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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Непо пра вљи во уве ре ни
у тупа вост жабе

Посту пак је врло јед но ста ван. 
Ста ви те жабу у воду при род не 
тем пе ра ту ре, која ће јој, раз у

ме се при ја ти. Загре вај те воду лага
но, и жаби ће се чини ти да је са 
водом све у реду, све док не буде 
ску ва на.

Запад њач ко пажљи во кува ње 
срп ске жабе усле ди ло је после пето
ок то бар ских про ме на, кад је жаба 
иско чи ла схва тив ши да је вода 
одјед ном пре гре ја на. Гре шка је на 
Запа ду при мље на к зна њу, па је 
поче ла при ме на лага ног загре ва ња 
воде. Пре ве де но за оне који се пра
ве луди и одби ја ју ина че банал ну 
мета фо ру из поли тич ке фило зо фи
је, Запад је при бе гао стра те ги ји пре
го ва ра ња са Срби јом о њеним 
уступ ци ма у суве ре но сти за већу 
брзи ну на њеном европ ском путу. 
Дослов но, да се Срби ја одрек не 
Косо ва за брже учла ње ње у Европ
ску уни ју.

Непо пра вљи во уве рен у тупа вост 
жабе, Запад нуди Срби ји као, свој 
усту пак, два вели ка добит ка. Први 
је међу соб но при зна ње Срби је и 
Косо ва, које Срби ји није потреб но 
јер је већ при зна та. Дру ги је убр за ни 
пут ка Европ ској уни ји, у коју гра ђа
ни Срби је, пре ма мери тор ним 
истра жи ва њи ма јав ног мне ња, не 
желе да се учла њу ју.

За две Срби ји непо треб не ства ри, 
Запад зах те ва целу јужну покра ји ну.

Нека да, у вре ме Бро зо ве Југо сла
ви је, сара јев ски сит ни кри ми нал ци 
су на спо ред ним путе ви ма пре ма 
сара јев ској желе знич кој ста ни ци 
про да ва ли неза шти ће ним намер ни
ци ма обич ну циглу, и тако свом раз
бој ни штву дава ли лепо име. Запад 
то исто чини уса мље ној и неза шти
ће ној Срби ји, про да је јој циглу на 
спо ред ном путељ ку који као води 

пре ма Европ ској уни ји.
 Срп ска власт годи на ма се упи ње 

да ука же Запа ду како се њего ви 
спо ра зу ми са Срби јом, њего ви јер је 
сва ки при штин ски пот пис уисти ну 
његов, не пошту ју иако Срби ја извр
ша ва сво је пот пи са не оба ве зе. На 
сва ко бео град ско ама до кле ће те са 
наси љем на Косо ву, Запад се пре
не ма же и обе ћа ва да ће њего во кри
ми на ли зо ва но чедо на кра ју ура ди
ти све што мора, осно ва ће јед ном 
чак и зајед ни цу срп ских општи на, и 
на кра ју ће поста ти добар сусед 
Срби ји на њеној оте тој тери то ри ји. 

Срби ја одав но види оно што 
Запад јед на ко дуго неги ра: да се 
пот пи си ва ње спо ра зу ма са При шти
ном по пра ви лу сво ди на купо ви ну 
вре ме на у коме ће се Срби ја нави ћи 
на поп ту ни губи так тери то ри је без 
ика кве накна де. Ништа дру го до 
посту пак кува ња жабе.

Непо пра вљи во уве ре ни у посту
пак кува ња жаба, Запад ња ци су 
кроз уста Анге ле Мер кел, у њеном 
интер вјуу за „Цајт“,  при зна ли да је 
Мин ски спо ра зум изме ђу Укра ји не и 
Руси је, гаран то ван фран цу ским и 
немач ким пот пи сом, био сми шљен 
да Укра ји на доби је на вре ме ну и 

при пре ми се за рат са Руси јом. Бив
ша кан це лар ка Немач ке дослов но је 
рекла: „То је био поку шај да се Кије
ву пру жи вре ме да оја ча сво ју вој ску 
– и у том погле ду био је успе шан. 
Укра ји на је иско ри сти ла вре ме да 
поста не јача, као што може те виде
ти данас. Укра ји на из 2014. и 2015. и 
Укра ји на данас су две раз ли чи те 
земље.”

Не може искљу чи ти могућ ност да 
је доско ра шња немач ка кан це лар ка, 
вели ки и ува жа ва ни ауто ри тет у 
Срби ји, све сно раз об ли чи ла запад
њач ку ман тру о „ничим иза зва ној 
агре си ји Руси је на Укра ји ну”. Да је 
све сно оди гра ла уло гу плит ког вер
ни ка анти ру ске рето ри ке и раз об ли
ча ва њем ман тре о неи за зва ној 
агре си ји пот кре са ла кри ла запад
ним јастре бо ви ма рата. 

Но, чак и да је бив ша кан це лар ка 
сво јим ого ља ва њем исти не о Мин
ском спо ра зу му оди гра ла при кри ве
ни „дупли пас” са Пути ном, то не 
може уки ну ти веро ват но ћу да су сви 
спо ра зу ми Запа да са Срби јом само 
купо ви на вре ме на за при ви ка ва ње 
срп ске жабе на казан.

Пред сед ник Срби је послед њих 
дана често поста вља пита ње 
Запа ду: посто ји ли неки спо

ра зум са Срби јом који ви пошту је те 
јер сте га пот пи са ли? Код Вучи ћа су 
без ма ло сва ког дана висо ки пред
став ни ци Запа да, али одго вор не 
доно се. Деј тон ски спо ра зум, Кума
нов ски спо ра зум, Бри сел ски спо ра
зум, Вашинг тон ски спо ра зум, гле да
ни у све тлу при зна ња Анге ле Мер
кел, неис пу ња ва ња истих од стра не 
При шти не и стал ног оти ма ња устав
них над ле жно сти Репу бли ке срп ске, 
нису ништа дру го до купо ви на вре
ме на са непо пра вљи вом вером у 
посту пак кува ња жабе.

Срби ја одав но види оно 
што Запад јед на ко дуго 
неги ра: да се пот пи си ва ње 
спо ра зу ма са При шти ном 
по пра ви лу сво ди на купо
ви ну вре ме на у коме ће се 
Срби ја нави ћи на поп ту ни 
губи так тери то ри је без ика
кве накна де. Ништа дру го 
до посту пак кува ња жабе
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ЈА ПАН СКИ „ТО ЈО ТА ЈЕР“ ОТВО РИО СВО ЈУ ПР ВУ ФА БРИ КУ ГУ МА У ИН ЂИ ЈИ

По сао за ви ше од 500 љу ди

Ја пан ска кор по ра ци ја „То јо Та јер“ у сре
ду, 14. де цем бра све ча но је отво ри ла пр ви 
ви со ко тех но ло шки по гон ком па ни је за 
про из вод њу гу ма у Ин ђи ји, пр ву грин филд 
ин ве сти ци ју у Евро пи. Ин ве сти ци ја је 
вред на пре ко 390 ми ли о на евра, а из град
ња по стро је ња је тра ја ла 17 ме се ци. Све
ча ним отва ра њем фа бри ке зва нич но је 
обе ле жен по че так ра да фа бри ке гу ма у 
ко јој ће у пр вој фа зи ра да би ти ви ше од 
500 за по сле них.

Све ча ном отва ра њу при су ство ва ли су 
пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек сан
дар Ву чић, ам ба са дор Ја па на у Ре пу бли
ци Ср би ји Та ка хи ко Ка цу ма та, пред сед ник 
По кра јин ске вла де Игор Ми ро вић, ми ни
стар ка за за шти ту жи вот не сре ди не Ире на 
Ву јо вић, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја  
Вла ди мир Гак и пред сед ник и из вр шни 
ди рек тор кор по ра ци је „То јо Та јер“ Та ка ши 
Ши ми цу.

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је за хва лио 
се при ја те љи ма из Ја па на, ис ти чу ћи да је 
ве о ма по но сан што је ова ко зна чај на 
ин ве сти ци ја ком па ни је „То јо Та јер“ ре а ли
зо ва на у Ср би ји, ода кле ће нај бо ље гу ме 
од ла зи ти у свет, а та ко ђе је из ра зио на ду 
да ће у на ред ним го ди на ма обим ја пан
ских ин ве сти ци ја у на шу зе мљу на ста ви ти 
да ра сте.

– Да нас је по се бан дан, јер је оства рен 
сан ко ји смо за јед но са  на шим ја пан ским 
при ја те љи ма са ња ли прет ход них пет 
го ди на. Фа бри ка у Ин ђи ји је је ди на грин
флид ин ве сти ци ја кор по ра ци је „То јо Та јер“ 

у Евро пи, а нај бо ља је у це лом све ту по 
ква ли те ту и опре мље но сти. Ни шта од 
ово га не би би ло мо гу ће без на ших при ја
те ља и пра вих ам ба са до ра Ср би је у све ту, 
као што су г. Ши ми цу ди рек тор кор по ра ци
је „То јо Та јер“ и ја пан ски ам ба са дор го спо
дин Ка цу ма та ис та као је Ву чић.

Он је до дао да се оче ку је да из Ин ђи је 
на тр жи шта Се вер не Аме ри ке и за пад не 

Евро пе, оду нај бо ље гу ме, про из ве де не 
упра во у Ср би ји. 

– Ве ру јем да ових 117.000 ме та ра ква
драт них ни је ни бли зу по след ње ве ли ке 
ин ве сти ци је кор по ра ци је „То јо Та јер“ у 
на шу зе мљу. За са да је уло же но 283 
ми ли о на евра, а вред ност ин ве сти ци је ће 
из но си ти пре ко 300 ми ли о на евра. Да нас, 
у овој фа бри ци у Ин ђи ји ра ди 460 за по

Александар Ву чић и Владимир Гак на отва ра њу фа бри ке „То јо Та јер“
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Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

сле них, а пла ни ра но је да се отво ре рад на 
ме ста за још 120 љу ди до кра ја сле де ће 
го ди не. То нам све до но си бр жи раст БДП
а, то нам до но си ве ће пла те и ви ше пен
зи је. То је оно што сва ког од нас чи ни 
срећ ним и по но сним из ја вио је Ву чић на 
све ча ној це ре мо ни ји отва ра ња фа бри ке у 
Ин ђи ји.

Пред став ни ци кор по ра ци је „То јо Та јер“ 
су ис та кли да су по себ но срећ ни што су 
отво ри ли по гон у Ин ђи ји у го ди ни ка да се 
обе ле жа ва 140 го ди на од ус по ста вља ња 
би ла те рал них и при ја тељ ских од но са 
Ја па на и Ср би је.

– Ве о ма смо за до вољ ни што смо иза
бра ли Ср би ју као зе мљу у ко јој ће мо 
из гра ди ти сво ју но ву фа бри ку, нај са вре
ме ни ју у Евро пи, ко ја ће снаб де ва ти 
европ ско тр жи ште из ло кал не ба зе и 
оства ри ти свој пот пу ни стра те шки по тен
ци јал да за до во љи по тре бе тр жи шта гу ма 
у САД. На да мо се да ће ово по стро је ње 
би ти још је дан од те ме ља раз во ја од но са 
из ме ђу на ше две зе мље ре као је пред
сед ник и из вр шни ди рек тор кор по ра ци је 
„То јо Та јер“ Та ка ши Ши ми цу и до дао да ће 

фа бри ка у Ин ђи ји ра ди ти по нај ви шим 
свет ским стан дар ди ма, ка ко у по гле ду 
про из вод ње, та ко и у по гле ду без бед но сти 
и здра вља на ра ду и за шти те жи вот не 
сре ди не.

Ам ба са дор  Ја па на у Ре пу бли ци Ср би ји 
Та ка хи ко Ка цу ма та, из ра зио је за хвал ност 
др жав ним и ло кал ним вла сти ма, на гла
сив ши да су и овим иза зов ним вре ме ни ма 
ком па ни ја „То јо Та јер“ и ње ни парт не ри у 
сва ком тре нут ку по што ва ли обе ћа не ро ко
ве из град ње, уз ве ли ке на по ре, труд и 
из у зе тан тим ски рад.

– Пре све га, же лим да из ра зим по што
ва ње и за хвал ност пред сед ни ку Ву чи ћу 
што је по ка зао ли дер ство у кон ти ну и ра
ним на по ри ма за уна пре ђе ње по слов ног 
окру же ња у Ср би ји. Та ко ђе, ду бо ко це ним 
ве ли ку по др шку и Вла де Ср би је и Оп шти
не Ин ђи ја ре као је ам ба са дор Ја па на на 
отва ра њу по го на у Ин ђи ји.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак ис та као је да је ово ве ли ки дан за 
Ср би ју, по го то во за Ин ђи ју ко ја је за са мо 
17 ме се ци од по ла га ња ка ме на те мељ ца 
до би ла нај са вре ме ни ју фа бри ку за про из

вод њу ау то мо бил ских гу ма.
– Ова ин ве сти ци ја је по го то во зна чај на 

за на шу ло кал ну са мо у пра ву и да љи раз
вој на ше оп шти не јер ће мо сва ке го ди не, 
за хва љу ју ћи ја пан ском ин ве сти то ру, у 
бу џет при хо до ва ти око 1,4 ми ли о на евра, 
а тај при ход ће се кон ти ну и ра но по ве ћа ва
ти об ја снио је Гак и до дао да са мо за хва
љу ју ћи при хо ди ма ко је до но си ова ин ве
сти ци ја мо гу из гра ди ти но ви вр тић, трг, 
ре кон стру и са ти и из гра ди ти ве ли ки број 
но вих ули ца, уре ди ти шко ле и Дом здра
вља.

– Већ са да раз ми шља мо о пла но ви ма 
за на ред ни пе ри од ка ко би смо при ву кли 
још ин ве сти ци ја. Још јед ном по на вљам, 
да нас је дан за ве ли ко сла вље и дан ка да 
тре ба сви да бу де мо по но сни, јер ова ква 
ин ве сти ци ја не до ла зи тек та ко. То зна чи и 
да смо до бро ра ди ли ка ко би смо ис пу ни
ли све зах те ве ја пан ског ин ве сти то ра, а 
зна те да су ин ве сти то ри из те зе мље нај
зах тев ни ји ис та као је пред сед ник оп шти
не Ин ђи ја Вла ди мир Гак. 

Ина че, „То јо Та јер“ пла ни ра да до 2023. 
го ди не отво ри ви ше од 500 рад них ме ста 
са го ди шњом про из вод њом од пет ми ли о
на гу ма вр хун ског ква ли те та за тр жи шта 
Евро пе, Бли ског ис то ка и Се вер не Аме ри
ке. Ком плекс фа бри ке за про из вод њу 
гу ма, ко ји по кри ва 64 хек та ра гра ђе вин
ског зе мљи шта, укљу чу је и са вре ме но 
по стро је ње за те сти ра ње гу ма. „То јо 
Та јер“ је ре но ми ра ни про из во ђач гу ма, 
по знат у чи та вом све ту, ко ји је у Ср би ју 
до нео нај са вре ме ни ју тех но ло ги ју у раз во
ју про це са про из вод ње, као и свет ски сер
ти фи ко ва не стан дар де у обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не. 

То ком це ре мо ни је отва ра ња, осли ка на 
је тра ди ци о нал на ја пан ска лут ка Да ру ма, 
ко ја сим бо ли зу је ис трај ност и сре ћу. Пре
ма ве ро ва њу, ка да се за поч не не ки  по ду
хват, Да ру ма лут ки се осли ка ва де сно око, 
а на кон оства ре ња ци ља се осли ка ва 
ле во око и та да се сма тра да је за да ти 
циљ по стиг нут. По ред то га, тра ди ци о нал
но је раз би је но и са ке бу ре, што је у ја пан
ској тра ди ци ји сим бол пре ла ска у но ву 
фа зу на прет ка. М. Ђ.

Фа бри ка „То јо Та јер“ у Ин ђи ји

Гу ме ко је се про из во де у Ин ђи ји
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Отвара се „Но во го ди шња ули ца“
Гле да мо да без об зи ра на то што град не ће би ти оки ћен, за др жи мо но во го ди шњи 

дух, кроз „Но во го ди шњу ули цу“, ко ја ће сва ка ко би ти ве се ла и улеп ша на не ком дру
гом вр стом укра са, уме сто ра све том, из ја вио је Ду шан Др ча

„Но во го ди шња ули ца“ ће 
ове го ди не тра ја ти од 22. 
де цем бра до 9. ја ну а ра. 
Ми тров ча ни ће мо ћи да па за
ре ру ко тво ри не и ужи ва ју у 
га стро ном ској по ну ди, ко ју ће 
за њих при пре ми ти њи хо ви 
су гра ђа ни. Ка ко је ре као 
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни
за ци је Ду шан Др ча на кон фе
рен ци ји за ме ди је 15. де цем
бра, као и ра ни јих го ди на, 
„Но во го ди шња ули ца“ на ла
зи ће се на Тр гу Ћи ре Ми ле ки
ћа, али у не што дру га чи јем 
ру ху.

– Би ли смо на слат ким 
му ка ма да на ба ви мо но ве 
ку ћи це, јер је ин те ре со ва ње 
из ла га ча ве ли ко, ка ко би смо 
сви ма иза шли у су срет. 
„Но во го ди шња ули ца“ ће ове 
го ди не би ти не што дру га чи ја, 
об у хва ти ће мо наш чи тав 
град ски трг. Има ће мо прак
тич но трг на тр гу, где је пред
ви ђе но да се одр жа ва ју ма ни
фе ста ци је, пр вен стве но 

на ме ње не нај мла ђи ма. Пре
ма пре по ру ка ма Вла де Ср би
је и Град Срем ска Ми тро ви ца 
је усво јио ме ре о штед њи 
елек трич не енер ги је, та ко да 
град не ће би ти оки ћен, а не ће 
би ти ни кли за ли шта, због 
елек трич них мо то ра ко ји тро
ше мно го енер ги је за хла ђе

ње. Гле да мо да, без об зи ра 
на то што град не ће би ти оки
ћен, за др жи мо но во го ди шњи 
дух, кроз „Но во го ди шњу ули
цу“, ко ја ће сва ка ко би ти 
ве се ла и улеп ша на не ком 
дру гом вр стом укра са, уме сто 
ра све том. По сто је ра зни 
на чи ни да се де ко ри ше град 

и та на ша ули ца, из ја вио је 
Ду шан Др ча.

Др ча је том при ли ком на ја
вио и про је кат отво ре ног би о
ско па за град ску пла жу, ко ји 
би тре ба ло да бу де ре а ли зо
ван на ред не го ди не.

– Град ће ку пи ти би о скоп 
на отво ре ном и на тај на чин 
ће мо сред стви ма, ко ја би 
би ла утро ше на за јед ну но во
го ди шњу ноћ, до би ти би о скоп 
већ у на ред ној ку па ли шној 
се зо ни. Пра ви ће мо филм ске 
ве че ри и има ће мо мо гућ ност 
да тај би о скоп пре ме сти мо и 
на Жит ни трг и у на ша се ла, 
ка ко би сва ко се о ско де те и 
ме шта нин има ли при ли ку да 
по гле да ју филм, до дао је 
Др ча.

О по пу лар но сти ове ули це 
и ве ли ком ин те ре со ва њу 
из ла га ча го во ри и чи ње ни ца 
да су ку ћи це за из ла га че би ле 
ре зер ви са не већ у пр вој 
по ло ви ни ме се ца.

А. Дра жић

Ду шан Др ча

РА ДИ О НИ ЦА ЗА ШКО ЛАР ЦЕ

Де ца пра ви ла
но во го ди шње укра се

Са рад ња ми тро вач ког удру же ња „Злат
но ру но Сир ми ју ма“ и Основ не шко ле 
„Јо ван По по вић“ је ре зул ти ра ло обу ком 
ма ли ша на за пра вље ње укра са од ву не. 
Реч је о уче ни ци ма че твр тог раз ре да, ко ји 
су озна чи ли за вр ше так про јек та јед ном 
ле пом ак тив но шћу, а то је за јед нич ко 
ки ће ње јел ке. Укра се су то ком ра ди о ни ца 
из ра ди ли они са ми.

– Уче ство ва ли су уче ни ци че твр тих 
раз ре да, а по ма га ла су им де ца из сед
мог раз ре да. По че ли смо са ра ди о ни ца
ма у сеп тем бру. Де цу смо пр во упо зна ли 
са ма те ри ја ли ма, ву ном, на чи ном пре ра
де, на не ки на чин смо их еду ко ва ли. 
Мо рам да их по хва лим да су би ли вред ни 
и ма што ви ти, из ја ви ла је Да ја на Са ви ће
вић, пред сед ни ца удру же ња.

Но во го ди шњи укра си су улеп ша ли 
школ ски ход ник и на тај на чин по ка за ли 
да ста ри за на ти мо гу би ти вр ло ко ри сни и 
у мо дер но вре ме. 

Пу сто ва ње пред ста вља упре да ње 
ву не, а на тај на чин на ста ју чвр сте тка ни
не или пред ме ти, ко ји се не мо гу ла ко 
по ки да ти.

А. Д.

Уче ни ци III6  раз ре да Сред ње 
ме ди цин ске шко ле „Дра ги ња 
Ник шић“ у Срем ској Ми тро ви ци, 
су об ра до ва ли нај мла ђе па ци
јен те у Деч јем оде ље њу Оп ште 
бол ни це Срем ска Ми тро ви ца. 
Они су 15. де цем бра ма ли ша
ни ма до не ли по кло не.

– Же ља сред њо шко ла ца и 
бу ду ћих здрав стве них рад ни ка 
би ла је да де ци ко ја се ле че у 
бол ни ци до не су но во го ди шње 
па ке ти ће, да по ка жу ху ма ност и 
ем па ти ју, што уз њи хо во ме ди
цин ско обра зо ва ње сва ка ко и 
иде – ре чи су на став ни це и раз
ред ног ста ре ши не овог оде ље
ња Ма је Мр шић. 

Она је до да ла да су при ло зи 
за па ке ти ће ску пља ни на ни воу 
це ле шко ле, а да јe III6 до дат но 
из дво ји ло но вац, ка ко би сви ма ли ша
ни ко ји се тре нут но на ла зе на хо спи
та ли за ци ји, до би ли  по клон. На ле пој 
и ху ма ној по се ти за хва ли ли су ле ка ри 
и ме ди цин ске се стре Деч јег оде ље

ња, као и мај ке ко је бо ра ве у бол ни ци 
са сво јим де цом. Овај гест је ду го го
ди шња прак са ђа ка ми тро вач ке ме ди
цин ске шко ле, ко ја се не ће пре ки да
ти.

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

Но во го ди шњи па ке ти ћи 
за ма ле па ци јен те
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ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СРЕМ ГАС“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Го ди на не из ве сна,
али про јек ти ре а ли зо ва ни

„Срем гас“ тре нут но снаб де ва ви ше од шест и по хи ља да ак тив них ко ри сни ка
Ди рек то ри ца Јав ног пред у зе

ћа „Срем гас“ из Срем ске 
Ми тро ви це, Да ни ца Не дић, од 
ове го ди не име но ва на је на ту 
функ ци ју на пе ри од од че ти ри 
го ди не. Да ни ца Не дић је би ла 
на ме сту ру ко во де ћег и пре 
то га, као вр ши лац ду жно сти 
ди рек то ра. Го ди ну иза нас ока
рак те ри са ла је као не из ве сну, 
због це ло куп ног ста ња на свет
ском тр жи шту, али је ис та кла да 
су пла ни ра ни про јек ти успе шно 
ре а ли зо ва ни и да ин те ре со ва
ње за при кљу че ње гра ђа на за 
ди стри бу тив ну га сну мре жу не 
је ња ва.

– Број зах те ва за при кљу че
ње је по ве ћан. Иа ко је го ди на 
би ла не из ве сна, за ни јан су је 
би ло ви ше зах те ва у од но су на 
про шлу го ди ну. Прав на ли ца 
као и вла сни ци до ма ћин ста ва 
су под но сли зах те ве за при кљу
че ње. При бли жи ли смо се 
ци фри од 350 но вих зах те ва. 
Два де се так ко ри сни ка су прав
на ли ца, оста ло су до ма ћин
ства. То су тип ски при кључ ци, 
не где је би ло по треб но из вр ши
ти про ду же так ди стри бу тив ног 
во да, а код не ких зах те ва смо 
има ли из гра ђе ну мре жу, па 
из ве ли са мо при кљу чак, ка же 
Да ни ца Не дић.

Од де цем бра је зва нич но при
кљу чен и пр ви ко ри сник га са у 
на се љу Ма ти ја Ху ђи, где су 
то ком прет ход них ме се ци за по
сле ни у „Срем га су“ ра ди ли на 
из град њи мре же.

– Из дво ји ла бих га си фи ка ци ју 
де ла стам бе ног на се ља Ма ти је 
Ху ђи, од но сно не пар ног де ла, 
се вер не стра не. Ми смо то 
по де ли ли у две ета пе због оби
ма по сла. У то ку ове го ди не смо 
из ве ли ра до ве на из град њи раз
вод ног га со во да на се вер ној 

стра ни у ду жи ни од око 2.800 
ме та ра, а ди стри бу тив на га сна 
мре жа је око 315 ме та ра. По ста
ви ли смо јед ну мер но  ре гу ла
ци о ну ста ни цу и ушли смо са 
га сом у че ти ри ви ше стам бе не 
је ди ни це. Про је кат је фи нан си
ран из соп стве них сред ста ва, а 
вред но сти је око 30 ми ли о на 
ди на ра, ре кла је ди рек то ри ца.

До 15. но вем бра је ва жи ла 
про мо тив на це на га са за но ве 
ко ри сни ке у том де лу на се ља, 
ко ја је из но си ла 60.000 ди на ра, 
ме ђу тим, план је да се иду ће 
го ди не тај по сао из вр ши и на 
пар ној стра ни, те ће и за њих 
би ти омо гу ће на про мо тив на 
це на у јед ном пе ри о ду. 

„Срем гас“ је по ред про ши ре
ња мре же ре дов но ра дио и на 
одр жа ва њу по сто је ће, на за ме

ни ме ра ча, ис пи ти ва њу мре же и 
про ве ри мер но ре гу ла ци о них 
ста ни ца, што пред ста вља 
ре дов не ак тив но сти. При кљу че
њем но вих ко ри сни ка на гас, 
по зи тив но се ути че и на еко ло
шки аспект, јер се та ко сма њу је 
број ин ди ви ду ал них ло жи шта. 
Та ко ђе, у овој го ди ни га сна мре
жа је из гра ђе на и у ули ца ма 
Пу шки но ва и Ма то ше ва. Ра ди
ло се и у ин ду стриј ској зо ни 
„Је зе ро“. 

– С об зи ром на то да су ту 
прав на ли ца и фир ме, по тро
шња бу де ве ћа у од но су на 
ма ле куп це. Зна чај но је за пред
у зе ће да се раз ви ја мо и на том 
по љу, где уго ва ра мо це не га са 
на осно ву ко мер ци јал ног уго во
ра. Тру ди ли смо се да бу де мо 
ко рект ни пре ма сви ма. Ту је 

по сто јао га со вод сред њег при
ти ска из прав ца Срем ске 
Ми тро ви це ка Јар ку, али је тре
ба ло из гра ди ти но ву мер но 
ре гу ла ци о ну, одо ри за тор ску 
ста ни цу и из гра ди ти по ли е ти
лен ску ди стри бу тив ну га сну 
мре жу и до ћи до сва ке гра ђе
вин ске пар це ле. Про је кат је 
ко штао из ме ђу пет и по и шест 
ми ли о на ди на ра, фи нан си ран је 
та ко ђе из соп стве них сред ста
ва, за кљу чи ла је Да ни ца Не дић.

„Срем гас“ тре нут но снаб де ва 
ви ше од шест и по хи ља да 
ак тив них ко ри сни ка.  А. Д.

Од пр вог ја ну а ра усле ди ће 
по ве ћа ње це не га са за око 11 
од сто, по твр ђе но нам је у 
ми тро вач ком пред у зе ћу за 
ди стри бу ци ју га са. Прет ход но 
је це на по ве ћа на од ок то бра, 
за око де вет од сто. 

– Ми има мо за га ран то ва не 
це не за јав но снбде ва ње, 
од но сно за до ма ћин ства, што 
тре ба раз дво ји ти од це не ко ја 
се фор ми ра за ве ли ке куп це. 
Це не за до ма ћин ства кон тро
ли ше Аген ци ја за енер ге ти ку, 
да је нам са гла сност и по сто ји 
ме то до ло ги ја и на чин об ра чу
на кроз фор му лу. Од лу ке о 
це на ма не до но се скуп шти не 
гра да ни ти мо же на то да се 
ути че. Це на за до ма ћин ства 
ни је се ме ња ла од 2017. го ди
не и из но си ла је 33,07 ди на ра 
по ме тру куб ном. Пр ва про ме
на те це не је на сту пи ла је у 
ав гу сту 2022. го ди не и це на 
се по ве ћа ла на 35,90 ди на ра. 
Од ок то бра ме се ца до шло је 
до из ме не ме то до ло ги је за 
од ре ђи ва ње це не за јав но 
снаб де ва ње, Аген ци ја за 
енер ге ти ку је зах те ва ла од 
ди стри бу те ра да из вр ше пре
ра чун це на у ки ло ватча с, 
уме сто у ди нар по куб ном 
ме тру. Пре ра чу ном је до би је
на це на од 3,50 ди на ра по 
ки ло ватча су. Ту је би ло до ста 
сум ње од стра не гра ђа на да 
ли ће тај пре ра чун зна чи ти 
скри ве но по ве ћа ње це не, 
ме ђу тим то је вр ло тран спа
рент но, це на се ни је по ве ћа
ла, већ са мо мер на је ди ни ца 
у ко јој се гас об ра чу на ва, 
об ја сни ла је ди рек то ри ца 
ми тро вач ког „Срем га са“, 
Да ни ца Не дић.

По ве ћа ње 
це не га са

Да ни ца Не дић

Ра до ви у на се љу Ма ти ја Ху ђи
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ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД „СА ВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нул та то ле ран ци ја
на на си ље у по ро ди ци

Ве о ма је ва жна ме ђу сек тор ска са рад ња јав них слу жби. Нај ви ше са ра ђу је мо на том 
по љу с по ли ци јом, ту жи ла штвом, су дом, али и са не вла ди ним сек то ром, ре као је 
Бра ни слав Вук мир

Цен тар за со ци јал ни рад „Са ва“ у 
прет ход ном пе ри о ду је дао ак це нат на 
пре вен тив ни рад са ци љем по ди за ња 
све сти гра ђа на о на си љу у по ро ди ци, 
ка жу у овој уста но ви. Прет ход них го ди
на је то та ко ђе би ла прак са, ка да су 
одр жа на пре да ва ња за же не у ру рал
ним сре ди на ма.

– На осно ву пи та ња же на по сле пре
да ва ња, схва ти ли смо да оне ни су има
ле фор ми ра ну сли ку о то ме шта пред
ста вља на си ље у по ро ди ци, ни ти о 
оба ве за ма и пра ви ма ко ја про ис ти чу из 
тог фе но ме на. Под се ти ћу на са рад њу 
са ама тер ским по зо ри штем из Ши да, 
ко је је од и гра ло пред ста ву „Ро ђе не“ у 
на шем гра ду, по во дом „Ше сна ест да на 
ак ти ви зма“. Пред ста ва је о род ној 
не рав но прав но сти и вр ло је ком плек
сна. Об ја сни ла је цео пе ри од од ро ђе
ња де вој чи це, ње ног ста са ва ња, вен ча
ња и до ла ска на оста вин ску рас пра ву, 
на кон смр ти ро ди те ља. Пред ста ва је 
оста ви ла сна жан ути сак, јер се по сле 
то га, мно го о њој го во ри ло, ре као је 
ди рек тор Бра ни слав Вук мир.

Од ја ну а ра до но вем бра 2022. го ди не 
чак 23 же не је стра да ло у по ро дич ном 
на си љу у на шој зе мљи. Цен тар за со ци
јал ни рад мо же кроз сво је ме ре по др
шке да сме сти жр тве у си гур ну ку ћу или 
хра ни тељ ску по ро ди цу. Прак ти ку је се 
са ве то дав ни рад са жр твом, еко ном ско 
осна жи ва ње и по кре та ње по сту па ка из 
обла сти пра ва со ци јал не и по ро дич не 
за шти те, ка жу у цен тру.

– Ве о ма је ва жна ме ђу сек тор ска 
са рад ња јав них слу жби. Нај ви ше са ра
ђу је мо на том по љу с по ли ци јом, ту жи ла
штвом, су дом, али и са не вла ди ним сек
то ром. За јед но де лу је мо у јед ном до бром 
прав цу, али број ке су и да ље по ра жа ва
ју ће. На ша ми си ја је нул та то ле ран ци ја 
пре ма на си љу, ка же Вук мир.

На но ви нар ско пи та ње ка ко до ла зи 
до си ту а ци ја да упра во ви ше пу та при
ја вљи ва ни на сил ник и усмр ти же ну, да 
ли за ка жу ин сти ту ци је или не што дру го, 
у цен тру ка жу да по сто ји ја сно утвр ђен 
на чин по сту па ња са на сил ни ци ма, те 
да се чи ни све да се та кви сце на ри ји 
спре че.

– За кон пред ви ђа уда ље ње та кве 
осо бе из ку ће на 48 ча со ва. Прак са је 
по ка за ла да суд до но си ме ру уда ље ња 
од 30 да на. То је пре вен тив на ме ра ко ја 
ће да ти вре ме на жр тви да са на ма у 
за јед нич ком ра ду до би је по моћ, да је 
оса мо ста ли мо, збри не мо да и кре не у 
но ви жи вот, уко ли ко је то мо гу ће. За што 
се де ша ва по на вља ње, пи та те? Уко ли
ко је не ко на си лан и на у чио је да зло у
по тре бља ва сво ју моћ над жр твом, он 
то при ме њу је као обра зац, не са мо 
пре ма же ни већ и око ли ни. Оно што 
ни смо то ле ри са ли је да у то ку за бра не 
при ла ска, де си се да на сил ник пре кр ши 
ме ру, по ша ље по ру ку из ви ње ња или 
до ђе са жр твом чак у Цен тар за со ци
јал ни рад са ин фор ма ци јом да су се 
из ми ри ли, ау то мат ски по зи ва мо по ли
ци ју и на сил ник би ва за тво рен. Не 
мо же мо да до зво ли мо да не ко по ку ша
ва да зло у по тре би по ве ре ње жр тве и 
ин сти ту ци ја. Мо ра се по сла ти ја сна 
по ру ка, да са за ко ном не ма кал ку ли са
ња, из ја вио је наш са го вор ник.

А. Дра жић

По ред ре дов не со ци јал не по мо ћи, 
по сто ји мо гућ ност да ва ња и јед но крат
них нов ча них ис по мо ћи. Ове го ди не је 
ми тро вач ком цен тру за со ци јал ни рад 
под нет но око 550 зах те ва за ову вр сту 
по др шке.

– Ове го ди не је би ло око 550 зах те ва 
од стра не по ро ди ца, ко ји ма је на тај 
на чин при по мог ну то. Јед но крат на нов
ча на по моћ до де љу је се у си ту а ци ја ма 
ка да по ро ди ца не мо же са мо стал но да 
пре ва зи ђе не ки пе ри од, кад се на ђу у 
ста њу со ци јал не по тре бе. То мо гу би ти 
основ не жи вот не по тре бе, гле да мо да 
ис по шту је мо сва ки зах тев, а при мар на 
је здрав сте на за шти та за на ше ко ри сни
ке, од но сно ле ко ви. Обез бе ди ли смо по 
10.000 ди на ра за 150 са мач ких, ста рач
ких до ма ћин ста ва са на ше еви ден ци је у 
гра ду и се лу, за пре ва зи ла же ње зим ског 
пе ри о да. То се ис пла ћу је то ком ме се ца 
ок то бра, да би љу ди ко ји до тог тре нут

ка мо жда ни су ус пе ли да спре ме огрев, 
то учи ни ли. На гла ша вам тај по да так од 
150 ко ри сни ка на на шој еви ден ци ји, јер 
има мо угро же не љу де, ко ји су ван 
си сте ма. Ми те љу де про на ла зи мо пре
ко ме сних кан це ла ри ја, а то је нај че шће 
у ру рал ним на се љи ма. У кон так ту са 
пред сед ни ци ма ме сних за јед ни ца 
са зна је мо да је њи хов ме шта нин угро
жен. Уко ли ко он ни је у си сте му, тру ди мо 
се да га по кре не мо са јед но крат ном 
по мо ћи, док он не при пре ми па пи ро ло
ги ју ко ја му је по треб на, те га он да увр
шта ва мо у си стем. Број ко ри сни ка нов
ча не со ци јал не по мо ћи па да. Има ли 
смо 2017. го ди не око 1.700 или 1.800 
но си ла ца нов ча не по мо ћи, са да је тај 
број ис под 1.400. Број је при бли жан бро
ју ли ца са На ци о нал не слу жбе за за по
шља ва ње, јер је је дан од усло ва за 
при ма ње по мо ћи, да је на еви ден ци ји 
би роа, ка же Бра ни слав Вук мир.

По моћ со ци јал но угро же ни ма

Бра ни слав Вук мир
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ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНО СТ

Митро ви ца  енер гет ски
ште дљив град

Пре ма зва нич ним пода ци ма, од 3,37 
мили о на дома ћин ста ва у Срби ји, њих 45 
одсто сма њи ло је потро шњу стру је у 
окто бру. Гра ђа ни и при вре да су озбиљ но 
схва ти ли енер гет ску кри зу, па је укуп на 
потро шња у окто бру ове годи не 11 посто 
мања него у окто бру 2021. годи не.Нај ве
ће уште де оства ре не су у Бео гра ду, а 
потом у Срем ској Митро ви ци, Субо ти ци 
и Зре ња ни ну.

Пре ма речи ма Петра Самар џи ћа, 
заме ни ка гра до на чел ни це, Срем ска 
Митро ви ца је ори јен ти са на ка енер гет
ској ефи ка сно сти кроз раз ли чи те мере, а 
посеб на пажња томе се покло ни ла још 
пре две годи не рекон струк ци јом систе ма 
јав не расве те. Нова јав на расве та је, пре 
све га, енер гет ски ефи ка сна и цео про је
кат се финан си ра из уште де, без додат
ног опте ре ће ња поре ских обве зни ка. 
Заме ње но је бли зу 10.000 ста рих, енер
гет ски нее фи ка сних све тиљ ки, новом 
LED расве том, у гра ду и свим сели ма. 
После рекон струк ци је систе ма јав не 
расве те, потро шња елек трич не енер ги је 
на годи шњем нивоу сма ње на je за 2,5 
мили о на кило ват часо ва, одно сно за 54 
посто. У дина ри ма, то сма ње ње је пре ко 

18 мили о на дина ра на годи шњем нивоу.
– Тако ђе, кон цеп том енер гет ске ефи

ка сно сти воде се и број ни објек ти јав не 
наме не у гра ду, као при мер реци мо 
Град ски базен, где се не кори сти елек
трич на енер ги ја за загре ва ње воде, него 
она дола зи из тер мал ног изво ра, или 
Сигур на кућа, где се инста ли ра њем 
солар них пане ла ште ди пре ко 50 посто 
елек трич не енер ги је, исти че Самар џић.

Ауто ма ти за ци јом систе ма гре ја ња, и 
инста ли ра њем савре ме них фре квент них 
топлот них пум пи, Град је уште део 15 
посто на потро шњи топлот не енер ги је у 
одно су на прет ход ну годи ну.У циљу 
убла жа ва ња енер гет ске кри зе, Срем ска 
Митро ви ца спро во ди и про је кат “енер гет
ских вау че ра”, a и ове годи не зајед но са 
Мини стар ством рудар ства и енер ге ти ке 
реа ли зу је се мера енер гет ске сана ци је 
поро дич них кућа и ста но ва. У окви ру ове 
мере, суб вен ци о ни са на је набав ка и 
уград ња енер гет ски ефи ка сни је сто ла ри
је, изо ла ци је и котло ва на гас и пелет, а 
до кра ја годи не оче ку је се и кон курс за 
суб вен ци о ни са ње уград ње солар них 
пане ла.

Вођен иде јом енер гет ски ште дљи вог 

гра да, Град Срем ска Митро ви ца ове 
годи не ново го ди шње пра зни ке обе ле жи
ће скром ни је  без ново го ди шње расве те 
и без кли за ли шта које је вели ки потро
шач елек трич не енер ги је. Ново го ди шњи 
дух неће изо ста ти, а нај мла ђи сугра ђа ни 
сва ка ко неће оста ти ускра ће ни за пра
знич не мани фе ста ци је у окви ру „Ново го
ди шње ули це“ на Тргу Ћире Миле ки ћа, 
као и прет ход них годи на.

Петар Самарџић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА
„НАВИ ЈА МО ЗА РОДИ ТЕ ЉЕ“

Подр шка раном 
раз во ју деце

Шеста наци о нал на кон фе рен ци ја о раном 
раз во ју и роди тељ ству „Нави ја мо за роди те
ље” оку пи ла је про фе си о нал це из раз ли чи
тих обла сти, доно си о це одлу ка, пред став ни
ке при ват ног сек то ра, истра жи ва че, меди је, 
роди те ље и ста ра те ље. Тема кон фе рен ци је 
било је уна пре ђе ње прак си и шире ње поли
ти ка и ква ли тет них струч них ино ва ци ја. Чла
но ви локал ног тима за ране интер вен ци је, 
про фе си о нал ци из Пред школ ске уста но ве 
„Пче ли ца”, Раз вој ног саве то ва ли шта и 
ШОСО „Ради вој Попо вић” били су уче сни ци 
на овој кон фе рен ци ји. На панел диску си ји са 
темом „Одр жи ва реше ња за шире ње Про
гра ма поро дич но орјен ти са не ране интер
вен ци је у Срби ји” гово ри ла је чла ни ца нашег 
тимап си хо ло шки ња ПУ „Пче ли ца” Јели са ве
та Сана дро вић. 

У фоку су ово го ди шње кон фе рен ци је јесте 
пут од поје ди нач них мера и зако на до усва
ја ња једин стве не поли ти ке раног раз во ја 
деце и успо ста вља ња стан дар ди зо ва них, 
одр жи вих услу га и про гра ма подр шке деци и 
поро ди ца ма кроз систе ме здра вља, обра зо
ва ња и соци јал не зашти те. Раз вој тран сди
сци пли нар ног при сту па у којем екс пер ти 
раз ли чи ти про фе си ја зајед но раде на пру
жа њу одго ва ра ју ће подр шке роди те љи ма и 
деци на нај мла ђем узра сту. Сни мак кон фе
рен ци је се може погле да ти и на Јутју бу.

ГРАД СКА КУ ЋА

Беба у ауту
– сигурна и безбедна

У Град ској ку ћи упри ли че на је до де
ла ау тосе ди шта за бе бе са те ри то ри је 
гра да Срем ска Ми тро ви ца ко је су ро ђе
не у сеп тем бру, ок то бру и но вем бру. 
Овим се на ста вља ак ци ја по де ле ау то
се ди шта свим ми тро вач ким бе ба ма 
ро ђе ним у 2022. го ди ни, ко ја се ре а ли
зу је у са рад њи са ло кал ним Са ве том 
за без бед ност са о бра ћа ја, као јед на од 
ме ра про на та ли тет не по ли ти ке Гра да и 
кaо ме ра по ве ћа ња за шти те и без бед
но сти нај мла ђих су гра ђа на, ујед но и 
нај ра њи ви јих уче сни ка у са о бра ћа ју.

При сут не је по здра вио Пе тар Са мар

џић, за ме ник гра до на чел ни це, че сти
тав ши при но ве, као и пред сто је ће 
бо жић не и но во го ди шње пра зни ке. 
На кон то га при ка зан је кра так, али 
ко ри стан филм о пра вил ној упо тре би 
ау тосе ди шта у од но су на уз раст де те
та.

По де ље но је 164 ау то се ди шта, ко ја 
су уни ве зал ног ти па, на ме ње на свим 
уз ра сти ма де це, од бе ба ста ро сти 
не ко ли ко ме се ци до де це уз ра ста два
на ест го ди на, од но сно 36kg те жи не. 
Та ко ђе, ро ди те љи ма су уру че не и 
на леп ни це „Бе ба у ау ту”.

Подела ауто – седишта у Градској кући
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

ЕНЕР ГЕТ СКИ ВА У ЧЕ РИ

По др шка нај у гро же ни јим
гра ђа ни ма

Гра ђа ни са нај ни жим при
ма њи ма ко ји су оства ри ли 
пра во на фи нан сиј ску по моћ 
за ку по ви ну енер ге на та или 
пла ћа ње ра чу на за гре ја ње 
пре у зе ли су сво је ене р гет ске 
ва у че ре. Оп шти на Ириг је за 
по моћ нај у гро же ни јим по ро
ди ца ма за ку по ви ну енер ге на
та или пла ћа ње ра чу на за 
гре ја ње обез бе ди ла 5,5 ми ли
о на ди на ра.

Нај у гро же ни је по ро ди це су 
до би ле по 10.000 ди на ра 
по мо ћи, а ис пла та је вр ше на 
пре ко Цен тра за со ци јал ни 
рад Ириг. По ро ди це ко је су 
до би ле ову по моћ су сво је 
енер гет ске ва у че ре пре у зе ли 
14. де цем бра.

За овај вид по мо ћи под не то 

је око 600 при ја ва, а по моћ су 
нај ви ше до би ли

при ма о ци нов ча не со ци јал
не по мо ћи, а по том пен зи о не
ри  са ни ским пен зи ја ма и 
не за по сле ни. 

Под се ти мо, усло ви су би ли 
да укуп на ме сеч ни при хо ди и 
при ма ња  по до ма ћин ству не 
пре ла зе 36.000 ди на ра, број 
чла но ва до ма ћин ства, а код 
по љо при вред них пен зи о не ра 
да има ју зе мље до јед ног хек
та ра.

Сви они ко ји су ис пу ни ли 
усло ве за по моћ  сред ства су 
до би ли упла том на свој те ку
ћи ра чун или су мо гли да их 
по диг ну на бла гај ни Цен тра 
за со ци јал ни рад у Ири гу.

С. Џ.
По де ла ене р гет ских  ва у че ра

БА ЊА ВРД НИК

Зна чај но по ве ћа ње
бро ја ту ри ста

Број но ће ња у Ба њи Врд ник се кон
стант но по ве ћа ва, па је пре ма по да ци ма 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ириг за кључ но 
са ок то бром, за бе ле же но 176.000 но ће
ња, а са мо у том ме се цу је би ло 20.000 
но ће ња. 

–  Под се ћам да смо за це лу про шлу 
го ди ну у Врд ни ку има ли 144.000 но ће ња, 
а да до кра ја го ди не оче ку је мо да ће мо 
до сти ћи број од 200.000 но ће ња. Не ма
мо још ком плет не по дат ке, али у пр вој 
по ло ви ни де цем бра за но во го ди шње 
пра зни ке по пу ње но око 70 од сто рас по
ло жи вих ка па ци те та, ка же за на ше но ви
не Дра ган Дра ги че вић, ди рек тор Ту ри
стич ке ор га ни за ци је Ириг.

За кључ но са ок то бром, у Врд ни ку је 
бо ра ви ло око 70.000 ту ри ста, а ме ђу 
њи ма је би ло 12.830 стра них. 

– Ван се зо не они оста ну у про се ку два 
да на, а у се зо ни не што пре ко три. Сва ка
ко да нам је циљ да се  број да на то ком 
ко јих ту ри сти оста ну у Врд ни ку по ве ћа, 
ис ти че ди рек тор Дра ги че вић. С. Џ.

Дра ган Дра ги че вић

ИРИ ШКА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА У ВЕРМ СМОЛ ДУ

На ста вак при ја тељ ства

Де ле га ци ја ири шке оп шти не бо ра ви ла 
је на по зив гра до на чел ни ка у тро днев ној 
по се ти не мач ком гра ду Верм смол ду са 
ко јим има ју пот пи са ну по ве љу о бра ти
мље њу. У де ле га ци ји су би ли Оле вер 
Ог ње но вић, на чел ник Оп штин ске упра
ве, Ни ко ла Бој чић, ко ор ди на тор Кан це
ла ри је за мла де, и Дра ган Дра ги че вић, 
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је и 
пред сед ник Удру же ња „При ја тељ ство 
Врд ник – Верм смолд“. 

– У раз го во ру са гра до на чел ни ком 
Ми ха е лом Хер ма ном до го во ре но је да 
се са рад ња две брат ске оп шти не још 
ви ше раз ви је и да у на ред ном пе ри о ду 
за јед нич ки уче ству је мо  у ви ше про је ка

та, ка же Дра ган Дра ги че вић.
Та ко се у ма ју сле де ће го ди не оче ку је 

до ла зак  ре кре а ти ва ца из Верм смол да и 
њи хо во уче шће на ма ни фе ста ци ји „To ur 
de Fruš ka“ ко ја се одр жа ва у Врд ни ку, а 
у сеп тем бру је сво ју по се ту на ја вио гра
до на чел ник Хер ман и ње го ви са рад ни
ци. 

Ор га ни зо ва ни су и раз го во ри са Тор
сте ном Клу те ом, по кра јин ским по сла ни
ком Се вер не Рај не – Вест фа ли је, пот пи
сни ком по ве ље о бра ти мље њу, ко ји је, 
та ко ђе, на ја вио свој до ла зак.

До ма ћи ни ири шке де ле га ци је су би ли 
чла но ви Удру же ња „При ја тељ ство Врд
ник  Верм смолд“. С. Џ.

Ири жа ни у Верм смол ду
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Буџет за наред ну годи ну 
већи за 100 мили о на дина ра

Буџет општи не Ириг за 2023. Годи
ну је пла ни ран у укуп ном изно су од  
732.150.948 дина ра. Од овог изно са 
сред ства буџетa изно се 602.762.812 
дина ра, а сред ства из оста лих изво
ра изно се  129.388.136 дина ра, a исто 
важи и за рас ход ну стра ну. То је пла ни
ра но одлу ком о буџе ту који су одбор ни
ци СО Ириг усво ји ли на сед ни ци одр жа
ној 16. децем бра. 

– Код пла ни ра ња при хо да од поре за 
на зара де узе та је у обзир чиње ни ца да 
ће од наред не годи не износ мини мал не 
нето зара де по рад ном часу изно си ти 
230 дина ра, код при хо да од поре за на 
имо ви ну пла ни ра на је њего ва интен
зив ни ја напла та, док су тран сфе ри од 
нивоа Репу бли ке и Покра ји не  пла ни
ра ни у изно су за који је изве сно да ће 
бити оства ре ни у 2023. годи ни, рекла је 
у обра зло же њу одлу ке о буџе ту Мир ја
на Бабић, шефи ца Слу жба за финан си
је и буџет.

По струк ту ри, код поре за на дохо дак, 
добит и капи тал не добит ке пла ни ра ни 
при хо ди изно се 210 мили о на дина ра, 
од чега је при ход од  поре за на зара де 
159 мили о на, порез на имо ви ну је  пла
ни ран у изно су од 169, 6 мили о на, тран
сфе ри  од дру гих нивоа вла сти  су 91,7 
мили о на дина ра, од дава ња у закуп 
пољо при вред ног земљи шта  у држав ној 
сво ји ни 34, док су допри но си за уре ђе
ње гра ђе вин ског земљи шта 26 мили о
на дина ра. То су неки од већих при хо
да чији се при лив пла ни ра у буџет за 
наред ну годи ну.

Гово ре ћи о буџе ту Тихо мир Сто ја
ко вић, пред сед ник Општи не, ука зао је 
да се у наред ној годи ни пла ни ра ју још 
обим ни је актив но сти, па је о буџет за 

100 мили о на већи од прво бит не одлу ке 
за ову годи ну. 

– Пла ни ра ли смо 50 мили о на дина ра 
за уре ђе ње ули ца на тери то ри ји општи
не Ириг, а  кон ку ри са ће мо да и од Покра
ји не доби је мо исто толи ко или више 
него што смо доби ли у овој за асфла
ти ра ње ули ца. Тру ди ће мо се да радо
ва буде у свим месним зајед ни ца ма, да 
омо гу ћи мо рав но ме ран раз вој. За атар
ске путе ве смо опре дли ли 20 мили о на 
дина ра наших сред ста ва, а толи ко оче
ку је мо и од Покра јин ског секре та ри ја та 
за пољо при вре ду што би било довољ но  
за уре ђе ње око седам кило ме та ра ових 
путе ва. Ради ће мо и про јект нотех нич
ку доку мен та ци ју за водо вод у Врд ни

ку, ради ће мо 30 кило ме та ра водо вод не 
мре же, буду ћи да тамо има мо про бле
ма са водо снаб де ва њем, посеб но лети. 
Опре де ли ли смо и девет мили о на дина
ра за рекон струк ци ју посто је ће водо
вод не мре же у Врд ни ку што би тре ба ло 
да се ура ди до лета, рекао је Тихо мир 
Сто ја ко вић.

Наста ви ће се и са уре ђе њем обје ка
та месних зајед ни ца у свим сели ма где 
до сада није било радо ва, пре о ста ли су 
Кру ше дол Село, Грге тег, Јазак, Нера
дин, Риви ца и наста вак радо ва на згра
ди МЗ Ириг.

Пла ни ра на су и ула га ња у шко ле, 
посе но Кру ше дол Селу и Нера ди ну, као 
и објек те спорт ске инфра струк ту ре, али 
и рекон струк ци ја Дома кул ту ре и про
ши ре ње згра де Поли циј ске ста ни це.

 – Наста ви ће мо и са мера ма које смо 
запо че ли у овој: то је регре си ра ње тро
шко ва пре во за уче ни ка и сту де на та 
у изно су од 50 одсто од цене месеч не 
кар те, набав ка уџбе ни ка за уче ни ке од 
првог до четвр тог раз ре да, набав ка деч
јих ауто седи шта, јед но крат не испла те 
по рође њу дете та од 15.000 до 40.000 
дина ра, бес плат но заба ви ште за тре ће 
дете. За пољо при вред ни ке смо пла ни
ра ли три мили о на дина ра за кре ди те, а 
два мили о на дина ра за опре му коју су 
наба ви ли  за регре си ра ње дела тро
шко ва набав ке опре ме.  За  набав ку 
памет них табли смо опре де ли ли чети ри 
мили о на дина ра за уче ни ке  који шко ле 
поха ђа ју по сели ма, да има ју исте усло
ве као што их има ју уче ни ци у Ири гу и 
Врд ни ку, рекао је Тихо мир Сто ја ко вић 
о пла ни ра ним радо ви ма који су ушли у 
општин ски буџет за наред ну годи ну.

С. Џаку ла

Сед ни ца СО Ириг

Тихо мир Сто ја ко вић о буџе ту
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Раз вој тури зма кроз сарад њу 
тури стич ких орга ни за ци ја

Дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
гра да Новог Сада Бра ни слав Кне же вић и 
члан Град ског већа за при вре ду гра да 
Новог Сада Мило рад Радо је вић бора ви
ли су у зва нич ној посе ти општи ни Инђи
ја, а дома ћи ни су им били пред став ни ци 
Тури стич ке орга ни за ци је у том срем ском 
гра ду. Раз лог ове посе те јесте буду ћа 
сарад ња две тури стич ке орга ни за ци је са 
циљем даљег раз во ја тури зма у овом 
делу Вој во ди не. Сарад ња је успо ста
вље на у про те клом пери о ду на тему 
обје ди ња ва ња тури стич ке пону де и орга
ни зо ва ња зајед нич ких мани фе ста ци ја, а 
како је иста као дирек тор ТОО Инђи ја 
Милан Бого је вић, уско ро ће бити пот пи
сан и про то кол о сарад њи са Тури стич
ком орга ни за ци јом гра да Новог Сада 
који под ра зу ме ва, изме ђу оста лог, зајед
нич ку орга ни за ци ју три мани фе ста ци је.

– Први пут смо зва нич но уго сти ли 
пред став ни ке ТО гра да Новог Сада и 
њихов дола зак је вели ко при зна ње за 
наш доса да шњи рад. Нови Сад је ове 
годи не апли ци рао са чак чети ри фести
ва ла за награ ду нај бо љи фести вал годи
не и то је сег мент из којег ми може мо 
доста тога да нау чи мо иста као је дирек
тор ТОО Инђи ја Милан Бого је вић.

Он је додао да је Град Нови Сад успео 
за крат ко вре ме да уве де у тако зва не 
„легал не токо ве“ вели ки број сме штај них 
једи ни ца које су до тада ради ле „на 
црно“.

– Нови Сад је за само годи ну дана 
успео са 400 сме штај них једи ни ца уз 
анга жо ва ње девет инспек то ра да тај број 
дове де до седам хиља да сме штај них 
једи ни ца. Ми смо ове годи не анга жо ва ли 
два инспек то ра и нада мо се да ћемо 
почет ком сле де ће годи не има ти кон крет
не резул та те обја снио је дирек тор ТОО 
Инђи ја и иста као на кра ју свог обра ћа ња 
меди ји ма да се раду ју сарад њи са Новим 
Садом и тури сти ма који ће захва љу ју ћи 
поме ну том има ти при ли ку да бора ве у 
општи ни Инђи ја дода ју ћи и да посто ји 
план да посе ти о ци „Егзит“ фести ва ла 
већ сле де ћег лета бора ве на Крче дин
ској ади где у јуну стар ту је про је кат „Срп
ска Капа до ки ја“, лето ви бало ни ма изнад 
аде.

Члан Град ског већа за при вре ду гра да 
Новог Сада Мило рад Радо је вић иста као 
је да ће сарад ња изме ђу Инђи је и Новог 
Сада ите ка ко допри не ти даљем раз во ју 
тури зма и обо га ђи ва њу тури стич ке пону
де тог дела наше земље.

– Данас су савре ме ни трен до ви у 
тури зму и гости из уда ље них зема ља не 
желе да оби ђу само јед но место, већ што 
више у крат ком вре мен ском року те су 
ова кви видо ви сарад ње, изме ђу више 
гра до ва и њихо вих тури стич ких орга ни
за ци ја, заи ста нео п ход ни да би при ву кли 
што већи број ино стра них тури ста обја
снио је Радо је вић.

Он је иста као да је посеб но зани мљи
ва тема вин ског тури зма, пого то во део 
који се одно си на фру шко гор ско вино гор
је. 

– Тури стич ка орга ни за ци ја Новог Сада 
је иско ри сти ла пери од коро не да мапи ра 
више од 60 вина ри ја на под руч ју гра да 
али и целе Фру шке горе. Од тога, било је 
око 40 вина ри ја са тери то ри је општи не 
Инђи ја, Срем ски Кар лов ци и гра да Новог 
Сада. Дефи ни са ли смо шест „вин ских 
путе ва“ и сада тре ба да види мо како 
ћемо даље пре зен то ва ти и пону ди ти 
тури сти ма поме ну ти тури стич ки про из
вод иста као је члан Град ског већа за 
при вре ду гра да Новог Сада и на кра ју 
додао да ће сле де ће годи не на Сај му 

тури зма у Новом Саду орга ни зо ва ти 
Сајам вина на којем ће изла га ти вина ри
је из овог дела Вој во ди не.

Дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
гра да Новог Сада Бра ни слав Кне же вић 
је додао да је за тури сте из тог гра да 
вео ма зна чај но и „Келт ско село“, музеј на 
отво ре ном у Инђи ји, јер је то при ли ка да 
викен дом вели ки број поро ди ца са децом 
посе ти ову атрак ци ју у срем ском гра ду.

– Отво ри ли смо доста тема данас, а 
јед на од њих је и да уве же мо неко ли ко 
дести на ци ја у један тури стич ки про из вод 
и са њим иза ђе мо пред стра не и дома ће 
тури сте. То се, пре све га, одно си на јед
но днев ни излет где би тури сти кре ну ли 
од Бео гра да пре ко Инђи је, Срем ских 
Кар ло ва ца до Новог Сада новом желе
зни цом и успут, у сва ком месту, бора ви
ли одре ђе но вре ме на одре ђе ним лока
ци ја ма обја снио је Кне же вић и додао да 
ће за ту при ли ку изра ди ти водич на око 
100 стра на где ће пред ста ви ти тури стич
ку пону ду поме ну тих гра до ва и општи на 
са циљем да тури сте што дуже задр же у 
нашој земљи.

Током посе те Инђи ји, Дирек тор Тури
стич ке орга ни за ци је гра да Новог Сада и 
члан Град ског већа има ли су при ли ку да 
посе те Гале ри ју „Адли гат“, Келт ско село 
и јед ну од вина ри ја у Новом Слан ка ме ну.

М. Ђ.

Интен зив ни ја сарад ња Новог Сада и Инђи је у обла сти тури зма

Међу нај бо љима у Срби ји
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 

Инђи ја је дру гу годи ну заре дом иза бра
на за јед ну од три нај бо ље у Срби ји на 
кон кур су за доде лу „Тури стич ког цве та”, 
нај пре сти жни је награ де у обла сти тури
зма. Инђи ја је једи ни пред став ник АП 
Вој во ди не и једи ни пред став ник локал
них само у пра ва са тери то ри је Срби је 
који је ушао у круг нај бо љих, док су оста
ли кан ди да ти у том кру гу гра до ви, Лозни
ца, Заје чар и Ужи це. „Тури стич ки цвет” је 

награ да коју тра ди ци о нал но доде љу је 
Тури стич ка орга ни за ци ја Срби је од 
1982. годи не за зна чај на оства ре ња и 
допри нос раз во ју, уна пре ђе њу и про мо
ци ји тури зма у Срби ји.  У оце њи ва њу се 
посеб на пажња обра ћа на нове про гра
ме, ино ва тив не про јек те, кре а тив не ини
ци ја ти ве, анга жман поје ди на ца и орга ни
за ци ја који ма је обо га ће на тури стич ка 
пону да Срби је. Жири чини пет чла но ва, 
афир ми са них струч ња ка из обла сти 

тури зма и меди ја, док се шеста оце на 
доби ја на осно ву гла са ња интер нет 
публи ке. У Срби ји посто ји 136 тури стич
ких орга ни за ци ја и Тури стич ка орга ни за
ци ја општи не Инђи ја је поно сна на 
чиње ни цу да је сво јим радом завре ди ла 
да се већ дру гу годи ну заре дом нађе у 
самом врху на наци о нал ном нивоу, иста
као је Милан Бого је вић, дирек тор ТОО 
Инђи ја.

М.Ђ.
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Отво ре на сезо на кли за ња

Вели чан стве ним ватро ме том и уз про
грам при ла го ђен нај мла ђи ма у петак, 16. 
децем бра, поче ла је нова сезо на на кли
за ли шту у цен тру Инђи је. Дирек тор 
Спорт ског цен тра Или ја Трбо вић иста као 
је на отва ра њу да ће и ове сезо не посе
ти о ци моћи да ужи ва ју у кли за њу и број
ним, додат ни садр жа ји ма који их оче ку ју 
све до првог викен да у фебру а ру наред
не годи не. 

– Шест годи на уна зад се тру ди мо да 
деци при у шти мо неза бо рав них 45 дана 
кли за ња и оста лих садр жа ја који пра те 
рад кли за ли шта. Тако ђе, и да ужи ва ју 
током пра зни ка и зим ског рас пу ста. За 
само отва ра ње обез бе ди ли смо ани ма то
ре, деца су се дру жи ла са Деда Мра зом 

и на кра ју све ча ног отва ра ња могли су да 
ужи ва ју у ватро ме ту иста као је Трбо вић.

Он је додао да ће и ове сезо не бити 
орга ни зо ва на обу ка за кли за ње.

– Инђиј ско кли за ли ште је једи но у 
општи ни, па су ђаци  из основ них шко ла 
дола зи ли орга ни зо ва но са настав ни ци ма 
на рекре а ци ју и ужи ва ње у чари ма зиме. 
Оче ку је мо да те посе те неће изо ста ти ни 
сада, пого то во што је то добра при ли ка 
да они који не зна ју да кли за ју, савла да ју 
и ту вешти ну уз помоћ инструк то ра, казао 
је Трбо вић.

Кли за ли ште ће бити отво ре но сва ки 
дан од 10 до 22 часа. Ула зни ца и изнајм
љи ва ње кли заљ ки кошта ју 150 дина ра.

М. Ђ.

Све ча но отво ре но кли за ли ште у цен тру гра да

Општи на Инђи ја покре ну ће ини ци ја ти
ву да се сле де ће годи не рекон стру и ше 
неко ли ко део ни ца које су у над ле жно сти 
ЈП „Путе ва Срби је“ и носе озна ку „држав
ни пут“. Како је наја вио на послед њем 
састан ку Систе ма 48 пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак, јед на од њих је 
и део пута Инђи ја – Ста ра Пазо ва чија је 
рекон струк ци ја недав но само дели мич но 
ура ђе на.  

– Сва ке годи не инси сти ра мо да се 
изве ду радо ви на рекон струк ци ји одре
ђе них путе ва који нису у нашој над ле
жно сти. Про шле годи не смо издеј ство ва
ли завр ше так пута Нови Кар лов ци – 
Нови Слан ка мен. Пре тога и да се изгра
ди нова сао бра ћај ни ца која је спо ји ла 
Нове Кар лов це и Крче дин као и рекон
струк ци ја пута Нови Слан ка мен – Сур дук 
у дужи ни од пет кило ме та ра под се тио је 
Гак на изве де не радо ве.

Он је додао да је тако ђе, због даљег 
раз во ја тури зма, изгра ђен и пут у викенд 

зони у Слан ка ме ну, пре ма Вина ри ји 
„Шапат“.

– Изгра ђе но је око 20 кило ме та ра 
путе ва у послед њих годи ну и по дана. 
Оста ло је да се рекон стру и ше део ни ца 
пре ма Ста рој Пазо ви, део ни ца у дужи ни 
од око два и по кило ме тра кроз насе ље
но место Љуко во, и све више се наме ће 
потре ба да се у пот пу но сти рекон стру и
шу све чети ри тра ке на путу од Инђи је ка 
Новим Кар лов ци ма, до Аутлет цен тра 
каже пред сед ник општи не Инђи ја.

Пред сед ник општи не је додао да је тај 
пут рађен пре више од десет годи на.

– Због вели ког бро ја вози ла која сва ко
днев но про ла зе, а међу њима и тешки 
терет ни сао бра ћај, дошло је до оште ће
ња поме ну те сао бра ћај ни це која је у 
над ле жно сти ЈП „Путе ва Срби је“, као и 
све прет ход но наве де не. Сигу ран сам да 
ћемо за бар 80 посто оних које сам навео 
успе ти да издеј ству је мо рекон струк ци ју у 
2023. годи ни каже Гак. М. Ђ.

ПОДЕЛА ЕНЕР ГЕТ СКИХ
ВАУ ЧЕ РА У ИНЂИЈИ 

Више од
1870 при ја ва 

До 15. децем бра, зах тев за енер
гет ске вау че ре које изда је општи на 
Инђи ја под не ла су укуп но 1872 дома
ћин ства. Како је иста као пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, вла
да ло је вели ко инте ре со ва ње за вау
че ре на које су пра во има ла дома ћин
ства чији уку пан месеч ни при ход не 
пре ла зи 50 хиља да дина ра. Нај ве ћи 
број при ја вље них су пен зи о не ри и 
кори сни ци соци јал не помо ћи, рекао 
је Гак и додао да је прво бит но пред
ви ђе но 8 мили о на дина ра за ту наме
ну, али да ће реба лан сом буџе та та 
сума бити уве ћа на на 18 мили о на 
дина ра.

– У пита њу је сума која није мала 
али смо се опре де ли ли да на овај 
начин помог не мо нашим сугра ђа ни ма 
ове зиме која неће бити лака и да 
нашим сугра ђа ни ма који нема ју вели
ка при ма ња на овај начин олак ша мо 
иста као је Гак и нагла сио да ће сви 
који су испу ни ли усло ве доби ти вау
че ре без обзи ра на то што је опре де
ље ни износ из локал ног буџе та био 
мањи. 

Пред сед ник Општи не Инђи ја под
се тио је да је вред ност енер гет ског 
вау че ра  десет хиља да дина ра и да 
се може иско ри сти ти за пла ћа ње 
утро ше ног гаса или дру ге врсте огре
ва, попут дрва, угља или пеле та.

М. Ђ.

ДОМ КУЛ ТУ РЕ У БЕ О ЧИ НУ

За ме на сто ли ца
на обе га ле ри је

Пред сед ни ца оп шти не Бе о чин 
Би ља на Јан ко вић је 16. де цем бра у 
дру штву ди рек тор ке Цен тра за кул ту
ру, спорт и ту ри зам Ива не Бран ков 
об и шла ра до ве на уре ђе њу по зо ри
шне са ле бе о чин ског До ма кул ту ре 
где је у то ку за ме на сто ли ца на обе 
га ле ри је.

За вр ше так ра до ва се оче ку је до 
кра ја го ди не, а на кон уре ђе ња про
сто ра по зо ри шна са ла До ма кул ту ре 
ће рас по ла га ти укуп ним ка па ци те том 
од 330 ме ста од ко јих је 190 у пар те ру 
и 140 рас по ре ђе них на две га ле ри је.

– Има ју ћи у ви ду зна чај свих кул
тур них до га ђа ја и ма ни фе ста ци ја ко је 
бе о чин ски Цен тар за кул ту ру успе
шно спро во ди и про мо ви ше на го ди
шњем ни воу као и ви ше стру ки до при
нос ових са др жа ја за гра ђа не свих 
ге не ра ци ја, оп шти на ће у на ред ном 
пе ри о ду на ста ви ти да фи нан си ра 
ра до ве и обез бе ди сред ства кроз кон
кур се ка ко би Дом кул ту ре био и 
сцен ски и тех нич ки опре мљен за све 
до га ђа је ко ји су у пла ну. Си гур на сам 
да ће број на пу бли ка ужи ва ти у ре но
ви ра ном про сто ру, ис та кла је пред
сед ни ца Јан ко вић то ком по се те.

Ини ци ја ти ва за рекон струк ци ју 
неко ли ко држав них путе ва
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ГРАД СКИ ТРГ

„Бо жић на ули ца“
и кли за ли ште у Ма лом пар ку

Тра ди ци о нал на „Бо жић на ули ца“ се на 
Град ском тр гу у Ру ми ор га ни зу је по 12. 
пут, а отво ре на је 15. де цем бра и тра ја
ће до 15. ја ну а ра.  Она та ко по ве зу је два 
Бо жи ћа, а ове го ди не ор га ни за то ри Ту
ри стич ка ор га ни за ци ја Ру ма и Кул тур ни 
цен тар су се по тру ди ли да бу де до са да 
нај бо га ти ји и нај са др жа ни ји про грам.

Зва нич но је „Бо жић ну ули цу“ 15. де
цем бра у под не отво ри ла Алек сан дра 
Ћи рић, пред сед ни ца Оп шти не.

Ло кал на са мо у пра ва је на ба ви ла и но
ве ку ћи цештан до ве та ко да их сви уче
сни ци ово го ди шње ма ни фе ста ци је мо гу 
ко ри сти ти бес плат но.

 – На ши су гра ђа ни ће то ком ме сец да
на у овој Бо жић ној ули ци на Тр гу има ти 
ра зно вр сну га стро ном ску по ну ду, ру ко
тво ри не, све оно што чи ни на шу оп шти
ну, на шу кул тур ну ба шти ну, тра ди ци ју, 
оби ча је жи во та ко ји су ка рак те ри стич ни 
за Ру му и Срем. Та ко ђе, ма ло да ље од 
Град ског тр га, у Ма лом пар ку  има мо и 
кли за ли ште „Ле де ну шу му“, пр ви пут у 
на шем гра ду, ре кла је пред сед ни ца Ћи
рић.

Она је до да ла да се оче ку је ве ли ко 
ин те ре со ва ње, по го то во нај мла ђих за 
кли за ли ште. Сви за ин те ре со ва ни мо
гу из нај ми ти кли заљ ке, уко ли ко не ма ју 

сво је, и кли за ти се бес плат но. 
– Же ли мо да на шим су гра ђа ни ма 

учи ни мо пред сто је ће пра зни ке што без
бри жни јим и ве се ли јим, да сви ужи ва мо 
у нај ра до сни јим бо жић ним и но во го ди
шњим пра зни ци ма, ре кла је Алек сан дра 
Ћи рић.

Свој про грам су за отва ра ње Бо жић не 

ули це при пре ми ли ма ли ша ни из „По ле
тар ца“. До по ло ви не ја ну а ра на штан
до ви ма у „Бо жић ној ули ци“ гра ђа ни мо гу 
ку пи ти но во го ди шње и бо жић не укра се, 
мед, ра ки је, ко ла че и до ма ће ру ко тво ри
не ко је су при пре ми ли пред у зет ни ци, али 
и вред не же не, чла ни це удру же ња же на 
из Ру ме и се ла. С. Џа ку ла

Отва ра ње Бо жић не ули це

Кли за ли штеБо жић на ули ца

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ

Поче ла заме на сто ла ри је
После радо ва на пре се ца њу капи лар

не вла ге, у Зави чај ном музе ју Рума су у 
току радо ви на ком плет ној заме ни сто ла
ри је. После више од три деце ни је, ове 
годи не су запо че ли вели ки радо ви на 
обно ви два и по века ста ре згра де у којој 
је сме штен Зави чај ни музеј. Ова згра да 
је и под зашти том држа ве као непо крет
но кул тур но добро. 

– После пре се ца ња вла ге, схва ти ли 
смо да овај обје кат зах те ва вели ка ула
га ња и зато смо сада поче ли заме ну сто
ла ри је, а те све радо ве финан си ра 
локал на само у пра ва. Заме ње ни су и 
олу ци, а потом сле де радо ви на елек тро
ин ста ла ци ја ма у цело куп ном објек ту, 

заме на под них пло чи ца, подо ва у при зе
мљу, а онда и  уво ђе ње цен трал ног гре
ја ња, рекла је при ли ком оби ла ска радо
ва пред сед ни ца Општи не Алек сан дра 
Ћирић.

Када се радо ви пот пу но завр ше усле
ди ће и ула га ња у стал ну постав ку, а већ 
је вели ки број музеј ских екс по на та однет 
на кон зер ва ци ју. Ако радо ви буду текли 
пла ни ра ном дина ми ком, оче ку је се да 
ком плет на рекон струк ци ја Зави чај ног 
музе ја буду завр ше ни до кра ја 2023. 
годи не. 

За реша ва ње про бле ма са вла гом, 
рум ска Општи на је обез бе ди ла 12 мили
о на дина ра, а за олу ке 850.000 дина ра. 

За заме ну елек тро ин ста ла ци ја и сто ла
ри је обез бе ђе но је девет мили о на дина
ра, а оче ку је се и помоћ Мини стар ства 
кул ту ре у виси ни од шест мили о на дина
ра. Нарав но, сред ства ће бити потреб на 
и за стал ну изло жбе ну постав ку. 

–  До кра ја ове годи не смо у Зави чај ни 
музеј уло жи ли пре ко 20 мили о на дина ра. 
Овде не рачу нам  њихо ву редов ну актив
ност: пове ћа ли су изда вач ку делат ност 
за наред ну годи ну за њихо ве публи ка ци
је, моно гра фи је и часо пи се, за њихо ву 
изло жбе ну актив ност јер се пла ни ра ју 
госту ју ће изло жбе у дру гим уста но ва ма 
кул ту ре, иста кла је Алек сан дра Ћирић.

С. Џакула
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Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

ТИМ ЦРВЕ НОГ КРСТА СРБИ ЈЕ У РУМИ

Обу ка у окви ру кам па ње
„Живот у тво јим рука ма”

Струч ни тим Црве ног крста 
Срби је одр жао је обу ку рум
ских спорт ских рад ни ка у 
окви ру кам па ње „Живот у тво
јим рука ма” у про сто ри ја ма 
Град ске библи о те ке „ Ата на
си је Стој ко вић” 16. децем бра. 
Обу ци је при су ство вао гене
рал ни секре тар Црве ног крста 
Срби је Љубо мир Мила ди но
вић који је ука зао на пора жа
ва ју ћо чиње ни цу да је тек 20 
одсто људи спрем но да пру жи 
прву помоћ, те важност позна
ва ња мера нео д ло жне помо
ћи и вред ност чува ња здра
вља. 

– Разу мљи во је и људ ски 
да они који се затек ну на 
месту несре ће осе те узне ми
ре ност која их спре ча ва да 
реа гу ју. На при ро дан људ ски 
страх што при су ству ју несре
ћи, надо ве зу је се страх да не 
посту пе погре шно. Kад овла
да мо вешти на ма, онда страх 
неста је. Помоћ код наглог 
срча ног засто ја мора доћи 
што пре, иде ал но би било у 
окви ру три мину та од несре
ће, рекао  је Мила ди но вић.

Циљ Црве ног крста је да се 
обу чи шест до седам хиља да 
људи који би били спрем ни и 
спо соб ни да пру же аде кват ну 
помоћ уко ли ко се за њу ука же 
потре ба.

Пред сед ник СО Рума Сте
ван Кова че вић је иста као да 
је бри га о здра вљу и про мо
ви са ње здра вих сти ло ва 
живо та међу при о ри те ти ма 
дело ва ња локал не само у пра
ве. 

– Све сни смо да све што 
ради мо губи сми сао,  ако 
људи ма није доступ но оно 
што је нај дра го це ни је, а то је 
здрав живот. Те циље ве не 
може мо оства ри ти сами,  
мора мо се осло ни ти на наше 
поу зда не парт не ре у локал ној 
зајед ни ци, а то је општин ска 
орга ни за ци ја Црве ног крста. 
Људи из те орга ни за ци је су 
увек спрем ни да се пожр тво
ва но ста ве на рас по ла га ње за 
добро бит наше зајед ни це, а 
тога је било и током попла ва 
и у вре ме пан де ми је, каже 
Сте ван Кова че вић.

Он је зато изра зио  задо
вољ ство што је Рума јед на од 
ста ни ца на путу про мо ви са ња 
кам па ње „Живот у тво јим 
рука ма“. При сут ни ма су се 
обра ти ли и  коор ди на тор 
општи не Рума за спо рт Мар ко 
Дер, пот пред сед ни ца Црве ног 
крста Руме Љуби ца Kоканов 
и начел ник Хит не меди цин ске 
помо ћи Дома здра вља Рума 
др Бра ни слав Мар ти но вић, 
као и џуди ста Сте фан Зубо
вић, осва јач брон за не меда
ље на Јуни ор ском првен ству 
Евро пе у џуду ове годи не.

 – За нас је јако бит но да 
што већи број гра ђа на буде 
обу чен и оспо со бљен за ква
ли тет но пру жа ње основ не 
живот не подр шке код наглог 
срча ног засто ја, јер се тако 
купу је вре ме и омо гу ћа ва уне
сре ће ном да има пово љан 
исход и да пре жи ви, рекао је 
дрМар ти но вић.

Циљ кам па ње „Живот у 

тво јим рука ма“ , коју Црве ни 
крст Срби је спро во ди у сарад
њи са Олим пиј ским коми те
том Срби је, под покро ви тељ
ством Мини стар ства здра
вља, јесте да обу чи што већи 
број гра ђа на како да помог ну 
при ли ком наглог срча ног 
засто ја.

Пола зни ци обу ке у Руми су 
били у при ли ци да нау че 
мере ожи вља ва ња које у кри
тич ним тре ну ци ма срча ног 
засто ја спа са ва ју живот, јер 
само чека ње на хит ну помоћ 
или помоћ лека ра без аде
кват не помо ћи, може дове сти 
до фатал ног исхо да.

Поред ових мера, обу ка 
подр зу ме ва упо зна ва ње са 
кори шће њем ауто мат ског 
спо ља шњег дефи бри ла то ра, 
који је наме њен  неме ди цин
ском кадру, обич ним гра ђа ни
ма када се нађу у при ли ци да 
помог ну осо би под срча ним 
засто јем и вра те је у живот. 
Буду ћи да је нагли срча ни 
застој све чешћи код врхун
ских спор ти ста, кам па ња је 
запо че ла фоку сом на ову гру
пу.

Зато су и про мо те ри обу ке 
наши нај по зна ти ји спор ти сти 
као што су  Асмир Kолашинац, 
Милош Тео до сић, Зора на 
Ару но вић, Бобан Мар ја но вић 
и дру ги.

Мото кам па ње је „Покре ну
ти неком срце нај пле ме ни ти ја 
је ствар коју може мо да ура
ди мо за дру го људ ско биће. 
Сва ко тре ба да зна како“.

С. Џаку ла

Уче сни ци обу ке у Руми

УП ВО „ПО ЛЕ ТА РАЦ“ 

Бе то ни ра но 
дво ри ште
у објек ту
у Пр во мај ској

У „По ле тар че вом“ вр ти
ћу у Пра во мај ској ули ци 
ових да на су за вр ше ни 
ра до ви на бе то ни ра њу 
дво ри шта. При ли ком оби
ла ска овог вр ти ћа, пред
сед ни ца Оп шти не Алек
сан дра Ћи рић је ис та кла 
да се у рум ској оп шти ни 
ра ди на по бољ ша њу усло
ва за жи вот свих су гра ђа
на, а то се по себ но од но си 
на нај мла ђе. 

– Ово је је дан од ве ћих 
обје ка та ко ји при ма ве ли
ких број де це, пре ко 300 
ма ли ша на, а има мо све 
уз ра сне гру пе. Обје кат је 
по диг нут сре ди ном осам
де се тих  го ди на и од та да 
се у ње га ни је до ста ула га
ло. Ми смо од лу чи ли пр во 
да до кра ја ове го ди не ура
ди мо ре кон струк ци ју дво
ри шта, од но сно при ла зног 
пла тоа.  Око  800 ква драт
них ме та ра је бе то ни ра но 
да би био лак ши при ступ 
ро ди те љи ма ко ји до во зе 
де цу ов де сва ко га да на, 
али и лак ши при ступ за по
сле ни ма и љу ди ма ко ји 
обез бе ђу ју хра ну, ре кла је 
пред сед ни ца Ћи рић.

Вред ност ра до ва је три 
ми ли о на ди на ра, а сред
ства су обез бе ђе на у 
оп штин ском бу џе ту.  На 
про ле ће ће би ти уре ђе не и 
зе ле не по вр ши не чи ме ће 
би ти за о кру же но уре ђе ње 
дво ри шног про сто ра вр ти
ћа у Пр во мај ској ули ци.

Уско ро се отва ра и но ви 
обје кат „Коц ки ца 2“, а у 
на ред ној го ди ни ће се пр во 
уре ди ти обје кат ста ре 
упра ве „По ле тар ца“ где и 
ни су по треб на не ка ве ли ка 
ула га ња.

С. Џ.

Алек сан дра Ћи рић
и Са ња Ши мић
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бу џет за на ред ну го ди ну
ско ро че ти ри ми ли јар де ди на ра

У но ву, 2023. го ди ну рум ска оп шти на 
ула зи са ре корд но пла ни ра ним бу џе том 
од 3.993.027.529 ди на ра ко ји је усво јен на 
скуп штин ској сед ни ци одр жа ној 17. де цем
бра. Са нај бит ни јим став ка ма бу џе та 
од бо р ни ке је упо зна ла Би ља на Да мља но
вић, ше фи ца Оде ље ња за фи нан си је, 
при вре ду и по љо при вре ду, ко ја је ис та кла 
да се нај ви ше при хо да, го то во по ло ви на, 
пла ни ра од по ре за на до хо дак, до бит и 
ка пи тал не до бит ке у из но су од не што пре
ко 1,9 ми ли јар ди ди на ра, док је по рез на 
за ра де пла ни ран на ско ро 1,6 ми ли јар ди 
ди на ра.

Од по ре за  на имо ви ну се оче ку је при лив 
од  700 ми ли о на ди на ра, а од тран сфе ра 
од дру гих ни воа вла сти 231 ми ли он. 
На рав но, ова кав бу џет под ра зу ме ва и 
број на ула га ња у све обла сти од зна ча ја за 
жи вот и рад Ру мља на, о че му је го во рио 
Ду шан Љу би шић, на чел ник Оп штин ске 
упра ве. Он је пр во ин фор ми сао од бор ни ке 
да се отва ра ње но вог вр ти ћа „Коц ки ца 2“ 
оче ку је по чет ком дру гог по лу го ди шта, а да 
је за на бав ку опре ме за вр тић обез бе ђе но 
23 ми ли о на ди на ра. 

– Од ка пи тал них про је ка та, за на ред ну 
го ди ну пр во из два јам уре ђе ње Бор ков ца. У 
ја ну а ру ће мо ве ро ват но иза ћи у јав ност са 
про јект нотех нич ком до ку мен та ци јом за 
уре ђе ње при ла за бор ко вач кој пла жи. Иде
ја је да са ми уре ди мо овај наш део ко ји је 
прав но ре шен, та ко да се ра ди пе шач ко
би ци кли стич ка ста за од пла же до бра не, 
уре ђу је при лаз са ви ди ков цем из над је зе
ра. Ка да јав ност ви ди про је кат, ми слим да 
ће би ти за до вољ на. За то смо пла ни ра ли 
по 100 ми ли о на ди на ра на ред не и 2024. 
го ди не, а има мо и обе ћа ња да ће мо до би
ти део сред ста ва од дру гих ни воа вла сти, 
ис та као је Љу би шић.

Пла ни ра но је и 103 ми ли о на за са на ци ју 
и ре кул ти ва ци ју Град ске де по ни је, док цео 
про је кат ко шта 614 ми ли о на ди на ра. 

–  У пр вој фа зи ми уче ству је мо са 103,  а 
са 200 ми ли о на ди на ра уче ству је  Ми ни
стар ство за шти те жи вот не сре ди не. Има
мо обе ћа ње да ће се исти од нос са чу ва ти 
и у 2024. го ди ни, та ко да та да оче ку је мо и 
ком плет но са ни ра ну Град ску де по ни ју, 
ре као је Ду шан Љу би шић ко ји је на ја вио и 

ком плет ну ре кон струк ци ју ули ца Па вло
вач ке и Вла ди ми ра На зо ра, до спо ме ни ка 
„Кри ло“. 

Реч је о ску пом про јек ту и рум ска Оп шти
на и ов де оче ку је сред ства за су фи нан си
ра ње са ви ших ни воа вла сти. Ве ли ка сред
ства од 60 ми ли о на су опре де ље на и за 
пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње у окви ру ко јег 
се гра де и ка пе ле у Сте ја нов ци ма и Ви то
јев ци ма. Пла ни ра се и из град ња вр ти ћа у 
Хрт ков ци ма и спорт ске ха ле у Пу тин ци ма.

Ду шан Љу би шић је на ја вио и да ве ли ка 
ки не ска ин ве сти ци ја „Ха и ти ан“ по чи ње да 
се гра ди у мар ту на ред не го ди не, а од про
да је зе мљи шта ком па ни ји у бу џет се у овој 
го ди ни  сли ло 400 ми ли о на ди на ра. До 
кра ја 2024. го ди не, кроз две фа зе би ће 
из гра ђе но 110.000 ква драт них ме та ра про
из вод ног про сто ра.  

– При ход бу џе та16. де цем бра је  у од но
су на исти дан про шле го ди не за 700 ми ли
о на ви ши и то је не што што охра бру је.  
Раст при хо да по осно ву по ре за на за ра де , 
по ре за на имо ви ну и по ре за на пре нос 
ап со лут них пра ва је за и ста не што што је 
нео че ки ва но ви ше у од но су на про шлу 
го ди ну и са оп ти ми змом ула зи мо у сле де

ћу бу џет ску го ди ну, ука зао је Љу би шић.
Пред сед ни ца Алек сан дра Ћи рић је 

ис та кла да је 90 од сто обе ћа ног и ре а ли зо
ва но, оста ло је пре не то  у на ред ну го ди ну. 
Ула га ло се у јав на пред у зе ћа, Дом здра
вља, со ци јал ну за шти ту, обра зо ва ње и 
кул ту ру и та ко ће се ра ди ти и на ред не 
го ди не. 

– Бу џет ко ји са да усва ја мо је ско ро че ти
ри  ми ли јар де. То је успех свих нас, али и 
ве ли ка од го вор ност  ка ко га рав но мер но 
рас по ре ди ти да би гра ђа ни би ли за до вољ
ни. Ка пи тал на ула га ња су оно што гра ђа ни 
ви де, ка да је об но вље на шко ла, ка да се 
отво ри но ви вр тић, ка да се у сва ком се лу 
об но ви дом кул ту ре или ам бу лан та, ка да 
су ули це ас фал ти ра не, ка да им по ма же мо, 
пре све га, кроз со ци јал на да ва ња, ре кла је 
пред сед ни ца Ћи рић.

Пред сед ник СО Ру ма Сте ван Ко ва че вић 
је ре као да је ово из ба лан си ран бу џет ко ји 
је пла ни ран на ре ал ним осно ва ма.

 – Све до ци смо да се бу џет већ го ди на
ма пу ни  из нај ре ал ни јих из во ра фи нан си
ра ња, оних ко ји су нај здра ви ји и ко ји го во
ре о то ме да се раз вој ло кал не за јед ни це 
за сни ва на по ве ћа њу при вред них ак тив но
сти у оп шти ни. Нај ве ћи ре сур си за пу ње ње 
на шег бу џе та су и у на ред ној го ди ни пла
ни ра ни од по ре за на имо ви ну, сред ства од 
по ре за на до хо дак гра ђа на, да кле из оних 
из во ра ко ја све до че да оче ку је мо под јед
на ко жи ву при вред ну ак тив ност и на ред не 
го ди не, ка же Ко ва че вић. 

Он је по ру чио Ру мља ни ма да мо гу са 
оп ти ми змом да оче ку ју на ред ну го ди ну. 

– Све сни смо то га да жи ви мо у окру же
њу у ко јем се до га ђа ју по тре си на по љу 
еко но ми је, али ми слим да кон так ти ко је  
смо оства ри ли са не ким од по тен ци јал них 
ин ве сти то ра и у 2023. го ди ни нам да ју 
ре ал не осно ве да оче ку је мо да ће се при
вред на  ак тив ност у Ру ми од ви ја ти без 
не ких ве ћих по тре са, сма тра Сте ван Ко ва
че вић.

С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић Ду шан Љу би шић

Сед ни ца СО Ру ма
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Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА КУД „БРИ ЛЕ“ БЕ О ЧИН 

Број ни ји у но ве иза зо ве
Једно од најстаријих култур-

ноуметничких друштава у 
Срему и Војводини са тради-
цијом непрекидног рада дугом 
78 година, беочинско КУД 
„Бриле“, одржало је 15. децем-
бра изборну скупштину. Скупш-
тини Друштва присуствовали 
су представници свих секција: 
Фолклорног ансамбла, Тамбу-
рашког оркестра, Аматерског 
позоришта, Књижевног клуба и 

Мешовитог хора. 
Исцрпан извештај о раду за 

период 2019 – 2022 године, 
поднео је председник Управног 
одбора Секула Петровић. 
Истакао је да је овај четворого-
дишњи период обележила пан-
демија коронавируса, која је 
скоро пуне две година била 
ограничавајући фактор за нор-
малан рад и у знатној мери 
сузила деловање секција 

Друштва. И поред тога, оства-
рен је завидан број наступа, а 
оно што је најзначајније омасо-
вљен је рад скоро свих секција, 
нарочито Фолклорног ансам-
бла и Аматерског позоришта.

Извештај о финансијском 
пословању је поднео председ-
ник Надзорног одбора 
Радослав Шпирић, те истако 
да је исто било у складу са 
законским прописима и доне-

тим плановима и одлукама 
Друштва.

Чланови изборне скупштине 
извршили су избор нових чла-
нова органа Друштва за ман-
датни период од четири годи-
не. За чланове Управног одбо-
ра изабрани су: Ратка Дулић, 
Вида Благојевић, Тања Дрља-
ча, Радован Ђуричин, Бранко 
Ракић, Драган Шкорић и Секу-
ла Петровић. У Надзорни 
одбор изабрани су: Јелица 
Старчевић, Јован Аксентијевић 
и Душко Тешановић.

Скупштина је донеле и одлу-
ку о висини чланарине која ће 
се примењивати од почетка 
наредне године, као и одлуку 
да Мешовити хор КУД „Бриле“ 
понесе назив по Николи Ћири-
ловићу, бившем дугогодишњем 
директору Културног центра 
општине Беочин и културном 
посленику који је оставио 
дубок траг у културном животу 
Беочина.

Ових дана очекује се одржа-
вање конститутивне седнице 
Управног и Надзорног одбора 
КУД „Бриле“.

Са изборне скупштине

РЕ А ЛИ ЗО ВАН ПРО ЈЕ КАТ ЕКО НОМ СКОГ ОСНА ЖИ ВА ЊА РО МА У БЕ О ЧИ НУ

Уру че ни уго во ри
о до на ци ји опре ме

У Оп шти ни Бе о чин уру че но 
је шест уго во ра о до на ци ји 
опре ме за еко ном ско осна жи
ва ње и са мо за по шља ва ње 
Ро ма ко је пре ма про јек ту 
„Ста би ли за ци ја кон флик та и 
пре вен ци ја кроз про мо ци ју 
за по шља ва ња и тех нич ке 
по др шке Ро ми ма и ор га ни за
ци ја ма у Ср би ји“, фи нан си ра 
не мач ко Ми ни стар ство спољ
них по сло ва и оп шти на Бе о
чин.

Ко ри сни ци ма су уго во ре 
уру чи ли пред сед ни ца оп шти
не Бе о чин Би ља на Јан ко вић 
и ди рек тор ху ма ни тар не ор га
ни за ци је ко ја спро во ди овај 
про је кат, ASB Ср би ја, Гор дан 
Ве лев, 16. де цем бра. Вред
ност до ни ра не опре ме је 15 
000 евра. По ред по је ди нач
них до на ци ја обез бе ђе на је и 
опре ма за Кул тур ни цен тра 
„Ро ма“. По моћ је јед но крат на 
и бес по врат на, а не ка од 
за ни ма ња за ко је су ко ри сни
ци до би ли опре му за по кре та

ње би зни са су фри зер, вр тлар 
и ме ха ни чар. 

– Иа ко је ово пр ва го ди на 
са рад ње ве ру јем је да ће 
по зи тив на ис ку ства до бит ни
ка сред ста ва мо ти ви са ти и 
дру ге да уче ству ју на кон кур

си ма и на ред не го ди не. 
Че сти там сви ма ко ји су се 
од ва жи ли да кроз овај про
грам за поч ну соп стве ни 
би знис и же лим им мно го 
успе ха у да љем ра ду, ис та кла 
је пред сед ни ца Јан ко вић.

По ред Бе о чи на, гра до ви и 
оп шти не ко је су об у хва ће не 
про гра мом еко ном ског осна
жи ва ња Ро ма су Шид, Сур ду
ли ца, Ле ско вац, Вра ње и 
Бу ја но вац.

фо то: Исмет Аде мов ски

До бит ни ци опре ме за са мо за по шља ва ње
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Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД

Оп шти на ис пла ти ла
126 нов ча них на кна да за бе бе

Пред сед ник Оп шти не Пе ћин
ци Си ни ша Ђо кић уру чио је 14. 
де цем бра по ро ди ци Бај ло вић 
из Срем ских Ми ха ље ва ца јед
но крат ну нов ча ну на кна ду за 
но во ро ђен че, у из но су од 
40.000 ди на ра. Он је том при
ли ком из ја вио да Оп шти на 
Пе ћин ци ре дов но ис пла ћу је 
на кна де за бе бе и да је то ком 
ове го ди не ис пла ће но 126 јед
но крат них нов ча них на кна да.

– За кључ но са овом по де
лом, ис пла ти ли смо по 40.000 
ди на ра свим по ро ди ца ма ко је 
су но во ро ђен че при ја ви ле до 
9. де цем бра. Оп шти на Пе ћин
ци спро во ди и дру ге ме ре 
по др шке по ро ди ци, а од на ред
не го ди не уво ди мо и но ву ме ру. 
Већ ду жи низ го ди на фи нан си
ра мо бо ра вак у вр ти ћу за тре
ће и че твр то де те у по ро ди ци, 
као и за јед но де те у по ро ди ца
ма са бли зан ци ма, а од на ред
не го ди не ло кал на са мо у пра ва 
ће фи нан си ра ти за сву де цу са 
те ри то ри је пе ћи нач ке оп шти не 
30 од сто тро шко ва бо рав ка у 
вр ти ћу. И ова но ва ме ра је 
усме ре на на то да ро ди те љи
ма, оно ли ко ко ли ко смо у 
мо гућ но сти, сма њи мо тро шко

ве и олак ша мо од га ја ње де те та 
– из ја вио је Ђо кић.

Тро ме сеч на Те о на је дру го 
де те Де ја не и Сте фа на Бај ло
вић. Ста ри ја ћер ка На стја има 
две го ди не, а ка ко нам је ре кла 
два де сет де ве то го ди шња Де ја
на, у пла ну је и про ши ре ње 
по ро ди це у бу дућ но сти.

– Су пруг и ја за и ста во ли мо 

де цу и до го во ри ли смо се да 
ће мо има ти нај ма ње тро је 
де це, а мо жда и ви ше. Обо је 
смо за по сле ни, али сва ка 
по моћ до бро до ђе и дра го нам 
је што је Оп шти на укљу че на у 
све ово, а дра го нам је и што 
нас је пред сед ник да нас по се
тио. Око де це нам по ма жу и 
Сте фа но ви ро ди те љи са ко ји

ма за јед но жи ви мо и за са да 
све иде ла га но и с љу ба вљу, а 
то је нај бит ни је – ре кла нам је 
Де ја на.

У овој по де ли 40.000 ди на ра 
ће сти ћи на кућ не адре се 35 
по ро ди ца, ко је су но во ро ђен че 
при ја ви ле у пе ри о ду од 1. сеп
тем бра до 9. де цем бра ове 
го ди не.

Синиша Ђокић у посети породици Бајловић

НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА У ПЕЋИН ЦИ МА

Поклон ради о ни це
за уче ни ке основ не шко ле

Народ на библи о те ка у 
Пећин ци ма орга ни зо ва ла је 
пра знич не ради о ни це за уче
ни ке Основ не шко ле „Сло бо
дан Бајић Паја“ под нази вом 
„Чаро ли ја чита ња“. Реч је о 
ради о ни ца ма кре а тив ног 
чита ња и писа ња које су овом 
при ли ком при ла го ђе не мла
ђој и ста ри јој узра сној гру пи и 
одр жа не у чита о ни ци библи о
те ке у два тер ми на – 13. и 15. 
децем бра. Ова кве ради о ни
це, одр жа ва ју се већ дуже од 
деце ни је на целој тери то ри ји 
Срби је (у Бео гра ду, Гроц кој, 
Бара је ву, Вра ни ћу, Доба нов
ци ма, Рушњу, Топо ли, Аран
ђе лов цу, Новој Варо ши, Бла
цу, Сом бо ру, Љубо ви ји, При
је по љу, Убу, Шиду...).

– Циљ Народ не библи о те ке 
у Пећин ци ма је да нај мла ђе 
вра ти писа ној речи и ужи ци

ма које пру жа чита ње, затим, 
да их под стак не на кре а ти
ван, аутор ски рад, као и на 
сло бод но вер бал но изра жа
ва ње и актив но слу ша ње – 
изја ви ла је дирек тор ка 
Народ не библи о те ке у Пећин

ци ма Неве на Наић.
Аутор ка и води тељ ка ради

о ни це, Мили ца Јова но вић, 
иска за ла је задо вољ ство што 
је, зајед но са библи о те ком, 
напра ви ла пио нир ски корак у 
реа ли за ци ји ради о ни ца овог 

типа у општи ни Пећин ци.
– Деца су отво ре на, спрем

на да пока жу сво је мишље
ње. Ужи ва ла сам раде ћи са 
њима, ујед но сти чу ћи увид у 
теме које их оку пи ра ју. Још 
јед ном се пока за ло да су 
библи о те ке нај бо ље место за 
ради о ни цу као што је Чаро
ли ја чита ња – иста кла је 
Јова но вић.

Народ на библи о те ка у 
Пећин ци ма ће насто ја ти да и 
током наред не годи не обра
ду је раз ли чи те узра сте мали
ша на слич ним садр жа ји ма, 
не само у циљу под сти ца ња 
деце на сло бод но и актив ни ји 
кори шће ње библи о теч ког 
фон да, који је сва ке годи не 
све разно вр сни ји, већ и у 
циљу обо га ће ња њихо ве сва
ко днев ни це ква ли тет ним про
гра ми ма.

Са радионице
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При зна ња за Ча ви ћа
сти жу са Ки пра
и из Шри Лан ке

Умет нич ки фо то граф из Ши ма но ва ца, 
осни вач и пред сед ник Фо то клу ба „Ши ма
нов ци“ Сло бо дан Ча вић, ових да на 
до био је два при зна ња ко ја сти жу из ино
стран ства – са Ки пра и из да ле ке Шри 
Лан ке. Фо то граф ско дру штво Ни ко зи је 
(НПС), глав ног гра да Ки пра, до де ли ло је 
Ча ви ћу зва ње умет ни ка фо то гра фи је. 
Ово при зна ње је ре зул тат Ча ви ће вог 
уче шћа на шест из ло жби под па тро на том 
НПС, са пре ко 200 фо то гра фи ја ко је су 
осво ји ле број не ме да ље и по хва ле.

За уче шће на се дам из ло жби под 
па тро на том Дру штва фо то гра фа Се рен
ди ба (ССП) из Шри Лан ке, на ко ји ма се 
Ча вић пред ста вио са 92 фо то гра фи је и 
осво јио број не на гра де, ССП му је до де
лио зва ње ек се лен ци је фо то гра фи је.

Ина че, Ча вић је већ но си лац зва ња 
ек се лен ци је фо то гра фи је, ко је му је у 
апри лу ове го ди не до де ли ла Ме ђу на
род на фе де ра ци ја фо то граф ске умет
но сти (ФИ АП) са се ди штем у Лук сем
бур гу.

ШИМАНОВЦИ

„У срцу Сре ма“ сед ми пут
Деве то децем бар ско вече у 

Шима нов ци ма било је у зна ку 
народ не тра ди ци је, игре и 
песме, сре мач ких дива на и 
там бу ра шке музи ке, али и 
позо ри шта. У сали Дома кул
ту ре у Шима нов ци ма одр жа
но је Сре мач ко вече под нази
вом „У срцу Сре ма“, у орга ни
за ци ји Удру же ња жена 
„Шима нов чан ке“ у сарад њи са 
Месном зајед ни цом Шима
нов ци и Кул тур ним цен тром 
„Пећин ци“, а под покро ви тељ
ством пећи нач ке локал не 
само у пра ве.

Све је поче ло игра ма из 
Сре ма које су изве ли чла но ви 
Кул тур ноумет нич ког дру штва 
„Искон вете ра ни“ из Шима но
ва ца, а у про гра му који је 
водио глу мац Милан Мића 
Дудић из Голу би на ца, који је и 
сам гово рио „Сре мач ке дива
не“, пред ста ви ли су се Алек
сан дар Ђор ђе вић, аутор књи
ге „Шима нов ци“, као и писци 
Сте ван Видо вић Бри ца из 
Голу би на ца и Ђока Фили по
вић из Пути на ца.

Пред сед ни ца УЖ „Шима
нов чан ке“ Души ца Мило ше
вић под се ти ла је да се ова 
мани фе ста ци ја одр жа ва већ 
сед му годи ну заре дом.

– Прет ход них годи на орга
ни зо ва ли смо књи жев носли
кар ске вече ри у окви ру којих 
су се пред ста вља ли писци и 
сли ка ри из Шима но ва ца и 
око ли не, а ове годи не по први 
пут смо хте ли да цео про грам 
посве ти мо Сре му. Све оно 
што ради наше удру же ње, а 
ту пре све га мислим на руч не 
радо ве, пред ста ви ли смо 
публи ци на посеб ном штан ду 
 рекла је Мило ше вић и 
посеб но се захва ли ла удру

же њи ма жена „Сре ми ца“ и 
„Колев ка Сре ма“ из Пећи на
ца, „Мај ка Анге ли на“ из Купи
но ва и „Весе ли це“ из Деча на 
подр шци и сарад њи коју има
ју.

Пред сед ник Саве та Месне 
зајед ни це Шима нов ци Алек
сан дар Ман дић изра зио је 
задо вољ ство одзи вом публи
ке и иста као изу зет но добру 
сарад њу са Удру же њем жена 
„Шима нов чан ке“, али и пећи
нач ким Кул тур ним цен тром.

– Одзив публи ке пока зу је 
да је публи ка у Шима нов ци ма 
ите ка ко заин те ре со ва на за 
ова кве темат ске вече ри у 
окви ру којих пред ста вља мо 
све оно што раде не само 

Шима нов ча ни, већ сви они 
који се баве Сре мом кроз 
писа ње, игру и песму, али и 
објек тив и позо ри ште – иста
као је Ман дић.

Дирек тор пећи нач ког Кул
тур ног цен тра Јован Девр ња 
каже да се кул тур ноумет нич
ки и обра зов ни про гра ми цен
трал не уста но ве кул ту ре у 
општи ни Пећин ци шире на 
сва насе ља, са циљем да кул
ту ра стиг не до сва ког гра ђа
ни на.

– Током чита ве годи не 
сара ђу је мо са удру же њи ма 
жена на нашој тери то ри ји и 
увек се радо ода зо ве мо када 
нас позо ву у госте. С обзи ром 
на то да је ова мани фе ста ци ја 

темат ски веза на за Срем, 
наша уста но ва је про грам 
упот пу ни ла позо ри шном 
пред ста вом која се бави упра
во сре мач ким мен та ли те том и 
живо том – рекао је Девр ња.

Након сре мач ких дива на, 
посе ти о ци су били у при ли ци 
да погле да ју црну комич ну 
моно дра му „Коса на, удо ви ца 
овда шња“, рађе ну по тек сту 
Ђоке Фили по ви ћа, у режи ји 
Сло бо да на Стан ко ви ћа, у 
којој игра чла ни ца Драм ске 
сек ци је КЦа Јеле на Недељ
ко вић.

Након офи ци јел ног дела 
про гра ма, дру же ње је наста
вље но уз шима но вач ке там
бу ра ше.

Сремачко вече у Шимановцима
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Де ле га ци ја оп шти не Га зи 
Ба ба из Ре пу бли ке Се вер не 
Ма ке до ни је бо ра ви ла је у 
тро днев ној по се ти оп шти ни 
Ста ра Па зо ва. У ци љу раз
ме не ис ку ста ва, про ду бљи
ва ња од но са и са рад ње 
пред сед ни ци оп шти на Бо бан 
Стеф ков ски и Ђор ђе Ра ди
но вић пот пи сли су да нас 
спо ра зум о са рад њи ове две 
ло кал не са мо у пра ве у згра
ди Оп шти не. У са ста ву Ско
пља на ла зи се шест град
ских че твр ти ме ђу ко ји ма је и 
оп шти на Га зи Ба ба. Она је 
јед на од нај ра зви је ни јих и 
сви су се сло жи ли да су из у
зет но ком па ти бил ни са ста
ро па зо вач ком у сва ком сми
слу. Пред сед ник Оп шти не 
Га зи Ба ба Бо бан Стеф ков ски 
ис та као је овом при ли ком да 
ове две ло кал не са мо у пра ве 
ите ка ко има ју за јед нич ких 
ци ље ва а да је ово при ја
тељ ство са мо ко рак ка ства
ра њу бо ље бу дућ но сти 
Ма ке до на ца и Ср ба.

По се ту и ус по ста вља ње 
кон так та из ме ђу две оп шти
не је ини ци ра ло срп ско удру
же ње у Ско пљу „Мир, сло га, 

ста бил ност“, а пред сед ник 
Ђор ђе Ра ди но вић је ис ка зао 
из у зет но за до вољ ство пот
пи си ва њем спо ра зу ма: 

– Ово је циљ обе зе мље 
али и оста лих зе ма ља у 
ре ги о ну, да се што ви ше упо
зна мо, да ус по ста вља мо 
са рад ње на по љу кул ту ре, 

спор та а оно што је нај ва
жни је за гра ђа не је ус по ста
вља ње при вред не и еко ном
ске са рад ње. Отво ре ни Бал
кан зна чи отво ре не гра ни це, 
ве ли ке су мо гућ но сти за јед
нич ких про је ка та у Европ
ским фон до ви ма, из ја вио је 
Ра ди но вић.

Го сти су та ко ђе об и шли и 
не ко ли ко ком па ни ја у оп шти
ни а Ра ди но вић ис ти че да ће 
се на ред ни пут укљу чи ти и 
при вред ни ци две зе мље 
ра ди ус по ста вља ња еко ном
ске са рад ње, нај ва жни је за 
гра ђа не.

Д. Г.

ОП ШТИ НА СТА РА ПА ЗО ВА

Посета де ле га ци је
оп шти не Га зи Ба ба

Потписивање споразума о сарадњи

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Успе шно за вр шен још је дан про је кат
Окру глим сто лом успе шно је 

за вр шен про је кат Цен тра за 
со ци јал ни рад под на зи вом 
„Учи мо за жи вот 2“, ко ји је 
на ста вак исто и ме ног про јек та 
од про шле го ди не. Та ња 
Ме двеђ из Ста ре Па зо ве је 
хра ни тељ већ 14 го ди на, кроз 
њен дом про шло је око 20 де це 
ра зних уз ра ста ко ја су до би ја
ла пу но љу ба ви и па жње. Та ња 
је са пра вом до би ла на гра ду 

нај по све ће ни јег хра ни те ља 
ко ја јој је до де ље на на кон пре
зен та ци је про јек та. Она се 
са да ста ра о тро је де це ме ђу 
ко ји ма је и јед но и по го ди шњи 
де чак ко ји је био у ја ко те шком 
здрав стве ном ста њу и за ко га 
је чи ни ла све мо гу ће да би 
оздра вио и за то је она по ча сна 
иза бра ни ца.

Пси хо лог Алек сан дра Мар ја
но вић ис ти че да љу ди има ју 

до ста пред ра су да ка да је у 
пи та њу хра ни тељ ство, ми сле
ћи да су та де ца јад на ко ја ни су 
уз ро ди те ље ме ђу тим је ди на 
исти на је да су рад ни ци у Цен
тру као и хра ни те љи спа си о ци 
те де це и да она је ди но уз њих 
мо гу да иза ђу на пра ви пут. 
Ис тра жи ва ња ко ја је она ра ди
ла са са рад ни ци ма то ком про
јек та по ка за ла су да се о хра
ни тељ ству се ја ко ма ло зна и 

при ча и да су за то љу ди не ин
фор ми са ни о овој те ми а 
са мим тим и не раз ми шља ју о 
ула ску у тај свет. 

У окви ру пе то ме сеч ног про
јек та, ко ји је по др жан од стра не 
По кра јин ског се кре та ри ја та за 
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра
фи ју и рав но прав ност по ло ва, 
одр жа ва не су ра ди о ни це и са 
од ра сли ма и са де цом ко је су 
их осна жи ва ле и учи ле ка ко да 
што лак ше про ла зе кроз хра ни
тељ ство. Kоординатор про јек
та пси хо лог Да ни ца Ра да ко вић 
Сер дар ка же да су то ком про
јек та ре а ли зо ва не мно го број не 
ак тив но сти а да је он био на ме
њен про мо ви са њу хра ни тељ
ства, осна жи ва њу ка ко хра ни
те ља, та ко и са ме де це. 

Де ца у хра ни тељ ским по ро
ди ца ма ни су за са жа ље ње што 
је гру ба пред ра су да не у пу ће
них већ они до би ја ју ве ли ку 
љу бав од од ра слих ко ји за и ста 
за слу жу ју да се на ђу ме ђу нај
ху ма ни јим љу ди ма.

З. К.
Хранитељи
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ПРО МО ЦИ ЈА РОМА НА „БЕО ГРАД“ СИНИ ШЕ КОВА ЧЕ ВИ ЋА

„Лак ше је писа ти рома не 
него дра ме“

Митров ча нин и позна ти 
драм ски писац Сини ша Кова
че вић про шле субо те, 17. 
децем бра у кафеу „Yukon“ у 
Срем ској Митро ви ци про мо
ви сао је свој нови роман 
„Бео град“. Тро стру ки добит
ник „Сте ри ји не награ де“ и 
тро стру ки добит ник награ де 
„Бра ни слав Нушић“ за позо
ри шне дра ме, Митров ча ни ма 
је у надах ну том гово ру обја
снио зашто се послед њих 
годи на одлу чио да поч не да 
пише рома не. 

– Неки од нај ве ћих срп ских 
писа ца, попут Иве Андри ћа 
и, за мене нај ве ћег, Мило ша 
Црњан ског, нису били успе
шни као драм ски писци. Дра
ме Мило ша Црњан ског попут 
„Маске“ и „Кона ка“ нису ни 
избли за тако добре као њего
ви рома ни. А Иво Андрић је 
сам уни штио, одно сно спа
лио, дра му коју је напи сао. 
Једи ни срп ски писац који је 
био успе шан и као рома но
пи сац и као драм ски писац 
био је Бора Стан ко вић, јер 
њего ва „Нечи ста крв“ је по 

мени један од нај ве ћих рома
на, као и дра ма „Кошта на“. 
Теже је писа ти дра му него 
роман, рекао је Сини ша 
Кова че вић.

Сини ша Кова че вић је до 
сада обја вио рома не „Годи не 
вра на“, „Осва ја ње зави ча ја“, 
„Госпо дар гре ха“, а роман 
„Бео град“ би тре бао да буде 
први у пла ни ра ном петок
њиж ју о Бео гра ду. Гово ре ћи 
о Бео гра ду Кова че вић је 
рекао да је то град који је у 
јед ном веку чети ри пута бом
бар до ван и гото во спа љен 
до теме ља. Два де се ти век за 
Бео град је век руше ња и 
понов ног ница ња.

– Бео град је чуде сан град 
у коме се сви који дођу у 
њега одмах осе ћа ју као Бео
гра ђа ни. Тај град је постао 
метро по ла упра во захва љу
ју ћи људи ма који у њему 
нису рође ни. Бео град је 
вели ки зато што он не поста
вља пита ње о „дођо ши ма“, 
од њега је сва ко ко је дошао 
могао да узме коли ко је хтео. 
А Бео град је увек имао пуно 

тога да да, рекао је Кова че
вић.

Сини ша Кова че вић је 
читао одлом ке из рома на 
„Бео град“ који је запра во 
при ча о три два на е сто го ди
шња деча ка која су се у 
освит 20. века, на Малу 
госпо ји ну, обре ла у Бео гра ду. 
Један је дошао из Хер це го

ви не, један са Косо ва и 
Мето хи је, а један из Будим
пе ште. Сва ки је на свој начин 
ути цао на исто ри ју гра да. 
Роман „Бео град“ је узбу дљи
во и пре ле по шти во које на 
један лир ски и сна жан начин, 
на начин Сини ше Кова че ви
ћа, опи су је град и људе који 
су га ства ра ли.  С. Ћ.

Сини ша Кова че вић на про мо ци ји у Срем ској Митро ви ци

У Ста рој Па зо ви су отво ре
не три из ло жбе у окви ру 
„Умет нич ког ма ра то на“ Па ве
ла По па, ко ји је у ју ну за по чет 
у Но вом Са ду,у гра ду у ком је 
Поп жи вео, на ста вљен у 
Срем ским Kарловцима, а од 
утор ка, 13. де цем бра  су 
По по ви ра до ви из ло же ни на 
на три ло ка ци је и у ње го вом 
род ном ме сту, Ста рој Па зо ви. 
Kрајем ју на у Но вом Са ду 
от по чео је умет нич ки ма ра тон 
из ло жби ста ро па зо вач ког и 
но во сад ског сли ка ра Па ве ла 
По па, ко ји је још осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка сте као 
зва ње јед ног од нај бо љих и 
нај тра же ни јих гра фи ча ра на 
про сто ру бив ше Ју го сла ви је. 
Оно што је он раз вио у окви ру 
свог умет нич ког ства ра ла
штва, сруч на кри ти ка на зва ла 
је “има ги на тив ни ре а ли зам”.

Пр ва па зо вач ка из ло жба 
отво ре на је у фо а јеу По зо ри
шне са ле и ту се у на ред них 
ме сец да на мо гу ви де ти уља 
на плат ну, ома жи умет ни ци ма 
ко ји су по ау то ру, обе ле жи ли 

ми ле ни јум. У па ро хиј ском 
до му СЕЦ из ло же ни су цр те
жи пор тре ти умет ни ка а у 
Га ле ри ји Ми ра Брт ка 10 
па сте ла ко ји до сад ни су из ла
зи ли из ате љеа на Пе тро ва
ра дин ској твр ђа ви.

– По ро ди ца и при ја те љи 

же ле ли су да из ло жба ма  обе
ле же тро го ди шњи цу Па ве ло
ве смр ти, али и да по ка жу 
пу бли ци бо гат ство  ње го вог 
умет нич ког опу са  сли кар ску, 
гра фич ку и цр тач ку вир ту о
зност  ис та кла је На та ша 
Ми ле но вић, ор га ни за тор 

из ло жби и удо ви ца Па ве ла 
По па.

Умет нич ки ма ра тон Па ве ла 
По па про из вео је до сад 11 
из ло жби, а овим је дин стве
ним по став ка ма у Ста рој 
Па зо ви, ци клус се ипак не 
за вр ша ва... Д. Г.

СТАРА ПАЗОВА

Вир ту о зна умет ност Па ве ла По па 



24 21. DECEMBAR 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

ПЕЋИНЦИ

Кру на пето го ди шњи це
„Сај ма кул ту ре мла дих на селу“

Кон цер том инстру мен тал не 
ром ске музи ке, који је одр жан 
15. децем бра у Пећин ци ма, у 
орга ни за ци ји пећи нач ког Кул
тур ног цен тра, а 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, 
обе ле же на је пета годи на реа
ли за ци је про јек та „Сајам кул ту
ре мла дих на селу“. Дирек тор 
Кул тур ног цен тра уочи самог 
кон цер та под се тио је на резул
та те који су постиг ну ти током 
про те клих пет годи на када је у 
пита њу ова мани фе ста ци ја.

– Од 2018. годи не до данас 
орга ни зо ва ли смо више од 30 
кул тур ноумет нич ких и обра
зов них про гра ма за децу и мла
де, у окви ру којих је насту пи ло 
пре ко 650 уче сни ка са наше 
тери то ри је и шире који се баве 
раз ли чи тим обли ци ма умет но
сти. Публи ка је има ла при ли
ке да пра ти кон цер те народ не, 
сре мач ке, там бу ра шке, филм
ске, забав не, деч је, кла сич не, 
духов не, етно и ром ске музи ке, 
позо ри шне пред ста ве, филм
ске про јек ци је, књи жев не вече
ри и изло жбе сли ка, а посеб но 
смо води ли рачу на да кул тур ни 
про гра ми стиг ну и до деце и 
мла дих са смет ња ма у раз во
ју. Вре де ло је, јер је про гра ме 
у окви ру сај ма виде ло пре
ко 3.500 посе ти ла ца, а пошто 
нисмо пра ви ли пау зу у одр жа
ва њу ни током пан де ми је иза
зва не коро на виру сом, тре ћи 
Сајам кул ту ре мла дих који је 
реа ли зо ван онлајн пра ти ло је 
пре ко 2.500 гле да ла ца на зва
нич ном Јутјуб кана лу Кул тур
ног цен тра – иста као је Девр ња 

и додао да се посеб но води ло 
рачу на о јуби ле ји ма зна чај ним 
не само за нашу сре ди ну, већ 
и у чита вом све ту као што су 
чети ри деце ни је посто ја ња и 
рада Кул тур ног цен тра Пећин
ци, потом 800 годи на само
стал но сти Срп ске пра во слав не 
цркве, 250 годи на од рође ња 
чуве ног ком по зи то ра Лудви га 
ван Бето ве на и 5 веко ва годи
на од раза ра ња Твр ђа ве „Купи
ник“ у Купи но ву.

Идеј ни тво рац и коор ди на
тор овог про јек та је Сло бо дан 
Стан ко вић, који је иста као да је 
сама мани фе ста ци ја пока за ла 
да су деца и мла ди наши нај
вер ни ји чува ри кул ту ре. 

– Циљ нам је био да путем 
ове сајам ске мани фе ста ци је 
про мо ви ше мо кул ту ру у сео
ској сре ди ни и ука же мо на 
зна чај посто ја ња кул тур них 
цен та ра у селу за децу и мла

де, а пре све га да под стак не мо 
тален то ва ну децу и мла де да 
се баве раз ли чи тим обли ци ма 
умет но сти. Ове годи не по први 
пут мани фе ста ци ја се про ши
ри ла и на дру га места у нашој 
општи ни, а то ће нам бити 
прак са и убу ду ће. Поред кон
цер та ром ске музи ке, публи ка 
је ове годи не има ла при ли ку 
да ужи ва у књи жев ној вече ри, 
позо ри шној пред ста ви и кон
цер ти ма духов не, сре мач ке и 
етно музи ке – каже Стан ко вић 
и дода је да је у при пре ми про
мо тив ни филм у којем ће бити 
пред ста вље ни резул та ти пето
го ди шњег рада.

У окви ру вече ри ром ске 
музи ке пред ста вио се два де
се ше сто го ди шњи воли ни ста 
Алек сан дар Бун чић из Пећи
на ца који је завр шио Основ ну 
музич ку шко лу „Тео дор Тоша 
Андре је вић“ у Руми, смер вио

ли на у кла си Мили це Огња но
вић, коју је поха ђао од 2005. до 
2011. годи не.

На кон цер ту, који је запо
чео изво ђе њем ром ске хим не 
„Ђелем ђелем“, као спе ци јал ни 
гости насту пи ли су про фе сор 
вио ли не Душан Мулић из Бач
ке Палан ке, који је зна ње сти
цао на Ака де ми ји умет но сти у 
Новом Саду, и четр на е сто го ди
шња Тина Мар ја но вић из Шап
ца – прва вио ли на у јуни ро ској 
кон ку рен ци ји. На кон цер ту су 
се пред ста ви ли и Алек сан дар 
Аца Дими три је вић (хар мо ни
ка), Ненад Јова но вић Моцарт 
(соло кла ви ја ту ра), Бојан Ста
но је вић (бас кон тра) и Пре драг 
Пеца Дани ло вић (бубањ). Кон
церт су упот пу ни ли чла но ви 
Кул тур ноумет нич ког дру штва 
„Искон“ из Шима но ва ца који су 
на самом кра ју кон цер та изве
ли Весе ле циган ске игре.

ВО ГАЊ

Одр жан 28. сви њо кољ
По зна ти сви њо кољ у Вог њу 

одр жан је у пр вој по ло ви ни 
де цем бра и то по 28. пут, а 
по сле дво го ди шње па у зе због 
ко ро на ви ру са. Ове го ди не је 
уче ство ва ло шест еки па, што 
је ма ње не го прет ход них го ди
на. Упр кос то ме, ор га ни за то ри 
су за до вољ ни што су по сле 
па у зе ус пе ли да на ста ве тра
ди ци о нал ну ма ни фе ста ци ју. 

 – По сле па у зе је увек нај те
же по но во „за у ка ти“ так ми ча ре, 
та ко да  мо же мо ре ћи да смо 
за до вољ ни и са шест еки па.  
Ово је на ша во гањ ска тра ди ци
ја и ва жно ју је одр жа ти, јер је 
реч о је ди ној ма ни фе ста ци ји у 
Вог њу и по ко јој смо по зна ти, 
ка же Јо ва Ма тић, пред сед ник 
Са ве та МЗ Во гањ, ко ја је ор га

ни за тор сви њо ко ља.
Он до да је да се сви њар ство 

по ла ко вра ћа у Во гањ, али још 
сти дљи во.  

– Мо жда нам за го ди нудв е 
обо ри  не ће би ти то ли ко пра
зни, по себ но што је у по след
ње вре ме  це на ипак со лид на. 

Љу ди су на у чи ли да пра те 
це не па ка да це не то вље ни ка 
па да ју, се ља ци сма њу ју број 
гр ла и обр ну то, ис ти че Јо во 
Ма тић.

Је дан од ре дов них уче сни ка 
во гањ ског сви њо ко ља је и 
Жи ван Нин ко вић из Сте ја но ва
ца,  ко ји ка же да се на овој 
ма ни фе ста ци ји све ра ди ка ко 
се не ка да ра ди ло. 

– Па при каш је мо рао да бу де 
го тов у 12 са ти и да се ком ши
ја ма но си по та њир овог је ла. 
Ово је тра ди ци о нал ни при каз, 
ми смо ре дов ни уче сни ци и 
не ће мо пре ки да ти ту тра ди ци
ју, до кле год ма ни фе ста ци ја 
бу де тра ја ла, обе ћа ва Жи ван 
Нин ко вић.

С. Џ.
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ДРА ГО ПЕЈИЋ ИЗ РУМЕ ПРЕ ДВА ДЕ СЕТ ГОДИ НА СЕ ИЗБО РИО СА ЗАВИ СНО ШЋУ 
ОД ДРО ГЕ

Изву кла га вера у Бога
и реха би ли та ци ја

Сада се само тру дим да наша деца нема ју сма ње ну роди тељ ску кон тро лу и да та 
кон тро ла буде љубав, при хва та ње и кому ни ка ци ја, каже Дра го Пејић

Вртлог нар ко ма ни је се сма
тра нај те жим обли ком зави
сно сти. Мно ги се са тог пута 
не вра те ника да, а све до ци 
смо и да мно ге при че има ју и 
сре ћан завр ше так. Један 
такав при мер забе ле жи ли 
смо у Руми. 

Дра го Пејић са сво јом 
супру гом има пето ро деце. 
Они су срећ на поро ди ца. И на 
први поглед нико не би могао 
да зами сли да се Дра го нека
да борио са паклом дро ге и – 
побе дио! 

– Са два на ест годи на сам 
почео да екс пе ри мен ти шем 
са неким ства ри ма, као што 
су лепак, леко ви за сми ре ње 
у ком би на ци ји са алко хо лом. 
Све је то ишло непри мет но, а 
у томе је упра во зам ка и пре
ва ра. Са осам на ест годи на 
сам постао интра вен ски зави
сник од херо и на. Тај пакао 
тра јао је изме ђу чети ри и пет 
годи на, док нисам про на шао 
излаз из свог про бле ма. Про
шло је више од два дест годи
на од тада, ту сам данас где 
јесам, са поро ди цом, пот пу но 
окре нут живо ту којим сам 
задо во љан, почи ње сво ју 
при чу Пејић.

Наш саго вор ник каже да га 
је из вртло га дро ге изву кла 
вера у Бога и реха би ли та ци ја. 
Наро чи то му је зна чи ла подр
шла бли жњих, али и оних 

при ја те ља који га нису напу
сти ли, када му је било нај те
же.

– Током тог пери о да сам 
имао број не поку ша је да се 
изву чем. Како само стал не, 
тако и путем меди ци не. Ишао 
сам код пси хи ја тра, па по 
разним бол ни ца ма, на физич
ко ски да ње... Међу тим, увек 
је оста ја ла у мени пра зни на и 
пси хич ка кри за, која људе 
мучи годи на ма и чини да се 
вра те назад. Пола ко сам 
губио наду. Тад сам чуо да 

посто ји јед на орга ни за ци ја у 
Новом Саду, која се бави 
пома га њем зави сни ци ма. 
Они су ради ли по лицен ци 
јед ног про гра ма, који се зове 
„Teen chal len ge“, наста лом 
шезде се тих годи на про шлог 
века у Аме ри ци. Пошто је код 
њих у то вре ме био акту е лан 
талас нар ко ма ни је, сећа мо се 
хипи покре та и одре ђе них 
дру штве них про бле ма... Кре
нуо сам на реха би ли та ци ју и 
про вео тако годи ну и по дана, 
сећа се Дра го.

Побе да над дро гом није 
гото ва, када се завр ши реха
би ли та ци ја. Тежак пери од 
насту па када се нека да шњи 
зави сник вра ћа у сво ју око ли
ну.

– Тај про блем је посеб но 
изра жен у малим сре ди на ма, 
где се поро ди ца пла ши оно га 
„шта ће дру ги рећи“. Мене 
није сра мо та због тога, нити 
имам про блем са тиме, јер 
врло добро знам какав сам 
био. Тако ђе, врло добро знам 
да могу данас сва ког погле да
ти у очи и шта сам про шао да 
бих то пости гао. Сада се само 
тру дим да наша деца нема ју 
сма ње ну роди тељ ску кон тро
лу и да та кон тро ла буде 
љубав, при хва та ње и кому ни
ка ци ја. Супру га и ја сма тра мо 
да ћемо их на тај начин нај бо
ље нау чи ти све оно што би 
тре ба ло да зна ју о живо ту. 
Мислим да је на мене ути ца
ла нега тив но сма ње на роди
тељ ска кон тро ла, али сва ко је 
ковач сво је сре ће, закљу чио 
је Дра го Пејић.

Наш саго вор ник је про ме
ном живо та из коре на постао 
и све ште ник при про те стант
ској зајед ни ци, а како би 
помо гао зави сни ци ма, почет
ком иду ће годи не пла ни ра 
отва ра ње цен тра за помоћ 
лици ма која се боре са нар ко
ма ни јом. А. Дра жић

Дра го Пејић 

НО ВА ПА ЗО ВА

„Мо то  Мра зе ви“ об ра до ва ли де цу па ке ти ћи ма
„Мо то Мра зе ви“, од но сно 

чла но ви Мо то клу ба „Фа за ни“ 
на кон де фи леа мо то ри ма и 
ква до ви ма ули ца ма Но ве Па
зо ве по де ли ли су ви ше од 60 
но во го ди шњих па ке ти ћа уче
ни ци ма Основ не шко ле „Раст
ко Не ма њић Све ти Са ва“. Ак
ци ја је пр ви пут ор га ни зо ва на 
про шле го ди не, а у же љи да 
по ста не тра ди ци ја, мо то ри сти 
су се по тру ди ли да на сту па ју
ће пра зни ке улеп ша ју ма лим 
су гра ђа ни ма ко ји ма ће ови по
кло ни до не ти ве ли ку ра дост. 

До де ла и фо то гра фи са ње 
са Де да Мра зом  су ор га ни зо
ва ни у  све ча ној са ли основ не 

шко ле уз по слу же ње ко је су 
при пре ми ле же не из удру же
ња же на Но ва Па зо ва, чи ја 
је би ла же ља да ове го ди не 
за јед но са бај ке ри ма об ра ду
ју де цу из по ро ди ца сла би јег 
ма те ри јал ног ста ња. Де цу је 
овом при ли ком по здра вио и 
но во па зо вач ки пе сник Сло бо
дан  Јеч ме ни ца.

Фа за ни, њих ви ше од 20 
овом при ли ком  об у че них у 
ко сти ме Де да Мра за су и ове 
го ди не има ли по др шку број
них по је ди на ца и ло кал них 
пред у зет ни ка и фир ми у овом 
ху ма ном пра знич ном до га ђа ју.

Д. Г.
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УПО ЗНАЈ МО ПРО ШЛОСТ НА СА ВРЕ МЕН НА ЧИН

Ре зул та ти про јек та „Аrheodanube“
Циљ про јек та је да се кроз ар хе о ло шки ту ри зам до при не се пред ста вља њу Срем ске 

Ми тро ви це у нај бо љем све тлу 
Пр ве ре зул та те европ ског 

про јек та „Ar he o da nu be“ по се
ти о ци су има ли при ли ку да 
ви де у Му зе ју Сре ма на из ло
жби, ко ја је отво ре на 13. 
де цем бра. Реч је о 3Д ани ма
ци ја ма не ка да шњих рим ских 
ло ка ли те та у Срем ској 
Ми тро ви ци, као и о крат ким 
фил мо ви ма и апли ка ци ја ма 
ко је го во ре о цар ском Сир ми
ју му. 

– При ка за ли смо са вре ме
ни тип му зе о ло ги је, а наш 
рад на овом про јек ту нам је 
омо гу ћио да на ба ви мо до ста 
но ве опре ме, екс по на та и 
уоп ште да при ме ни мо но ве 
на чи не пре зен та ци је бо га тог 
кул тур ног на сле ђа. Ово је 
са мо по че так, на да мо се да 
ће мо оства ри ти циљ и до би
ти на ста вак про јек та ме ђу на
род не са рад ње ко ја је ве о ма 
ва жна у обла сти кул ту ре, 
из ја вио је Ан дри ја По по вић, 
в. д. ди рек то ра Му зе ја Сре
ма. 

Циљ про јек та је да се кроз 
ар хе о ло шки ту ри зам до при
не се пред ста вља њу Срем ске 
Ми тро ви це у нај бо љем све
тлу. 

– На осно ву ис ку ства и 
за па жа ња ку сто са ура ђе ни су 
фил мо ви о спе ци фич ним 
пред ме ти ма ко ји су увек иза
зи ва ли па жњу по се ти ла ца. 
Ма ло смо из ме ни ли по став ку 
скулп ту ра и из ло жи ли ско ро 
све из на ше збир ке, а ту су и 
узор ци лук су зног мер ме ра.  
Ми слим да смо тре ћи или 
че твр ти му зеј на све ту ко ји је 

то ура дио, ре кла је Ја сми на 
Да ви до вић, му зеј ски са вет
ник ар хе о лог.

На овом про јек ту са ра ђи ва
ли су и број ни Ми тров ча ни, 

не са мо из Му зе ја, већ и 
струч ња ци из про јект них 
пред у зе ћа.

– Зо ра на Об ра до вић, ко ја 
ра ди са мном и софт вер ски 

ин же њер Ми лан Ла за ре вић, 
ко ји нам је по мо гао са апли
ка ци јом и ја смо по ну ди ли 
иде ју ар хеобајк ру те. На пра
вље на је пу та ња ко јом се 
би ци клом мо же про ћи чи тав 
круг по гра ду, у тра ја њу од 
око 45 ми ну та, ка ко би се 
ви де ле ло ка ци је ис ко пи на 
Сир ми ју ма и евен ту ал но пре
зен та ци је, од но сно ви зу а ли
за ци је ка ко су не кад из гле да
ле, ис та кла је ар хи тек та Сла
вен ка Ми тро вић Ла за ре вић.

Про је кат је фи нан си ран 
сред стви ма из европ ских 
фон до ва. У про јек ту уче ству
је де сет зе ма ља, а у фо ку су 
је Ду нав и под руч ја ку да про
ти че, отуд и сам на зив „Ar he
o da nu be“.  

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Ан дри ја По по вић Ја смин а Да ви до вић

Пред ста вља ње ре зул та та про јек та

ДВА ФРУ ШКО ГОР СКА МАНА СТИР СКА БИСЕ РА КРА СЕ ШИД СКУ ОПШТИ НУ

Чудо твор ни извор испод цркве
Фру шка гора, која је од дав ни на бога та 

све ти ли шти ма, више од 15 годи на и зва
нич но има ста тус све те горе, по којој је 
ушу шка но 16 живих сред њо ве ков них 
пра во слав них мана сти ра. Нај ве ћи број 
ових све ти ња сагра ђен је у 15. и 16. веку, 
када их је у том пери о ду  посто ја ло чак 
35, од тог бро ја 19 се њих данас нала зи 
у руше ви на ма. Послед њих десет годи на 
ова пла нин ска лепо ти ца бога ти ја је за 
пет нових мана сти ра,  а један од њих је 
и мана стир Све та Пет ка уда љен два 
кило ме та ра од нека да шњег гра нич ног 
пре ла за са Хрват ском, код Бап ске.

На само чети ри кило ме та ра од Бер ка
со ва код Шида, у доли ни опа са ној 
шумом, вино гра ди ма и воћ ња ци ма про

ма ља се ново про гла ше ни жен ски Мана
стир Све та Пет ка. Пре тач но деце ни ју, 
дола ском две ју мона хи ња из Аме ри ке 
поче ла је обно ва цркве и изград ња кона
ка. 

Над изво ром је прво била црква брв
на ра, која је 1863. годи не изго ре ла, а 
касни је је подиг ну та дана шња црква, 

која је до 2008 годи не била део паро хиј
ске цркве у Бер ка со ву. Укле са ни нат пис 
на мра мор ној пло чи који поти че од јед ног 
Дубров ча ни на изле че ног од тешке боле
сти, један је од неко ли ко нат пи са захвал
но сти који све до чи о леко ви то сти ове 
воде. 

Иако је доста изо ло ван од путе ва који 
везу ју фру шко гор ске мана сти ре, поред 
мешта на ову све ти њу посе ћу ју и оста ли 
тури сти. 

Пре ма леген ди „чудо твор ни“ извор 
откри вен је дав них веко ва, када је глу во 
нема чоба ни ца у том поте су, који је био 
доста сушан чува ла овце.

– Она се суза ма моли ла Богу да поша
ље спас за њено ста до. Тада јој се при

Пет црка ва
Од свих фру шко гор ских мана

сти ра, пре ма гра ђе ви на ма у овај се 
нај ви ше ула га ло, тако да се у мана
стир ском ком плек су сада нала зи 
пет црка ва.
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У СУСРЕТ БОЖИ ЋУ ПО ГРЕ ГО РИ ЈАН СКОМ КАЛЕН ДА РУ

Кре а тив не ради о ни це
и помоћ угро же ни ма

Овај инклу зив ни сусрет омо гу ћио је и кори сни ци ма днев ног борав ка да уче ству ју у 
кре а тив ном про гра му и дру же њу

У сусрет обе ле жа ва њу Божи ћа по гре
го ри јан ском кален да ру, у субо ту 17. 
децем бра је митро вач ки „Кари тас“ одр
жао међу ге не ра циј ски дога ђај у про сто ри
ја ма римо ка то лич ке Цркве Све тог Дими
три ја. Оку пи ло се више од 80 волон те ра, 
кори сни ка, сиро ма шних људи, мла ди их и 
дце. Овај инклу зив ни сусрет омо гу ћио је и 
кори сни ци ма днев ног борав ка да уче
ству ју у кре а тив ном про гра му и дру же њу. 
Одр жа на је ради о ни ца пра вље ња божић
них честит ки за децу, коју је орга ни зо ва ла 
веро у чи те љи ца Сара Журов ски са про
фе со ром Дари ом Шпа но ви ћем. Њима су 
се при кљу чи ли и кори сни ци „Кари та са“. 

– Деца се мно го раду ју Божи ћу, тако да 
им је ово посе бан пери од. Моти ви са ни су 
да дола зе на про бе, уче песми це. Они то 

врло мар љи во раде и пра во задо вољ ство 
их је виде ти коли ко се тру де, каже Сара 
Журов ски.

Волон тер ке „Кари та са“ су напра ви ле 
25 кило гра ма кола ча, коју су поде ље ни 
током руч ка, али је 50 кути ја при пре мље
но и поде ље но на адре се кори сни ка Кућ
не неге и помо ћи, они ма који су веза ни за 
посте љу. 

Нај ин те ре сант ни ји део сва ка ко је био 
поде ла ново го ди шњих паке ти ћа нај мла
ђи ма, који су прет ход но пева ли, сви ра ли 
и изво ди ли лут кар ске пред ста ве. 

– Захвал ни смо Богу што нам је од она
квог кишног почет ка дана, даро вао ипак 
леп ше вре ме, како би већи број кори сни
ка и деце могао да дође. Срце нам је сви
ма пуно, а како увек и жуп ник нам каже, 

када је срце пуно, уста су мала, те и ја 
сада то држим у себи, тај леп осе ћај. 
Коли ко сам пре бро ја ла дошло нам је чак 
три де се то ро деце и све смо паке ти ће 
поде ли ли и доде ли ли захвал ни це сво јим 
сарад ни ци ма, рекла је коор ди на тор ка 
Кри сти на Дра ги шић.

Мушкар ци волон те ри су у дво ри шту 
ску ва ли ручак за кори сни ке днев ног 
борав ка, за сиро ма хе, децу и све при сут
не госте и оку пи ли их након при ред бе око 
зајед нич ке трпе зе. 

У наред ним дани ма, биће орга ни зо ва на 
вели ка поде ла паке та огре ва и хиги јен
ских про из во да. Захва љу ју ћи дона то ри ма 
је обез бе ђе но једа на ест хиља да евра за 
помоћ за сто ти ну поро ди ца. 

А. Дра жић

Поде ла паке ти ћа дециОку пље ни око трпе зе

ка за ла Све та Пет ка, која јој је 
рекла да се моли уз њену 
ико ну. Јед но вече када је тре
ба ла поно во да вра ти овце у 
село, поди гла је ико ну и виде
ла да је земља мокра, мало је 
раш че пр ка ла и тада се поја
вио млаз воде. Оног тре нут ка 
када је попи ла одмах је про го
во ри ла  гово ри мати Ани си ја 
ста ре ши на новог мана сти ра.

Мана стир При ви на Гла ва 
спа да у нај ста ри је фру шко
гор ске мана сти ре. Пре ма 
запи си ма сагра ђен је у 12. 
веку а као кти тор спо ми ње се 
вла сте лин При ва, што је 
веро ват но по њему и добио 
име.

За овај мана стир везу је се 
јед на леген да, која каже да је 
деспот Вук Бран ко вић дао не 

тако малу суму нов ца за град
њу цркве и мана сти ра. Та гра
ше ви на је тре ба ло да буде 
нај ве ћа у Сре му, али су гра
ди те љи са нов цем побе гли, а 
лопо ви су их на наре че ном 
месту уби ли. По томе је мана
стир и место доби ло назив 
При ви на Гла ва, одно сно пре
би је на гла ва.

И овај мана стир као и већи
на фру шко гор ских, пре тр пео 
је вели ка оште ће ња током 
Дру гог свет ског рата. Из 
ризни це су узе те мно ге дра го
це но сти, као што је жезло 
пећ ког патри јар ха Јани ћи ја 
Дру гог ( 1346 – 1354) изгра ђе
но од сло но ве кости, као и 
бакро рез из 1758. годи не, дар 
митро по ли та Павла Нена до
ви ћа.  С. Костић

Чудотворни извор испод цркве код Беркасова
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КАКО ЈЕ ГРАД СКА АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПОЛО ВИ НИ XIX ВЕКА
УРЕ ЂИ ВА ЛА СВА КО ДНЕВ НИ ЖИВОТ МИТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (26)

„На дан Све тог Сте фа на
као народ ног благ да на
пија ца бити неће“

При пре ма: Дејан Мостар лић

ГрадскопоглаварствоуМитровици,којеје
представљало орган аутономне локалне
управепосле1881.годинеиздавалојепрогла
секојисусадржалисвебитнеодлукевезане
засвакодневниживотграђанаМитровицеи
околнихнасеља.Овеодлукеобјављиванесуу
Прогласним књигама, при чему су строго
одређена места њиховог обнародовања (На
средпијацекодкрста,предкућамапојединих
митровачких грађана, пред Казнионом, на
ћошку код Камените ћуприје, на ћошку код
Златна бунара...). Прогласне књиге Градске
управе уМитровици сачуване су уИсториј
скомархиву„Срем“ипредстављајудрагоце
ноизвориштеподатакаоисторијиСремске
Митровице,Срема и некадашњих држава на
овимпросторима

Огла сом број 565 од 
11. јула 1897. кова чи
ма се забра њу је пот

ки ва ње коња на ули ци, док 
се кола ри ма не дозво ља ва 
оправ ка кола на ули ци.

„Овим се стро го забра њу
је овда шњим кова чи ма да 
несме ду на ули ци и тро то а ру 
коње пот ки ва ти и кола оки
ва ти, тако исто и кола ри ма 
кола на ули ци опра вља ти, 
под прет њом нов ча не гло бе“

У Натје ча ју (кон кур су) број 
657 од 13. авгу ста 1897. 
годи не тра жи се лице које би 
ради ло вртлар ске посло ве 
уз пре ци зно наво ђе ње њего
ве почет не зара де али и дру
гих бене фи та и усло ва које 
би добио. Уко ли ко се пока
же као добар на овом послу 
обе ћа ва се пове ћа ње пла те.

„Код Петро ва ра дин ске 
имов не опћи не има се попу
ни ти место јед ног вртља ра 
уз награ ду од 250 форин ти, 
стан у најам, 1/8 јутра за кућ
ни врт, а допу сно му је повр
ће и међ редо ве воћа сади ти, 
затим 3 мет. хва та огрев них 
дрва на пању дозна че них 
које о свом тро шку изва ди ти 
и изве сти може и дозво ље но 

му је држа ти 2 рога те мар ве 
и 2 сви ње без плат но на пашу 
и живи ну гаји ти – У слу ча ју 
добре упо ра би во сти пови
си ти ће му се пла ћа на 300 
форин ти...”

Огла сом број 660 од 15. 
авгу ста 1897. годи не, на дан 
Пре но са мошти ју Све тог 
архи ђа ко на и прво му че ни ка 
Сте фа на који је у Митро ви ци 
био народ ни пра зник, нала
же се да пија ца тог дана не 
ради и да рад ње могу ради
ти само до под не, као неде
љом. 

„Даје се на зна ње, да 20. 
овог месе ца у петак на дан 
Све тог Сте фа на као народ
ног благ да на пија ца бити 
неће. Исто тако све рад ње 
тога дана у под не као и неде
љом затво ре не бити мора ју.“

Огла сом од 29. авгу ста 
1897. годи не забра њу је се 
ноће ње са мар вом у пољу и 
изно ше ње бун де ва из куку
ру за.

„Забра њу је се ноћи ва ње 
са мар вом у пољу, исто тако 
забра њу је се носи ти бун де
ве из куку ру за. Тко ове две 
забра не пре кр ши казни ће се.

Оглас Град ског погла вар ства
о сузби ја њу про да је нечи стих жита ри ца
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Лек ци ја о живо ту
јед ног Сини ше

„Богат ство које оста вљам деци није еко ном ско, већ вред но сти и уче ња“, а ако 
загре бе мо мало, про чи та мо пажљи во шта је изја вљи вао, оста вио је и нама важне 
вред но сти и уче ња, јер је важно само оно што се не да купи ти

Има јед на песма поп музи ке чији 
сти хо ви кажу: „Дођу дани када 
схва тим да је живот само трен. 

Цену гор до сти да пла тиш сво јим 
болом заро бљен. Дођу дани када 
видиш да ћеш све изгу би ти, да је 
важно само оно што се не да купи ти“. 
Прво што сам про чи тао о Сини ши 
Михај ло ви ћу у момен ту када је умро 
је њего ва лек ци ја о ужи ва њу и љуба
ви, а тиче се јед не бана не. Сини ша је 
при чао како су били толи ко сиро ма
шни, да су брат и он дели ли јед ну 
бана ну. У тре нут ку док је то гово рио, 
Сини ша је већ могао да иде у нај ску
пље ресто ра не, једе нај бо ља јела и 
пије нај бо ља вина. Међу тим, Сини ша 
је пока зао скром ност која може да 
поти че само из здра вог, уоби ча је ног 
детињ ства. Упо ре дио је све нај ску
пље на све ту са том јед ном бана ном 
коју је делио са бра том и зна се шта 
му је било и оста ло сла ђе. Када се 
човек тако лепо сећа малих ства ри, 
зна чи да је у томе ужи вао и зна чи да 
је врло рано усво јио лек ци је о живо ту, 
о врли на ма и вред но сти ма чове ка. 
Пре ми нуо је Сини ша. 

Затим сам про на шао дру гу њего ву 
при чу, која је била лек ци ја о пра шта
њу. У њего вом Боро ву у Хрват ској, где 
је одра стао, као и у целој Југи почео 
је рат. Нешто пре тога, Миха је са 
„Црве ном зве здом“ учи нио да се „небо 
отво ри“ и осво јио европ ско и вет ско 
клуп ско првен ство. У Боро ву је њего
ва поро ди ца, детињ ство, живот, при ја
те љи. Његов нај бо љи при ја тељ је био 
Хрват. Да ли је важно? Није! Његов 
нај бо љи при ја тељ дола зи јед ног дана 

и гово ри њего вим роди те љи ма да 
оду. Одби ја ју. Дола зи након тога са 
још дво ји цом и тера их да напу сте 
сво ју кућу, узи ма пиштољ и пуца кроз 
чело у све Сини ши не сли ке. Њего ви 

роди те љи схва та ју да шале нема, 
избе гли су, а тај Сини шин при ја тељ 
им мини ра и руши кућу. Сини ша је 
неко ли ко годи на после у Загре бу на 
утак ми ци Југо сла ви ја – Хрват ска, 
срео тог при ја те ља и упи тао што му је 

сру шио кућу. При ја тељ му је испри чао 
све по истом редо сле ду, прав да ју ћи 
се, морао је јер би га Хрва ти уби ли 
зато што шти ти Србе, а да је на тај 
начин упо зо рио њего ве роди те ље. 
Уме сто да буде љут на њега, Сини ша 
му је постао захва лан што му је спа
сио роди те ље, што је себи спа сио 
живот и опро стио за ту кућу, јер зидо
ви опет могу да се подиг ну, а живот се 
само јед ном сачу ва. Уме сто беса, па 
можда и непот пу ног пра шта ња, неко 
је добио захвал ност за реал но бру
тал но неча сну ствар коју је ура дио, 
али посеб не су моћи чове ка када је 
спре ман да сагле да дру гу стра ну 
меда ље – сви су оста ли живи и то је 
нај ва жни је.

Сини ша се добро озно јио да би 
му се пред одром покло нио цео 
фуд бал ски свет. Ство рио је 

име, ство рио је мит, и дао нам мно ге 
лек ци је о живо ту и то разум ним, сво
јим пои ма њем ства ри. Гово рио је да 
му је нај леп ши дан у живо ту био када 
је дао гол про тив „Бајер на“ у полу фи
на лу, па иако су доби ли куп, тај гол му 
је био сла ђи и тај моме нат му је био 
нај е мо тив ни ји, јер се десио на „Мара
ка ни“, јер је осе тио тај хук, ту сло бо ду, 
али све је то ништа наспрам тога што 
је у том тре нут ку знао какав је то тре
ну так. „Богат ство које оста вљам деци 
није еко ном ско, већ вред но сти и уче
ња“, а ако загре бе мо мало, про чи та
мо пажљи во шта је изја вљи вао, оста
вио је и нама важне вред но сти и уче
ња, јер је важно само оно што се не 
да купи ти.

Читан ка

Сини ша је неко ли ко годи на 
после у Загре бу на утак ми
ци Југо сла ви ја – Хрват ска, 
срео тог при ја те ља и упи
тао што му је сру шио кућу. 
При ја тељ му је испри чао 
све по истом редо сле ду, 

прав да ју ћи се, морао је јер 
би га Хрва ти уби ли зато 

што шти ти Србе, а да је на 
тај начин упо зо рио њего ве 
роди те ље. Уме сто да буде 
љут на њега, Сини ша му је 
постао захва лан што му је 
спа сио роди те ље, што је 

себи спа сио живот и опро
стио за ту кућу, јер зидо ви 
опет могу да се подиг ну, а 

живот се само јед ном 
сачу ва
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Спу ште на је заве са на 
свет ски фуд бал ски шам
пи о нат у Ката ру. Иза нас 

је месец дана нави ја ња, оче ки
ва ња, лепих поте за и голо ва, 
изне на ђе ња и како то обич но 
бива, раз о ча ра ња. Са већи
ном мушка ра ца конач но се 
може при ча ти о ства ри ма које 
нису фуд бал ске. Да је Свет ско 
фуд бал ско првен ство нео пи си
ви спек такл, какав је немо гу ће 
доча ра ти посред ством теле ви
зиј ског сиг на ла уве ри ли су се 
посе ти о ци ово го ди шњег Мун
ди ја ла. Један од оних који ма се 
посре ћи ло да ове зиме обу че 
нави јач ки дрес сво је држа ве 
у Дохи био је позна ти митро
вач ки сто ма то лог др Милан 
Маслаћ. Док то ра Масла ћа, или 
Мићу како га већи на сугра ђа на 
осло вља ва, зна мо као одлич
ног лека ра спе ци ја ли сту, пој ца 
у цркве ној пев ни ци, љуби те ља 
умет но сти и пое зи је, пошто
ва о ца искон ских наци о нал них 
вред но сти. Изу зев кру га њего
вих при ја те ља и позна ни ка, 
већи на људи сва ка ко не зна да 
је Мића вели ки љуби тељ фуд
ба ла – осве до че ни „Зве здаш“, 
који је на разним ста ди о ни
ма испра тио неве ро ва тан број 
мече ва оми ље ног клу ба. Као 
и већи ни фуд бал ских фано ва, 
жеља му је била да се нађе на 
нај ве ћој свет ској фуд бал ској 
смо три и подр жи репре зен та
ци ју Срби је. Окол но сти су хте ле 
да његов први шам пи о нат буде 
у неко ли ко хиља да кило ме та ра 
дале ком Ката ру.

– Пла ни ра ли смо одла зак на 
про шли шам пи о нат који је био у 
Руси ји, али како се то често 
деша ва у нашој репре зен та ци
ји, сме њен је селек тор Муслин, 
човек који је одвео еки пу на 
про шло свет ско првен ство, тако 
да из неког нашег револ та 
нисмо оти шли. Када је пре две 
годи не на чело селек ци је дошао 
Пик си и репре зен та ци ја је поче
ла добро да игра, поно во се 
роди ла жеља да оде мо у Катар, 
нарав но са надом да ћемо тамо 
нешто напра ви ти, каже Милан 
Маслаћ коме је сапут ник у овој 
аван ту ри био рође ни брат Пре
драг. 

Пеђа је ина че нави јач „Пар ти

за на“ а пре ма Мићи ним речи ма, 
није баш такав фуд бал ски 
„фана тик“ као што је он. Чим је 
избо ре на ква ли фи ка ци ја Срби
је на овај шам пи о нат бра ћа 
Маслаћ пра ве аран жман са јед
ном бео град ском аген ци јом и 
спре ма ју се за пето ча сов ни пут 
у дале ки Катар. У вре ме борав
ка у азиј ској земљи пра ти ли су 
мече ве Срби је са Бра зи лом и 
Каме ру ном.

– Све је било одлич но орга
ни зо ва но. Ми смо запра во 
бора ви ли у Дуба и ју, а до ста ди
о на у Ката ру тре ба ло нам је 
четр де се так мину та лета на дан 
оди гра ва ња утак ми це. Шта да 
кажем и за Дубаи и за Доху.... 
То је ствар но јед на бај ка. Дубаи 
је град који је у послед њих 
3040 годи на изни као из пусти
ње. У Еми ра ти ма је ина че све 
под ре ђе но тури сти ма и гости ма 
и нема неких вид них огра ни че
ња о који ма се овде при ча ло, 
тако да је атмос фе ра била крај
ње опу ште на. Тамо је сад тури
стич ка сезо на са иде ал ним тем
пе ра ту ра ма од 30 до 33 сте пе на 
па смо иско ри сти ли при ли ку да 
се оку па мо на пла жа ма Пер сиј

ског зали ва. Нарав но, ту је и 
фасци нан тан поглед из хоте ла 
са 25 спра то ва. Сва ке вече ри 
смо ишли у шет њу нај леп шим 
делом Дуба и ја, који се про те же 
уз кило ме тре дугач ку пла жу. 
Море је прак тич но око свих 
згра да, а на ули ци неће те про
на ћи није дан отпа дак, толи ко је 
све чисто и уред но, каже док тор 
Маслаћ и дода је да су поред 
наших нави ја ча у истом хоте лу 
бора ви ли Вел ша ни, Енгле зи и 
при ли чан број нави ја ча Гане, 
што је овом борав ку дава ло 
додат ну драж. 

У ресто ра ну „Offsi de“ у при зе
мљу хоте ла зајед нич ки су се 
пра ти ли сви мече ви на првен
ству. Мића каже да су тра ди ци
о нал но нај гла сни ји бива ли 
Енгле зи и Вел ша ни, наро чи то 
кад се мало „под гре ју“. Бора вак 
у наци о нал но мешо ви том хоте
лу није могао про ћи без анег до
та па се наш саго вор ник на јед
ном доруч ку морао озбиљ но 
потру ди ти да на „свом“ енгле
ском јези ку Индиј ки из осо бља 
ресто ра на обја сни како да му 
доне се „јаје на око“.

Прву утак ми цу репре зен та ци

ја Срби је игра ла је са Бра зи лом 
на сада већ чуве ном „Луса ил“ 
ста ди о ну у Дохи. Орга ни зо ва на 
гру па срп ских нави ја ча у којој 
је био наш саго вор ник бро ја ла 
је око 80 људи. При ли ке нису 
дозво ли ле да тог дана оби ђу 
цен тар овог чароб ног гра да који 
је, кажу, у пот пу но сти био при
ла го ђен фуд ба лу и земља ма 
уче сни ца ма Мун ди ја ла.

– За „Луса ил“ може мо рећи 
да је то пот пу но нови град који 
окру жу је ста ди он. Оки ће ни трг, 
шета ли ште, ресто ра ни и кафи
ћи под ре ђе ни су шам пи о на ту и 
нави ја чи ма. Нико нас ништа 
није питао с обзи ром на то како 
је прет ход но наја вљи ва но и 
није био про блем ни што смо 
били, на при мер, у крат ким пан
та ло на ма. Дома ћи ни су се мак
си мал но при ла го ди ли или су 
попу сти ли у одно су на нека сво
ја пра ви ла или зако не. Ту је био 
пра ви уго ђај, сусрет и сли ка ња 
са Бра зил ци ма, па и нашим 
нави ја чи ма којих је сигур но 
било око 5.000. Мада, мој лич ни 
ути сак каже да је изо ста ла та 
кар не вал ска нави јач ка атмос
фе ра, јер мно ги веро ват но и 

КАКВЕ ЈЕ УТИ СКЕ МИТРОВ ЧА НИН МИЛАН МАСЛАЋ ПОНЕО СА ТЕК ЗАВР ШЕ НОГ 
СВЕТ СКОГ ФУД БАЛ СКОГ ПРВЕН СТВА У КАТА РУ?

Спек такл и успо ме не које 
вре де више од фуд ба ла

Да је Свет ско фуд бал ско првен ство нео пи си ви спек такл, какав је немо гу ће доча ра
ти посред ством теле ви зиј ског сиг на ла уве ри ли су се посе ти о ци ово го ди шњег Мун
ди ја ла. Један од оних који ма се посре ћи ло да ове зиме обу че нави јач ки дрес сво је 
држа ве у Дохи био је позна ти митро вач ки сто ма то лог др Милан Маслаћ. У Срби ју се 
вра тио са „кофе ром“ ути са ка које ће пам ти ти и пре при ча ва ти целог живо та

Милан (лево) и Пре драг Маслаћ пред утак ми цу са Бра зи лом на Луса ил ста ди о ну
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нису дошли на првен ство уве
ре ни у при че о могу ћим огра ни
че њи ма. Нарав но, ми смо са 
нашим суна род ни ци ма око ста
ди о на пра ви ли гру пе и пева ли 
нави јач ке песме, каже док тор 
Маслаћ.

Наш саго вор ник је оду ше
вљен архи тек тон ским реше
њи ма и изгле дом виђе них ста
ди о на. Нај ве ћи ста ди он „Луса
ил“ при ма 80.000 гле да ла ца и 
нај ве ћи је спорт ски обје кат на 
коме је био. Ста ди он на коме је 
срп ска репре зен та ци ја игра ла 
про тив Каме ру на, „Ел Џануб“ 
упо ла је мањег капа ци те та, али 
по Мићи ним речи ма, пру жа и 
бољи нави јач ки ефе кат, па су 
нави ја чи Срби је у дру гој утак
ми ци зву ча ли знат но гла сни је. У 
непо сред ној бли зи ни аеро дро
ма је мон та жни ста ди он „974“, 
напра вљен од тран спорт них 
кон теј не ра, који је сам по себи 
чудо и атрак ци ја. До сада је већ 
рас кло пљен и однет на дру гу 
лока ци ју. У одно су на цело ку
пан амби јент шам пи о на та фуд
бал би тре ба ло да је у првом 
пла ну. Као и већи на суна род

ни ка, Милан није оду ше вљен 
учин ком Пик си је вих иза бра
ни ка. Селек тор је по њего вим 
речи ма био вид но нер во зан на 
обе утак ми це и овог пута није 
био тај фак тор који ће поди ћи и 
осна жи ти селек ци ју. 

– На утак ми ци са Каме ру ном 
била је баш добра атмос фе ра, 
али када се деси ло да при ми мо 
тре ћи гол после 3:1 на три би на
ма смо се нека ко „изду ва ли“ 
као балон, па смо после 3:3 са 
ста ди о на иза шли тужни и неза
до вољ ни. Мада и то тре ба при
хва ти ти, јер је фуд бал такав 
спорт. Јед на лоп та ти доне се 
радост, а дру га може да ти 
доне се пот пу ну тугу, закљу чу је 
док тор Маслаћ који се несум
њи во у Срби ју вра тио са кофе
ром ути са ка које ће пам ти ти и 
пре при ча ва ти целог живо та. 

Додат но лич но Мила но во 
задо вољ ство била је при ли ка 
да са рође ним бра том поде ли 
дра го це но вре ме и види један 
свет, мно го „све тло сних годи
на“ уда љен од ових бал кан ских 
про сто ра. 

Д. Мостар лић

Милан Маслаћ воли фуд бал од нај мла
ђих дана. У 12. годи ни играо је при лич но 
добро али му је негде у осмом раз ре
ду отац суге ри сао да „фуд бал и шко ла 
не иду зајед но“. Пре шао је на кошар ку 
али је од 15. годи не постао редо ван на 
ста ди о ну „Црве не зве зде“. Дого ди ло се 
то сасвим слу чај но, кад су га при ли ком 
борав ка код рођа ка у Бео гра ду тата и 
теча, у наме ри да га „одво је“ од заба ве са 
игри ца ма одве ли на утак ми цу „Зве зде“ и 
сара јев ског „Жеље“. Баш на овој утак ми
ци, окто бра 1984. годи не чуве ни Милош 
Шестић повео је лоп ту пре ко целог тере
на и пре дри блав ши неко ли ко про тив нич
ких игра ча, пости гао је ефек тан гол. То 
је било довољ но да се Мића „инфи ци ра“ 
„Зве зди ним“ утак ми ца ма. Ова фуд бал ска 
„зара за“ тра је до дана шњих дана. Кроз 
фуд бал и ста ди о не схва тао је и дру ге 

живот не вред но сти. Нема важни јег меча 
црве нобелих у земљи и ино стран ству 
на коме није био. У сезо ни 1987/88. пра
тио је све утак ми це црве нобелог тима 
на Мара ка ни. Бари 1991. годи не, Мин хен, 
Салц бург, Праг и нео ди гра ни меч у Загре
бу 1990. годи не, када се први пут истин
ски упла шио и схва тио коли ко је погу бан 
ути цај поли ти ке на фуд бал. Брат Пеђа, 
иако из зве зда шке поро ди це – постао је 
нави јач „Пар ти за на“. За Мићу је фуд бал 
вели ка емо ци ја, посеб но ста ње и опу
шта ње. Остао је веран ста рим нави јач
ким пра ви ли ма, пошто ва њу про тив ни ка и 
фер нави ја њу. Недо лич но пона ша ње на 
ста ди о ну за њега је стра но. Љубав пре
ма фуд ба лу пре нео је на наслед ни ке, па 
мла ђи син Дими три је данас игра у каде ти
ма „Рад нич ког“ и редов но одла зи на „Зве
зди не“ утак ми це наста вља ју ћи тра ди ци ју 

оца, деде, чак и свог пра де де. Пла но ве 
свог путе ше стви ја у Катар, као сва ки стра
стве ни нави јач, свет ски фуд бал ски пут ник 
али и добар муж, док тор Маслаћ морао је 
изло жи ти сво јој живот ној сапут ни ци. Зна
ју ћи коли ко су жене “пуне раз у ме ва ња” за 
фуд бал Мића се досе тио јед ног шаљи вог 
„изго во ра“.

– Рекао сам супру зи да сад имам 50 
годи на. Пошто је сле де ће свет ско првен
ство за чети ри годи не у Аме ри ци и Кана
ди, а тамо сигур но нећу ићи, ко зна каква 
ће наша репре зен та ци ја бити за осам 
годи на. Тада ћу има ти ско ро 60 и можда 
ми је ово зад ње првен ство на које могу да 
одем, рекао је наш саго вор ник, дода ју ћи 
да ће уко ли ко испла ни ра пут на наред но 
Евр оп ско првен ство у Немач кој за две 
годи не, ти пла но ви сва ка ко ће укљу чи ва
ти и њего ву супру гу.

Од малих ногу „инфи ци ран“ фуд ба лом

При ја тељ ски загр љај са нави ја чем Каме ру на

Са нави ја чи ма Бра зи ла на ули ца ма Дохе Од Срем ске Митро ви це за Срби ју
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Фести вал там бу ра шких
орке ста ра Вој во ди не

После дво го ди шње пау зе, 
Фести вал там бу ра шких орке
ста ра Вој во ди не одр жан је по 
27. пут у Вели кој дво ра ни рум
ског Кул тур ног цен тра „Бра на 
Црне че вић“ 12. децем бра. За 
раз ли ку од рани јих годи на, 
када је фести вал тра јао два 
дана уз уче шће више од 12 
орке ста ра, сада су насту пи ла 
све га чети ри орке стра. Наступ 
је био реви јал ног типа, али је 
струч ни жири имао оба ве зу 
да сва ком орке стру да опи сне 
оце не и при мед бе на наступ.

Пред рум ском публи ком 
су насту пи ли ТО „Срем“ из 
Срем ске Митро ви це, ТО „Там
бу ра то ри ум“ из Пан че ва и два 
рум ска орке стра: ВТО  ХКПД 
„Мати ја Губец“ и ГТО „Бран
ко Ради че вић“. Фести вал је 
отво рио Бојан Трен кић, пред
сед ник Саве за там бу ра шких 
дру шта ва Вој во ди не, који је и 
сам био рани је уче сник овог 
фести ва ла, на којем је први 
пут насту пио 1995. годи не, 
као члан ТО Дома мла дих из 
Шида. Он се захва лио орга
ни за то ри ма, али у уче сни ци
ма који су се после дво го ди
шње пау зе и летар ги је која је 
захва ти ла ама тер ски покрет, 
одва жи ли на наста ве овај 
там бу ра шки фести вал. 

– Овај фести вал под раз ли
чи тим нази ви ма дати ра још из 
1960. годи не и издво јио се  од 
Фести ва ла музич ких дру шта
ва Вој во ди не. Њего ву орга ни
за ци ју подр жа ва и Покра јин и 

Репу бли ка, али сам ја нај ви
ше захва лан рум ској Општи ни 
и рум ском Кул тур ном цен тру. 
Они су изна ла зи ли сна ге и 
сред ста ва да орга ни зу је овај 
фести вал и увек су били пра
ви дома ћи ни. Захва љу јем им 
на томе што оку пља ју врхун
ске там бу ра ше. Захва љу јем 
и орке стри ма који вече рас 
уче ству ју, на сре ћу ми има мо 
још там бу ра шких  орке ста ра, 
али су на жалост потреб на 
финан сиј ска сред ства да би 
ти орке стри дошли,  и зато их 
вече рас има толи ко, рекао је 
Трен кић.

Дирек тор ка Кул тур ног цен
тра Ката ри на Фили по вић је 

иста кла да је град који има 
два там бу ра шка орке стра, 
као Рума, богат град, јер је 
там бу ра шких орке ста ра у Вој
во ди ни све мање. 

– Покра јин ска  вла да и 
Савез там бу ра шких орке ста
ра Вој во ди не се боре свим 
сила ма да очу ва ју ова кав 
фести вал.  Сва ке годи не 
доби ја мо сред ства за фести
вал, коли ко доби је мо толи ко 
и ми издво ји мо, даје мо све 
од себе да то очу ва мо и одр
жа ва мо, рекла је дирек тор ка 
Фили по вић.

Рекли смо већ, ово го ди шњи 
Фести вал је био реви јал ног 
карак те ра,  уз струч ни жири 

који је давао опи сне оце не и 
по један саве то дав ни изве
штај за руко во ди о це свих 
орке ста ра који су насту пи ли 
у Руми.

У жири ју су били проф. др 
Дра га на Јова но вић из Бео гра
да и дипл инг Сти пан Јара ма
зо вић из Субо ти це Орга ни
за то ри фести ва ла су Савез 
там бу ра шких дру шта ва Вој во
ди не и Кул тур ни цен тар „Бра
на Црн че вић“ Румa , а покро
ви тељ је Општи не Рума. 
Део сред ста ва је обез бе дио 
и Покра јин ски секре та ри јат 
за кул ту ру, инфор ми са ње и 
одно се са вер ским зајед ни ца
ма. С. Џаку ла

Аго та Вит каи Куче ра и ГТО Бран ко Ради че вић

Основ на шко ла „Ве ра 
Ми шче вић” у Бе ле ги шу би ла 
је до ма ћин са стан ка пе да го га 
и пси хо ло га из свих пред
школ ских, основ но школ ских и 
сред њо школ ских уста но ва са 
те ри то ри је ста ро па зо вач ке 
оп шти не, али и за по сле них у 
До му здра вља „Др Јо ван 
Јо ва но вић Змај“  и Цен тру за 
со ци јал ни рад Ста ра Па зо ва.

Је ла ча је пе да гог у Бе ле ги
шу већ 20 го ди на и ње на 
же ља, као ини ци ја то ра, би ла 
је раз ме на ис ку ста ва, усва ја
ње при ме ра до бре прак се 
али и упо зна ва ње но вих, мла
дих ко ле ги ни ца. Те ма са стан
ка је би ла тран зи ци ја у обра
зо ва њу.  Ово оку пља ње је 

би ло иде ал на при ли ка да се 
раз ме не ми шље ња у то ку 
обу ке „На за јед нич ком пу ту 
уче ња“ ко ју мо де ри ра пси хо
лог и пе да гог ПУ „Ра дост“ из 
Но вих Ба но ва ца Спо мен ка 
Ди вљан.

Ди рек тор шко ле Бо рис 
Бе љин ис та као је да му је 
дра го да се по сле не ко ли ко 
го ди на па у зе ко ле ге по но во 
са ста ју у ци љу што бо љег 
функ ци о ни са ња уста но ва. На 
са стан ку је та ко ђе је би ло 
ре чи и о по др шци де ци ко ја су 
укљу че на у про грам ин клу
зив ног обра зо ва ња а све то 
из и ску је кон ти ну и ра но пра ће
ње За кон ских но ви на и ста ња 
на те ре ну. Д. Г.

БЕ ЛЕ ГИ Ш

Са ста нак пе да го га и пси хо ло га

Су срет про све та ра
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„ДА НИ ГРЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ“ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Брат ски на ро ди
са за јед нич ком про шло шћу

Ма ни фе ста ци ја „Да ни грч ке 
кул ту ре“, тра ја ла је од 13. до 
17. де цем бра. Ми тров ча ни су 
има ли при ли ке да се упо зна ју 
грч ком му зи ком, књи жев но
шћу, је зи ком, оби ча ји ма. Све
ча но отва ра ње је упри ли че но 
у Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“, 
го сти су го во ри ли о исто риј
ским од но си ма Грч ке и Ср би
је, а у му зич ком де лу про гра
ма је на сту пио хор „Ири да“. 
Ор га ни за тор ове ма ни фе ста
ци је је Удру же ње за не го ва ње 
грч косрп ског при ја тељ ства 
„Ири да“ из Срем ске Ми тро ви
це.

– По ку ша ва мо да сво је 
су гра ђа не за гре је мо грч ким 
сун цем, ор га ни зу ју ћи Да не 
грч ке кул ту ре. На са мо отва
ра ње до шли су нам го сти из 
Грч ке, из ама ба са де, као и 
број ни го сти и све штен ство, 
са ко јим ле по са ра ђу је мо. Ми 
смо као удру же ње же ле ли да 
на гла си мо пра ве вред но сти у 
по ма ло чуд ном вре ме ну оту
ђе но сти. За то смо ор га ни зо
ва ли и ан ке ти ра ње уче ни ка 
осмих раз ре да и на пра ви ли 
ода бир пе то ро нај ху ма ни јих 
ђа ка, ко ји ма ће мо уру чи ти 
при зна ња, из ја ви ла је Алек
сан дра Га ру но вић, пред сед
ни ца удру же ња.

На ред них да на ре ђа ле су 
се ак тив но сти по пут пре да ва
ња о сла ви зми ма у грч ком 
је зи ку, др Пре дра га Му тав џи
ћа и мср Алек сан дре Ми ла но
вић. Усле ди ле су ра ди о ни це 
ва ја ња ва јар ке Ру жи це Шпа
но вић, а по след њег да на 

на сту пи ли су хо ро ви –са рад
ни ци и при ја те љи „Ири де“, 
као што су ДНУК „Ко ло меј ка“, 
хор пен зи о не ра „Срем ци“, хор 
„По ли фо ни ка“, Ива на Ох мут 
пи ја нист ки ња, Леа Не ди мо
вић фла у тист ки ња, као и Али
са Бо жић ко ја сви ра ви о лон
че ло. 

– Ба вим се грч ко –срп ским 
од но си ма и ужи вам у ова квим 
ини ци ја ти ва ма ко ји ма же лим 
да до при не сем што ви ше. 
„Да ни грч ке кул ту ре“ зна чи ће 
мно го, не са мо за од но се два 
на ро да, већ и за сам град. 
Ово је нај леп ши на чин да се 
на ро ди збли же још ви ше, 
ре кла је ди ри гент и пре во ди
лац Не фе ли Па по ут са ки.

При ли ком све ча ног отва ра
ња, ата ше за са рад њу грч ке и 

срп ске по ли ци је Ди ми три ос 
Аси ма ко пу лос освр нуо се на 
исто ри ју срп ског и грч ког 
на ро да и њи хо ву исто ри ју.

– Ра ду је мо се што се да је 
још јед на при ли ка Ср би ма и 
Гр ци ма да одр же у жи во ту 
исто риј ске спо не, ко је их 
ве жу и осно ва не су на за јед
нич ким вред но сти ма и прин

ци пи ма, из ја вио је Аси ма ко
пу лос. 

Ма ни фе ста ци ја је ре а ли зо
ва на под по кро ви тељ ством 
По кра јин ског се кре та ри ја та за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву 
и на ци о нал не ма њи не и Град
ске упра ве за кул ту ру и спорт 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

А. Дра жић

Алек сан дра Га ру но вић Ди ми три ос Аси ма ко пу лос

СУБ НОР МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ ЛА ЋА РАК

Отво ре не
три из ло жбе

СУБ НОР Ме сне за јед ни це 
Ла ћа рак ор га ни зо вао је три 
из ло жбе у Га ле ри ји „Ла зар 
Во за ре вић“ у Срем ској Ми
тро ви ци 16. де цем бра. Мно го
број на пу бли ка је при су ство
ва ла отва ра њу, а из ло жбе 
но се на зив „Срп ски по ли ца јац 
и вој ник у за шти ти отаџ би не 
(19981999.)“, „Сла ва па лим 
хе ро ји ма (19912001.)“ и „По
себ не је ди ни це по ли ци је“. 

– СУБ НОР Ме сне за јед ни це 
Ла ћа рак већ три го ди не са ра
ђу је са Удру же њем ве те ра на 

по себ них је ди ни ца по ли ци је 
и ту на шу са рад њу смо са да 
кру ни са ли пре зен та ци јом њи
хо ве три из ло жбе. По све ти ли 
смо па лим при пад ни ци ма вој
ске и по ли ци је, за вре ме ра
то ва од 1991. го ди не и 2001. 
го ди не, ре као је Де јан Уме тић 
пред сед ник ла ћа рач ког СУБ
НОРа. 

У му зич ком де лу про гра
ма је на сту пио хор „Ири да“, а 
про грам је во ди ла Ја сна Ар
ба нас. А. Д.

Фо то: Б. Т.
Са отва ра ња
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ПРО СЛА ВЉЕ НО ПРВИХ СТО ГОДИ НА ФК „РАД НИЧ КИ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

При ча о клу бу који је ство рен, 
растао и ста рио окру жен 
пажњом и љуба вљу

Упр кос годи на ма,
 у нама увек посто ји 

жива жеља да се
 пои гра мо, макар и 

лоп том крпе ња чом. 
Јер, фуд бал је игра. Игра 

је умет ност. 
Умет ност је лепо та и 

као што рече Досто јев ски, 
само ће лепо та

 спа си ти свет. 
Оту да и позив 

омла ди ни, онај дака ко 
нај леп ши – нађи те 

сво ју пра ву игру, 
рекао је на све ча ној 

ака де ми је поча сни
 пред сед ник клу ба, позна
ти митро вач ки адво кат мр 

Зоран Лева јац

У вели кој сали Скуп шти не гра да 
Срем ске Митро ви це пово дом вели
ког спорт ског јуби ле ја – 100. рођен
да на Фуд бал ског клу ба „Рад нич ки“ у 
четвр так 15. децем бра 2022. годи не 
упри ли че на је све ча на ака де ми ја. 
Сала је била испу ње на до послед
њег места, како и при ли чи ова ко 
зна чај ном јуби ле ју. Уз клуп ско руко
вод ство, струч ни штаб, нави ја че, 
сада шње, бив ше и буду ће игра че 
„Рад нич ког“ про сла ви су при су ство
ва ли мно го број ни гости пред во ђе ни 
Пред сед ни ком Фуд бал ског саве за 
Вој во ди не Дра га ном Симо ви ћем, 
гене рал ним секре та ром Фуд ба ског 
саве за Срби је Јова ном Шур ба то
ви ћем, Гра до на чел ни цом Срем ске 
Митро ви це Све тла ном Мило ва но
вић и бив шим гра до на чел ни ком Бра
ни сла вом Неди мо ви ћем који је дао 
одлу чу ју ћи допри нос сада шњој орга
ни за ци ји и тре нут но нај ве ћем успе
ху митро вач ког клу ба. У холу Скуп
шти не гра да при ре ђе на је при год на 
изло жба фото гра фи ја посве ће ња 

сећа њу на сто го ди шњи живот клу ба.
– Ово је при ча о клу бу који је 

ство рен, растао и ста рио окру жен 
пажњом и љуба вљу, рече но је на 
почет ку ове све ча не вече ри. 

Усле ди ло је под се ћа ње на април 
дав не 1922. годи не када је у митро
вач кој „Хесни“ посто ја ло једи но фуд
бал ско игра ли ште у гра ду на коме су 
заљу бље ни ци у фуд бал, ста нов ни ци 
тог дела гра да и фабрич ки рад ни ци 
осно ва ли клуб који уз сва бре ме на 
вре ме на и исто ри је живи до дана
шњег дана. У после рат ној исто ри
ји „Рад нич ки“ је у сезо ни 1956/57. 
годи не први пут постао првак Срем
ске лиге. Тај успех поно вио је још 
два пута. У сезо ни 1966/67. постао 
је побед ник Вој во ђан ске фуд бал ске 
лиге а 1967/68. играо је у тре ћем 
фуд бал ском ран гу нека да шње Југо
сла ви је. Био је више стру ки првак 
међу оп штин ских и општин ске лиге, 
побед ник Купа Вој во ди не и Сре ма. 
У гру пи 32 нај у спе шна клу ба у Срби
ји нашао се 2013. годи не а тре нут но 

Руко вод ство „Рад нич ког“ са Бра ни сла вом Неди мо ви ћем који је нај ви ше помо гао ства ра њу тима за вели ка дела 
(Фото: Мој град Срем ска Митро ви ца)
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је четвр то пла си ра ни тим Прве фуд
бал ске лиге Срби је и уче сник осми
не фина ла Купа Срби је, у коме ће 
после сен за ци о нал не ели ми на ци је 
„Пар ти за на“ на про ле ће 2023. годи не 
доче ка ти еки пу „Црве не зве зде“. 

У име ста рог клу ба коме је црве
ни дрес зап штит ни знак при сут ни ма 
се обр та ио Воји са лав Врањ ко вић, 
пред сед ник „Рад нич ког“ и фуд бал ски 
интер на ци о на лац који је прве играч
ке кора ке начи нио у „Хесни“. Врањ
ко ви ћа је поно сно иста као чиње ни цу 
да је боје овог клу ба до сада бра ни

ло пре ко 10.000 деча ка и мома ка, од 
којих су мно ги сања ли дана шњи дан 
у коме је њихов клуб ста би лан члан 
дру го го ли га шког так ми чар ског ран га. 

– Ништа ово не би било лако да 
није било вели ког тру да и рада свих 
запо сле них у клу бу и струч ним шта
бо ви ма, рекао је први човек клу ба 
који се захва лио и чел ним људи ма 
гра да, Бра ни сла ву Неди мо ви ћу, и 
спон зо ри ма који су подр жа ли клуб 
и веро ва ли у његов успех. Како је 
„Рад нич ки“ кроз исто ри ју делио суд
би ну ста нов ни штва свог кра ја и Гра

да Срем ске Митро ви це, при сут не 
госте поздра вио је Вла ди мир Павло
вић, пред сед ник Скуп шти не гра да.

Он је гово рио о љуба ви и енту зи ја
зму чита вих гене ра ци ја Митр ов ча на 
који су угра ђе ни у опста нак и успе
хе клу ба. У том сми слу Павло вић је 
ука зао на жељу и оба ве зу сада шњих 
струк ту ра гра да да наста ве рад на 
уна пре ђе њу поло жа ја клу ба. Он је 
кон ста то вао да се захва љу ју ћи ула
га њи ма у инфра струк ту ру фуд бал 
данас успе шно игра и раз ви ја у свим 

ПОЧА СНИ ПРЕД СЕД НИК И ГЕНЕ РАЛ НИ СЕКРЕ ТАР КЛУ БА ЗОРАН ЛЕВА ЈАЦ:

Сто годи на није само број, 
то је иско рак у исто ри ју

Поча сни пред сед ник и 
гене рал ни секре тар клу ба 
Зоран Лева јац обра тио се 
при сут ни ма надах ну тим 
гово ром. 

– Пошто ва ни спорт
ски при ја те љи дозво ли те 
ми да се на дан про сла ве 
вели ког јуби ле ја обра тим и 
са вама поде лим скром на 
раз ми шља ња о клу бу који 
се неиз мер но воли. Ако вас 
буле вар сно ва или Костан
ти на Вели ког наве де до 
јед ног пред гра ђа што личи 
на цео град, пред гра ђа које 
од постан ка зау зи ма воде
ће место по мно го чему, 
нај ви ше по момач ким сме
ло сти ма за које се осва ја
ла меда ља у виду лич ног 
„пла вог жига“, онда знај те 
да је ваш сан јава, знај те 
да сте у пред гра ђу које се 
зове „Хесна“. Ако вас пак 
сан раз и гра у јед ном фуд
бал ском клу бу са Хеснер
ци ма као нај вер ни јим 
нави ја чи ма на све ту, клу
бу у којем нај леп ши мушки 
пољуп ци рађа ју див не пло
до ве... Ако вам се усни 
такав клуб  онда знај те 
да је ваш сан јава, знај те 
да је то Фуд бал ски клуб 
„Рад нич ки“. Исти на је сло
жи ће мо се, једи на ствар на 
све ту која се не може улеп
ша ти, а нама у нашем „Рад
нич ком“ леп ша и не тре ба. 
Ми смо баш такви какви 
јесмо. Шта се све није 
изде ша ва ло за ово сит них 
годи на? Коли ко побе да и 
пора за, коли ко врли на и 
сла бо сти, коли ко скра ће
них и про ду же них утак ми
ца, досу ђе них и недо су ђе
них пена ла, коли ко лоп ти 
и коли ко људи. Мно го. Али 
увек уздиг ну те гла ве зау
зе ли смо сво је место под 

лоп та стим небом и тач но 
зна мо где смо и где хоће
мо да буде мо. Има мо сна
гу, мла дост и веру. Зна мо 
да смо добри. Вели ко није 
увек добро а добро је увек 
и вели ко. А како не би били 
добро када у ова квом рас
по ло же њу доче ку је мо сто
ту. „Рад нич ки“ је цео про
те кли век млад. То је мно го 
весе ли је него бити три де
сет или четр де сет годи на 
стар. Сто годи на није само 
број, то је иско рак у фуд
бал ску и не само фуд бал
ску исто ри ју која гово ри 
запра во шта смо за све то 
вре ме бро ја ли. Али оста ви
мо се мате ма ти ке, учи ни мо 
себи лако ћу и на тре ну так 
и данас буди мо деца. И до 
сада смо били. А без деце 
кућа не расте. Упр кос годи
на ма, у нама увек посто ји 

жива жеља да се пои гра мо, 
макар и лоп том крпе ња
чом. Јер, фуд бал је игра. 
Игра је умет ност. Умет
ност је лепо та и као што 
рече Досто јев ски, само ће 
лепо та спа си ти свет. Оту
да и позив омла ди ни, онај 
дака ко нај леп ши – нађи те 
сво ју пра ву игру. Ски ни те 
се са „оне“ тра ве која води 
на дно и у смрт и дођи те 
на нашу фуд бал ску, све
же зеле ну, да раз и гра мо 
живот. Дођи те да пуца мо 
из воле ја а не из револ ве
ра. Дођи те, игра мо важну 
куп утак ми цу. Зове вас 
ваш „Рад нич ки“. И да зна
те – само ћемо зајед но да 
раз у ме мо и вре ме у којем 
живи мо. Ово је вели ка утак
ми ца. Дођи те да побе ди мо 
и поне се мо пехар за осво
је ни куп живо та. Погле дај

те само коли ко смо зајед
но јаки. Једа на ест мла дих 
људи, једа на ест бистрих 
вите зо ва фуд бал ски се 
рас пе ва ју, рас при ча ју, раз
и гра ју и заи гра ју на јед ном 
игра ли шту, на јед ном зеле
ном пољу и на кра ју један 
дру гом чести та ју, искре но 
и од срца.... „Рад нич ки“ је 
успео у томе – кроз гене
ра ци је је ства рао добре и 
здра ве људе. Вал да смо 
због тога толи ко и јаки. 
Зато је „Рад нич ки“ име и 
инсти ту ци ја пошто ва ња у 
гра ду. То је честит спорт ски 
колек тив који има бистру 
будућ ност, иако посто је 
међу нама рече но и неке 
ства ри које би смо одба
ци ли и то радо. Одба ци ли, 
када се не би пла ши ли да 
их неко дру ги неће поку пи
ти. Зато ћемо се са њима 
уну тар себе и уз помоћ 
свих добро на мер них бори
ти. Осно ва ти фуд бал ски 
клуб није мај сто ри ја. Душу 
му дати, воле ти и бодри ти 
га и онда кад не иде, мала 
је мај сто ри ја. А посто ја ти 
читав век – заи ста је вели
ка мај сто ри ја. Сва ко ко 
гово ри поне што пре ћут ку је 
а онај ко је мудар, нај че
шће оно нај бо ље. Оту да и 
моја мол ба за изви ње ње за 
све што нисам рекао и што 
речи поне кад не могу ни да 
поне су, али сам ипак сло
бо дан да при ме тим на кра
ју – На све ту посто је три, за 
мене вели ке, можда и нај
ве ће глу по сти: Љуби ти се 
у мра ку, спа ва ти за сун ча
на дана и не игр ти фуд бал. 
Зато – живео спо рт, живео 
фуд бал и наш воље ни 
„Рад нич ки“, рекао је поча
сни пред сед ник митро вач
ког „сто го ди шња ка“.

Поча сни пред сед ник и гене рал ни секре тар клу ба 
мр Зоран Лева јац емо тив но је бесе дио о воље ном клу бу 
(Фото: Сло бо дан Ник шић)
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мести ма на под руч ју Гра да, наја
вљу ју ћи изград њу новог савре ме
ног фуд бал ског ста ди о на у Срем ској 
Митр о ви ци.

Јован Шур ба то вић, гене рал ни 
секре тар ФСС, чести та ју ћи у име 
саве за вели ки јуби леј „Рад нич ком“, 
нагла сио да митро вач ки клуб при па
да кру гу малог бро ја клу бо ва у Срби
ји који могу да се похва ле исто ри јом 
дугом више од јед ног века.

– Овом при ли ком желим да чести
там и да се захва лим сви ма који су 
утка ли део себе у исто ри ју овог клу
ба и који су допри не ли њего вим успе

си ма кроз исто ри ју, а како види мо, 
успе си клу ба на њего ву сто го ди шњи
цу дожи вља ва ју неку врсту врхун
ца. Ја се надам да ће у вре ме ни на 
која дола зе, у наред них 100 годи на 
клин ци који насле ђу ју сада шње фуд
ба ле ре пости за ти све боље разул та
те, рекао је Шур ба то вић поже лев ши 
„Рад нич ком“ да на новом ста ди о ну 
уђе у дру штво срп ских Супер ли га ша,

Што, пре ма њего вим речи ма Срем
ска Митро ви ца као вели ки град и 
реги о нал ни цен тар Сре ма сва ка ко 
заслу жу је.

Први човек Фуд бал ског саве за Вој

во ди не Дра ган Симо вић изра зио је 
задо вољ ство што је у при ли ци дау 
свом род ном гра ду јед ном фуд ба
ском клу бу чести та такав јуби леј као 
што је 100 годи на посто ја ња, изра
зив ши оче ки ва ње да ће се узла зна 
лини ја „Рад нич ког“ наста ви ти. Симо
вић је ево ци рао успо ме не на седам
де се те годи не и богат фуд бал ски 
живот у Митро ви ци који је при вла чио 
мно го број не нави ја че и љуби те ље 
ове игре. По њего вим речи ма, град је 
заслу жио клуб са овим резул та ти ма 
и прво ли га шким ста ту сом. Пред сед
ник саве за ука зао је на зна чај ула га
ња у омла дин ску шко лу и чиње ни
цу да би изград ња новог ста ди о на 
допри не ла још већим успе си ма „Рад
нич ког“.

Гости ма све ча не ака де ми је еми то
ван је кра так доку мен тар ни филм у 
коме су, уз под се ћа ње на послед ње 
успе хе клу ба, о исто ри ји и сећа њи ма 
на рани ја вре ма на фуд бал ског живо
та „Рад нич ког“ гово ри ли неки од бив
ших пред сед ни ка, игра ча и тре не ра. 
После обра ћа ња поча сног пред сед
ни ка клу ба Зора на Левај ца води
тељ ка про гра ма Љиља на Јан ко вић 
позва ла је при сут не да поздра ве 
сада шње игра че и струч ни штаб 
„Рад нич ког“. Док су сал ве апла у за 
одје ки ва ле салом води тељ ка је наја
ви ла доде лу захвал ни ца и покло на 
спон зо ри ма, бив шим функ ци о не ри
ма, игра чи ма и тре не ри ма клу ба који 
су у исто ри ји „Рад нич ког“ оста ви ли 
неиз бри сив траг. 

Пред сед ник Врањ ко вић и спорт ски 
Вла ди мир Павло вић
(Фото: Сло бо дан Ник шић)

Све тла на Мило ва но вић
(Фото: Мој град Срем ска Митро ви ца)

При зна ње и поклон леген ди клу ба Сло бо да ну Бати Лака то шу (Фото: Мој град Срем ска Митро ви ца)
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„Рад нич ки“
је Хесна и 
Митро ви ца

Начел ник Град ске упра ве за кул
ту ру и спо рт Срем ске Митро ви це 
Васиљ Шево у име град ске упра
ве чести тао је „Рад нич ком“ вели ки 
јуби леј.

– Ја бих се пре све га бази рао 
на сушти ну, на то како је овај клуб 
настао и како је одо ле вао свим 
овим тур бу лент ним вре ме ни ма у 
ових сто годи на. „Рад нич ки“ нису 
само фуд ба ле ри и струч ни штаб, 
„Рад нич ки“ су сви нави ја чи, поро
ди це из Хесне и Срем ске Митро
ви це који су били вели ка подр шка 
фуд ба ле ри ма, како на три би на
ма и на ста ди о ну, тако и у сва ко
днев ном живо ту. Ја бих хтео да 
чести там овом при ли ком Фуд бал
ском клу бу „Рад нич ки“ на изу зет
ној орга ни за ци ји ове све ча не ака
де ми је. „Рад нич ки“ је за овај век 
посто ја ња то и више него заслу
жио. Хтео бих да им чести там и да 
им поже лим још један век тра ја ња 
и успе ха. Јако ми је дра го што су се 
сети ли свих оних који су „Рад нич
ком“ нешто дали, рекао је начел
ник Шево поже лев ши митро вач ком 
клу бу наста вак добрих резул та та и 
да у будућ но сти заи гра нај ква ли
тет ни ју фуд бал ску Супер ли гу. Васиљ Шево и Петар Самар џић (Фото: Сло бо дан Ник шић)

дирек тор клу ба Дра ган Деспо то вић, 
захвал ни це и црве не лоп те начи ње
не по ста ром тра ди ци о нал ном оби
ча ју од пусто ва не вуне уру чи ли су 
пред у зе ћи ма Метал фер, Агро па пук, 
Инду стри ја меса „Ђур ђе вић“, Инду
стри ја меса „Недељ ко вић“, Вик то
риа Оил, Лабор ДОО, ПП „Ерде вик“, 
Second cycle, Che mi cal Агро са ва, 
West track, Легет кон треј не ри тран
спорт, и Сим плекс ДОО. Захвал ни
це и покло не при ми ли су и гости из 
Фуд бал ског саве за Срби је и Фуд бал

ског саве за Вој во ди не. Међу добит
ни ци ма сим бо лич них покло на у виду 
лоп ти били су мно го број ни поје дин
ци зна чај ни за фуд бал ску исто ри ју и 
сва ко днев ни живот клу ба. Поклон је 
први добио Сло бо дан Бата Лака туш, 
члан упра ве који је нај ду же, неко ли
ко деце ни ја у клу бу, пост хум но тре
нер Јоца Мат ко вић који је извео низ 
успе шних гене ра ци ја фуд ба ле ра и 
људи, бив ши више го ди шњи пред
сед ник Дра го љуб Лон ча ре вић, поча
сни пред сед ник, гене рал ни секре тар 

ичлан упра ве клу ба Зоран Лева јац, 
Јови ца Сте вић  члан упра ве, хро
ни чар и вели ка подр шка клу ба, пост
хум но Горан Матић бив ши пред сед
ник клу ба чија је еки па 2010. годи не 
после 44. годи не осво ји ла Куп Сре
ма, Саша Стој ко вић, дуго го ди шњи 
пот пред сед ник клу ба, Вели мир Кне
же вић, бив ши пред сед ник, члан 
упра ве и при ја тељ клу ба, Добри ла 
Зече вић – Бака, пост хум но – нај бо
љи еко ном у исто ри ји клу ба, Рато
мир Коп чић – Брња, који је ско ро20 
годи на члан упра ве клу ба. Захвал ни
це и покло не при ми ли су и нај ве ћи 
фуд бал ски рекор де ри клу ба: пост
хум но, Милен ко Ружо ји чоћ – Шериф, 
стре а лац 255 голо ва за „Рад нич ки“, 
Дра го љуб Мило ше вић  Шеки, стре
лац 250 голо ва, пост хум но, нај бо љи 
гол ман у исто ри ји клу ба Радо ван 
Вра нић – Вра на који је оди грао 240 
утак ми ца, Дра ган Маној ло вић стре
лац 214 голо ва, Саша Тепић стре
лац 196 голо ва, Зоран Весе ли но вић, 
стре лац 191 погот ка, Еуген Рац – 
Јоле, стре лац 189 голо ва, пост хум
но  Дими три је Сте ран ко стре лац 
186 голо ва, Дра ган Марић стре лац 
183 гола и Лазар Ђур ђе вић стре лац 
167 пого да ка. Мио драг Петро вић је 
награ ђен као стре лац нај ви ше голо
ва за „Рад нич ки“ у јед ној фуд бал ској 
полу се зо ни.

 Дејан Мостар лић

Нај у спе шни ји клуб у Вој во ди ни
Спорт ски дирек тор Дра ган Деспо то

вић обе ћа ва да ће руко вод ство, струч
ни штаб и игра чи учи ни ти све да оста
ну на добр ом так ми чар ском путу ове и 
наред них сезо на.

– Нада мо се да је ово првих 100 
годи на а да ће сле де ћих сто годи на 
бити успе шни ји од ових, мада се мора 
при зна ти да је у погле ду Рад нич ког“ 
и Срем ске Митро ви це ово сигур но 
један од нај у спе шни хих пери о да што 
се тиче фуд ба ла. Ја се надам да ће 
сви ови успе си које смо напра ви ли 
као клуб, пре све га орга ни за циј ски а 
сада и резул тат ски, у првен ству и купу 
бити наста вље ни у пери о ду који је 
пред нама. Још јед ном под вла чим да 

је један вели ки под стрек за цео фуд
бал ски клуб то што је и цео град пре
по знао фуд бал ски клуб као део себе и 
да је дао пуну подр шку овом клу бу а ја 
мислим да „Рад нич ки“ на пра ви начин 
репре зен ту је Срем ску Митр о ви цу и 
да ћемо тако наста ви ти и убу ду ће, 
рекао је Деспо то вић који је нагла сио 
да тре нут на четвр та пози ци ја на табе
ли јесте вели ки мотив за њего ву еки пу 
у настав ку првен стваи куп так ми че ња. 
Пред сед ник оба ве стио је при сут не 
пред став ни ке меди ја да је Фуд бал ски 
клуб „Рад нич ки“ од стра не Фуд бал ског 
саве за Вој во ди не про гла шен за нај у
спе шни ји клуб у теку ћој 2022. годи ни 
Вој во ди ни.
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СЕЋАЊЕ НА 1998. ГОДИНУ У КОЈОЈ ЈЕ „ПАРТИЗАН“ НАПРАВИО ВЕЛИКИ 
ПРЕОКРЕТ У ТОКУ СЕЗОНЕ И ЗАВРШИО МЕЂУ ЧЕТИРИ НАЈБОЉА 
КОШАРКАШКА ТИМА У ЕВРОПИ

„Партизанова“
чу де сна се зо на

Пише:
Стефан Јовић

Му та Ни ко лић ни је мо гао ду го вре ме на да по тре фи по бе ду у европ ском так
ми че њу. Гу би ло се од „Кин де ра“ (да нас „Вир тус“), „Бар се ло не“, АЕКа, „Тим
си сте ма“ (по зна ти ји као Фор ти ту до Бо ло ња) и на кра ју и од за гре бач ке „Ци бо
не“ и то оба пу та. У по за ма шно осе тљи ви јој кли ми и вре ли јим усло ви ма не го 
да нас, игра не су две утак ми це. Ни је то спре чи ло „Ци бо ну“ да по бе ди „Пар ти
зан“ у Бе о гра ду, а за тим још убе дљи ви је у За гре бу. Ко је та да мо гао да оче ку је 
да ће уско ро до ћи до обр та и да ће „Пар ти зан“ ве ли чан стве но за вр ши ти се зо
ну, си гу ран сам ни ко

Ова се зо на ко шар ка шке Евро ли
ге пр ва је у ко јој на ша зе мља 
има два пред став ни ка. То је 

сво је вр сан успех, јер је пре се дан. По 
пр ви пут ће мо мо ћи да гле да мо 
европ ски ду ел „Пар ти за на“ и „Зве
зде“.

Ме ђу тим, мо ја по ми сао о чу ду пу ту
је што да ље у про шлост. Би ће да је и 
то као и мно го то га за бо ра вље но, а 
да ни је за слу же но. 

Ко шар ка шки клу бо ви у Ср би ји 90их 
го ди на про шлог ве ка играч ки су 
до бра но дру га чи је би ли кон ци пи ра ни. 
Ни су игра ли стран ци, нај бо љи клу бо
ви мо ра ли су да се осло не на соп

стве не по го не и са ми ства ра ју и ка ле 
сво је игра че. И по ред мно го скром ни
јих бу џе та, на ши клу бо ви из ла зи ли су 
на европ ску сце ну и по сти за ли успе
хе. Ста са ва ли су ре пре зен та тив ци 
Ју го сла ви је и на кон ста жа у до ма ћој 
ли ги оти сну ли би се у во де ће европ
ске клу бо ве. Га ји ли смо тех ни ча ре и 
ми сли о це ко шар ка шке игре, не атле
те и сна га то ре због че га ни смо би ли 
ин те ре сант ни НБА клу бо ви ма.

Леп ша се ко шар ка игра ла, ум је био 
пред вод ник на те ре ну, тех ни ка ле па 
за око пр ва је при вла чи ла по зор ност 
обич ном по сма тра чу. Би ло је на пре
тек ве штих аси сте на та и трој ка ша.

Као што је ре че но, ис кљу чи во до ма
ћи игра чи чи ни ли су ти мо ве и то је 
да ва ло ви ше дра жи це лој игри. Пра ви 
сми сао спор та и је сте по сти ћи ре зул
тат са соп стве ним по тен ци ја ли ма. 
Сми сао је ство ри ти игра ча и ство ри ти 
тим цр пе ћи ка па ци те те сво је омла
дин ске шко ле или ако ни шта, при вла
чи ти успе шне игра че са на шег под руч
ја и он да на пра ви ти успех. До ћи до 
бо га тог спон зо ра и по ку по ва ти игра че 
и та ко по бе ђи ва ти је ла ко, бо ље је ићи 
те жим и леп шим пу тем, јер не ма 
ни шта леп ше од та квог успе ха.

На ша ре пре зен та ци ја тих го ди на 
за у зи ма ла је ме сто на вр ху све та, 
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је ди но аме рич ки „дрим тим“ нам је 
био не над ма шан, ма шта ло се чак да 
уз ве ли ку до зу сре ће и до бар дан 
мо же мо и њи ма да до а ка мо. Ге не рал
но, спорт тих го ди на пре све га вр хун
ски спорт, био је успе шан и слу жио је 
за по нос на ро ду ко ји је пре жи вља вао 
у ту роб ном вре ме ну, док нас је свет 
ве ро ват но нај ви ше пре по зна вао по 
ко шар ци, ко ја се мо гла на зва ти си но
ни мом за ме да ље. Пра ви ло је би ло 
да на нај ве ћим так ми че њи ма ре пре
зен та ци ја бу де са чи ње на од игра ча из 
на шег пр вен ства. У ре пре зен та ци ји су 
има ли ме сто Дроб њак, То ма ше вић, 
Лу ков ски („Пар ти зан“), Ми лен ко То пић 
(„Зве зда“), Вла да Шће па но вић 
(„Бу дућ ност“). По сле то га, по ста ја ли 
су тра же ни у ре но ми ра ним европ ским 
клу бо ви ма за хва ља ју ћи ис тан ча ној 
ко шар ци ис пу ње ној до па дљи вом тех
ни ком и лу цид но шћу, јер су се и 
европ ски клу бо ви те ме љи ли на 
та квом сти лу до во де ћи тек мо жда 
ми ни ма лан број Аме ри ка на ца у сво је 
ти мо ве.

Све пред ста вље не окол но сти 
чи ни лу су ен ту зи ја зам игра ча и 
пу бли ке ве ћим чи ме се мо гао 

на док на ди ти ве чи ти нов ча ни не до ста
так у од но су на европ ске клу бо ве.

Ка да по ми слим на „Пар ти зан“ из 
ко шар ка шке се зо не 19971998, пр ва 
асо ци ја ци ја ко ја се бу ди је ал бум са 
сли чи ца ма игра ча про да ва них на ки о
сци ма у скло пу кин дер ја је та. Де ша ва
ло се то упра во у тој чу де сној се зо ни 
ко ја за слу жу је да јој се по све ти текст 
чи ме би се бар сим бо лич но отр гла од 
за бо ра ва. Про да ја сли чи ца де ша ва ла 
се у де лу так ми чар ске го ди не у ко јем 
је „Пар ти зан“ очај но ста јао и ка да се 
ни је ни у сну мо гло са ња ти ка ко ће се 
све слав но за вр ши ти.

Еки пу је пред во дио Му та Ни ко лић и 
ве зао осам уза стоп них по ра за у Евро
ли ги (та да се на зи ва ла Куп европ ских 
шам пи о на). По ред већ по ме ну тих 
Дроб ња ка, То ма ше ви ћа и Лу ков ског 
за Пар ти зан су игра ли Ра до ше вић, 
Ђо кић, Ха рис Бр кић, Чу бри ло, Ко при
ви ца, Вар да, До зет... Већ на ве де ни 
Му та Ни ко лић ни је мо гао ду го вре ме
на да по тре фи по бе ду у европ ском 
так ми че њу. Гу би ло се од „Кин де ра“ 
(да нас „Вир тус“), „Бар се ло не“, АЕКа, 
„Тим си сте ма“ (по зна ти ји као Фор ти ту
до Бо ло ња) и на кра ју и од за гре бач ке 
„Ци бо не“ и то оба пу та. У по за ма шно 
осе тљи ви јој кли ми и вре ли јим усло ви
ма не го да нас, игра не су две утак ми
це. Ни је то спре чи ло „Ци бо ну“ да 
по бе ди „Пар ти зан“ у Бе о гра ду, а за тим 
још убе дљи ви је у За гре бу. Ко је та да 
мо гао да оче ку је да ће уско ро до ћи до 
обр та и да ће „Пар ти зан“ ве ли чан
стве но за вр ши ти се зо ну, си гу ран сам 
ни ко.

До ла зи до сме не на клу пи и еки пу 
пре у зи ма Ми ло ван – Ки ме Бо го је вић, 
та да ма ло по знат иа ко је до вео Див ца 
у „Сло гу“ из Кра ље ва, док је да нас још 
ма ње по знат и по ред сен за ци је ко ју је 
те се зо не на пра вио. У пе ри о ду ње го

вог до ла ска, био је упи тан про ла зак 
груп не фа зе. „Пар ти зан“ се гр че ви то 
бо рио за че твр то ме сто ко је је во ди ло 
у осми ну фи на ла од укуп но шест 
ти мо ва у гру пи. Из бо ре но је че твр то 
ме сто уз до ста му ке по бе да ма над 
фа во ри зо ва ним АЕКом и „Тим си сте
мом“, оста вив ши та ко иза се бе тур ски 
„Ул кер“ и изра ел ски „Ха по ел“. Има ју ћи 
у ви ду све што се до та да до га ђа ло и 
то је био успех, а ка ко је у осми ни 
фи на ла че као бра ни лац ти ту ле европ
ског пр ва ка грч ки „Олим пи ја кос“ пред
во ђен Ду дом Ив ко ви ћем, „Пар ти зан“ 
је већ био пре жа љен. На ви ја чи као да 
су се за до во љи ли са мим пла сма ном у 
ели ми на ци о ни део так ми че ња.

Али, чу до, бо ље ре ћи чу да та да 
по чи њу. Не би спорт био то ли ко гле
дан да не пру жа мо гућ ност сла би ји ма 
да на пра ве под виг. По чео је „Пар ти
зан“ са под ви зи ма. „Ол мпи ај кос“ је 
по бе ђен у Ати ни. Не ве ри ца. Пр во ра
зред но из не на ђе ње. По сле то га по бе
ђен је и у Бе о гра ду и ели ми ни сан. 
Ни је но ви на да се ма ло ко то ме на дао.

Још се ма ње мо гло на да ти да у 
че тврт фи на лу мо же да бу де на пле ћа 
ба чен мо сков ски ЦСКА, на ро чи то ка да 
се по ми сли да су ра ни је из ба ци ли 
Бар се ло ну, чи је бо је је бра нио наш 
Са ле Ђор ђе вић.

Он да још јед но чу до.
Игра ло се на две до би је не, Пар ти

зан је иза шао као по бед ник 2:1 са две 
спек та ку лар не по бе де у па кле ном 
Пи о ни ру. За крат ко вре ме од си гур них 
гу бит ни ка и ре дов не му ште ри је до шло 
се до фај нал фо ра до нај бо ље че ти ри 
у Евро пи! Све се мо же ка да се ства ри 
по ста ве на сво је ме сто.

Ни је би ло нов ча них сред ста ва, ни је 
би ло стра на ца у ти му. Би ло је та лен
та, по све ће но сти, хте ња и ен ту зи ја
зма и уз све то мо гу ће је ви ну ти се до 
зве зда.

У по лу фи на лу „Пар ти зан“ је био 
иза зи вач у то вре ме нај ја чем и 
нај ску пљем европ ском ги ган ту 

ита ли јан ском „Кин де ру“. Као у фуд ба
лу, Ита ли ја ни су би ли ли де ри и у 
ко шар ка шкој клуп ској кон ку рен ци ји. 
„Кин дер“ је био про тив ник и у гру пи и 
ла ко по бе дио у обе утак ми це. Играо је 
он да за Ита ли ја не Пре драг Да ни ло
вић.

Ни је се мо гло про тив „Кин де ра“, али 
до та да је учи ње но и пре ви ше. Ни шта 
ни је мо гло да по му ти оду ше вље ње 
на ста ло пре то га. Оду ше вље ње 
не ствар ним пре о кре том на ста лим 
до ла ском Бо го је ви ћа на ме сто тре не
ра. На кра ју, „Пар ти зан“ је за вр шио на 
че твр том ме сту. До сег нут је успех ко ји 
усред се зо не ни нај лу ђи „гро бар“ ни је 
мо гао да на слу ти.

Го ди на ма по сле то га, на сту пи ла је 
ера Ду ле та Ву јо ше ви ћа и та ко ђе фај
нал фор Евро ли ге 2010. го ди не, по ти
снув ши та ко успех из 1998. го ди не. 

По треб но је под се ти ти се не че га 
што се не де ша ва че сто. Под се ћа ју ћи 
упра во на чу до, чи ни мо мо гу ћим да се 
оно још јед ном не ка да по но ви. 

ШАХИ СТИ ЊА ШК „СИР МИ УМ“ 
ОДБРА НИ ЛА ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН СКУ 
ШАХОВ СКУ ТИТУ ЛУ
Мари на Гај чин 
друга у Срби ји 

У сре ду, 14. децем бра у Баји ној 
Башти, завр ше но је Поје ди нач но сени
ор ско првен ство Срби је у шаху на коме 
је чла ни ца Шах клу ба „Сир ми ум“ Мари
на Гај чин осво ји ла дру го место и поно
ви ла успех из про шле годи не. Дру га 
пред став ни ца овог клу ба Јова на Ерић 
је завр ши ла на четвр тој пози ци ји и тиме 
зао кру жи ла доми на ци ју када се ради 
о резул та ти ма нашег клу ба и у 2022. 
годи ни.

Мари на и Јова на су стан дард не 
држав не репре зен та тив ке и веру је мо да 
ће у наред ној сезо ни ићи ка новим успе
си ма, тим ским и поје ди нач ним, кажу у 
митро вач ком клу бу.

ЏУДО
Успех џуди ста
„Сир ми у ма”

На међу на род ном џудо тур ни ру ,,Ока
ми опен“, које је у субо ту, 17. децем бра 
одр жан у  Новом Саду џуди сти „Сир
ми у ма“ пости гли су одлич не резул та
те. Лана Нова ко вић је осво ји ла злат ну 
меда љу. Маша Жива но вић осво ји ла je 
сре бр ну меда љу. Тео до ри Вука со вић 
при па ла је брон за, Луки Нова ко ви ћу 
сре бро, а Мла ден Мац ка нић осво јио је 
брон за ну меда љу.
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РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ – ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за ур ба ни зам и имо вин ско прав не по сло ве
На осно ву чла на  50. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник РС“, бр.72/09,81/09,64/10УС, 24/11, 121/12, 

42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.за кон, 9/2020 и 52/2021), чла на 55. Пра вил ни ка о 
са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња (“Сл. гла сник РС“, бр.32/2019)

оглашава

ЈАВ НИ УВИД
У НА ЦРТ ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ШИ МА НОВ ЦИ

За слу же но
Ар ген ти на игра нај бо љи фуд бал 

на све ту. И то је та ко. Све што 
смо у про те клих ме сец да на гле

да ли на Свет ском пр вен ству во ди ло је 
не ка ко ка то ме. Иа ко су ло ше по че ли, 
вре ме ном су ра сли и на кра ју из га зи ли 
сво је про тив ни ке у за вр шни ци.

До бро, ни је то баш та ко из гле да ло у 
фи на лу, ако узме мо у об зир уку пан 
ре зул тат, али ре ал но, од ва ли ли су 
Фран цу зе у од лу чу ју ћој утак ми ци.

Ни сам не ки љу би тељ Леа Ме си ја. И 
не сти дим се да ка жем то. Не во лим 
штре бе ре, ша блон и пред ви ди вост. А 
он је све то био чи та ву сво ју ка ри је ру. 
Као не ко ко во ли фуд бал, и спорт ге не
рал но, ви ше ме при вла че ли ко ви ко ји 
уме ју да за чи не сво ју ка ри је ру и уме ће 
на не ки не сва ки да шњи на чин.

Од ње га – са мо фуд бал. Ма ло је ако 
ме не не ко пи та. Дај ма ло не ке екс лу
зи ве, не ке ту че, скан да ла, не ког ви ца, 
не при зна те де це, па да ња у по нор па 
уз ди за ња... Од овог – ни шта. Рав на 
ли ни ја. Али ка ква.

Ма ли је обе ле жио фуд бал у зад њих 
20 го ди на и то је не што што се не мо же 
оспо ри ти. Ући ће у ана ле фуд бал ских 
уџ бе ни ка као ре ко ре дер у свим сег
мен ти ма игре ко ја до ми ни ра зе мљи
ном ку глом. За слу жио је „бо ги њу“ или 
ка ко се већ сад зо ве, и због то га је ово 
Свет ско пр вен ство спе ци фич но.

Има ли смо при ли ку да на де лу гле
да мо мај сто ра фуд бал ске игре ко ји је 
ви јао по след њу при ли ку да ста ви кру

ну на сво ју пре бо га ту ка ри је ру. И на 
кра ју је у то ме ус пео. Ни ма ње ни 
ви ше, не го у фи на лу у ко јем је па ло 
шест го ло ва, а пе на ли од лу чи ли 
по бед ни ка.

Што се ти че фи нал не утак ми це, 
ја сно је да је бо ља еки па по бе ди ла. 
Ар ген тин ци су има ли све кон це у сво

јим ру ка ма, али ка да са дру ге стра не 
има те та квог ван се риј ског игра ча 
ка кав је Ки ли јан Мба пе, ни кад не 
мо же те мир но да спа ва те. За ма ло да 
гаучоси про коц ка ју пред ност ко ју су 
има ли то ком чи та вог ме ча, али на кра
ју су би ли на гра ђе ни за све што су 

ура ди ли то ком овог Свет ског пр вен
ства.

Као што већ ре кох, ра сли су из утак
ми це у утак ми цу. Шо кан тан по раз од 
Са у диј ске Ара би је на са мом стар ту 
тур ни ра де ло вао је ви ше не го би зар
но. Шта се до го ди ло на том ме чу, са мо 
они зна ју. Али чи ње ни ца је да од та да 
по чи ње пла во – бе ла рап со ди ја ко је је 
до жи ве ла кул ми на ци ју у фи на лу. Јед
но став но, чи та ва еки па је де ло ва ла 
као до бро под ма за на ма ши на ко ја је 
мле ла сво је про тив ни ке.

Што се ти че оста лих ути са ка са 
Свет ског пр вен ства, сва ка ко 
да су Хр ва ти и Ма ро кан ци 

на пу ни ли но вин ске ступ це сво јим 
не ве ро ват ним успе хом и пла сма ном у 
по лу фи на ле. Ипак, чи ни ми се да су то 
би ле пре сла бе еки пе за за вр шни цу. 
Или да пре фор му ли шем – до сад не. 
Ни ко не же ли да гле да та кав фи ниш 
ова ко бит ног так ми че ња, не мој да се 
ла же мо. Све су то еки пе ко је би би ле 
за до вољ не не ком мр твом утак ми цом и 
про ла ском на пе на ле. Фа ли ле су 
се лек ци је Ен гле ске и Бра зи ла у за вр
шни ци. Ако се ја пи там. А не пи там се 
ни шта.

Све у све му, за слу же на ти ту ла 
Ар ген ти не и кру на на гла ву Ме си ја ко ји 
је ве ро ват но за вр шио сво ју ре пре зен
та тив ну ка ри је ру тро фе јом ко ји је нај
ви ше же лео. Срећ ни пен зи о нер ски 
да ни ца ре. За слу жио си ти ту лу, иа ко 
ми и ни си баш сим па ти чан. 

1. Јав ни увид у На црт  Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се
ља Ши ма нов ци, одр жа ће се од 21. де цем бра 2022.го ди
не  до 20. ја ну а ра 2023.го ди не.

2. На црт Пла на ге нерал не ре гу ла ци је на се ља Ши ма нов ци  
би ће из ло жен на јав ни увид сва ког рад ног да на од 9 до 
14 ча со ва у згра ди Оп шти не Пе ћин ци са ла Оп штин ског 
ве ћа у Пе ћин ци ма, ул. Сло бо да на Ба ји ћа бр.5. 

3. За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу вр ши ти 
јав ни увид у из ло жен На црт и до ста вља ти при мед бе и 

су ге сти је у пи са ном об ли ку  са на зна ком ``За Ко ми си ју 
за пла но ве оп шти не Пећинци``, за кључ но са 19. ја ну а
ром 2023.го ди не.

4. Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на 26. 
ја ну а ра 2023.го ди не са по чет ком у 13 ча со ва, у са ли 
Оп штин ског ве ћа, згра да Оп шти не у Пе ћин ци ма, ул. 
Сло бо да на Ба ји ћа бр. 5. Јав ној сед ни ци Ко ми си је мо гу 
при су ство ва ти ли ца ко ја су под не ла пи сме не при мед бе 
и су ге сти је у то ку јав ног уви да.

Има ли смо при ли ку да на 
де лу гле да мо мај сто ра 
фуд бал ске игре ко ји је 

ви јао по след њу при ли ку 
да ста ви кру ну на сво ју 
пре бо га ту ка ри је ру. И на 
кра ју је у то ме ус пео. Ни 

ма ње ни ви ше, не го у 
фи на лу у ко јем је па ло 
шест го ло ва, а пе на ли 
од лу чи ли по бед ни ка
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Одбојкашице „Инђије“ 
доживеле су још један пораз у 
утакмици 11. кола Супер лиге 
Србије која је одиграна у петак, 
16. децембра у Суботици. 
Ривалке су им биле одбојкашице 
„Спартака“ које су, у овом 
сусрету, биле фаворизована 
екипа. 

У првом сету било је доста 
резултатских преокрета, али је 
„Инђија“ на крају славила након 
тог дела игре са 25: 20. И у другом 
сету гостујуће одбојкашице 
имале су константно вођство које 
су на крају успеле да сачувају и 
да тај део заврше у своју корист, 
25: 22. Међутим, након вођства 
„Инђије“ од 19:13,  трећи сет ипак 
освајају одбојкашице „Спартака“ 
и то релативно сигурно. На крају 
тог дела игре било је 25:17.  
Инђинчанке су дуго и током 
четвртог сета биле сигурне и 
држале резултат у својим рукама. 
Ипак, домаћи тим захваљујући 
грешкама гостујуће екипе стиже 
до четири везане сет лопте. 
Искористиле су другу и тај део 

игре је завршен 25: 21, „Спартак“ 
долази до изједначења од 2: 2 
у сетовима. Пети сет одлучио 
је победника. Одбојкашице 
„Инђије“ дуго су водиле, али је 
екипа „Спартака“ оправдала 
епитет фаворизованог тима у 
овом мечу 11. кола Супер лиге 
Србије и славила са 15:11, 
односно 3:2 у сетовима. 

Најефикаснија у тиму 
„Спартака“ била је Нина Коцић са 
33 поена, а у гостујућем Теодора 
Исаиловић са постигнутих 30 
поена. 

Тренер ОК „Инђија“ Никола 
Јерковић истакао је након 
сусрета да је тежак распоред 
утицао на самопоуздање његове 
екипе.

– Тежак распоред на почетку 
и лош старт утицали су на то 
да изгубимо самопоуздање што 
нас прати кроз целу полусезону. 
Поновио нам се исти сценарио 
као и на неким претходним 
утакмицама у којима смо 
поражени након добијена прва 
два сета истакао је Јерковић.
 М.Ђ.

ОДБОЈКА

Одбојкашице 
„Инђије“ поражене 
у Суботици

ГЖОК „Срем“: Гра бић, Гаће
ша, Сарић, Дап че вић, Јова но
вић, Сте ва но вић, Егић, Стан
ко вић, Дра шко вић, Антић, 
Жива но вић, тре нер Нико ла 
Каприц

ОК „Омла ди нац“: Ваја гић, 
Кесер, Шућу ро вић, Цвет ко
вић, Кујун џић, Јев тић, Лазо вић, 
Куки ло, Кло пић, Стје по вић, 
Марин ко вић, тре нер Мар ко 
Нико лић 

„Срем“ је наста вио сери ју 
успе ха. Пошто је у про шлом 
колу у Инђи ји савла да на еки
па ОК „Инђи је“, „Сре ми це“ су 
у новом срем ском дер би ју три
јум фо ва ле над еки пом „Омла
дин ца“ из Нових Бано ва ца. 
Тре нер Каприц се овај пут 
опре де лио за поста ву  Гра бић, 
Дра шко вић, Сарић, Жива но
вић, Јова но вић и Сте ва но вић. 
Већ од самог почет ка, „Срем“ 
је оства рио пред ност на мре жи 
где је одлич но игра ла Жива
но вић. С дру ге стра не, тре нер 
„Омла дин ца“ Мар ко Нико лић 
нај ви ше се уздао у напад са 
пози ци је при ма ча и Уну Ваја
гић. Пошто су игра чи це „Сре
ма“ без мно го про бле ма доби ле 
први сет, чини ло се да ће у том 
рит му наста ви ти. Већ на почет
ку дру гог сета дола зи до пре о
кре та. „Омла ди нац“ је захва
љу ју ћи  нај ви ше одлич ним 
сме че ви ма Уне Ваја гић напра

вио почет ну раз ли ку 8:2. Тада 
се „Срем“ поно во буди и сти же 
до 10:10. Потом се обе еки пе 
боре за сва ки поен сме њу ју ћи 
се у вођ ству до резул та та 23:23 
да би прво Сарић одлич ним 
сме чом, а потом и Жива но вић 
ас сер ви сом доне ле дру ги сет 
„Сре му“. У тре ћем сету неиз ве
сно је било до резул та та 10:10 
када се „Срем“ поно во одва
ја на неко ли ко пое на раз ли ке 
које је одр жао до кра ја сета за 
конач них 3:0. „Срем“ је у овом 
мечу пока зао да је боља еки
па од „Омла дин ца“, који, тако
ђе, може бити задо во љан јер је 
пока зао солид ну игру и сав рас
кош сво јих тален то ва них игра
чи ца на првом месту Ваја гић и 
Цвет ко вић. Код Митров чан ки је 
убе дљи во нај бо љу игру пру жи
ла Мили ца Жива но вић.

Овим колом је завр шен први 
део так ми че ња у Одбој ка шкој 
супер лиги Срби је, али ће се 
сле де ће неде ље игра ти и прво 
коло из дру гог дела так ми че ња 
због оба ве за неко ли ко наших 
клу бо ва и репре зен та ци је на 
про ле ће.

„Срем“, који се учвр стио на 
сед мом месту се саста је са 
лиде ром шам пи о на та „Једин
ством“ из Ста ре Пазо ве, а 
„Омла ди нац“ који је тре нут
но десе ти госту је „Спар та ку“ у 
Субо ти ци.

ГЖОК „Срем 2“: Бабаљ, 
Суче вић, Пан те лић, Ћуто
вић, Стан ко вић, Сми ља нић, 
Рољић, Васи лић, Ива нић, 
Шко рић А.Тре нер Нико ла 
Каприц.

ОК „Пано ни ја“: Бада њац, 
Кол бас, Мај кић, Ћур ко вић, 
Кир тић, Ман дић, Уба вић Н, 
Сми ља нић, Ћули брк. Тре нер 
Дар ко Фили паш.

Одбој ка ши це мла де еки пе 
„Сре ма“ оди гра ле су про те
клог викен да сја ну утак ми цу 
про тив, до овог меча непо бе
ђе ног лиде ра на табе ли Дру ге 
одбој ка шке лиге север, еки пе 
„Пано ни је“ из Бач ке Палан
ке. Тре нер „Сре ма“ Нико ла 
Каприц је пове ре ње ука зао 
нај та лен то ва ни јим мла дим 
игра чи ца ма од којих се оче ку је 
да у ско ри је вре ме заи гра ју за 

први тим. Овим мла де игра чи
це пред во ди ла је иску сна Ања 
Шко рић, која је еки пи дава ла 
потреб ну енер ги ју. У сва три 
сета еки па „Сре ма“ је успе ва ла 
да оства ри вођ ство и задр жи 
га до завр шни це. „Пано ни ја“ 
је кон стант но успе ва ла да се 
при бли жи на мини мал ну раз
ли ку, али ни у јед ном момен
ту није пре о кре ну ла резул тат.  
Наро чи то је узбу дљив био 
први сет који је „Срем“ добио 
на раз ли ку после вели ке неиз
ве сно сти 32:30. У дома ћој еки
пи се посеб но иста кла Мари ја 
Бабаљ.  Код гошћи је нај у бо ји
ти ја била нека да шња „Сре мо
ва“ игра чи ца Нина Уба вић. 

Сле де ће неде ље у послед
њем колу јесе њег дела првен
ства Одбој ка ши це „Сре ма“ 
госту ју еки пи из Вршца.

СУПЕР ЛИ ГА ЗА ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ 

Побе да одбој ка ши ца 
„Сре ма“ 

ДРУ ГА ОДБОЈ КА ШКА РЕПУ БЛИЧ КА ЛИГА 
СЕВЕР

Митров чан ке 
боље од 
лиде ра из Палан кеГЖОК „Срем“ Срем ска Митро ви ца

 ОК „Омла ди нац“ Нови Банов ци
3:0 (25:20, 25:23, 25:21) ГЖОК „Срем 2“ Срем ска Митро ви ца

– ОК „Пано ни ја“ Бач ка Палан ка
3:0 (32:30, 25:23, 25:20) 

ЖРК „Меди ци нар“ Шабац
– ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја 29:29 (12:15)

Шабач ки „Меди ци нар“ и 
инђиј ски „Желе зни чар“ поде
ли ли су бодо ве у утак ми ци 11. 
кола АРКУС лиге Срби је која је 
оди гра на у субо ту, 17. децем
бра, у Спорт ској дво ра ни „Зор
ка“ у Шап цу.  

Еки па из Инђи је доста је ква
ли тет ни ја, али тре нут на пози
ци ја на табе ли не иде у при лог 
томе, јер се након овог реми ја 
„Желе зни чар“ нала зи на сед
мој пози ци ји са све га осам 
бодо ва. Ипак, њихо ва фор ма 
је у успо ну што су пока за ле на 
сусре ту у Шап цу. 

ЖРК „Меди ци нар“ био је 
нешто бољи у првој четвр ти
ни утак ми це, када су дома ће 
руко ме та ши це кон тро ли са ле 
игру и резул тат. Ипак, сери ја 
од 4:0 гошћа ма је обез бе ди ла 
три гола пред но сти и кон тро лу 
деша ва ња. Има ле су руко ме
та ши це „Желе зни ча ра“ и плус 
пет у јед ном тре нут ку, али у 
послед њих 15 мину та овог 
сусре та дома ће игра ју одлич
но и пред сам крај меча пости
жу два гола за изјед на че ње и 
конач них 25:25. 

 М.Ђ.

Акту ел ним
шам пи он ка ма
бод у Шап цу



42 21. DECEMBAR 2022.  M NOVINE СПОРТ

ЛСК И ЛСКОВЦИ: ОТРГ НУ ТО ОД ЗАБО РА ВА – БОЖА ВУКО ЛИЋ

То су ствар но биле годи не ...
Иако је по кон сти ту ци ји био танак, висок и наиз глед нека ко крх ке гра ђе, Вуко лић је 

играо при лич но оштро, и био је оно што се данас зове „моде ран бек“ који истр ча ва, 
цен три ра и тако пра ви „вишак“

Већ са 1617 годи на Божа Вуко лић 
(60) је заи грао за први тим ЛСКа. Било 
је то у Ири гу, и како сам каже, била је 
то изу зет на част. Игра ти са Пани ћем, 
Момом Дро ни ћем, Бошком Лаза ре
ви ћем, Дра га ном Вет ми ћем, Томом 
Дивља ком, Вла дом Мал ба ши ћем, Иви
цом Гом ба ром, Бог да ном Пре це пом, 
Дра га ном Јова но ви ћем и оста лим ЛСК
овим прво тим ци ма, који су обе ле жи ли 
целу јед ну епо ху лаћа рач ког клу ба, за 
мла дог игра ча какав је у то вре ме био, 
пред ста вља ло је и иза зов и при ви ле ги
ју.

Два на ест годи на је Божа Вуко лић био 
стан дард ни ЛСКов бек. Играч ку кари
је ру је завр шио 1990. годи не, а годи не 
про ве де не у ЛСКу пам ти као злат не. 

– Било је то див но вре ме, а ми смо 
били ствар но добра еки па. И на тере ну 
и ван њега. Бран ко Хер цег Масак је био 
тре нер када сам ја заи грао за први тим, 
са неких 1617 годи на. После мене су 
дошли Горан Ста нић, Јови ца Поло ви на, 
Жељ ко Шеик Сиба, Милан Бабић, Пре
драг Пејо вић, Мир ко Дра ги шић, и оста
ли мла ђи игра чи. Пам тим то вре ме не 
само по ЛСКовим добрим резул та ти ма 
и игра ма, већ и по вели ком дру гар ству 
које је вла да ло међу нама. Тада шњи 
пред сед ник клу ба Бошко Нин ко вић је 
пра вио нај бо љу атмос фе ру. Вече ра 
за игра че била је орга ни зо ва на сва ког 
пет ка, и сва ке неде ље после утак ми
це, без обзи ра на то да ли смо игра ли 
у гости ма или код куће. Мно ги од нас 

СА СИНОМ И КУМОМ: Милош Вуко лић, Бошко Лаза ре вић и Божа Вуко лић

ПОСЛЕ ПОБЕ ДЕ: Дра ги ша Панић, Божа Вуко лић, Дра ган Јова но вић, Милу тин Дро нић Кеза, Пре драг Мар ко вић Цука,
Иви ца Гом бар, Мома Дро нић, Вла да Мал ба шић, Лазар Лале Вуле тић и Јови ца Јоја Дро бац 
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никад нису ни тежи ли да иду из ЛСКа. 
Било је игра ча који су мало одла зи ли у 
„Срем“, али су се вра ћа ли, при ча Божа 
Вуко лић.  

Атмос фе ра у клу бу тих осам де се тих 
годи на је била увек изу зет на, а изу зе тан 
је био и ЛСК. 

– То су ствар но биле годи не, то дру
же ње је непо но вљи во, као и то вре ме. 
Годи на ма смо одла зи ли на при пре ме 
у Меду лин, Макар ску, Ига ло, Лежи
мир. Било је ту сва ко ја ких дого дов
шит на, били смо мла ди... Нај леп ше је 
био у Меду ли ну, тамо смо ишли пет  

шест годи на. Нај за ни мљи ви је је било у 
Лежи ми ру, јер нас је Гој ко Петро по љац 
Ђуса тада терао као бог ђаво ла. Није 
било ста за, ми смо трча ли по кана ли
ма, он нас гур не у шибље, не можеш 
да иза ђеш из шибља. Али, ништа 
нам није било тешко... Били смо мно
го добра еки па. Кад је „Срем“ испао из 
вишег ран га и играо са нама, то је био 
јако добар дер би. „Срем“ је имао добре 
игра че, гене ра ци ја Раде та Ива но ви ћа, 
који је био не само нај бо љи играч него и 
нај бо љи човек. Био је ту и Мика Патак, 
Мита Нин ко вић, али и тако јак „Срем“ 

ми смо побе ђи ва ли, сећа се Божа тог 
вре ме на када се фуд бал углав ном 
играо из љуба ви пре ма самој игри. 

Вре ме на су била дру га чи ја, сигур ни
ја, а клуб је водио бри гу о сво јим игра
чи ма.

– У Новом Саду смо игра ли тур нир 
у малом фуд ба лу и сећам се да смо 
у пау зи седе ли Панић, Бошко Лаза
ре вић, Вла да Мал ба шић, Сло бо дан 
Јова но вић Лелин, ја ... И при шао нам је 
нека да шњи играч „Вој во ди не“ и „Новог 
Сада“ Зоран Чолак, питао нас коли ко 
смо пла ће ни. Био је зачу ђен када смо 
му рекли да ми нисмо доби ја ли нов це. 
Исти не ради морам рећи да се, упр
кос томе што нисмо доби ја ли пре ми је, 

Са Маринком Плавшићем је две године водио школу фудбала

ПРИ ПРЕ МЕ У ЛЕЖИ МИ РУ 1982. ГОДИ НЕ:
Божа Вуко лић, Воја Дивљак и Јови ца Дро бац Јоја

Тати ним сто па ма
Божин син Милош је још као дечак 

кре нуо тати ним сто па ма. Божа му је 
био први тре нер. Међу тим, зани мљи во 
је да је и ћер ка Јова на као девој чи ца 
тако ђе тре ни ра ла фуд бал.

– Јова на је била боља од Милош, 
кроз смех при ча Божа, Тада је еко ном 
у клу бу била мама Гора на Ста ни ћа, 
и Јова на дође код ње у свла чи о ни цу, 
поски да мин ђу ше, обу че се, већ је била 
оши ша на на крат ко ... Била је једи на 
девој чи ца сме је се Божа и дода је да 
Јова на није дуго тре ни ра ла, брзо је 
пре ки ну ла. 

– Милош је играо фуд бал чим је про
хо дао. Ја сам га увек водио на утак ми
це. Тре нут но игра у Голу бин ци ма, био 
је у ЛСКу, Ерде ви ку, Диво шу, у „Под
ри њу“. Нај ви ше је играо у ново сад
ском „Индек су“ док је сту ди рао. Игра 
на пози ци ји бека и што пе ра и добар је 
играч, при ча Божа и дода је да је као 
отац сре ћан што су он и супру га Љуби
ца децу изве ли на пра ви пут и што су и 
Јова на и Милош изра сли у добре људе.
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клуб бри нуо о сва ком игра чу, и што се 
тиче запо сле ња, помо ћи при ли ком пра
вље ња куће, и све га дру гог.  Тада нас 
је Бошко Нин ко вић све запо шља вао. 
Хте ли су мно ги да игра ју за ЛСК само 
да би доби ли посао, али ући у ЛСК није 
било ни лако. Дола зи ли су са стра не, 
оди гра ју полу се зо ну и оду, ваљ да се то 
нека ко потре фи ло да нас десе так буде
мо стал но у клу бу. Ми смо могли ради ти 
где смо хте ли. Почео сам да радим на 
Дрв ном ком би на ту 1983. годи не. Са јед
ним дру га ром са посла сам са раз го ва
рао и он ми каже да је иза шао кон курс 
у „Југо тех ни ци“. То је била сло ве нач ка 
фир ма која је има ла пред став ни штво 
код нас, у то вре ме јако добра. Сутра
дан назо вем Бошка, а он пита хоћеш 
да радиш, рекох хоћу и то је било завр
ше но. Мла ђи игра чи, који су дола зи ли 
после наше гене ра ци је, поче ли су да 
тра же нов це, али и то је било сасвим 
разу мљи во. Ми смо има ли посао и 
добре пла те, а они су тек почи ња ли. К’о 
сад да гле дам Вла ду Мал ба ши ћа који 
је устао и рекао: „Овде нова ца нема“, 
сећа се Божа.

При чу о сво јим дани ма у ЛСКу Божа 
наста вља ево ци ра њем успо ме на на 
тре не ре са који ма је радио. А ту посеб
но место зау зи ма ју Бран ко Хер цег и 
Гој ко Петро по љац. Сећа се и Ђор ђа 
Милан ко ви ћа, Миле та Вуле ти ћа, Миро
сла ва Бала шћа ка.

– Сва ки тре нер је имао свој стил и 
метод рада. Бран ко Хер цег нас је нај
ви ше терао да ради мо, а код Гој ка 
Петро пољ ца Ђусе смо нај ви ше трча ли. 
Ми смо сва ког пет ка на тре нин гу игра
ли утак ми цу одбра на про тив нава ле. 
И то је било баш жесто ко, али гле да ли 
смо да се не повре ди мо међу собом. И 
про тив под млат ка смо игра ли, али ком
би но ва но, нава ла под млат ка и одбра на 
првог тима про тив одбра не под млат ка 
и нава ле првог тима. Ђуса нам је при
чао како је њега, док је играо фуд бал, 
тре ни рао покој ни Аца Клич ко вић. Аца 
лег не на терен, подлак ти се, и докле 
год га не забо ле лак то ви игра чи трче 
око игра ли шта. Исто тако је и он нас 
терао да трчи мо и онда ми њега после 
не знам коли ко оптр ча них кру го ва пита
мо: „Ђуса, кад ће тебе лак то ви забо ле

ти?“, кроз смех при ча Божа.
Иако је по кон сти ту ци ји био танак, 

висок и нека ко крх ке гра ђе, Вуко лић 
је играо при лич но оштро, и био је оно 
што се данас зове „моде ран бек“ То 
је још пре више од 30 годи на од ЛСК
ових беко ва тра жио Бран ко Хер цег, да 
истра ча ва ју и цен три ра ју. 

– Ако бек не истр чи три – чети ри пута 
и не цен три ра то није пра ви бек. Бек 
мора да истр ча ва и цен три ра и тако 
пра ви „вишак“, каже дуго го ди шњи ЛСК
ов бек. 

Дру гар ства са ЛСКовог тере на пре
ли ла су се и у живот ван тере на. Наста
ла су и опста ла мно га при ја тељ ства 
и кум ства, везе које ни деце ни је нису 
поки да ле.

– Нај бо љи друг ми је сва ка ко био 
Бошко Лаза ре вић. Касни је смо се 
и оку ми ли, али добар сам био и са 
Момом Дро ни ћем, Вла дом Мал ба ши
ћем. Вла да је био јако добар играч, 
чврст, ниси му могао ника ко при ћи. Он 
је био ста ри ји од мене неко ли ко годи
на, био је кошчат, тук`о је и лак том, и 
рука ма и нога ма.  Доду ше, и ја сам био 
мало жешћи, а он мени јед ном при ли
ком каже: „Мали, јеси ли ти нор ма лан, 
уби ћеш ме“. Тешко га је било чува ти, 
као и Иви цу Гом ба ра и Ста ни ћа. Они 
су били неве ро ват ни. Било је ствар но 
добрих игра ча у то вре ме, прво кла сних. 
Писа ли сте о томе како је Милан Бабић 
дао гол у Бач ком Јар ку са 45 мета ра. 
Слич не голо ве је давао и Јови ца Дро
бац Јоја. Сећам се таквог јед ног гола 
у Инђи ји. Јоја није гађао, њему Ђуса 
каже, ста виш лоп ту и тамо ти је гол ман, 
уда риш што јаче и то ти је 90 посто гол. 
Дро бац је имао је тако стра шан уда рац 
да игра чи нису сме ли да ста ну у живи 

ВЕТЕ РА НИ ЛСКа: Сто је – Сава Анто нић, Дра ги ша Панић, Сло бо дан Нин ко вић, Рај ко Нин ко вић, Милу тин Дро нић,
Душко Васи ље вић, Божа Вуко лић, Небој ша Секу лић, Бошко Ком не но вић (Ћира поштар), Бра не Тре бо вац,
Пера Цуца нић, Мили вој Покра јац Пино ја. Чуче – Гој ко Врсај ко вић Пика, Бошко Лаза ре вић, Дра ган Вет мић,
Рат ко Дураћ, Раден ко Мија то вић, Иви ца Гом бар, Марин ко Плав шић, Сини ша Вуга, Иви ца Симе у но вић Луја.

Ја бих Пејо ви ћа
сутра ста вио за тре не ра

Сма трам да нас је Бран ко Хер цег нај
ви ше нау чио, и после њега Миро слав 
Бала шћак. Али, нико од моје гене ра
ци је неће рећи ништа лоше ни за јед
ног тре не ра. Хер цег је радио са нама 
поје ди нач но и што смо нау чи ли, нау чи
ли смо од њега. Имао је дара да сво
је зна ње пре не се дру ги ма. Истог тог 
дара има и Пре драг Пејо вић, који је 

био један од нај бо љих фуд ба ле ра, не 
само сво је гене ра ци је. Сто пута сам им 
пред ла гао да Пејо вић ста ве за тре не
ра ЛСКа, он зна да пока же и пре не се 
зна ње исто као што је Хер цег знао. Ја 
бих Пејо ви ћа сутра ста вио за тре не ра, 
јер је био међу нај бо љи ма. Где год да 
си га ста вио он је добро играо, а има и 
педа го шког дара.
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зид, скла ња ли су се коли ко је јако шути
рао. Са гол ма ном Дра ги шом Пани ћем 
је исто било дога ђа ја. Био је ствар но 
одли чан гол ман. Некад смо и касни ли 
зато што он није дошао са њиве, јер 
је вршио, ишли смо по њега на њиву 
директ но... Или смо га чека ли, а он 
трчи пра во са њиве на утак ми цу. Био 
је леген да, наста вља сво ју при чу Божа 
Вуко лић сећа њем на чуве ног ЛСКовог 
гол ма на.

Осам де се те годи не су ина че, биле 
по све му без бри жне годи не. Нека ко се 
живе ло опу ште но, упр кос чиње ни ци да 
су и онда вла да ле нека кве „кри зе“, али 
ништа што би се могло упо ре ди ти са 
дана шњим вре ме ном. Било је нов ца за 
ква ли тет не при пре ме, за добру спорт

ску опре му, за дру штве ни живот.
– Годи на ма смо ишли на при пре ме у 

Меду лин. Из Меду ли на носим нај леп
ше успо ме не. Зна ли смо, чим сед не мо 
у ауто бус, од Митро ви це до Меду ли на 
да игра мо рауб. Обич но смо игра ли 
Иви ца Гом бар, Дра ган Јова но вић, Вла
да Мал ба шић и ја. Било је ту сва ка квих 
деша ва ња, и оних што нису за нови не 
... Јед на од леп ших дру же ња су била 
и на сео ским сла ва ма. Нико сем нас 
и „Сре ма“ није могао ићи на сла ве да 
игра при ја тељ ске утак ми це. Оба ве зне 
су биле вече ре, музи ка, а ми смо бира
ли смо где ћемо ићи, нисмо хте ли ни у 
сва ко село да иде мо, каже Божа. 

Зна ло је то да буде и мало незгод но, 
ако дома ћи ни поку ша ју да фру стра ци ју 
што су сла би ји изра зе на неџен тлмен
ски начин. Божа се сећа дога ђа ја из 
Рав ња.

– Сећам се сла ве у Рав њу, ту је раз
глас, музи ка, вијо ре се заста ве.  Ми смо 
били доста јача еки па, а око тере на је 
била поста ље на само жица. Публи ка 
сто ји уз ту жицу, и то јако бли зу, и сви 
углав ном пију пиво. А пиво све у ста кле
ним фла ша ма. И ми води мо и види мо 
да је публи ка неза до вољ на што њихо
ви губе, а држе те фла ше у рука ма... 
Све сни ситу а ци је, да смо мно го бољи, 
да дома ћи ни губе, али да смо на њихо
вом тере ну, пола ко смо се ску пља ли ка 
сре ди ни тере на, нико није смео да трчи 
поред аут лини је, пре при ча ва јед ну од 
комич них ситу а ци ја Божа Вуко лић.

После завр ше не играч ке кари је ре 
у првом тиму ЛСКа, Божа Вуко лић је 
десе так годи на играо и за вете ра не.

– Били смо ствар но добри. Покра јац 
је био тре нер, а леген да Гој ко Врсај ко

вић Пика је све утак ми це оди грао са 
нама. У тој нашој лиги биле су три еки пе 
из Шапац, шид ски „Рад нич ки“, митро
вач ки „Рад нич ки“, „Срем“, „Под ри ње“, 
„Јадран“ из  Голу би на ца, Куку јев ци, 
Зми њак. Увек смо били међу прве три 
 чети ри еки пе. Зајед нич ка вече ра на 
кра ју сезо не увек је била у вели кој сали 
„1. новем бра“, тада бисмо поде ли ли 
пеха ре, при зна ња, зна ло је ту да буде 
и више сто ти на људи. Играо сам у вете
ра ни ма до сво је 50 годи не, завр ша ва 
сво ју при чу Божа Вуко лић, нека да шњи 
стан дард ни леви бек ЛСКа.  

 Све тла на Ћосић

Сими кић
Ста но је
играч утак ми це

На јед ним при пре ма ма, не сећам се 
тач но која је то годи на била, игра ли 
смо при ја тељ ску утак ми цу про тив бео
град ског „Рада“. Они су тад били Прва 
лига, водио их је Љуп ко Петро вић. То 
је јед на од оних епи зо да које се никад 
не забо ра вља ју. Било је више тере на, а 
Дра ги шу Пани ћа пре ва ри Мома Дро нић 
и каже му да се игра на неком погре
шном тере ну. Панић оде тамо, а тамо 
нема нико га. Утак ми ца поче ла, Панић 
зака снио, бра ни Сими кић. Изгу би мо ми 
9:1. И сад про гла ша ва се играч утак ми
це, а то је Ста но је Сими кић, наш гол
ман, кроз смех при ча Божа.  

О поли ва њу
и диза њу

Нисам током кари је ре имао нијед
не озбиљ ни је повре де. Иако сам играо 
доста гру бо. Били смо оштри, то је било 
стра шно. Мома Дро нић, Марин ко Дивљак 
и ја, баш смо игра ли гру бо. Мислим да је 
Мома био још гру бљи од мене. О Марин
ку да не при чам. Добро су раз ми шља ли 
сви кад дола зе у Лаћа рак како ће про ћи... 
Сетио сам се тога кад сам читао текст о 
Гора ну Ста ни ћу у ком је при чао како су 
њега „поли ва ли“ про тив нич ки беко ви. 
И ми смо „поли ва ли“. Сећам се да сам 
„поло мио“ неког Или ћа који је  играо за 
„Срем“. Игра ли смо неку куп утак ми цу, 
мислим на игра ли шту митро вач ког „Рад
нич ког“. Почео он да ме дри бла, и про ву
че ми лоп ту кроз ноге и каже: „Ди ћеш, 
мај му не“? Ја га саче кам, и „диг’о“ сам га 
да је одмах иза шао напо ље. Нисам му 
ништа поло мио, али сам га „дигао“... 

Он је био груб,
а ми још гру бљи

Игра ли смо у Бео чи ну са „Цемен
том“ и Веља Зарић је био резер вни 
гол ман. И сад, кажу њему, нећеш 
бра ни ти, бра ни ће Панић, што се и 
оче ки ва ло. Зарић оде у кафић да се 
мало „осве жи“, јер шта има везе, сва
ка ко неће бра ни ти. Међу тим, кад је 
утак ми ца тре ба ла да поч не, Панић 
каже, ја не могу, ја сам повре ђен. А 
Зарић већ добро „осве жен“ не може 
да сто ји на нога ма, али је морао да 
бра ни. И изгу би мо ми 4:1. Тада смо 
се добро поко шка ли са „Цемен том“. 
Један брка је играо халф, а ми га у 
Лаћар ку тукли, уби ја ли... Он је био 
груб, а ми још гру бљи. Био је јачи и 
круп ни ји од мене. И опсу је он мени 
мај ку и каже: „Тамо си ме тукао, сад 
ћеш да видиш, сад си на нашем тере
ну“. А ја њему кажем: „И овде ћу те 
тући“. А Бане Мило је вић ско чи и уле
ти у терен, и дрек не: „Јеси ти нор
ма лан... видиш коли ки је?“ У ства ри, 
никад се нисам поту као. Било је гру
бих стар то ва, али није било туче. У 
Бач ком Јар ку је исто зна ло да буде 
густо. Три би не су биле два метра од 
тере на, и ту је било ствар но стра
шно, као и у Бео чи ну.

СА ЈЕД НОГ ОД ТУР НИ РА У МАЛОМ ФУД БА ЛУ: Сто је – Мома Дро нић,
Воја Дивљак, Дра ган Бабић, Тома Дивљак. Чуче – Божа Вуко лић,
Бра не Тре бо вац и Ран ко Бабић Тапа.
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Пр ва срп ска
фе ми нист ки ња Пише:

 др Сне жа на Булат

СРП СКЕ СПИ СА ТЕ ЉИ ЦЕ (4) – ДРА ГА ДЕ ЈА НО ВИЋ

Дра га Де ја но вић, ро ђе на је у Ста рој 
Ка њи жи, 1840. го ди не, у углед ној 
ку ћи адво ка та Жи во ји на Ди ми три је

ви ћа. По че так обра зо ва ња мла де Дра ге, 
ве зу је се за ин сти тут Вин чи ков у Те ми
шва ру. Ме ђу тим, због крх ког здра вља, у 
три на е стој го ди ни би ва при ну ђе на да се 
вра ти ро ди те љи ма. Го ди не 1961. Дра га 
по ста је су пру га учи те ља Ми ха и ла 
Дејановићa. Но, због оштрих не су гла си
ца са све кр вом, на пу шта су пру га на кон 
све га не ко ли ко не де ља. 

Ни тре на Дра га ни је жа ли ла. Спа ко ва
ла је пр тљаг и од лу чи ла да на ста ви шко
ло ва ње у Пе шти. Од ла зак у Пе шту пред
ста вља зна чај ну пре крет ни цу у ње ном 
жи во ту. Дра га ће у Пе шти упо зна ти осни
ва че и чла но ве Ује ди ње не омла ди не 
срп ске, а не ду го за тим, по ста ће њен 
члан. Ује ди ње на омла ди на срп ска, на и
ме, има ла је за циљ пр о све ћи ва ње Ср ба 
кр оз раз вој кул ту ре и обра зо ва ње. 
До вољ но је ре ћи да је Дра га при па да ла 
та квој орга ни за ци ји у окви ру ко је је ста
са ло ви ше пи са ца, ко ји чи не је згро срп
ског ро ман ти зма: Јо ван Илић, Јо ван 
Јо ва но вић Змај, Ђу ра Јак шић, Ла за 
Ко стић, Сто јан Но ва ко вић, Ми ли ца Сто
ја ди но вић Срп ки ња, Јо ван Сун де чић, 
Ми ло рад П. Шап ча нин, Јо ван Гр чић  
Ми лен ко, Ми лан Ку јун цић, Ко ста Ру ва
рац и дру ги. Ова мла да же на би ла је 
остра шће ни за го вор ник жен ске рав но
прав но сти. Гр че ви то се бо ри ла и за ла га
ла за нео п ход ност обра зо ва ња жен ске 
де це и њи хо ву еко ном ску са мо стал ност. 
Ње на пре да ва ња су се углав ном за сни
ва ла на кри ти ци срп ских же на због 
па сив но сти, не за ин те ре со ва но сти и 
по кор но сти. Тек сто ви и пре да ва ња ко ји
ма се за ла га ла за бу ђе ње срп ских же на, 
штам па ни су у „Ма ти ци“и„Мла дој Ср ба
ди ји“.

Дра га Де ја но вић, би ла је и глу ми ца, 
но, ње на глу мач ка ка ри је ра оста је не за
па же на. На да ска ма ко је жи вот зна че, 
за и гра ла је 27. ав гу ста 1862. го ди не у 
уло зи Рок сан де Ду ка ти ће ве у Бе не дик
со вом де лу ДокторЗољић. По сле го ди
ну да на пре ла зи у Бе о град, у На род но 
по зо ри ште. На жа лост, у Бе о гра ду ће 
ви ше пре во ди ти тек сто ве са не мач ког, но 
што ће игра ти. На кон цу, од лу чу је се за 
пр о свет ну стру ку и по ла же учи тељ ски 
ис пит. Љу бав је вра ћа у Бе чеј, 1865. ка да 

пру жа ру ку по ми ре ња сво ме су пру гу.
Све стра на Дра га, ипак је нај ве шти ја 

би ла у пи са њу по е зи је. Пр ве пе сме 
штам па ла је у „Да ни ци“, а ка сни је и у 
„За ста ви“, „Ја во ру“ и др. Ро до љу би вом 
по е зи јом же ле ла је да „пр о бу ди на род ну 
са мо свест“.  Ње них 45 пе са ма об ја вље
не су 1869. го ди не, под за јед нич ким 
на зи вом СписиДрагеДејановић. По крај 
Списа, на пи са ла је и при по вет ку Свеће
никууМарлаку, за тим дра му ДеобаЈак
шића, рас пра ву о хи ги је ни Мати и не ко
ли ко не до вр ше них пр о зних де ла и пе са
ма.

Чи ни се да љу бав на по е зи ја Дра ги 
Де ја но вић до но си нај ве ћу сла ву. Као што 
Па вло вић ка же ова пе сни ки ња „от кри ва 
сво ја чув ства са отво ре но шћу ко ја је нео
бич на за на шу же ну оног вре ме на. Она 
го во ри не по сред но о сво јој љу бав ној 
жуд њи, опе ва те ле сне ча ри му шкар ца, 
по пут не ке же не на шег до ба...“ Јед на од 
нај по зна ти јих, те и да нас по пу лар на, 
је сте пе сма Не знам зна ли, по зна та и 
под на зи вом Једномомчецрнаока:

Јед но мом че цр на ока 
на у сни ца ма ли, 
до па ло се ср цу мо ме, 
ал’ он — не знам, зна ли ли! 

До ђе к’ ме ни, по гле да ме, 
по гле ди му ва ли, 
раз дро би се ср це мо је 
ал’ он — не знам, зна ли! 
 
Ра до бих му ре кла: ду шо! 
Ан ђе ли те да ли, 
да те љу бим као жи вот! 
Ал’ он — не знам, зна ли! 
 
Ја уз ди шем да њу, но ћу, 
ту га да ме сва ли; 
ја га љу бим из све ду ше — 
ал’ он — не знам, зна ли!

Че сто су Дра гу по ре ди ли са Сто ја ди
но вић Срп ки њом. Хла пец  Ђор ђе вић 
ис ти че да су њих две „на ше нај по зна ти је 
жен ске лич но сти омла дин ског до ба, ако 
не уоп ште. Али ка ква је раз ли ка из ме ђу 
Дра ге и уло ге врд нич ке ви ле. Ми ли ца 
ле па, скром на, по кор на, без ини ци ја ти ве 
и ср ча но сти др жа ла се по мо ра лу на ших 
на род них пе са ма‚ да ни је ви ла да гле да 
у обла ке, не го де вој ка да гле да пре да 
се’“. На спрам Ми ли це, да кле, ста ја ла је 
по но сна, ен ту зи ја стич на и енер гич на 
Дра га.

За крај, до вољ но је спо ме ну ти, да је 
Јо ван Скер лић, по знат по брит ком и 
оштром пе ру, ис ка зао ве ли ко оду ше вље
ње ка да је реч о ства ра ла штву Дра ге 
Де ја но вић. Скер лић је на зи ва пр вом срп
ском фе ми нист ки њом, ко ја се отво ре но 
бо ри ла за рав но прав ност же на у Ср би ји, 
а за ње не књи ге ОеманципацијиСрпки
ња, ДветриречиоСрпкињама и Срп
скиммајкама ис та као је да „иду у ва жни
је пр о из во де омла дин ског фе ми ни зма“. 
Ви ше од по е зи је Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње, по што вао је пе сме из збир ке 
СписиДрагеДејановић. Пре ма ње го вом 
ми шље њу, Дра га је би ла „да ро ви та и 
па мет на же на ко ја је има ла по ле та, иде
а ли зма, ши рих ви ди ка, во ље и спо соб
но сти за рад, све те ства ри та ко рет ке 
код па сив них, по лу о ри јен тал них срп ских 
же на“. С раз ло гом је Дра га Де ја но вић 
оста ла упам ће на по ре чи ма: Је сам же на, 
али смем! Сме ла је Дра га и де ла ла је, 
али жи вот јој бе ше крат ког ве ка... Жи вот 
мла де Дра ге га си се на кон дру гог по ро
ђа ја, у три де сет и пр вој го ди ни.

У сле де ћем бр о ју:
Ми на Ка ра џић Ву ко ма но вић

С раз ло гом је Дра га Де ја но вић оста ла упам ће на по ре чи ма: Је сам же на, 
али смем! Сме ла је Дра га и де ла ла је, али жи вот јој бе ше крат ког ве ка... 
Жи вот мла де Дра ге га си се на кон дру гог по ро ђа ја, у три де сет и пр вој 
го ди ни

Дра га Де ја но вић

Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, инфор ми
са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ОВАН: Делу је те као 
осо ба, која нема вре
ме на за неке повр
шне сусре те или за 

дога ђа је који се не укла па ју у 
вашу сфе ру инте ре со ва ња. Сво
јим енер гич ним пона ша њем код 
неких сарад ни ка под сти че те раз
ли чи те реак ци је и него до ва ње. 
Ста ло вам је да сво јој поро ди ци 
и воље ној осо би при у шти те 
више радо сти у зајед нич ком 
живо ту.

БИК: Делу је те пози
тив но и анга жо ва ни 
сте на раз ли чи тим 
стра на ма. Уме те да 

пре не се те ства ра лач ки импулс и 
кре а тив ну енер ги ју на сво ју око
ли ну. Нема потре бе да се упу
шта те у неке нов ча не ризи ке или 
да се заду жу је те. Пажљи ви је 
ослу шкуј те пору ке које доби ја те 
од бли ских осо ба. Боље је да 
пока же те више скром но сти.

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко од 
сарад ни ка нема 
довољ но инте ре со ва
ња да испо шту је 

зајед нич ки послов ни дого вор, 
што неми нов но усло вља ва одре
ђе ни губи так. Делу је те забри ну то 
због нових инфор ма ци ја. Упор но 
поку ша ва те у нај кра ћем року да 
реши те неке вели ке про бле ме. 
Скло ни сте честим про ме на ма 
рас по ло же ња, као и дру штва које 
при вла чи вашу емо тив ну пажњу.

РАК: Послов ни про
бле ми са који ма се 
тре нут но суо ча ва те 
зах те ва ју додат ни 

напор или добру кон цен тра ци ју. 
Нај бо ље је да пре пу сти те осо ба
ма од пове ре ња да одлу чу ју о 
зајед нич ким инте ре си ма. Добра 
љубав на стра те ги ја под ра зу ме ва 
и спрем ност да се непре кид но 
пре ва зи ла зе огра ни че ња кроз 
која про ла зи те са сво јим парт не
ром

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

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

ДЕВИ ЦА: Неко вам 
даје кори сне инфор
ма ци је и на такав 
начин вам пома же да 

пра вил ни је про це њу је те раз ли
чи те послов не могућ но сти које 
има те на рас по ла га њу. Јасно 
вам је да зајед нич ки дого во ри 
пред ста вља ју пози ти ван помак у 
реша ва њу важних послов них 
инте ре са. Учи ни те неки посе бан 
гест пажње пре ма свом парт не ру 
у при лог зајед нич кој сре ћи коју 
тре ба него ва ти.    

ВАГА: Раз ми сли те о 
про ме ни одре ђе них 
кри те ри ју ма  и усло ва 
у дого во ру са сарад

ни ци ма како бисте побољ ша ли 
сво ју послов ну пози ци ју. Сло бод
но може те да инси сти ра те на 
сво јим иде ја ма, јер има те врло 
поу зда не пока за те ље о успе ху. У 
свом емо тив ном зано су спрем ни 
сте да учи ни те нешто посеб но 
како бисте импре си о ни ра ли свог 
парт не ра. 

ШКОР ПИ ЈА: Неко 
вам даје кори сне 
суге сти је које лако 
може те да при ме ни те 

при ли ком реша ва ња озбиљ них 
пита ња. Потру ди те се да пра вил
но дози ра те свој ства ра лач ки 
импулс са зајед нич ким инте ре си
ма.  Пре и спи ту је те свој однос са 
бли ском осо бом у жељи да се 
што боље раз у ме те.

СТРЕ ЛАЦ: Саве сно 
испу ња ва те свој део 
оба ве за и делу је те 
врло ажур но при ли

ком испу ња ва ња разних дого во
ра које има те са сарад ни ци ма. 
Реал но засни ва те сво је одлу ке и 
нема раз ло га да неко ути че на 
вашу про фе си о нал ну неси гур
ност. У одно су са парт не ром, 
нема потре бе да упор но пона
вља те ситу а ци је које не доно се 
жеље ни ефе кат. 

ЈАРАЦ: Има те добар 
пред о се ћај и успех 
вам се нала зи на 
дохват руке. Нај ви ше 

ће вас обра до ва ти финан сиј ско 
побољ ша ње и бољи мате ри јал
ни стан дард. Не само да има те 
добре послов не про це не већ 
доби ја те и нови број при ста ли ца, 
тако да у већи ни ситу а ци ја про
ла зи те лак ше и боље од дру гих. 
Осе ћа те да се нала зи те на емо
тив ној пре крет ни ци и радо при
хва та те раз не иза зо ве.

ВОДО ЛИ ЈА: У дого
во ру са сарад ни ци ма 
сада на успе шан 
начин може те да 

реши те низ важних пита ња. 
Наста ви те да под сти че те зајед
нич ке дого во ре и удру жи ва ње по 
разним осо ба ма. Потру ди те се 
да неко озбиљ но схва ти ваше 
иде је око финан сиј ских зах те ва 
које има те. У одно су са љубав
ним парт не ром про ла зи те  кроз 
про мен љи ву фазу, али не тре ба 
да се пре да је те. 

РИБЕ: Све кори сне 
инфор ма ци је могу да 
вам олак ша ју успе шно 
реша ва ње неких 

послов них пита ња које има те. 
Обра ти те пажњу на суге сти је које 
вам даје јед на иску сна осо ба, 
нема раз ло га да одба цу је те неке 
иде је само зато што вам зву че 
суви ше апстракт но. Ако вам је 
ста ло да про ме ни те и побољ ша те 
свој однос са воље ном осо бом 
онда пока жи те више раз у ме ва ња.  

VREMEPLOV
21. де цем бар 

1993. Пред сед ник Ру си је Бо рис 
Јељ цин рас пу стио Ми ни стар
ство без бед но сти, бив ши КГБ, 
уз обра зло же ње да га ни је бла
го вре ме но упо зо рио на опа
сност раз во ја до га ђа ја у зе мљи 
и за то што ин сти ту ци ју ко ја је 
де це ни ја ма за стра ши ва ла гра
ђа не ни је мо гу ће ре фор ми са ти.

22. де цем бар 
1894. Фран цу ски ар ти ље риј ски 
ка пе тан Ал фред Драј фус осу
ђен је на до жи вот ну ро би ју на 
осно ву ла жне оп ту жбе да је 
Нем ци ма про да вао вој не тај не 
и по слат у за твор на Ђа вол ска 
остр ва у Фран цу ској Ги ја ни. 
Под при ти ском јав ног мње ња у 
ко је је био укљу чен и књи жев
ник Емил Зо ла ре ха би ли то ван 
је 1906.

23. де цем бар
1972. Умро со вјет ски кон струк
тор ави о на Ан дреј Ни ко ла је вич 
Ту по љев. Ру ко во дио из ра дом 
ви ше од 100 ти по ва ави о на, 
укљу чу ју ћи бом бар де ре и 
џи нов ски АНТ–20 „Мак сим Гор
ки“. По сле Дру гог свет ског ра та 
кон стру и сао пут нич ке ави о не, 
ме ђу њи ма ТУ–144, пр ви 
су пер со нич ни ави он на све ту. 

24. де цем бар
1944. У Но вом Са ду је иза шао 
пр ви број днев ног ли ста на 
ма ђар ском је зи ку “Са бад Вај
да шаг”, ко ји је у сеп тем бру 
1945. про ме нио на зив у “Ма ђар 
со”.

25. де цем бар
1642. Ро ђен ен гле ски ма те ма
ти чар, фи зи чар и астро ном, 
Исак Њутн, осни вач мо дер не 
фи зи ке. Ње го ва те о ри ја гра ви
та ци је сма тра се јед ном од нај
ве ћих до стиг ну ћа људ ског ума. 
Зна чај на су и ње го ва от кри ћа 
на под руч ју ма те ма ти ке, оп ти
ке, ме ха ни ке и астро но ми је. 
Епо хал ним де лом сма тра се 
ње гов рад „Ма те ма тич ки прин
ци пи фи ло зо фи је при ро де“.

26. де цем бар
2004. У на ле ту плим ног та ла са 
цу на ми ја иза зва ног зе мљо тре
сом ја чи не 9 сте пе ни Рих те ро
ве ска ле не да ле ко од ин до не
жан ског остр ва Су ма тре, стра
да ло је ви ше сто ти на хи ља да 
љу ди у зе мља ма ре ги о на: 
Ма ле зи ја, Ин ди ја, Бан гла деш, 
Шри Лан ка, Тај ланд, Ин до не зи
ја, Мал ди ви, Со ма ли ја, Тан за
ни ја, Сај ше ли, Мјан мар, Ке ни ја 
и Ма да га скар. 

27. де цем бар
1822. Ро ђен фран цу ски хе ми
чар и би о лог Луј Па стер. Из у
мео вак ци ну про тив бе сни ла, 
ан трак са и цр ве ног ве тра и 
по сту пак кон зер ви ра ња хра не 
спре ча ва њем раз мно жа ва ња 
бак те ри ја, ка сни је на зван 
па сте ри за ци ја. Осно вао ми кро
би о ло ги ју и сте ре о хе ми ју, 1888. 
ор га ни зо вао ин сти тут, ка сни је 
на зван по ње му. 

HOROSKOP

Сре да, 21. (8)  децем бар
Пре по доб ни Пата пи је; Св. апо
сто ли Состен, Апо ло и дру ги с 
њима

Четвр так, 22. (9)  децем бар
Заче ће Све те Ане; Све та про
роч ни ца Ана

Петак, 23. (10)  децем бар
Све ти муче ник Мина и дру ги с 
њима; Све ти Јован, Деспот срп
ски

Субо та, 24. (11)  децем бар
Пре по доб ни Дани ко Стоплник

Неде ља, 25. (12)  децем бар
Све ти Спи ри дон Чудо тво рац, 
Епи скоп три ми тун ски – Мате ри
це

Поне де љак, 26. (13)  децем бар
Св.муче ник Евстра ти је; Св све
ште но муч. Гаври ло, Патри јарх 
срп ски

Уто рак, 27. (14)  децем бар
Све ти муче ни ци Тирс, Лев ки је 
Фили мон, Апо по ни је и дру ги с 
њима

Crkveni
kalendar

Дома ћи сла ни 
шта пи ћи

Састој ци: 250 мл мла ког мле
ка, 40 г све жег ква сца, 1 каши чи
ца шеће ра, 1 каши чи ца соли, 40 г 
масти, 2 жуман ца, 1 белан це, 250 
г мар га ри на, 750 г бра шна. За 
пре ма зи ва ње и поси па ње: 1 
белан це, 250 г мар га ри на, сусам

При пре ма: У мла ком мле ку 
рас тво ри ти ква сац, дода ти шећер 
и 1 каши ку бра шна, изме ша ти и 
оста ви ту да одсто ји десет мину та. 
За то вре ме мик се ром уму ти ти 
мар га рин, дода ти маст, жуман ца, 
белан це, посо ли ти и све добро 
уму ти ти мик се ром. У све то дода
ти надо шли ква сац и, посте пе но 
дода ју ћи бра шно, заме си ти тесто. 
Обли ко ва ти шта пи ће и пре ма за ти 
белан це том, посу ти суса мом и 
пећи на 200 сте пе ни, 20 мину та.

• Ништа није све то, све 
је бру то и нето.
• Мир но идем кри вим 
путем.
• Сре ћа се не може купи
ти ал несре ћа може


