра ли је у ко јој се до 
сво је 39. го ди не про фе си о нал но ба вио 
фуд ба лом.

Овај раз го вор је вођен при ли ком Томи
не посе те Лаћар ку, на про пу то ва њу за 
Катар, у ком је Тома пра тио све утак ми це 
срп ске фуд бал ске репре зен та ци је на 
Свет ском првен ству у фуд ба лу.

Као и сви игра чи ње го ве, и не што ста ри
је ге не ра ци је, пр ве утак ми це за и грао је у 

под млат ку ЛСКа, а већ са 1617 го ди на 
играо је и за пр ви тим и то на по зи ци ји 
сред њег ве зног.

Ка ко ка же, ЛСК  је та да био име ко је је 
не што зна чи ло.

– У мо је вре ме на те ри то ри ји Сре ма, 
са мо је ФК „Срем“  био ја чи од нас. „Сло
вен“, „Ин ђи ја“ су би ли у ран гу Ла ћар ка, 
ка же Ди вљак и до да је да су ту злат ну 
ге не ра ци ју фуд ба ле ра ко ји су ма хом би ли 
1956. го ди ште ство ри ли тре не ри Ђор ђе 
Ми лан ко вић и Ми ле Ву ле тић. 

– Они су игра че из те ге не ра ци је узе ли 
још као де цу од пе тог раз ре да основ не 
шко ле, и од њих су на пра ви ли сја јан тим. 
То сма трам по чет ком пра вог ла ћа рач ког 
фуд ба ла. То су би ли, гол ман Дра ги ша 

Па нић, Бра ни слав Пеј но вић, Иви ца Гом
бар, Рај ко Нин ко вић, мој брат Ма рин ко 
Ди вљак, Рато мир Савић  Ацић, Дра ган 
Вет мић, Бог дан Пре цеп ... Бо јим се да ћу 
не ког пре ско чи ти. Ко ли ко су они би ли 
до бри и ка кав ква ли тет су има ли, схва тио 
сам тек ка сни је, кад сам по чео да играм 
фуд бал у пр вој и дру гој ли ги, и ви део ко 
све игра у тим клу бо ви ма, ка же То ма 
Ди вљак.

Ка да је за тре не ра ЛСКа до шао Бран ко 
Хер цег  Ма сак, сма тра То ма, то је био 
ко рак да ље и на до град ња на те ме ље ко је 
су по ста ви ли Ми лан ко вић и Ву ле тић.

– За тре не ра до шао ис ку сан чо век, 
Бран ко Хер цег. Он је про шао ви ше не го 
ико на овом те ре ну, имао је зна ње и ис ку

ЛСКОВ ПРВО ЛИ ГАШ: Тома Дивљак

Кад при ча о од но су пре ма фуд ба лу и 
то ме ка ко не ки ро ди те љи фор си ра ју 
сво ју де цу пре ко сва ке ме ре, То ма се 
се ћа ка ко је ње гов отац Ма то не баш 
бла го на кло но гле дао на то што му 
си но ви игра ју фуд бал.

– Мој отац Ма то ми ни је дао да 
играм. Ја ско ро кри шом отр чим на 
ЛСКово игра ли ште, тре ни рам, до тр
чим ку ћи, сад да л’ ме је ви део или ни је 
... Се ћам се кад смо игра ли про тив 
Ко ви на ква ли фи ка ци је за ула зак у Вој
во ђан ску ли гу. У пе так има мо по след
њи тре нинг, а у че твр так ве че он ме ни 
ка же: „Слу шај, има да ошпар таш два 
ју тра ку ку ру за и да при хра ниш. Не мој 
слу чај но да одеш, а да то не ура диш.“ 
Јој, ја не знам да ли ћу сти ћи то за по ла 
да на. И ја шта ћу, од мах то ве че на то
ва рим џа ко ве ве штач ког ђу бре та на 
шпе ди тер, ују тро ми де да по мог не да 
упрег нем ко ња и об ја сни ми ка ко то нај
бр же да ура дим. У три са та по сле под
не ја до ђем ку ћи, чи тав дан за ко њем и 
ни шта ми ни је. Одем на тре нинг. То ти 
је љу бав и во ља... Ина че, Ма рин ко је 
нај ви ше тр пео, Во ја и ја ма ње. Ма рин
ко је јед ном при ли ком био у Но вом 
Са ду на тре нин гу са ре пре зен та ци јом 
Вој во ди не, а Ма то до шао и за ко су га 
из ву као са тре нин га, се ћа се То ма.

Шпар та ње 
ку ку ру за
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ство и на до гра дио је оно што су Ми лан ко
вић и Ву ле тић за по че ли. Та да је на пра
вљен тим ко ји је био ја чи и од „Сре ма“. 
Иа ко је „Срем“ имао и ку пље них игра ча са 
стра не. Сад, што ЛСК та да ни је ишао 
да ље, то су ду ге ства ри. И усло ви и па ре 
су били у пита њу. Не мо жеш ти игра ти, на 
при мер, не де љом утак ми цу у Су бо ти ци, и 
у по не де љак ићи на по сао. За шта си ти? 
То мо ра не ко да оправ да и пла ти. По сле 
сам ја схва тио за што то и ни је био циљ. 
Али ЛСК је та да ствар но био јак. То се 
ви де ло и кад до ђу „Вој во ди на“ и „Но ви 
Сад“. Не кад су они до ла зи ли па да ју де сет 
го ло ва, сад је би ло да ли ће нас по бе ди ти 
или не. Би ли смо ква ли те тан тим. Ја сам 
до шао у пр ви тим као нај мла ђи, са мном 
су до шли Ва са Пи жук, Мо ма Дро нић, 
Зо ран Мир нић, Здрав ко Ан дрић. Ми смо 
би ли мла ђи пет го ди на, та ко да су  те две 
ге не ра ци је спо је не и на пра вље на је 
ствар но до бра еки па. Да бих по ја снио 
ре ћи ћу да је Ла ћа рак у то вре ме имао три 
омла дин ца у ре пре зен та ци ји Вој во ди не, 
Ма рин ка Ди вља ка, Рај ка Нин ко ви ћа и 
Ми ла на Ка ти ћа. Сад ви па зи те! Из јед ног 
Ла ћар ка да су тро ји ца у омла дин ској 
ре пре зен та ци ји! А где је „Срем“, Ин ђи ја, 

Ру ма, а где је Но ви Сад, Пан че во, Зре ња
нин, Сом бор ... То зна чи да је ра ђе но ка ко 
тре ба, об ја шња ва Ди вљак.

Сарад њу са Бран ком Хер це гом наш 
са го вор ник пам ти као из у зет ну. Ве ли ко 
по што ва ње га јио је пре ма тре не ру ко ји га 
је мно го на у чио.

– Ни су га мно го во ле ли, за то што ни ко 
ни је имао си гур но ме сто у ти му. Са мо ако 
ра диш био си си гу ран. Се ћам се кад сам 
по сле под не ишао у шко лу, пре под не сам 
са Хер це гом. Та да нас ни је би ло мно го, 
са мо тро ји ца – че тво ри ца и он је мо гао да 
нам се по све ти. И мно го нас је на у чио, 
об ја шња вао... Од ње га сам на у чио спољ
ни фелш, где да се уда ри лоп та, ко ја по вр
ши на лоп те тре ба да се уда ри, ко јим 
де лом но ге. Кад сам оти шао да ље, ја сам 
свим тим игра чи ма мо гао да пре да јем ... У 
фуд ба лу по сто је две ства ри, та ле нат и 
рад. И не што што се зо ве уро ђе ни 
ин стинкт. Ја сам мо гао „на ле ђи ма да 
ву чем“ два игра ча и да гле дам ко ме ћу 
да ти лоп ту. Не ко не зна шта ће са мо са 
лоп том, а не још и да има пре глед игре. То 
је уро ђе но. Ипак, сма трам да је та ле нат 
мо жда 20 по сто, а 80 по сто је рад. Али то 

– Од лу ку да одем у про фе си о нал це 
до нео сам 1984. го ди не. Та да сам као 
ма шин ски тех ни чар ра дио на „Ма тро зу“. 
Имао сам до бар по сао, на пра вио ку ћу, 
до бра пла та... Али отац чуо да сам ја 
дао от каз, а и он је ра дио на „Ма тро зу“. 
До ла зи отац са по сла, а ја код де де у 
соби као чи там но ви не. А у но ви на ма 

не ки текст о Ау стра ли ји и ов ца ма. Иде 
он и пи та ма му: „Ро со ђе онај твој?“ Сад 
ви ше ни сам ни ње гов. А она ка же: „Па ту 
је де те, чи та но ви не.“  Ка же отац: „Ма, то 
је би тан га, кад ње му ово ни је до бро, 
ње му не ма ниг де до бра.“ Отва ра вра та 
и ме ни ће: „Где си би тан го, јес’ ти дао 
от каз, где ћеш ба ра бо?“ Вре ђа ње на 

ве ли ко. „Е, јад на ти мај ка што те ро ди
ла!“, а ја ка жем ње му: „Слу шај, та та, ово 
ни је крај не ћу ја ни у овој зе мљи оста ти, 
ма кар оти шао у Ау стра ли ју да чу вам 
ов це.“ И ја ствар но да нас имам пет ова
ца, пет ја га ња ца, ов на, ко зу и јар ца. А 
тад ни сам знао да у Ау стра ли ји ни ко не 
чу ва ов це, кроз смех при ча То ма.

Оти ћи ћу да чу вам ов це у Ау стра ли ју

СА ПРИ ПРЕ МА У ЛЕЖИ МИ РУ: Тома Дивљак, Боле Лаза ре вић, Дра ган Бабић, Божа Вуко лић и Мита Вуче но вић

Три бра та Ди вљак су игра ла за „ЛСК, 
нај ста ри ји Ма рин ко, То ма сред њи, и 
Во ја нај мла ђи. Ма рин ко је при кра ју 
сво је ка ри је ре играо за „Змај“ из Но ћа ја 
и на тој утак ми ци су бра ћа Ди вљак 
би ла по де ље на у два ти ма. И као у 
мно гим дру гим слу ча је ви ма, када су 
бра ћа била у супрот ним тимо ви ма, 
брат ска љубав није „важи ла“ на тере ну.

– То је би ла утак ми ца ко ја ЛСКу 
ре зул тат ски ни шта ни је зна чи ла, али 
„Зма ју“ је би ла, што се ка же о гла ву. 
Ма рин ко је играо у од бра ни и био је 
је ди ни ко ји мо гао да се „тр ка“ са Во јом 
и Јо јом Дроп цем, али је већ био у го ди
на ма. Во ја је био цен тар фор, а Дро бац 
по лут ка. И иде утак ми ца, ова дво ји ца 
бр зи к’о стру ја. Ма рин ко тр чи, бо ри се 
ал’ те шко мо же да иза ђе на крај са 
њи ма, већ се и умо рио, и она ко умо ран 
ста не, опсу је их и вик не: „По ло ми ћу 
вас!“. Ја сам се сме јао, али шта ћу, 
играм да ље, се ћа се јед не од анег до та 
То ма Ди вљак.

„По ло ми ћу вас!“
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мо ра би ти озби љан рад. Јер то ни је игра, 
да је игра не би да на шњи фуд ба ле ри вре
де ли ми ли о не. То је ве ли ки рад и ве ли ко 
од ри ца ње. И још не што, у фуд ба лу „ра ди“ 
при род на се лек ци ја, ко не мо же да из др
жи, тај сам од у ста је, твр ди наш са го вор
ник.

Ста ње у да на шњем срп ском фуд ба лу 
оце њу је као ло ше, и сма тра да је фуд бал 
са мо огле да ло це лог дру штва. 

– Из ма сов но сти из ла зи та ле нат. Кад се 
сва ко бо ри да бу де бо љи и бо љи, то је 
кон ку рен ци ја. Не кад је на бе тон ском игра
ли шту иза ста ре шко ле у Ла ћар ку по че ти
ри  пет еки па за ма ли фуд бал че ка ло на 
ред да игра на ис па да ње. Сад не ма ни ког. 
На сва ком ћо шку је ви сио кош, би ло је и 
фуд ба ла и ко шар ке, та кав је не кад био и 
си стем обра зо ва ња ... Би ло је де це ко 
мра ва, се ћа се То ма и до да је:

– Све је то љу бав, да нас то га не ма. Био 
сам нај мла ђи у пр вом ти му ЛСКа. Хер цег 
нас по де ли у две еки пе, а ме ни ка же да 
тр чим око игра ли шта, што мени није било 
пра во. И ја не играм, не го тр чим. А у ства
ри, Хер цег ме је те сти рао да ли сам пси
хич ки ста би лан. Ја тр чим, и по сле де сет 
ми ну та он ка же, ула зи. Хтео је да ви ди да 
ли ћу да из др жим, су тра кад до ђу пра ви 
иза зо ви.

То ма Ди вљак је за ЛСК играо до 23. 
го ди не, го ди ну да на је про вео у про вео у 
„Сре му“, а за тим је пот пи сао уго вор за 
вин ко вач ки „Ди на мо“, али је у том клу бу 
про шао са мо при пре ме и на кра ју оти шао 
у Ма ри бор. У Ма ри бо ру је про вео три и по 
го ди не, из Ма ри бо ра оти шао у Ки кин ду, а 
1988. го ди не  у Ау стра ли ју. Та мо га је 
од вео То ма Ми хај ло вић из Вој ке. Пр во је 
играо за „Ју гал“, клуб ју го сло вен ских исе
ље ни ка, а ка сни је и у дру гим про во ли га
шким клу бо ви ма.

– Оти шао сам на шест ме се ци, а остао 
пре ко три де сет го ди на, ка же То ма и до да

је да је за до во љан ка ри је ром и у Ју го сла
ви ји и у Ау стра ли ји. 

При чу о фуд ба лу у Ау стра ли ји То ма 
на ста вља по дат ком да су у Ау стра ли ји 
про фе си о нал ци тада би ли са мо они који 
су до ла зи ли са стра не. Са ми Ау стра ли јан
ци су би ли по лу про фе си о нал ци. Али, зна
чај но је ре ћи да је ту би ло ква ли те та.

– Пре све га, они су би ли од лич но 
фи зич ки спрем ни и кад не тре ни ра ју ... 
Та кви су ваљ да. До ста је на ших тре не ра 
ра ди ло у Ау стра ли ји. Играо сам до 39. 
го ди не и жи вео од фуд ба ла. До бро сам 
за ра ђи ва о, али на на го вор су пру ге сам у 
39. го ди ни на пу стио про фе си о нал ни фуд
бал. Из клу ба су ме мо ли ли да оста нем. 
Го во ри ли су ми: „Са мо ста ни у цен тар, не 
мо раш ни да тр чиш, ви ше вре диш та кав“, 
али ја ни сам хтео. И кад сам пре стао да 
тре ни рам, по сле го ди ну да на до би јем 27 
ки ло гра ма. По сле две го ди не мо ја же на 
по че ла да ми ку пу је спорт ску опре му, 
ко пач ке и те ра ла ме да играм за ве те ра не 
... Е ре кох, не ћу, док сам играо имао сам и 
пла ту и вит ку ли ни ју, сад је ова ко ка ко је ... 
Хај де мо лим те, што не ћеш са љу ди ма да 
играш, све ме мо ли ла, сме је се То ма.

– Ау стра ли јан ци су сла би са тех ни ком, 
не ма ју ви зи ју, они ће ша блон ски да од и
гра ју, ал ’не ма игра ча ко ји мо же јед ним 
по те зом да ре ши утак ми цу. Јед но вре ме, 
тре нер ми је био Лес Шен флунг, наш 
до ма ћи Шва ба из Мо кри на ко га су по сле 
ра та као де те до не ли у Ау стра ли ју. Он је 
био тре нер и мла де ре пре зен та ци је осам 
го ди на и он је ме не во дио у ин сти тут спор
та у Кам бе ру да ја њи хо ве игра че учим да 
шут ну лоп ту. Би ло је ту до брих фуд ба ле
ра, ре пре зен та ти ва ца у то вре ме. Ја сам 
њих учио ка ко спољ ном но гом да шут ну 
лоп ту, ка же То ма уз на по ме ну да је то зна
ње „по ку пио“ од Бран ка Хер це га. 

И на кра ју раз го во ра ка же да по сле 
за вр ше не играч ке ка ри је ре ни је хтео да се 
ба ви тре нер ским по слом. Ба ви се гра ђе
ви ном, оже њен је и има тро је де це. Жи ви 
у Сид не ју. Све тла на Ћо сић

Род ни крај То ме Ди вља ка је Ма ња ча, 
од но сно До бр ња, у чи јој око ли ни је 
ка сни је из гра ђен вој ни по ли го на, а ста
нов ни штво ра се ље но. Би ло је за ни мљи
во што је вој ску слу жио баш у Ба ња лу ци, 
од но сно До бр њи, прак тич но у ме сто у 
ком је ро ђен.

– Кад сам оти шао у вој ску у Ба ња лу ку 
по нео сам пи смо ко је ми је Бран ко Хер
цег дао. Од нео сам то пи смо љу ди ма из 
ба ња луч ког „Бор ца“ и то Хер це го во 
пи смо је би ло до вољ но да ми омо гу ћи да 
сва ки дан тре ни рам са игра чи ма „Бор

ца“. Хер цег је играо са тим љу ди ма и они 
су га по што ва ли. Ја из Ла ћар ка сам 
мо гао да тре ни рам, а је дан Ма рио Ћу тук 
из сплит ског „Хај ду ка“ то ни је мо гао.  
Али, ка да су ме зва ли да играм за „Бо
рац“, из не ких чуд них раз ло га ни сам пот
пи сао уго вор. Сад, гле да ју ћи уна зад, 
ми слим да је пре ваг ну ло то што сам био 
са Ма ња че, а ми смо би ли про гла ше ни 
за чет ни ке. Та ко је то та да би ло, а жао 
ми је што ни сам играо за „Бо рац“. За во
лео сам Ба ња лу ку и кад год до ђем у 
Ср би ју, одем у тај град, ка же Ди вљак. 

Ма ња ча као суд би на

Све је то љу бав, да нас 
то га не ма. Био сам нај

мла ђи у пр вом ти му ЛСК
а. Бран ко Хер цег нас 
по де ли у две еки пе, а 

ме ни ка же да тр чим око 
игра ли шта. И ја не играм, 
не го тр чим. А у ства ри, 

Хер цег ме је те сти рао да 
ли сам пси хич ки ста би
лан. Ја тр чим, и по сле 

де сет ми ну та он ка же, ула
зи. Хтео је да ви ди да ли 
ћу да из др жим су тра кад 

до ђу пра ви иза зо ви

Из ма сов но сти из ла зи та ле нат. Кад се сва ко бо ри 
да бу де бо љи и бо љи, то је кон ку рен ци ја. Не кад је на 
бе тон ском игра ли шту иза ста ре шко ле у Ла ћар ку по 
че ти ри  пет еки па за ма ли фуд бал че ка ло на ред да 
игра на ис па да ње. Сад не ма ни ког. На сва ком ћо шку 
је ви сио кош, би ло је и фуд ба ла и ко шар ке, та кав је 
не кад био и си стем обра зо ва ња... Би ло је де це ко 
мра ва, се ћа се То ма

Не кад се жи ве ло за утак ми це. Не де
љом су у Че твр том шо ру љу ди по сле 
руч ка оба ве зно ишло на утак ми це. Ма ло 
се се ди на ули ци и кар та, и кад ком ши је 
ви де да су про шли То ма и Во ја Ди вљак и 
оти шли на игра ли ште, они се ди жу пре
ки да ју кар та ње и кре ћу... 

– Игра ли су кар те, сад већ по кој ни, 
Ба џа, Бо шко Ра кић, Ми ле и Аца Бр љак, 
Вој ко По по вић, ко ји је био и у упра ви 
ЛСКа, де да Ми ка, Ми ле Ше ик. И сви су 

ишли на утак ми це. И то за хва љу ју ћи тој 
ге не ра ци ји ко ју су на пра ви ли Ђо ка и 
Ми ле, а на ста вио Ма сак. Ра ни је до ђе  50 
љу ди на утак ми цу, до ђе ми тро вач ки 
„Рад нич ки“ ура ди им шта хо ће, шид ски 
„Рад нич ки“ исто. Али, по сле је то би ло 
ле по и за се ло. Онај ре сто ран, био увек 
пре пун, по хи ља ду љу ди би ло на игра ли
шту. А де ца из пи о ни ра су се ра до ва ла 
са мо кад су има ли при ли ке да до хва та ју 
лоп те на утак ми ци, при ча То ма Ди вљак.

Не де ља на ЛСКовом игра ли шту
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Кара ти сти инђиј ског „Желе зни ча ра“ били су вео ма 
успе шни на недав но одр жа ном тур ни ру „Каћ Open“ 
који је одр жан у Каћу. У кадет ској кон ку рен ци ји тре ће 
место у бор ба ма избо рио је Лука Митрић у кате го ри ји 
бор бе пре ко 63 кило гра ма као и Филип Лазић у кате
го ри ји до 57 кило гра ма.

Код пио ни ра тре ћи је био акту ел ни бал кан ски шам
пи он Јован Попо вић у кате го ри ји до 45 кило гра ма, 
док је дру го пла си ра ни са Бал кан ског првен ства Алек
са Мар ко вић осво јио сре бро у кате го ри ји бор бе до 50 
кило гра ма. Дру го место осво јио је и Мар ко Лаврек у 
кате го ри ји бор бе до 45 кило гра ма. Без меда ље су 
оста ли код каде та Сте фан Бје љац до 57 кило гра ма , 
пио ни ри Лука Жар ко вић у кате го ри ји до 45 кило гра ма 
и Алек сан дар Пајић бор бе до 45 кило гра ма. М.Ђ
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Кара ти сти „Желе зни ча ра“

КК „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА РА“

Успе шан наступ на кара те тур ни ру у Каћу

Чуде сни слу чај
Кри сти ја на Ронал да

Оста ће ово Свет ско првен ство 
упам ће но по мно го чему. У вре
ме штам па ња овог бро ја М 

нови на, копља укр шта ју Арген ти на и 
Хрват ска у полу фи на лу. Ко би рекао?

А шта тек рећи о Маро кан ци ма. 
Сада ће, поред одлич ног хаши ша, 
бити упам ће ни и по сјај ној епи зо ди на 
нај ве ћој свет ској фуд бал ској смо три 
2022. годи не. Ко се кла дио на почет ку 
Мун ди ја ла да ће Маро ко, и уоп ште, 
било која африч ка земља доћи до 
саме завр шни це, тај се обо га тио.

На овом Свет ском се опра шта мо од 
репре зен та тив них кари је ра неких 
добро позна тих име на. На првом 
месту, нарав но, Ронал до и Меси. О 
њима се нај ви ше при ча. За њима иде 
Неј мар, дечак од 30 лета који је са 
пра вом забри нут да ли ће бити кадар 
да изгу ра још јед но Свет ско.

Опро сти ли смо се од Леван дов ског, 
Суа ре за, Кава ни ја, Миле ра, Уго Лори
са, Жируа, Буске ца... Спи сак је поду
жи.

И да, ту је и ома ле ни Лука Модрић 
који је сви ма очи тао лек ци ју и пока зао 
да и ђед од 37 годи на уме и те како да 
опа ли и да изгу ра 120 мину та пакле
ног тем па. Капа доле у сва ком сми слу.

Ипак, набра ја ју ћи сва ова име на, 
нека ко се нај ви ше пажње окре ће ка 
Меси ју, Ронал ду и Неј ма ру. Овај први 
је у вре ме писа ња овог тек ста још 
увек био у игри за богињу. Не знам 
како ће се завр ши ти дуел са Хрва ти
ма, али ком ши ја ма желим сву сре ћу. 
Ако ома ле ни Арген ти нац осво ји титу
лу прва ка све та, то ће сва ка ко бити 
кру на њего ве бога те кари је ре. Могло 
би се рећи да је заслу жио то. Ипак, са 
дру ге стра не, Меси сва ка ко није кроз 

све ове годи не пока зао лидер ство. 
Увек је био нека ко тих и миран, не уме 
да под вик не. Сре ћа њего ва па насту
па за јед ну од нај ја чих селек ци ја на 
све ту. Није он нау чио да игра са про
сеч ним игра чи ма. Од малих ногу је 
тако. И та чиње ни ца ће га пра ти ти док 
је жив.

О Неј ма ру не тре ба тро ши ти пуно 
речи. Један од лико ва за које нисте 
сигур ни да ужи ва сим па ти је и соп стве
не мај ке, остао је пра зних шака и на 
овом тур ни ру. А није да се није ложио. 
Чак се и изблај хао за ту при ли ку. На 
кра ју, пораз од Хрва та и лажне сузе 
које буде нагон повра ћа ња. Рас ко шан 
тале нат који ће, по свој при ли ци, оста
ти нена гра ђен неким вели ким тро фе
ји ма. Сам је за то крив.

На послет ку, ту је Роки. Воле ли га 
или не, човек је у цен тру пажње фуд
бал ског све та већ годи на ма. Јав ност 
је углав ном поде ље на у вези подр шке 
овом врхун ском фуд ба ле ру. Бро ји 
мили он ску вој ску фано ва широм све
та, али нешто ту ипак смр ди. Није 
јасно како је дозво лио да се ова ко 
бога та кари је ра суно вра ти на њеном 
зала ску. И то на какав начин. Дожи вео 
је да га сви одје ба ва ју. Нико га више 
неће у еки пи.

Уме сто да се скра сио негде где ће га 
засу ти мили о ни ма и где неће мора ти 
пуно да се цима, Ронал до је изгле да 
пре це нио сво је могућ но сти па мисли 
да и у позним играч ким годи на ма 
може да ведри и обла чи на нај ве ћој 
сце ни.

Начин на који је оти шао из Ман че
сте ра био је, у нај ма њу руку, сра мо
тан. И то је општи ути сак. Поне ти се 
она ко џукач ки, бур ги ја ти еки пу изну

тра, дава ти интер вјуе у који ма бла тиш 
тре не ра, мла де саи гра че и коле ге из 
репре зен та ци је, напу шта ти утак ми це 
само зато што си на клу пи... Зашто? 
Да би Ман че стер рас ки нуо уго вор са 
тобом и пустио те да отмеш лову 
неким тамо Ара пи ма док још можеш 
да сто јиш на нога ма. Фуј.

Елем, госпо дин је неслав но завр
шио кари је ру и у репре зен та ци ји. На 
вре ме је селек тор схва тио са каквим 
его – мани ја ком има посла, те га је 
бацио на клу пу и пустио неке нове 
клин це да се дока зу ју. Нарав но, овај је 
жешће попи здео, сце на рио сли чан 
као и у Ман че сте ру.

Има сва ка ко оних који сма тра ју да 
је при ма до на мора ла да поч не 
меч про тив Маро ка, али то су 

углав ном латент ни хомо сек су ал ци 
или жене које га сим па ти шу из сличних 
раз ло га. Реал но, човек је на зала ску 
кари је ре. Уоста лом, као и Меси који за 
раз ли ку од њега може да се шле па 
још неко вре ме уз врхун ске саи гра че. 
Ронал ду је его толи ко велик, да је на 
кра ју бацио мрљу на све што је до 
сада ура дио у кари је ри. Оста ће иза 
њега само добре број ке. Људ ски ква
ли те ти су упит ни.

И уоп ште, какав је то фуд бал? Као 
да си пустио робо те да пика ју лоп ту и 
само их кљу каш пена ли ма, сло бод ња
ци ма, аси стен ци ја ма... Као да играш 
игри цу. Нема стра сти, емо ци ја, људ
ско сти. И ту мислим на обо ји цу – и 
Меси ја и Ронал да. Где су Мара до на, 
„пра ви“ Ронал до, Ронал ди њо, Ибра хи
мо вић? Ако мене пита те – за кла су 
изнад. Они се нису бави ли број ка ма. 
Игра ли су фуд бал и ужи ва ли у томе. А 
и ми гле да ју ћи њих.


