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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Исти на о де ве де се тим 
ста ну је на За па ду

Трећашколска година у којој ће
се предавати „реформисана”
настава историје почела је

петицијом академика Љубодрага
Димићаишестпрофесораисторије,
којом се захтева хитно враћање на
хронолошко-тематски приступ пре
давању историје. Нови тематски
приступ, кажу професори, за две
године примене већ је оставио
озбиљнемерљивепоследицепозна
ње ученика. Друге последице, идео
лошкенапример, нисумерене,што
незначиданисунастале.Иницијал
нојгрупиокоакадемикаДимићапри
дружилосевишеод1.500студената
и професора, међу којима су најо
штрији студенти Универзитета у
Нишу.
Реформисананаставаисторијекоја

се одвија по тематском приступу,
фаворизујебирањеисторијскихтема
позначају,азначајпроцењујенастав
ник,иобучавањенаставникакакоби
остварилипрограме„оријентисанена
исходеучења,аненасадржаје”.Пре
веденонанародски,тозначиидеоло
шко и културно обликовање младих,
штоуосталомипишеуплануипро
граму Министарства просвете за
четврти разред гимназије, у одељку
којисеодносинамеђународнеодно
се, савезе и кризе: „Ученици треба
нарочито пажњу да посвете анализи
утицаја развоја европског Запада на
модернизацију државе у Србији и
ЦрнојГорииЈугославијиидаувиђа
њем узрочно  последичних веза на
примерима из националне историје
самосталнодонесузакључкеоутица
ју међународних односа, ратова и
кризанаунутрашњеприлике”.
Досадајеизгледалонемогућеучи

тиоЈугославијибезанализеутицаја
Коминтерне, Информбироа, Стаљи
на. Изгледало је немогуће учити о
Другом светском рату без руског

ослобађања Београда. Тематским
приступом предавања историје не
само да је могуће већ и пожељно.
Чакиудешено.Ратовидеведесетихи
распадСФРЈучесеодмахуоктобру
и новембру. Тако се најпре научи о
распадуЈугославије,дабисеумају,
ако остане времена, а обично га не
преостане, учило шта је нацизам, а
штафашизам.Најпре се учи оДру
гомсветскомрату,атекпослеонаци

змуифашизмукојисугаизазвали.
Стиче се утисак да је реформиса

њенаставеисторијепредузетодаби
деца учила о распаду Југославије и
ратовима насталим тим распадом.
АкадемикДимић кажеда тај период
историјенијенаучноиисториограф
ски обрађен и да постоји могућност
да ђаци своје представе о распаду
СФРЈ и ратовима деведесетихфор
мирајунапропаганднимматеријали

макојинисукритичкивредновани.
Невладинеорганизације,међутим,

миследаистинао распаду Југосла
вијеиратовимадеведесетихстанује
на Западу, верификована у Хашком
трибуналу,иданемаместаодлагању
ових лекција у школама. Удружење
за друштвену историју „Еуроклио“,
чијијепредседникпрофесористори
јеАлександарТеодосијевић,иМеђу
народни резидуални механизам за
кривичнесудовеуавгустусуоргани
зовали „Радионицу за наставнике
историје из Србије о коришћењу
архивеХашкогтрибуналаиМехани
зма за кривичне судове”, с циљем
креирања наставних материјала.  У
„радионици”јеприсуствовалоинеко
лико аутора уџбеника историје који
секористеушколама.
„Еуроклио“,иначепокретачпројек

та „Учење историје која то још увек
није“,сведосрединеавгуста јетра
жионаставникеисторијеидруштве
нохуманистичкихнаукакојибиписа
ли„материјалезаучењеоратовима
деведесетих и распаду Југославије“.
Укомправцубиишлоградиво„исто
рије која то још увек није” указује и
изјава Теодосијевића за Слободну
Европу:„Оноштопрвотребадасхва
те(ученици)једасетамо(Сребрени
ца)пресвегадесиозлочин.Акогаје
МеђународнисудправдеуХагуока
рактерисао као геноцид, то је чиње
ница..Тоштодругисматрајуданије
биогеноцидуопштенетребаулазити
уполемикусаученицима.”
Тоштојемеђународнакомисијана

челусаисторичаремГидеономГрај
фом, који је управо примио највише
одликовање од председника Немач
ке,установиладауСребренициније
било геноцида – није ни од какве
важности.Амисмонаивномислили
дасуисторичарипоузданијиистори
чариодхашкихсудија.
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Ре фор ми са на на ста ва 
исто ри је ко ја се од 2018. 
од ви ја по те мат ском при
сту пу, фа во ри зу је би ра
ње исто риј ских те ма по 
зна ча ју, а зна чај про це
њу је на став ник, и об у ча
ва ње на став ни ка ка ко би 
оства ри ли про гра ме 
„ори јен ти са не на ис хо де 
уче ња, а не на са др жа је”. 
Пре ве де но на на род ски, 
то зна чи иде о ло шко и 
кул тур но об ли ко ва ње 
мла дих пре ма за пад ној 
по доб но сти

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Од лич на ре а ли за ци ја бу џе та
Ре а ли за ци ја бу џе та за пр ва три квар та ла је 68 од сто, што је из у зет но 

ви сок про це нат, та ко да је на ме сту оце на да смо из у зет ни до бро пла ни
ра ли бу џет за 2021. го ди ну. То ком де вет ме се ци ни смо има ли про бле ма 
ни у из вр ша ва њу оба ве за ни ти у при ку пља њу при хо да. Та ко ђе, све ра ни
је пре у зе те оба ве зе из 2020. го ди не смо из вр ши ли, та ко да мо гу ре ћи да 
је бу џет  вр ло ста би лан и ли кви дан,  ре као је на чел ник Град ске упра ве за 
бу џет и ло кал ни еко ном ски раз вој Ду шко Ша ро шко вић

Одборници Скупштине града
СремскаМитровицанаседни
циодржанојупетак,29.октбо

ра већином гласова су усвојили је
извештај о извршењу буџетаа за
период од 1. јануара до 30. септем
бра. Начелник Градске управе за
буџет и локални економски развој
Душко Шарошковић је изјавио да је
веома поносан што је у прилици да
одборницимапрезентујеовакавизве
штај.
– Релаизација буџета за прва три

квартала, или 75 одсто протека вре
мена, је 68 одсто, што је изузетно
висок проценат, тако да је на месту
оценадасмоизузетнидоброплани
рали буџет за 2021. годину. Током
деветмесецинисмоималипроблема
ниуизвршавањуобавезанитиупри
купљањуприхода.Такође,свераније
преузетеобавезеиз2020.годинесмо
извршили, тако да могу рећи да је
буџет  врло стабилан и ликвидан,
рекаојеДушкоШарошковић.
Безрасправе,одборницисуусвоји

ли предлог одлуке о приступању
израдипланаразвојаградазапериод
2022–2030.године,одлукуоаутобу
ским стајалиштима у међумесном
превозу путника, као и прву измену
пословногпланаЈКП„Водовод“.
Бурунегодовањаодборникаопози

ционегрупеграђана„Градзасвенас“
изазвала је тачка дневног реда у
оквирукојесуусвојенеизменеплано
ва пословања директних буџетских
корисникауобластикултуре,туризма
и спорта. Опозициони одборници су
темељнопретресалипозицијерепре
зентацијеуфинансијскимплановима

установакултуре,првенствено.
НачелникГрадскеуправезакулту

руиспортВасиљШевојенаконнеко
лико одборничких дебата за скуп
штинском говорницом рекао да га
чуди да одборници опозиције нису
уочили основни разлог измена
пословних планова установа које су
директнибуџетскикорисници.
–Свепроменетичусепреусмера

вањасредставанатекућепоправкеи
одржавањеобјекатаукојимасусме
штененашеустановекултуре.Морам
истаћиитодасмомизбогнеодржа
вања неких културних и спортских
манифестацијазбог корона  кризеу
градски буџет вратили пет милиона

динара,истакаојеВасиљШево.
Великускупштинскудебатуизазва

ла је и тачка дневног реда која се
односила на доделу највиших град
скихпризнања,Новембарскенаграде
иПлакетеграда.
ПредседникСкупштинеградаИлија

Недић је поводом ове тачке дневног
редаизјавиода јеовегодинестигло
17предлогазаовапризнања.
– Честитам свим добитницима

НовембарскенаградеиПлакете гра
да.Тосуљудикојисусвојимрадоми
самопрегоромнанајбољиначинпре
зентовалиСремскуМитровицу,свако
усвојојобластиделовања.Желимим
даљиуспехурадукакобииубудућ
ности афирмисали и себе и град
СремскуМитровицу,изјавио јеИлија
Недић.
ДобитнициНовембарскенаградеза

2021. годину су Драган Божић из
Сремске Митровице, прим. др Нада
ЗецПетковићизСремскеМитровице,
РадмилоБудечевићизРавња,Зоран
Дробњак, в. д. директор ЈП „Путеви
Србије“ иЖељка Аврић из Сремске
Митровице. Плакету града за 2021.
годинуједодељенатимузаимуниза
цијуСремскеМитровице.

С. Ћо сић

До бит ни ци Но вем бар ске на гра де за 2021. го ди
ну су Дра ган Бо жић из Срем ске Ми тро ви це, 
прим. др На да Зец Пет ко вић из Срем ске Ми тро
ви це, Рад ми ло Бу де че вић из Рав ња, Зо ран 
Дроб њак, в. д. ди рек тор ЈП „Пу те ви Ср би је“ и 
Жељ ка Аврић из Срем ске Ми тро ви це. Пла ке ту 
гра да за 2021. го ди ну је до де ље на ти му за иму
ни за ци ју Срем ске Ми тро ви це

Ду шко Ша ро шко вић Или ја Не дић
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У из ве шта ју о ста њу 
жи вот не сре ди не 

Ми ни стар ство 
за шти те жи вот не 

сре ди не свр ста ло је 
наш град у пр ву 

ка те го ри ју ква ли те та 
ва зду ха. До од сту

па ња из про пи са них 
окви ра до ла зи са мо 

код јед ног па ра ме та
ра, су спен до ва них 

че сти ца ПМ 10 и сто
га мо же мо да се 
по хва ли мо да је 

ва здух у на шем гра
ду у пр вој ка те го ри
ји, ре као је за ме ник 

гра до на чел ни це 
Пе тар Са мар џић

УСремскојМитровицијеууторак,26.
октобора представљен извештај Аген
цијезазаштитуживотнесрединекада
је у питању квалитет ваздуха, воде,
земљишта као и управљање отпадом.
Састанку су присуствовали директор
АгенцијеФилипРадовић,градоначелни
цаСремскеМитровицеСветланаМило
вановићињензаменикПетарСамаџић.
РеченоједасеуСремскојМитровици

успешнорадинаочувањуживотнесре
динеузодрживиразвојинапредакеко
номије. Апострофиран је квалитет
ваздуха, за који се тврди да добар,
односносврстанупрвукатегорију,докје
пренеколикогодинабиоутрећојкатего
рији.
Заменик градоначелнице Петар

Самарџићрекаоједајеоценаквалите
таваздухавеомаважна.
–Уизвештајуостањуживотнесреди

неМинистарствозаштитеживотнесре
динесврсталојенашградупрвукатего
рију квалитета ваздуха. До одступања
изпрописанихоквирадолазисамокод
једног параметара, суспендованих
честица ПМ 10 и стога можемо да се
похвалимодајеваздухунашемградуу
првојкатегорији.Мипредузимамомере
како би се смањила емисија штетних
гасова,аједнаодтихмерајегасифика
ција.Она јеузавршнојфази.Тренутно
серадиуБосуту,осталајејошСремска
Рача. На тај начин ћемо омогућити
нашимграђанимабољиивећикомфор,
алиипривредниразвојуруралнимпод
ручјима.Такође,тусуизначајниеколо
шкиефекти,рекаојеСамарџић.
Он је додао да се следеће године

могуочекиватипрваприкључења,ада
ће у Услужном центру бити формиран

посебаншалтергдећесвизаинтересо
ванимоћидасеинформишуидапод
несу захтев за прикључење на гасну
мрежу, а на препоруку председника
Републике и Владе Републике Србије
ценаприкључка јекоригованаиплаћа
ње ће бити омогућено на 36 месечних
рата.
СамарџићјерекаоидасеуСремској

Митровици спроводи програм енергет
ске санације породичних кућа и стано
ва.Интересовање јебиловелико, тако
даћесеовајпрогрампоновитинаредне
године,најавиојезаменик.
– Као једна од мера на која се у

Митровициспроводидопрошлегодине
и коју треба наставити, јесте озелења
вање јавних површина. Током новем
бра,којијеидеаланзасадњу,формира
ћесезеленипојасоконајфреквентнијих
саобраћајницауграду.Узавршнојфази
је израда планског документа развоја
града, ја бих га назвао „зелени“ ГУП,
њиме је предвиђеноформирање зеле
ног прстена у граду који ће дати дуго
рочнеефектекадјеквалитетваздухау
питању,нагласиојеПетарСамарџић.
Требаподсетитидајеуоквирупарти

ципативног буџетирањанајвише гласо
ваМитровчанадобиојепројекатпоста
вљања еколошких семафора и еколо
шкихсаобраћајнихзнакова.Овојезнак
дајеекологијауфокусуМитровчана.
–Драгомијештоћенашграддобити

следеће године еколошке семафоре
којићесвимвозачимауказатинапотре
будаугасемотордокчекајузеленосве
тлоинатајначинћесвидатидопринос
развијању свести о заштити ваздуха
којисвиудишемо,оцениојеСамарџић.

Б. Ту ца ко вић

Ва здух ипак до бар
ИЗ ВЕ ШТАЈ О СТА ЊУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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НО ВЕМ БАР СКИ ДА НИ 

По здрав из Срем ске Ми тро ви це

Ове го ди не ће у окви ру ма ни фе ста ци је „Но вем бар ски да ни“ би ти ор га ни зо ва но 30 
бес плат них кул тру них и спорт ских про гра ма, ко ји ма ће у Срем ској Ми тро ви ци би ти 
обе ле жен Дан гра да и град ска сла ва Ми тров дан
Поводом 8. новембра,

Данаградаиградскеславе
Митровдана у Сремској
Митровици се традицион
ланоодржавају „Новембра
ски дани“. Како је рекла
градоначелница Светлана
Миловановићнаконферен
цијизаштампу,која јеодр
жана у четвртак 28. окто
бра, ово је прилика да све
установе културе у граду
организују своје велике
догађаје.
– У оквиру обележавања

„Новембарских дана“ при
премили смо преко 30 кул
турнихиспортскихбесплат

нихпрограмазанашесугра
ђане.Обележићемоибитне
датумезанашград,каошто
је1.новембар,Данослобо
ђења у Другом светском
рату,5.новембар,Даносло
бођења Митровице у Прво
светском рату, празноваће
се8.новембаркаоДангра
да.Детаљиосвимманифе
стацијама ће моћи да се
пратите на сајту града
Сремска Митровица. Про
грамјеосмишљенкаосплет
догађаја попут концерата,
радионицазадецуиспорт
ских програма. Прошле
године „Новембарски дани“

нису одржани, али овога
путакоронаихнећередуко
вати.Организацијисвихтих
дешавањанајвишесераду
ју сами Митровчани, рекла
јеградоначелница.
МаријаВуруна,координа

торка „Новембарскихдана“,
реклаједаимаипроменау
осмишљавањупрограма
– Новина коју смо увели

ове године јеста да ће се
Градскауправазакултуруи
спорткаоиустановекулту
ре и спорта у „Новембар
ским данима“ представити
под слоганом „Поздрав из
Сремске Митровице“.

Самимтим,ивизуалкојиће
пратитицелуманифестаци
јујепромењенисвепрогра
мећепратитипоједнараз
гледницакојаћеипрезенто
вати.Јошједнановинајесте
нова игрица или конкурс
који смо припремили за
наше суграђане. Наиме, у
оквиру „Новембарских
дана“,расписаћемоконкурс
заидејнорешењезасупер
хероја који би могао наш
граддаспасиодсвихнеда
ћакојенампредстоје,наја
вилајеМаријаВуруна.
Даница Драгичевић

Ђукић,такођекоординатор
ка „Новембарских дана“,
кажедасуовогодишњипро
грами конципирани тако да
сууторкомизложбе,средом
промоције књига и књижев
невечери,четвртакјепред
виђензапозориште,докће
петком бити организовани
музичкипрограми.
–Овегодинејезанимљи

воштовикендомпланирамо
програме који су предвиђе
низапородицуизадецуу
складу са слоганом ових
новембарских дана
„ПоздравизСремскеМитро
вице“,а рекла је Даница
Драгичевић Ђукић и у име
Градскеуправезакултуруи
спортградаСремскаМитро
вица и позивалаМитровча
недаиспратесадржајекоји
ћеобележитиовајновембар
уСремскојМитровици.

Б. Ту ца ко вић

Све тла на Ми ло ва но вић Ма ри ја Ву ру на Да ни ца Дра ги че вић Ђу кић
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ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО
БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ

Еко ло шки
се ма фо ри
Грађани Сремске Ми

тровице су до 22. ок
тобра могли да гласају
за неколико предлога у
оквиру Пројекта парти
ципативног буџетирања
за 2022. годину. Резул
тате гласања саопштио
је Душко Шарошковић,
начелникГрадскеуправе
за буџет и локални еко
номскиразвојнаконфе
ренцијизамедијекојаје
одржана25.октобра.
– Према пребројаним

гласовима, предлог по
стављања еколошких
семафора је добио нај
вишегласова,одмахиза
постављања декоратив
нерасветенапешачком

мостуСв.Иринеја. Како
ће у градскомбуџету за
2022. годину за реали
зацију ових пројеката
бити опредељено пет
милиона динара, а има
јући у виду да ће вред
ност еколошких сема
форабитинижаодовог
износа,могурећидаће
и декоративна расвета
на пешачком мосту би
ти постављена у наред
ној години. Значи, оба
пројекта, која су добила
највише гласова биће
реализована, рекао је
ДушкоШарошковић.
Он је подсетио да ће

у градском буџету бити
опредељено и два и по
милиона динара за ми
тровачкесредњешколе.
–Овај новацбиће по

трошен на оне пројекте
које изгласају ученички
парламент, тако да је и
то неки вид партиципа
тивног буџетирања ре
каојеШарошковић.

Душко Шарошковић
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ПО ЛО ЖЕ НИ ВЕН ЦИ НА СПО МЕ НИ КЕ ОСЛО БО ДИ О ЦИ МА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Иде мо ко ра ци ма ми ра и сло бо де

Полагањемвенцанаспоменикослобо
диоцима Града у Другом светском рату,
испред Железничке станице, у понеде
љак1.новембрапочелојеобележавање
новембарскихсвечаностиуСремскојМи
тровици.Испред ГрадаСремскаМитро
вицавенацнаспоменикјеположилагра
доначелница СветланаМиловановић са
председникомСкупштинеГрадаСремска
Митровица Илијом Недићем, а прису
ствовалисуначелнициградскихуправаи
помоћнициградоначелнице.

– Обележавање Новембарских дана
започињемо традиционално полагањем
венацанаспомениккодЖелезничкеста
нице.Пре 77 година, 1. новембра наши
борцисуовдеизвојевалиодлучујућубит
кузаслободукојумиданасморамонего
ватииценити.Овајспоменикисамазгра
даЖелезничкестаницесусимболимира
ислободе.Мисмопредвегодинереста
урираличитавовајтрг,зградуЖелезнич
кестаницеиспоменикикојиданасима
изгледкакавтребадаима.Борцикојису

овдеположилисвојеживотенисутоура
дилиузалуд.Мисетрудимодаубудућ
ностидемокорацимаслободеимира,а
њима хвала и вечна им слава, рекла је
СветланаМиловановић.
Она је положила венац и на спомен

плочу  ослободилаца Сремске Митро
вицеуДругомсветскомратунаСпомен
гробљу. На овом месту венце су поло
жили представници амбасада земаља
победница,каоипредставнициборачких
организација. Б.Т. 

Све тла на Ми ло ва но вић и Или ја Не ди ћ са де ле га ци јом Гра да Срем ска Ми тро ви ца по ла жу 
ве нац на спо ме ник осло бо ди о ци ма гра да у Дру гом свет ском ра ту код Же ле знич ке ста ни це

ИЗЛО ЖБА У ЦАР СКОЈ ПАЛА ТИ: ПРВА СРП СКА ДОБРО ВО ЉАЧ КА ДИВИ ЗИ ЈА

Све сни дела пре да ка
Сремскомитровачкој Царској палати, у

понедељак1.новембраотворенајеизло
жба„Првасрпскадобровољачкадивизија“
Удружења ратних добровољаца 1912
1918.годинеињиховихпотомакаипошто
валаца.АуториизложбесуМиланМирко
вићиМиланТлачица.Изложбајереализо
вана уз подршку Министарства за рад,
запошљавање,борачкаисоцијалнапита
ња.Отварањуизложбе присуствовали су
градоначелницаСветланаМиловановићи

председникСкупштинеградаИлијаНедић.
ИлијаНедићсеуобраћањуприсутнима

захвалиоауторимаизложбештосуомогу
ћили грађанима Сремске Митровице да
спознају јуначкаделаПрвесрпскедобро
вољачке дивизије, као и да покажу какву
сунационалнусвестималинашипреци.
–Имамутисакдајеуједноммоментута

нашанационалнаисторијабилапомалои
заборављена.  Да нисмомогли некад да
кажемокосмо,штасмо,одакледолазимо.

Захваљујућиполитицимираитолеранције
коју води Република Србија, на челу са
председником Александром Вучићем и
ВладомСрбије,амисапоносомистичемо
да јепотпредседниктеВладенашсугра
ђанин Бранислав Недимовић, ми данас
живимо једним нормалним и пристојним
животом, свесни дела наших предака,
истакаојеИлијаНедић. Б. Т.

Или ја Недић

Са отва ра ња изло жбе



93. NOVEMBAR 2021.       M NOVINEОПШТИНА ИРИГ

ЕНЕР ГЕТ СКА СА НА ЦИ ЈА ОБЈЕ КА ТА У ИРИГУ

Утвр ђе на ко нач на ли ста до бит ни ка сред ста ва
Комисија за реализацију мера

енергетске санације на територији
општине Ириг обишла је на терену
свеонекојисусенашлинапрелими
нарној листи за добијање средстава
за неку од мера енергетске ефика
сности,какобисеувериладасеста
њенатеренупоклапасаонимприка
занимуподнетомзахтеву.Томприли
ком,контролисанисузахтевиграђана
који живе у Иригу, Врднику, Јаску и
Ривици.
Коначна ранг листа крајњих кори

сника, односно грађана, у спровође
њумераенергетскесанацијеудома
ћинствима на територији  иришке

општине је утврђена 26. oктобра, а
послероказаприговорекојиважидо
2. новембра, почеће да се потписују
уговори.
Подсетимо, на конкурс за доделу

средстава крајњим корисницима за
мере повећања енергетске ефика
сностикућаистановауИригупристи
гласу34захтева.Зауградњустола
ријесепријавилонајвишеграђана–
поднет је 21 захтев, за изолацију
фасадаикрововадеветизауградњу
котловаипећијебилопетзахтева.
Свизахтевисубодованипооснову

броја квадрата, броја укућана и по
постојећем стању објекта. Прелими

нарналистаjeобјављена8.октобра,
уз постојање рока за жалбе на ту
листу.
Према коначној ранг листи, Коми

сија за реализацијумера енергетске
санацијенатериторијиопштинеИриг
утврдила је за 1. меру за термичку
изолацијуспољнихзидоваикровова
четирилицакојаћедобитисредства,
замеру2.уградњаспољнихвратаи
прозора16корисниканалисти,докје
за меру 3. инсталација котлова и
пећипетлицадобилосредства.
Дакле,овегодинепопрвипутсред

ствазамереенергетскеефикасности
судодељенеза25лица. С. Џ.

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ЗГРА ДА МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ 
У ДО БРО ДО ЛУ

За вр ше ни ра до ви 
на са на ци ји

Уиришкојопштинисемногопа
жњепосвећујеиуређењуобјеката
у којем су смештене месне зајед
нице.Измеђуосталог,тосуипро
сториукојимасеокупљајуграђани,
алиихкористеинекаудружења.
Тако јенедавнопотпуноренови

раназградауМалојРемети,аових
данајезавршенапрвафазарадо
ва на санацијиМесне заједнице у
Добродолу.Уовојпрвојфазијеиз
вршена санација крова, обновље
најестоларијаифасадаобјекта.
– Иако у Добродолу живи мање

од100становника,нашјециљбио
да и у овако малом селу житељи
имају лепшипростор, како за оку
пљање, тако и за рад Месне за
једнице.Заовенаменејелокална
самоуправа у буџету определила
700.000 динара – истиче Тихомир
Стојаковић, председник иришке
Општине.
Ондодаједасеудругуфазура

дова креће већ у јануару наредне
године, а она обухвата радове на
уређењукомплетнеунутрашњости
МЗуДобродолу.

С. Џ.

ИРИ Г

Зграда „Рајковац“ 
у новом руху
Радови на потпуној обнови фасаде

зграде познате под именом „Рајковац“
у центруИрига су окончани. Зграда је
тако добила лепши изглед, али и сам
центарИрига.Речјеорадовимачијаје
вредностбила2,6милионадинара.
–Прошлегодинесмокомплетноура

дилиновкровназгради,авредносттих
радовајебила4,5милионадинара.То
субиласредстваизопштинскогбуџета,
каоштојеисадабиослучајсафинан
сирањем комплетне обнове фасаде –
каже Тихомир Стојаковић, председник
Општине. С. Џа ку ла

Но ви из глед згра де „Рај ко вац“
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ИВА НА БРАН КОВ, ДИ РЕК ТОР КА ЦЕН ТРА ЗА КУЛ ТУ РУ, СПОРТ И ТУ РИ ЗАМ
ОП ШТИ НЕ БЕ О ЧИН, КО ЈИ ОВЕ ГО ДИ НЕ СЛА ВИ 50 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА

У го ди ни ју би ле ја
• У Бе о чи ну има мо од не го ва ну пу бли ку и ми ће мо и да ље во ди ти ра чу на о њој. Али 

ће мо пру жи ти и гра ђа ни ма ко ји не ма ју че сто при ли ку да по се ћу ју кул тур не до га ђа је, 
кул тур ни са др жај у њи хо вом ме сту, у сва ком се лу бе о чин ске оп шти не

• Ми се на да мо да ће мо оп шти ну Бе о чин ус пе ти да пред ста ви мо на пра ви на чин, с 
об зи ром на то да има мо ве о ма ле пу и при ро ду, али и љу де и ка па ци те те. По ред вер
ског и вин ског ту ри зма, ко ји су раз ви је ни, са да се све ви ше раз ви ја и се о ски ту ри зам

Угодини када Центар за културу,спорт и туризам у Беочину слави
50 година постојања, према речи

мадиректоркеИванеБранков, планова
јемного,алидостатога јевећурађено.
Због епидемијске ситуације, неки про
грами су одложени, али беочинска
публиканиовегодиненијеосталаускра
ћеназабогаткултурнипрограм.
Ипак,прватемаовогразговорајебио

туризам,собзиромнатодајеБеочинна
изузетном месту, и својим лепотама и
положајем већ сад привлачи не мали
бројтуриста.КакојереклаИванаБран
ков,стварисусепомерилесамртветач
ке.
– Када је реч о туризму, успели смо

ове године да се покренемо са мртве
тачке. Почетком године смо имали кон
курсзаизборнајлепшегсувенираопшти
не Беочин. Изабрали смо аутентичне
сувенире,сациљемдапокренемоњихо
ву израду, да буду креативни и лепи.
Презентовали смо општину на сајмови
ма туризма, који истина, нису били као
раније, били су у потпуно другачијем
облику, али ми смо имали успешан
наступуБеоградууоквируманифеста
ције„СрцемкрозСрбију“.УБигцентруу
Новом Саду добили смо признање за
једаноднајлепшихштандова.Покушали
смо људима да приближимо лепоте
нашеопштине.Аонезаистанисумале,
кажеИванаБранков.

М НО ВИ НЕ: У окви ру обе ле жа ва ња 
Да на оп шти не Бе о чин отво ри ли сте и 
ту ри стич ки ин фо  цен тар. Шта ће он 
зна чи ти у бу дућ но сти за раз вој ту ри
зма?

ИВА НА БРАН КОВ:Туристичкиинфо
центар јеотворен15.октобраибитре
бало би у скорије време да прерасте у
засебну установу, туристичку организа
цију општинеБеочин.Надамо се да ће
докрајагодинетановаустановазаживе
ти.Засадаутојинфо  кућицимогусе
добитисвеинформацијевезанезаисто
ријуиразвојбеочинскеопштине.Могусе
добитиинформацијеосмештајнимкапа
цитетима, ресторанима, о природним
лепотама,манифестацијамакојеоргани
зујемо током године, а њих је заиста
много.Сверадимодвојезично,дабисве
штонудимоприближилиистранцима,и
надамседаћеовајинфо–центарнаићи
на позитивне реакције. Морам напоме
нути да у инфо  кућици раде млади и
образовани људи, који су завршили
факултете,којизнајумногообеочинској

општиниимогудапружеправеинфор
мације.Данапоменемдасмопокренули
исајттуристичкеорганизације.

Шта су ва ши фа во ри ти, чи ме 
ми сли те да при ву че те још ви ше љу ди 
у Бе о чин и се ла бе о чин ске оп шти не?
Ово је тек почетак.Ми се надамода

ћемо општину Беочин успети да пред
ставимонаправиначинсобзиромнато
даимамовеомалепуиприроду,алии
људе и капацитете. У  Беочину је за
сада развијен верски туризам, с обзи
ром на то да имамо два манастира, а
развијенјеивинскитуризам.Убеочин
ској општини има петнаестак регистро
ваних винарија, али сада се све више
развија сеоски туризам. Имамо све
више регистрованих домаћинстава која
издајусобе,категорисанележајеве.Тру
димоседапривучемотуристеинарав
но да им понудимо још нешто. То су
бициклистичке стазе, уређени историј

ски локалитети. Имамо пуно археоло
шких налазишта из римског периода у
Баноштору и Раковцу. Људи већ сада
обилазетелокалитете,алинеорганизо
вано. Ми ћемо настојати да се све то
обележинаправиначинидасељудима
пруже потребне и праве информације,
какобипонелинајлепшеутискеизбео
чинскеопштине.

Ка же те да има те пу но пла но ва, сви 
они за ви се од нов ца, али ка да би сте 
има ли до вољ но сред ста ва, шта би сте 
во ле ли да ура ди те, на пра ви те кад је 
ту ри стич ка по ну да у пи та њу? Шта је 
то што би Бе о чи ну да ло не ку но ту 
из у зет но сти?
Направилабихлеп тематски парк на

овимсевернимпадинамаФрушке горе,
музеј, причу о Фрушкој гори, каква је
биланекада,какосеовеживело,којесу
животињеживеленаовимпросторима,
ибиљкенаравно.Тобибиоедукативни

Ива на Бран ковM NOVINE :
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парк, са авантура  парком за децу,
рестораном, сувенирницом.Тобибило
породично место на ком би туристима
заистамоглидапружимоједнукомплет
нупричу,алибезнарушавањаприроде.
Све би било усклађено са постојећим
екосистемом. То би била прича оФру
шкој гори, на лицу места. То је велика
инвестиција, али било би изводљиво и
економскиодрживо,јербипунопороди
цамоглодаживиодтога.
Људи и сада долазе у Баноштор,

Черевић,Сусек,алитребаимпонудити
више садржаја. Ми имамо Завичајни
музејуЧеревићуинастојимодагапри
појимоЦентрузакултуру,спортитури
зам.ОнчуваисторијупознатихЧереви
ћана,ЈованаГрчићаМиленка,Миленка
Шербана, Јована Солдатовића, и он је
предиван, али ми ћемо га ставити у
функцијутуризма.Заистаимамоштада
понудимо, знате ли колико ми имамо
излетишта, колиководопаданатерито
ријинашеопштине, коликопећина?Ни
људи из Беочина то не знају. Ми смо
организовали ове године прву планин
ску шетњу, управо да бисмо Беочинце
провеликрозФрушкугору.Ишлисмодо
Думбовачкогводопада.Многиоднаших
мештананисузнализањега,аобилазе
га туристи из целе Војводине и шире.
Организовалисмоибициклистичкетуре
зацелупородицу, сациљемдапромо
вишемоздравестиловеживота.Иодзив
јебиофантастичан.Ималисмоучесни
кеод80иодпетгодина.Циљједаспорт
небудесамозаонекојитренирају,него
дасесвинекакоактивирамоипокуша
моздравиједаживимо.Билобилепода
организујемоивожњуДунавом,катама
раномкакобисевидеоБеочинсаводе.
Бициклистичкастазаимарина,односно

пристаниште на Дунаву. То су ствари
које би туристичку понуду подигле на
многовишиниво.

Кад се ра ди о кул ту ри, у ком сме ру 
иду ва ши ци ље ви? На че му нај ви ше 
ра ди те и ко је иде је же ли те да ре а ли
зу је те?
Намајежељадакултурудецентрали

зујемо. То се често чује, алими заиста
желимо да културне садржаје некако
доведемоусвакоселобеочинскеопшти
не.Данебудесамоградстециштекул
турних дешавања. Кренули смо већ у
томправцу,алималонасјекоронасто
пирала.Нисмомоглидаокупљамољуде
у деликатној епидемијској ситуацији.
Наша жеља је да рецимо, позоришна
представакојадођеуБеочин,дођеидо
ЧеревићаилидоГрабова,тонамјенај
мање место. Исто се односи и на био
скопскепројекције,промоцијекњига.Да
миприђемољудима.Нашисупрограми
достапосећениимитонећемозапоста
вити. У Беочину имамо однеговану
публикуимићемоидаљеводитирачуна
о нашој публици. Али ћемо пружити и
грађанимакојинемајучестоприликуда
посећују културне догађаје, културни
садржај уњиховомместу.Знате, у Гра
бову су нам нека деца рекла да никад
нису била у биоскопу. У 21. веку. То
желимо да променимо. Ако је њима
далеко, нама неће бити. Када је реч о
деци предшколског ишколског узраста,
онинамредовноиорганизованодолазе
итакоћемоинаставити.Каддођенеки
дечји писац у Беочин, провешћемо га
крозСусек,Баноштор,Раковац…Тонам
је идеја и потрудићемо се и у будућно
сти.Такође,могурећиданамсечитаоци
враћају у библиотеку. Било је периода

кадасмобележилизаистападкорисни
ка и читалаца, али тај број сада расте.
Враћајусе,итонесамостарији,негои
млађи.Имадецекојачитајусве,каоми
некад.Садасукњигезадецучаробнеи
заистаихпривлаче.

Шта Бе о чин ци мо гу оче ки ва ти до 
кра ја го ди не ка да су кул тур ни са др жа
ју у пи та њу?
Имамо активности и планирамо три

изложбе,трипромоцијекњига,неколико
позоришних представа и спортских тур
нира. Надам се отварању клизалишта,
тобибилопрвипутуБеочину.Тојесве
уплану,авидећемокакоћесеепидемиј
скаситуацијаодвијати.Центарзакулту
ру,спортитуризамуовој годинислави
50годинапостојања.Установајеоснова
на1971.годинеиовонамјегодинајуби
леја.  Сви овогодишњи програми су у
знакутогјубилеја.Припремамолеппро
грамтимповодом,моралисмомалода
гаодложимо,алидокрајагодинећемога
реализовати и то ће бити за памћење,
сигурна сам. Иначе, доста улажемо у
објекатДомакултуре,радилисморекон
струкцијухола,опремилигановимнаме
штајем,реконструкцијупозоришнесале,
амогунајавитииреконструкцијуплатоа
и трга испред Дома културе, целог тог
простора који ће добити сасвим други
изглед.Тирадовићепочетиовегодине.
СредствасмообезбедилиодОпштинеи
Министарствакултуре.Достасмоуради
ли у галеријском простору, спортској
сали, а радимо и замену расвете. Ми
смослављенициове годинеидоста се
трудимоикадајерелопрограмуиодр
жавањуобјекта,односноусловаукојима
радимоидочекујемонашесуграђане.

Све тла на Ћо сић

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

До ста ула же мо у обје кат До ма кул ту ре, ра ди ли смо ре кон струк ци ју хо ла, опре ми
ли га но вим на ме шта јем, ре кон струк ци ју по зо ри шне са ле, а мо гу на ја ви ти и ре кон
струк ци ју пла тоа и тр га ис пред До ма кул ту ре, це лог тог про сто ра ко ји ће до би ти 
са свим дру ги из глед. Ти ра до ви ће по че ти ове го ди не
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ЕПИ ДЕ МИЈ СКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У РУ МИ

Др Еми ли ја Освалд:
не опа да број пр вих пре гле да
Епидемијска ситуација у румској оп

штини је забрињавајућа, а број пације
ната који се јављају уКовидамбуланту
Домаздрављасенесмањује.
ТопотврђујеиподатакдаКовидамбу

лантасвакогданарадиод7до22сата.
Упросеку,дневносеобавиод270до390
прегледа,зависноодбројаангажованих
лекарскихекипа.
 –Петком и понедељком ради седам

екипачетирипреитрипоподне,итада
имамооко390прегледа,осталимдани
ма,кадарадипетилишестекипа,има
моизмеђу270и320прегледа.Оноштоје
забрињавајућеједабројпрвихпрегледа
непадаитојеоко90прегледадневно.
Мивећдваипомесецаимамотакавброј
којиуопштенејењаваитојезанасепи
демијскакатастрофа.Ситуацијајестра
шно забрињавајућа, јер се врло често
дешава да, након тефазе изолације, у
оквирупериодаопоравка,долазидопо
горшањастањапацијената.Кодљудико
јисустаријиилисухроничниболесници
тепоследицесуврлоприметне,азабри
њавајуће јеи коликомладихоболеваи
тосатешкомклиничкомсликом–истиче
дрЕмилијаОсвалд,координаторкарада
Ковидамбуланте.
ОнадодаједалекарикојирадеуКо

видамбулантивидедаљуди
који су вакцинисаниимајулакшу кли

ничку слику, чаки хроничниболесници.
Симптоматичнојеидаимачитавихпо
родицакојесузаражене.Углавномсуто
децашколског узраста,њихови родите
љикојисумахомневакцинисаниињихо
ведекеибакекојисухроничари,којису
вакцинисани,алису„зарадили“вирусод
најближих,којиимпогоршавасликуикод
другихобољења.
–Апелујемнаграђанедаседонесених

мерапридржавају.Људибитребалода
севакцинишууштовећемброју,уколи
кожеледаоваситуацијанепотраједуже

одјошдва–тринареднамесеца,колико
ћесвакакопотрајати,чакидасадабуде
мојакодисциплиновани,каоштотомии
нисмо–реклаједрОсвалд.
Читав здравствени систем је на гра

ници издржљивости, али опстаје због
савести здравствених радника упркос и
њиховимздравственимограничењимаи
оболевањима.ДрЕмилијаОсвалдкаже
идаграђаниумејудабудувеоманепри
јатнипремалекарима,алида требада
имајумалослуха,незалекаре,негоза
себеиданеотежавајудодатнорадле
каримасвојимнезадовољствомзатошто
дугочекају.
– Ми не можемо „отаљати“ пацијен

тезаминут,миихморамопрегледатии
поставити неке медицинске протоколе
ускладусањиховимздравственимста
њем,атотраје.Мибисмонајвишеволе
ли кадабисемогливратити уредован
рад–кажедрОсвалд.
Онајеапеловалаинанековидпаци

јентедазакажупрегледе,какобисесве

могло ускладити, будући да је велики
број лекараимедицинскихрадникаан
гажованкакоуКовидамбуланти,такои
навакциналнимпунктовима.
У румској општини је до 28. октобра

било558активнихслучајева.Кадајереч
овакцинацији,закључноса28.октобром
је вакцинисано 20.878 лица, од којих је
20.099ревакцинисано, док је 5.447 гра
ђанапримилоитрећудозувакцине.
У вези са епидемијском ситуацијом

требарећиидауГеронтолошкомцентру
„Срем“ није забележен ниједан активан
случај кодкорисника,док једвоје запо
сленихуизолацији.Редовносеобавља
ивакцинацијакорисникаизапосленихи
трећомдозом,зависноодтогаколикоје
времена прошло од ревакцинације, са
знајемооддиректораустанове,дрЗора
наСлавујевића.
УГЦ„Срем“могућесупосетекорисни

цима,алиузпретходнозаказивањекао
ираније.

С. Џа ку ла

др Еми ли ја Освалд

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА
Епи де миј ска си ту а ци ја ло ша
Епидемијска ситуација на територији

општине Инђија изазвана пандемијом
вируса короне идаље је лоша, истакли
су представници Дома здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ на састанку
Система48упетак,29.октобра.Према
речимадокторкеДанијелеБељић,натај
дан било је 527 активних случајева.
Лекарским екипама у Ковид амбуланти
јависедневнооко200пацијената.
–Упросекунадневномнивоунатести

рање се упућује око 100 грађана, а од
укупногбројатестиранихизмеђу30и40
процената буде позитивно на корона –
вирус истиче др Бељић и додаје да је
због повећаног броја прегледа прошле
недељеповећанбројлекарскихекипау
Ковидамбулантиисадихимаукупнопет.

У последих седам дана, према пода
цима Дома здравља, повећан је број
пацијената који се вакцинишу првом
дозом,теихјетокомтогпериодавакци
нисанонештовишеод340.
–Ранијесмонанедељномнивоуима

ли око 120, 150 вакцинисаних али се
сада тај број повећава, поготово након
штојеКризништабВладеСрбиједонео
новемереобјаснилаједокторкаДаније
лаБељићиподсетиладазаинтересова
ниграђанимогусвакогданауинђијском
Дому здравља примити вакцину „Сино
фарм“беззаказивања,доксезадруге,
наконпријаве,чеканеколикодана.Тако
ђе,подсетилаједајепрвудозувакцине,
досада,добило17.487грађана.

М.Ђ.

ЕПИ ДЕ МИЈ СКА
СИ ТУ А ЦИ ЈА У ИРИ ГУ

Око 70 пре гле да 
днев но
У иришкој општини је до сада, дато

укупно 10.100 вакцина против корона
вируса. Како сазнајемо од директора
ДомаздрављауИригудрНебојшеАци
на, дневно се просечно у Ковид амбу
ланти обави седамдесетак прегледа,
штојеинајвећибројодпочеткапанде
мијекорона–вируса.
Прегледи се, као и током целог овог

периода,заказају.Уиришкојопштинису
закључно са 29. октобром била 144
активна случаја. Истовремено, ради и
вакцинација против грипа, адо сада је
педесетакграђанапримилоовувакцину.

С. Џ.
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ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Све ви ше мла дих
се вак ци ни ше
Завод за јавно здравље Србије

„Батут“издаојеметодолошкоупут
ство које се односи на временске
оквиредобијањатрећедозевакци
непротиввирусакороне.Отомеје
уизјавизамедијеговориодрАдил
Елхаг,вршилацдужностидирекора
митровачког Дома здравља, у пе
так,29.октобра.
–Допроменауапликовањутре

ћедозевакцинадошлојенаосно
вудописаЗаводазајавноздравље
Србије „Батут“ по коме особе које
сувакцинисанесадведозе„Сино
фарм“вакцине,трећудозутребада
применакончетиримесецаоддру
ге,доконикојисупримили„Фајзер“
и„АстраЗенеку“,бустердозудоби
јају после пет месеци. Особе које
сунахемодијализикојесупримиле
бустердозу,акодкојихсенијераз
вио имунитет, значи нису добили
антитела,требадасевакцинишуса
дведозенекомод„мessenger“RNK
вакцинакојаједоступнакоднас.То
јепрвенствено„Фајзер“,аусветуи

Модернавакцина,којетребадасе
примеуразмакуод21дан,рекаоје
дрЕлхаг.
Он је такође рекао да вакцина

ција у Сремској Митровици про
тиче устаљеним ритмом, а да се
бележи пораст броја младих који
севакцинишу.–Око58одстогра
ђана вакцинисано је првом дозом,
другом око 57 одсто, бустер дозу
примило је 24 одсто Митровчана.
Вакцинупротивсезонског грипа за
садапримилојепрекотрихиљаде
суграђана.Одпонедељкастижено
виконтингентвакцина,окодвеипо
хиљаде. Особе које су прележале
корону требадасачекајуминимум
месец дана од завршетка лечења
дабисевакцинисале,изјавиоједр
АдилЕлхаг
Радновремевакциналногпункта

јеод8до16часовасвакимданом,
осимнедељом, а грађанима су на
располагањусу„Спутњик“,„Фајзер“
и„Синофарм“вакцине.

Б. Ту ца ко вић
Др Адил Ел хаг

МИ ТРО ВАЧ КО ПО РО ДИ ЛИ ШТЕ

Ро ђе но ви ше од хи ља ду
бе ба од по чет ка го ди не
Плачбебаупородилишту

је вероватно један од нај
лепшихзвуковакојинасмо
же орасположити у време
короне.Насвусрећу,бебе
се рађају, као да епидеми
јанијеутоку.КакокажеЈе
ленаЂорђевићизСремске
Митровице,мајкадвоједе
це,сановорођенчетомније
лакониванпандемије.
– Прва трудноћа била је

као и свака, док са овом
другом,ишлисмоинапри
вате прегледе. Кад сам се
породила у болници смо
се задржаливеома кратко,
заиста колико је морало.
Након тога, нисмо прима
ли посете код куће, само
патронажнусестру.Теже је
у ово време, нарочито ако
стесами,аниконеможеда
долазидавампомогнезбог
стањасвирусом,кажемај
каЈеленаЂорђевић.
У митровачком породи

лишту пуне руке посла за
бабицеидокторе,обавље
нисуипрвипорођајиуцр
венојковидзони,којисусе
завршили добро. Контрола
улаза и излаза је на висо
комнивоудаби се зашти
тиле маме и бебе. Рођено

је више од 1000 деце од
почетка, године, а прошле
године 1437, укључујући и
порођаје шабачких трудни
ца које су се у једном та
ласуепидемијепорађалеу
Митровици.
–Мислимдадокрајаго

дине, у наредна двамесе
ца,нећемодостићитајброј
одпрошлегодине.Породи
лиште је Опште болнице,
који јерадиосвевремеод
када је актуелна епидеми
ја. Врата су закључана и
подшифром, односно кон
тролише се сваки контакт,
а сем радника који су нај
неопходнији за одвијање
процесапорођаја,неможе
ућиинатајначинсмоуспе
лидаодржимонивоздрав
ственебезбедностиуовом
делу. Вакцине су безбедне
у трудноћи, анеопходно је
дабудемо здрави.Свипа
цијентикојиовдедолазесе
тестирају пре пријема, па
цијенти који имају плански
пријемсетестирајуирани
једанилидва,рекао једр
Драган Малобабић начел
никОдељењаза гинеколо
гијуиакушерство.

Алек сан дра Плав шић

др Дра ган Ма ло ба бић
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KЛЕНАК

По де ље но ђу бри во
по љо при вред ни ци ма

После поделе вештачког ђубрива
пољопривредницимауДоњимПетров
цимачијисуусевибилинајвишепого
ђенијунскимневременом,анисубили
осигурани, 26. октобра је иста помоћ
подељенаипроизвођачимауКленку.
Подсетимо, одмах после невремена
министар пољопривреде Бранислав
Недимовић је заједно са председни
комОпштинеСлађаномМанчићемоб
ишаотеренипољопривредникеиобе
ћаопомоћ,акојајесадастиглаувиду
бесплатногвештачкогђубрива.
У Доњим Петровцима је највише

страдалапшеницаикукуруз,ауКлен
кујештетабиламања,алинабостану
ивоћу.Испуњенообећањеуказујена
то да држава стоји иза својих пољо

привредника и да им помаже колико
годможе.
–УКленкујевећидеоштетебиона

скупљимусевима,набостануиделу
воћа, употесуСелиште,Грабовачки
пут и један део к.о.Шицаре.  Реч је
о 26 пољопривредника чији су усе
випретпелиштету,анисуосигурани.
Шлепер има око 25 тона вештачког
ђубрива.Видимдасуљудизадовољ
ни,кажу да јепомоћстиглауправо
време. ЗахваљујемоминиструНеди
мовићу,алиподвлачимдадржавапо
казујеозбиљностижељудасвакоме
помогне,паипољопривредникукада
оннасвојунеодговорностилинемар
ностнеосигураусева–рекаојепри
ликом поделе ђубрива Слађан Ман

чић,председникОпштине.
Он је подсетио да локална самоу

праваусвомбуџетуимаопредељена
средствазасубвенцијетрошковаоси
гурања,аовегодинесуонаудупланаи
износиласу10милионадинара.
ПољопривредникМиланКулачиниз

Кленкајеимаоштетунаокојутроипо
бостана,алии65аривишања.
–Штетајебилавелика,ималисмо

обећањеминистраНедимовићадаће
намсепомоћи,алисмобилискептич
нидаодтоганећебитиништа.Обећа
ње јеиспуњено,управовреме јепо
моћстигла,кадапочињејесењасетва,
такодасвимогуђубриводаискористе
навреме–кажеМиланКулачин.

С. Џа ку ла

По де ла ђу бри ва у Клен ку Ми лан Ку ла чин

КРА ЉЕВ ЦИ

Обе ле жен
Дан осло бо ђе ња
МесназаједницаКраљевци26.ок

тобраjeобележилаДанослобођења
селауДругомсветскомрату.Свеча
ностисуприсуствовалипотомциуче
сника народноослободилачког рата,
каоипредставницилокалне самоу
правеиСУБНОРаРума, којисуса
домаћинимаположиливенценаспо
меникпалимборцимауцентруКра
љеваца.
О учешћу у НОБ – у, доприносу

Краљевчанауослобођењуземљеи
жртвама које су поднели говорио је
мештанин Радослав Томић, а при
годнимречимаокупљенимасеобра
тиоиСтеванКовачевић,председник
СкупштинеопштинеуРуми.

С. Џ.

Kомпанија „Азвирт“ је заједно са
подизвођачиманаизградњиаутопута
НовиСад–Рума–Шабацреализовала
бесплатну акцију чишћења дивље
депонијеуКленку.ИницијативуСавета
МЗ Кленак и локалне самоуправе,

азербејџанска компанијаињенипарт
нери су подржалииодлучилидаочи
стеовудивљудепонију, која јеспеци
фична по томе што се налази поред
магистралногпутаМ–21,тедасмеће
бацајууглавномграђаникојиинеживе

урумскојопштини.
–Захваљујемосекомпани

ји „Азвирт“штосупредузели
ову конректну акцију, и то
бесплатно, да очисте дивљу
депонију насталу за врло
кратковреме.Показалисуда
као друштвено одговорна
фирмаимајуслухазалокал
нествариидасуспремнида
помогнуурешавањупробле
ма – каже Владан Вулић,
чланСаветаМЗКленак.

С. Џ.

КЛЕ НАК
Очи шћена де по ни ја
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ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА РУ МЕ, 27. ОК ТО БАР

По част по ги ну ли ма
ко ји су до не ли сло бо ду

Општински одборСУБНОР
– а у Руми је обележио 27.
октобра, у присуству бројних
гостију, 77 годинаодослобо
ђењаграда,итоугодиника
дасеобележаваиосамдеце
нијаодпочеткаборбепротив
окупатора у Другом светском
рату. Пријем гостују је орга
низован у Културном центру,
гдесеборачкимистраначким
делегацијама,каоипредстав
ницима локалне самоуправе
обратилаДрагицаКовачевић,
чланицаГлавногобораСУБ
НОР–аСрбије.
 – Славимо слободу обе

лежавањемовогдана,асло
бода је најсветија реч у срп
ском народу. Српски народ
и поготово народ Срема је
1941.годинезнаодајеслобо
данајважнија.Кадчовекима
слободу, он све може и зато
сеувекзањуморалодавати
оноштојенајсветије,морали
суседаватиживоти–истакла
јеДрагицаКовачевић.
Онаједодалада,поред77

година од ослобођења, ове
године СУБНОР и држава,
под покровитељством пред
седника Александра Вучића,
обележавају и 80. година од
дизањаустанкауСрбији.
У оквиру програма у Кул

турномцентру, борачкаорга
низацијаизБрчкогјеуручила
захвалницу Предрагу Вукми
рићу,секретарурумскогСУБ
НОР–а.

Потомсуседелегацијеупу
тиле на Градско гробље где
суположенивенцинаспомен
 обележја погинулим борци
маижртвама уДругомсвет
скомрату.
После полагања венаца,

ТомиславМилић,председник
СУБНОРуРуми,рекаоједа
сваког 27. окробра евоцирају
успомене и историјске чиње
нице и буде сећања која су
обележила то време и испи
сала нашу тешку и надасве
славну историју са којом мо
жемодасепоносимо, захва
љујући нашим одлучним и
храбримпрецима.
– Задатак свих нас је да

увекдоследноиенергично,у
свим ситуацијама, заступамо
историјску истину о ослобо

дилачкојборбинашегнарода
изпрошлостиитајдухпрене
семомлађимгенерацијамаза
будућност.Народкојинечува
своју историју нећеимати ни
своју будућниост  истакао је
Милић.
Полагању венаца је прису

ствовао и аташе Амбасаде
РускефедерацијеГлебТелер
којије,такође,указаоназна
чајкултуресећањанадогађа
је иљуде који су дали своје
животезанашуслободу.
–  Сведоци смо покушаја

фалсификовања историје и
историјских лињеница и ми
смосигурнидајесвакитајпо
кушај опасан. Руска држава
ћеувекпамтитиовајнародко
јисеувекрамеузрамеборио
санепријатељемизатоживе

лорускосрпскопријатељство
–рекаојерускиаташе.
 Заменица председника

Општине Александра Ћирић
је рекла да се том приликом
славислободаиодајепочаст
храбримпрецима који су као
припадници Народноослобо
дилачкевојскеусадејствуса
Црвеномармијом,водећите
шке борбе ослободили Руму
27. октобра 1944. године на
кончетиригодинеокупације.
–Захваљујућињиховојхра

број борби, али и жртви, ми
данас живимо у слободној
земљи. Слобода је највећа
тековина коју су нам наши
прециоставили.Затојенаша
дужностиобавезадачувамо
слободусвојеземље–рекла
јеАлександраЋирић.
Пред спомен  обележјима

страдалихуДругомсветском
ратуобратиосеи
председникСУБНОР–аАП

ВојводинеЈовоБарошевчић.
 –Ово је данас важандан

заРуму,данас једошласло
бода.Ми смоовдеда се по
клонимо сенима и делима
борацакојисудалисвојежи
вотезаслободу–рекаојеБа
рошевчић.
Венци су 27. октобра по

ложени и код спомен – пло
че, која је постављенанаЈП
„Стамбено“, а где је била је
врејска синагога срушена то
комДругогсветскограта.

С. Џа ку ла

Дра ги ца Ко ва че вићАта ше Глеб Те лер

По част по ги ну лим бор ци ма

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МИ НИ СТАР БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ ПО СЕ ТИО ПЛАН ТА ЖУ ВО ЋА МИР КА ПА НИ ЋА 
У ИРИ ГУ

Суб вен ци је мно го
зна че во ћа ри ма

Потпредседник Владе и министар
пољопривреде, шумарства и водо
привреде Брансилав Недмовић и
председник Општине Ириг Тихомир
Стојаковић посетили су у уторак, 26.
октобраплантажувоћаМиркаПанића
уИригу.Ова,можесерећипородична
плантажа,простиресена25хектара,
одкојих је20под јабукама,апетпод
бресквама.Радисеосавременомвоћ
њаку у ком радеМирко ињегова по
родица,син,ћерка,зет.Овегодинесу
изградили хладњачу, тако да су сада
мањезависниодосцилацијаценана
тржишту.
Како је нагласио домаћин, његова

породица се бави искључиво воћар
ством.Овагодинајебиладобразаво
ћаре, посебно оне који, као иМирко,
имајувоћњакенанештовећојнадмор
скојвисини.На190метаранадморске
висине,накојојјевоћњакМиркаПани
ћа, ове годиненијебило каснихмра
зева.
–Добројеродилоовегодине.Изгра

дилисмохладњачу,такодаможемода
чекамосапласманомивидећемокако
ће бити. Воћњак има наводњавање,
противградне мреже, улажемо много
упроизводњу.Годинамаконкуришемо
и код Министарства и код Покрајин
ског секретаријата за пољопривреду
засредствакојанаммногопомажуда
унапредимопроизводњу.Никаднисмо
билиодбијени,алиморамрећидасмо

увекималиуреднудокументацијуида
смосредстватрошлистрогонаменски.
Субевнцијенаммногозначе,несамо
финансијски,негоиусмислудаимамо
вишеиницијативекадзнамодаћенам
севратитиполауложенихсредстава,
рекаојеМиркоПанић.
Он је додао да је посета министра

значајна јер праве информације мо
гу добити из прве руке,штамогу по
љопривредницидаочекујуикаквису
трендовиупољопривреди.
Тихомир Стојаковић је подсетио да

министарНедимовић необилазипр
ви пут пољопривреднике из иришког
краја.
–Овоједругапосетаутокуовего

дине.Пољопривредницимогу да чују
исазнајуновине,штасеизданаудан
мењауовојобласти.Такода јеживи
разговор са министриом веома до
бари значајан.Развој пољопривреде
итуризмајестратешкициљОпштине
Ириг.Дајемоакценатнаатарскепуте
ве,окотрикилометрасмоурадилиове
године. Следеће године планирамо
дужудеоницујеримамобољепуњење
буџета.Такође,могуданајавимдаће
моуопштинскибуџетувестиконкурс
нулинијузамладепољопривреднике.
Упитањућебитисубвенцијеиповра
ћајновцазакупљенемашинеиопре
муупретходнојиовојгодини,најавио
јепредседникОпштинеИригТихомир
Стојаковић. С. Ћо сић

Го ди на ма кон ку ри ше мо и 
код Ми ни стар ства и код 
По кра јин ског се кре та ри
ја та за по љо при вре ду за 
сред ства ко ја нам мно го 
по ма жу да уна пре ди мо 

про из вод њу, ре као је Мир
ко Па нић

***
Mо гу да на ја вим да ће мо 

у оп штин ски бу џет уве сти 
кон курс ну ли ни ју за мла де 
по љо при вред ни ке. У пи
та њу ће би ти суб вен ци је 
и по вра ћај нов ца за ку

пље не ма ши не и опре му у 
прет ход ној и овој го ди ни, 
на ја вио је пред сед ник Оп
шти не Ириг Ти хо мир Сто

ја ко вић

Бра ни слав Не ди мо вић, Ти хо мир Сто ја ко вић и Мир ко Па нић
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МИ НИ СТАР БРАНИСЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ ПО СЕ ТИО  ВА ШИ ЦУ

Ку лен из ком ши лу ка

Бранислав Недимовић, министар по
љопривреде, шумарства и водопри
вреде, посетио је пољопривредно га
здинствопородицеЛемаићуВашици,у
уторак, 26. октобра.Била је топрилика
дасеминистарупознасарадом,органи
зацијомиспремношћупољопривредних
газдинставадаравноправноучествујуна
тржишту.ПредседникОпштинеШидЗо
ранСеменовићсасарадницимаједоче
каоминистраНедимовића и заједно са
МладеномЛемаићем, који стоји са сво
јомпородицомизаовогпројекта,обишли
сугаздинствоиупозналисесапроцесом

производње чувеног кулена чији је ква
литетпотврђеннабројнимтакмичарским
манифестацијама.
–Пренеколикогодина,кадасмодоне

липосебниправилникзатакозванупре
радунакућномпрагу,великибројљуди
нијезнаоочемусеради.Нама јебила
идејадасеупородичнимдомаћинстви
манепродајесамосировинакаоштосу
товљеници,већидасепрерађују.Овде
постојивеликатрадицијапроизводњеку
лена,кобасице,шунке.Светојеобједи
њенонаједномместуигосподинЛемаић
једобиоправодауовомобјекту,којије

регистрованиматакозванумалу клани
цунакућномпрагу,малупрерадудамо
жепедесетсвињанедељнодаобрадии
данаправифиналнепроизводе,рекаоје
БраниславНедимовић.
Први човек шидске Општине Зоран

Семеновићјеистакаодалокалнасамоу
праваможедаорганизуједолазакмини
страНедимовића у општину како би се
упознаосавредним,људимакојисупо
челисопственипосао,каоштојеуправо
прерадамесауВашицикојусупокрену
личлановипородицеЛемаић.
–Овојеприликаидасеминистарна

теренуупознасапроблемимасакојима
се суочавају пољопривредници свако
дневно,какобитопренеодаљедабисе
селоипољопривредаподигглинаниво
достојан живота, закључио је Семено
вић.
МладенЛемаићјеовомприликомбио

домаћинминиструкомејеизнеосвепо
даткевезанезапроизводњукулена,ко
басицеидругихпрерађевинауовомпо
љопривредномгаздинству.
–Капацитетисунампедесетсвињане

дељно,нештооваца,петбикова,штоје
за нашепотребе сасвимдовољно. Тру
димо се да сваке године квалитет буде
штобољи.Свезависиоднаситоколико
икакоћеморадити,рекаојеМладенЛе
маић.
МинистарНедимовићјезавршиопосе

ту Вашици састанком са пољопривред
ницима током којег се разговарало о
најакуетлнијим проблемима у пољопри
вреди.

Зо ран Се ме но вић, Бра ни слав Не ди мо вић и Мла ден Ле ма ић

Бра ни слав Не ди мо вић и Мла ден Ле ма ић у по го ну

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

УРЕ ЂЕ ЊЕ ПУТ НЕ ИН ФРА СТРУК ТУ РЕ ПРИ О РИ ТЕТ

Ком плет на ре кон струк ци ја
пу те ва у оп шти ни Ста ра Па зо ва
ДеолокалногпутаодСтарихБановаца

доШљункаре,којијебионајвишеоште
ћен,ускороћебитипотпунореконструи
сан.Овихданајеурађенаприпрема,пут
јепролазануобасмера,алисаобраћајје
успорен,арадовисудеопројектауређе
њапутаизмеђуСтарихБановацаиБе
легиша.Овојесамоједноодградилишта
натериторијистаропазовачкеопштине,а
уједносуутокуинтензивнирадовиина
уређењупутаизмеђуСтареПазовеиГо
лубинаца.
Уређењесвихлокалнихпутева упри

оритет јеуовојинаредној години,каже
Ђорђе Радиовић,  председникОпштине
СтараПазова,ауприпремијејошједан
великипројекат  реконструкција путаод
СтарихБановацадоКрњешеваца.
–ОдСтарихБановаца, негдеод „Мо

лове“пумпепремаНовојПазови,преко
ВојкедоКрњешеваца,гдејесвакодневно
великафреквенцијасаобраћаја,тонамје
тренутнопројекат,којисеналазиуВла
диСрбије и чека одобрење, а реализо
ваћемогапопринципујавно–приватног
партнерства.Уоквирутога,радићесеи
деловипутаодраскрсницекод„Путника“
према Војки, и две улице, два алтерна
тивнауласкауНовуПазовуикрозцелу
индустријскузонуокоНовеПазове.Тоје
огромнаинвестиција,вредностјеоко900
– 950милиона динара,што ћемо тачно
знатикадбудеморасписаликонкурс,ка
жеРадиновић.
Расписивање конкурса се очекује до

половине новембра, а следеће године
предвиђа се комплетно уређење путева
Подунавља, гдесупојединиделовивећ
уређени,апричемућесенештоиспа
јатисаопштиномИнђијом,конкретно,од
искључењасааутопутаЕ–75кодНових
БановацадоукључењакодКрчедина.
–Радићесеоноштонијеурађено,тако

дабилокалнапутнаинфраструктураби
лакомплетноуређена,додаојепредсед

ник Радиновић, истичући да су ово све
јако велики послови, јер се не ради са
мопресвлачењеасфалта,већкомплетна
реконструкција, због чега радови трају
дуже,асвипројектисеуглавномреали
зујуусарадњисарепубличкиморганима.
Након што је пре  неколико година

асфалтирано више од 45 километара
улица, садашњи радови на локалним
путевима представљају најобимнији ин
фраструктурнипројекат.
НадеониципутаизмеђуСтареПазове

и Голубинаца  у току је уређење пута у
дужинискоро10километара.Досадаје
скинутасфалт,тренутноседодајетуца
ник, након чега ће се вратитидва слоја
асфалта,aсаобраћајсеодвијапотуца
нику.Упитању једржавнипут, у надле
жности ЈП „Путеви Србије“, од великог
значаја за општину Стара Пазова. Ова
реконструкцијасеодвијаупоредосаиз

градњомнадвожњакауоквирупројекта
изградњебрзепругеБеоград–Будимпе
шта.Збогизградњенадвожњака, која је
почела јеуфебруаруовегодине,затво
ренјепружнипрелаз,такодасвикојипу
тујуовимправцем,посебноГолубинчани,
од тада  имају проблем са  доласком у
седиштеопштине.
Санација пута од Старе Пазове пре

маГолубинцима је почела6.октобраи
уплану једабуде завршенадо15.де
цембраовегодине,уколиковременскии
другиусловибудуповољни,стојиузва
ничном саопштењу ЈП „Путеви Србије“.
Радови су обезбеђени адекватном сао
браћајном сигнализацијоми опремом, а
ЈП„ПутевиСрбије“молиучесникеуса
обраћају за стрпљењедок трају радови
иапелује даприлагодебрзинукретања
условиманапутуипоштујусаобраћајну
сигнализацију. Зден ка Ко жик

Ра до ви у Ба нов ци маПут за Го лу бин це

Ђор ђе Ра ди но вић
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Жељ ка Авра мо вић Го дић

ИН ЂИ ЈА
По де ла огре ва
за нај у гро же ни је

Почела јеподелаогреванајугроже
нијим лицима са територије општине
Инђија.Центарзасоцијалнирад „Ду
нав“ у сарадњи са Општином Инђи
јаобављаподелуогревногдрветана
кућнуадресу.Поједанкубниметардо
бићевишеод300домаћинстава.
–Приоритет имају остарела самач

кадомаћинстваипородицеукојојима
вишемалолетнедецереклаједирек
торкаЦентразасоцијалнирад„Дунав“
ЖељкаАврамовићГодић.
Он једодалада јето једанвидпа

жње и помоћи угроженим домаћин
ствима.
– Корисници наших услуга добијају

и друге видове помоћи, попут једно
кратне новчане помоћи за куповину
лекова.Такође,постојеиспроводесе
бројнипројектикојимсеолакшавасва
кодневни живот сицијално угрожених
појединацаипородицареклајеАвра
мовићГодић.

Ми хољ ски
су сре ти се ла

Унеколиконасељаинђијскеопшти
неупериодуод28.до31.октобра,по
првипут,одржанису„Михољскисусре
тисела”.ПодпокровитељствомМини
старства за бригу о селу, Општине
Инђија и Туристичке организације
током четири дана манифестације,
произвођачи хране, пића и одевних
предмета изНових Карловаца,Новог
Сланкамена,БешкеиКрчединаимали
суприликудаприкажусвојепроизво
де. Такође, „Михољски сусрети села“
билисуприликадасеудомовимакул
турепредставеуметнициикњижевни
циизинђијскеопштине.

М.Ђ.

ДОМ ЗДРА ВЉА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ 
Вре ме че стих пре хла да
Великијебројљудикојисумњана

обољевањеодковида19,алиутоку
хладнијих дана, приметно је више
пацијената и на одељењима опште
медицинеуДомуздравља„ДрЈован
Јовановић Змај“ у Старој Пазови.
Погоршава се стање срчаних боле
сникаисаповишенимкрвнимприти
ском,аличестесуипрехладе.Лека
ри саветују хроничним пацијентима
да редовно узимају своју прописану
терапију,аграђаникажудасепротив

прехладе штите повећаним уноше
њем витамина. За вакцину против
сезонског грипа влада велико инте
ресовање,кажедрПетарЈовановић
из старопазовачком Дома здравља,
гдејеупрвомконтингентустигло800
тровалентнихи1300четворовалент
нихвакцинапротивсезонског грипа.
На комплексу „Пазовачких базена“
упоредосерадиимунизацијапротив
корона – вируса и против сезонског
грипа. З.К.

СТА РА ПА ЗО ВА

Гим на зи јал ци по се ти ли 
РТВ Ста ру Па зо ву

УченициГимназије„БранкоРадиче
вић“изСтареПазовеусреду,27.окто
бра посетили су Радио – телевизију
СтараПазовауоквирупројекта„Сен
ка на послу“ у циљу упознавања са
новинарском професијом и осталим
занимањима у медијима. Провели су
једанраднидануовојмедијскојкући,
где су усвојили основна знања и
информацијеоовомпослу. Пројекат
„Сенка на послу“ представља помоћ
матурантима при избору будуће про
фесије и подразумева посету ђака

различитиминституцијамаикомпани
јама.
„Сенканапослу”јепројекаткојисеу

овојобразовнојинституцијиспроводи
од2017.Годинеиједнајеунизуактив
ности у склопу пројекта, који се бави
унапређивањем система каријерног
вођењаисаветовањамладихустаро
пазовачкојГимназији,аподржанјеод
Покрајинскогсекретаријатазаобразо
вање, прописе, управу и националне
мањине.

Д.Г.
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ПЕ ЋИ НАЧ КИ ЦР ВЕ НИ КРСТ

До бра са рад ња са
Удру же њем „Ши ма нов чан ке“
ПећиначкиЦрвеникрстје

организовао 22. октобра, у
Шимановцима, у сарадњи
са Удружењем жена „Ши
мановчанке“, поделу ко
ришћене одеће и обуће за
социјално угружену кате
горију становништва. Како
је реклаГорданаКоњевић,
секретар пећиначког ЦК,
сарадњасашимановачким
удружењем жена је сада
већдугогодишња,аодећаи
обућакојуприкупечланице
овогудружењаувекпрона
ђепутдоњиховихкорисни
ка.
– Заиста већ дуги низ

година имамо одличну са
радњу са шимановачким
удружењем, ањихове чла
нице су редовно доносиле
унашепросторијеполовну
одећу и обућу, која је увек
била више него добродо
шла.Међутим, због панде
мије, подела у нашимпро

сторијама је одложена до
некогбезбеднијегвремена.
Ипак,тонијеспречило„Ши
мановчанке“данаставеда
прикупљајукоришћенугар

деробу,пасмоускладуса
епидемијском ситуацијом
акцијуподелеорганизовали
уњиховимпросторијама,уз
свемереопреза–реклаје

Коњевић и додала да ће
након ове поделе бити ор
ганизованајошједнатоком
новембра у просторијама
УЖ„Шимановчанке“.

Подела гардеробе

ГА ЛЕ РИ ЈА КУЋE ВОЈ НО ВИ ЋА

Трин ди ће ва сли ка
иде на По кра јин ску смо тру
УгалеријиКућeВојновићауИнђији,

22.октобраодржанајеЗонскасмотра
ликовнихуметникааматера,накојојје
учествовало преко 40 сликара из це
лог Срема. Уметници су се предста
вилисвојимуметничкимделима,међу
којимајеидвојеизпећиначкеопштине
ДрагољубТриндић,прошлогодишњи
победник21.Смотреликовнихуметни

кааматераВојводинеиГорданаЈова
новићШарић.
ЗапролазнаПокрајинскусмотру је

одабранодвадесетдеветрадова,ме
ђу којимаиТриндићеврад „Одсуство
дистанце“, а директорКултурног цен
траПећинциЈованДеврњасматрада
јеовакавуспехнашегсликараизКар
ловчића јасан показатељ културног

богатстванашеопштине.
–Свакакоданајвећекултурнобогат

ствонашеопштинечинеуправољуди
којисвојимделимананајбољимогући
начин чине нашу општину препозна
тљивом.Међуњимасуиликовниумет
ници попут Драгољуба Триндића чији
радјенашапубликавећупозналакроз
бројнеизложбе–рекаојеДеврња.
Слика „Одсуство дистанце“ рађена

је комбинованом техником и припада
Триндићевом циклусу слика под нази
вом„Корона“.
–Драгомиједајемеђу40квалитет

нихсликараизСремаодабранаимоја
новаслика„Одсустводистанце“,којаје
насталауовомтешкомвременупанде
мије.Бројненаградеипрошлогодишњи
успехнаПокрајинскомсмотрисамосу
једанодподстицаја, алиподршка коју
налазимупећиначкомКултурномцен
тру највећи су подстрек замоје даље
стварањеказаојеДрагољубТриндић.
СелекторЗонскесмотрејеисторичар

уметности Миле Игњатовић, а Покра
јинскасмотрабићеодржана7.новем
брауНовомБечеју.

Трин ди ћев рад „Од су ство дис тан це“
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Кон цер ти над ма ши ли
оче ки ва ња

Концертиуоквирупројеката„Зајед
ноуритмунаселу–класичнамузика
уцртаномфилму“и„Безграница–му
зика као инструмент инклузије“, одр
жанису22.октобра,усалиКултурног
центраПећинци.ПећиначкиКултурни
центариОсновнамузичкашкола„Тео
дорТошаАндрејевић“изРуме,саис
туренимодељењемуПећинцима,за
себнисуносиоциовихпројеката,тесу
удружилисвојересурсеуњиховојре
ализацији.Сарадњаоведвеинститу
цијекултуре,уметностииобразовања
резултирала је низом концерата, од
којихсунајвећиинајзначајнијиодржа
ниуправоуПећинцима.
Наступилојеокошездесетученикаи

наставникасатридесеттачака.Один
струменатасубилизаступљениупра
воонисмеровикоједецамогупохађа
тиумузичкомодеЉењууПећинцима:
клавир(наставницаНинаКобаш,кал
вирска пратња Милош Андрић), там
бура(наставникДејанЋирковић),хар
моника(наставнициНиколаЈовановић
иНиколаПантелић)игитара(настав
нициВикторЂурићиМилошМарић).
Хор, који води наставница солфеђа,
Данијела Хорњак, као најрепрезента
тивнијипримерзаједничкогмузицира
ња,наступиојесачетиритачке.
Публика је имала прилику да ужи

ва како у популарним мелодијама из
Дизнијевихфилмова, са којима су се
пећиначки основци упознали путем

тринаестмузичкоедукативнихради
оница,реализованихтокомоктобрау
скоросвимселимаопштинеПећинци,
тако и са најпознатијим примерима
класичнемузике,затимпопинародне
музике,каоидечјихпесама.Поредму
зицирањадеце,инаставницисуузели
учешће како би показали својим уче
ницима колико могу постићи својим
радом.
Пројекту и концертима придружили

суигости.Члановилитерарнерадио
нице„Дружинадугинихбоја“,подмен
торством Радована Дрљаче, Ана Ра
даковићиЈованкаЏакуланаписалесу
двепесмеспецијалнозаовајпројекат,
односно на тему једнакости, под на
зивима„Другачији“и ,,Шта јесрећа?“.
Поред њих, позиву Културног центра
Пећинци одазвао се и трећи разред
ОШ „Слободан Бајић Паја“ из Доњег
Товарника, са учитељицом Миленом
Харамбашић.УчитељицаМиленавећ
дуго спроводи пројекат под слоганом
„Покренисе“,тесасвојимученицима
свакога дана увежбава ритмичкому
зичке кореографије на различите му
зичкежанрове.Заовуприликусуиз
великореографијуначувени„Радецки
марш“РихардаШтрауса.
Координатор оба пројекта Брани

славаТрифуновићсматрадасузадо
вољилиинадмашилициЉевекојису
поставЉениупројектима.
–НакондваконцертаурумскомКул

турном центру, намењених младима
са сметњама у развоју и особама са
оштећењемвида,апосебноконцерти
мауПећинцима,надмашилисмосва
очекивања у одзиву публике имедиј
скомодјекукојисуовиконцертизадо
били.Заједничкацртаових пројеката
лежиупрепознавањуспособностиму
зике и уметности да буде друштвено
ангажована, те јеовимпутемискори
шћенанесамокаоинструментинклу
зије, већ и као средство повезивања
унутар локалне заједнице, али и ме
ђуопштинског простора – изјавила је
Трифуновић.
ПоследњиконцертнамењенШОСО

„АнтонСкала“уСтаројПазови,одло
женјеуследепидемијезадругунеде
љуновембра.
Сарадници и пријатељи пројеката

су: Општина Пећинци, Општина Ру
ма,ЦентризасоцијалнирадПећинци
и Рума, Црвени крст Рума, Културни
центар Рума, Установа за пружање
услуга социјалне заштите „Солидар
ност“,Дневниборавцизадецуимла
десасметњамауразвојууСуботишту
иРуми,СремскеновинеиРумскено
вине.
Покровитељи пројеката су Покра

јински секретаријат за културу, јавно
информисањеиодносесверскимза
једницама,иПокрајинскисекретаријат
заобразовање,прописе,управуина
ционалнемањине.

Са једног од концерата
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Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПОСЕТА ВИСОКИХ ЗВАНИЦА ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ

Оду ше вље ни го сто прим ством, 
ам би јен том и при ча ма
Туристичка организација

општинеПећинциималаје27.
октобра ретку част да угости
високе званице. Општину
Пећинци посетиле су супруге
амбасадора Белорусије, Бра
зила, Финске и Норвешке,
делегацијаМеђународног клу
баженаизШвајцарске,Ирске,
ХоландијеиХрватске,почасни
конзул Републике Ирске и
супругапочасногконзулаЗам
бије.
Током посете, запослени у

пећиначкојТуристичкојоргани
зацији,начелусадиректорком
Љубицом Бошковић, уприли
чилисузагостеобилазаккул
турно – историјских и тури
стичкихлокалитетаопштине–
од „Свињарске колебе“ у
Доњем Товарнику, преко
„Аксентијевогкућерка“уОгару,
доЕтнокомплексаКупиновои
Обедскебаре,апосебноинте
ресовање гостију побудила је
тврђава Купиник и прича о
деспотској породици Бранко
вић, са акцентом на српском
деспотуиратникуВукуГргуре
вићуБранковићу,легендарном
ЗмајуОгњеномВуку.
Супруга амбасадора Бело

русије у Србији Марина Бри
љевзахвалиласеуимегости
јусвимакојисуучествовалиу
организацијиовепосете.
–Толикосмоодушевљении

гостопримством на које смо
данас наишли, и амбијентом,
ипричамакојесмочули.Обо

гатили смо своје знање о
Србији.Кадасмодошлисхва
тили смо да је овде колевка
православља на српској
земљи у Војводини. Уживали
смо у свему, а желимо да
доведемо још наших пријате
љаизамбасадаиизмеђуна
родне заједнице – рекла нам
јеБриљева на веома добром
српском језику, који је савла
дала током девет година
боравкауСрбији,ањенооду
шевљење поделили су и сви
осталигости.
У Етно кући „Путник“ гости

суималиприликудапогледају
изложбу бразилског циклуса

сликанашегсликараДрагољу
ба Триндића, која је посебан
утисак оставила на супругу
амбасадора Бразила Моник
Барбоса.
– Његове слике су сјајне.

Затекломејетоштосамовде
пронашланекогакосликаова
ко дивне слике Бразила иако
никада није био у Бразилу –
рекланамјеБарбосаидодала
да гледајући слике никада не
биповероваладаихјенасли
каонеко коније посетиоБра
зил.
Специјално за ову прилику

Туристичка организација је
уприличила претпремијеру

нове туристичке апликације,
израђене у част Змаја Огње
ног Вука, која анимацијом у
„проширеној реалности“ ожи
вљава змаја на зидинама
Купиника.
– Захваљујући овој аплика

цији, наши данашњи гости су
први на свету имали прилику
да сеифотографишуса зма
јем у аутентичном амбијенту
тврђаве Купиник. Верујем да
ћеовозањихбитијединстве
науспомена,амисмонаовај
начинжелелидаимпокажемо
коликонамзначињиховапосе
та.Оваковисокезваницесуу
јединственој позицији да у
земљамаизкојихдолазепро
несупричуонашојисторијској
и културној баштини и о при
родномбогатству које јеокру
жује,каоиозначајукојиКупи
никицелоовоподручјеимају
засрпскунационалнуисторију
–изјавилајеБошковић.
Комплетан угођај употпуни

ла су удружења жена „Шима
новчанке“и„Сунчевцвет“,која
суприпремилаизложбутради
ционалних ручних радова и
сувенира,идегустацијузимни
цеитрадиционалнихсремских
кулинарских специјалитета, а
својепроизводесупредстави
ли и локални произвођачи
вина,ракијеимеда.
Посета је приведена крају

вожњом електричним минибу
сом„Зеленизмај“крозСпеци
јалнирезерватприроде„Обед
скабара“.

„Оживео“ змај на зидинама Купиника

Посета високих званица општини Пећинци
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ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Функ ци о ни са ње спор та
на ло кал ном ни воу
Општина Инђија била је

домаћинседмогодукупно11
планираних састанака на
тему „Функционисање спорта
на локалном нивоу“ на којем
суучествовалипредставници
општинаИнђија,СтараПазо
ва,ПећинцииИриг.Састанак
је део пројекта „Унапредимо
спортуВојводини“,којиорга
низујеПокрајинскисекретари
јат за спорт и омладину са
циљемдаселокалнимсамо
управамаиспортскимсавези
ма представе механизми
подршкепокрајинскихирепу
бличкихинституција имогућ
ностидасе тиресурсииско
ристе на најбољи могући
начин, како би се услови за
спортподиглинавишиниво.
Како су истакли представ

ници ресорног Покрајинског
секретаријата, спорт у Војво
динидостадоброфункциони
ше, али  још увек имаместа
за напредак, те су се надле
жне институције томе посве
тиле а састанци су добар
начиндасеприкупесвенеоп
ходнеинформацијезаизраду
националне и покрајинске
стратегијезаразвојспортаза
период2021–2031.године.
–Циљједасистемспортау

локалнимсамоуправамаком
плетно уредимо у складу са
нормативнимактимаизобла
сти спорта, како би се спорт
развијаонаштотранспарент
нији и квалитетнији начин
истакла је Мара Кевиндер,
подсекретарка у Покрајин
скомсекретаријатузаспорти
омладину.
СастанкуузградиОпштине

Инђија присуствовали су и
представницилокалногСаве
заспортова.

– Општина Инђија улаже
значајнасредствазаспортске
колективеиувексмотудасе
информишемо на који начин
можемо допринети даљем
развоју спорта у Покрајини
истакао је Љубомир Коваче
вић,секретарСавезаспорто
ваопштинеИнђија, истичући
да се тренутно четири клуба
такмиче у највишимрангови
матедајеитодоказколико
локална самоуправа улаже у
спорт.

ПредставнициПокрајинског
секретаријата за спорт и
омладину ће у наредном
периоду одржати још четири
састанка широм Војводине,
како би се представници
градскихиопштинскихадми
нистрација и спортских саве
за детаљније упознали са
стањем и функционисањем
спорта на локалном нивоу и
са погодностима које нуде
институције.

М.Ђ.

Са ста нак у оп шти ни Ин ђи ја

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Дро но ви за основ не шко ле
Девет основних школа са територије

општине Инђија на поклон је добило
укупно девет дронова, поклон „Ротари
клуба“изСтареПазове.Свечанаподела
дроновауприличенајеупетак,29.окто
браузградиОпштинеИнђија.
Како су рекли представници „Ротари

клуба“, цела акција спроведена је у

сарадњисаресорнимМинистарствоми
досадајеподељенопреко700дронова
уцелојСрбији.
Данило Љевнаић, прошлогодишњи

гувернер „Ротари клуба“ Србија –Црна
Гора, истакао је да се поменута акција
спроводикакобидецунаштоједностав
нијиимногозанимљивијиначинувелиу

сферу информатичког програмирања.
Иначе,дроновисунамењенизанаставу
информатикеитозадецукојапохађају
петиишестиразредосновнешколе.
Представници„Ротариклуба“иОпшти

неИнђијауручилисудроновеиуговоре
директоримаосновнихшколасатерито
ријетесремскеопштине.
Живан Живановић, заменик председ

ника Скупштине општине, захвалио се
представницима„Ротариклуба“надона
цијииистакаодаћеталокалнасамоу
праванаставитидасарађујеса„Ротари
јанцима“.
–Оваквеисличнедонацијесуодизу

зетног значаја за даље унапређење
образовања у нашој општини. Морам
подсетити да Општина Инђија улаже
значајнасредстваидасмоупретходном
периоду реконструисали велики број
спортских терена ифискултурних сала,
изградилиновивртићи јошмного тога
истакаојеЖивановић. М.Ђ.

Дро но ви за де вет основ них шко ла
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92. РО ЂЕН ДАН ГЛУ МИ ЦЕ МИ РЕ БА ЊАЦ

Гру мен род не зе мље
на сва ком ко ра ку

– Мо ји пр ви глу мач ки ко ра ци кре ну ли су упра во одав де, са ове сце не. Ја сам на то 
по но сна и то је цр ве ним сло ви ма за пи са но у мо јој ка ри је ри. Ов де сам ро ди ла сво га 
си на, ко га су до во ди ли иза за ве се да га по до јим, јер же не ни су та да бо ло ва ле по сле 
по ро ђа ја, а оти шла сам на по ро ђај са ове сце не у сед мом ме се цу. То су пе де се те 
го ди не. Да, то су би ла вре ме на. Пу то ва ло се из овог по зо ри шта по свим окол ним 
ме сти ма. Би ла су ту до бра за пре жна ко ла и на ма је би ло ле по, го во ри ла је Ми ра 2015. 
го ди не у Срем ској Ми тро ви ци

Атеље212 јеимаотајмалипозори
шниклуб,малисамопоквадратури,
алипољудимакојисутуборавили

велики,огроман.Кадагодсетунађетеу
том клубу, затекнете Михиза, Пекића,
Селенића,Киша,Ћосића.Гледатеих,слу
шатеисхватитедатонијесамонеобаве
занразговор,већпредавањевредно јед
некатедре,говорилајеМираБањац,која
4. новембра пуни деведесет две године
живота.
Деведесет две године су скоро један

читаввекукојијестаоиједанвекпозори
штаифилмауСрбији, снажнообележе
нихМиромБањац.
РођенајеуЕрдевику1929.године.Сво

јепореклојевеомаобележилоњенкарак
теритемперамент,кажедајекаодевојчи
цабила горда, помалопргава, инаџија и
своја.ПраваСремица.Пореклојеволела
идаистичеидагаслави.Гостујућиуеми
сијиОбраз уз образ на Телевизији Бео
град, учећи Милену Дравић и Драгана
Николића да лумпују, закључила је, ако
хоћете да лумпујете, ви на првом месту
моратедабудетеСремац.
Изсвогпореклавучетемперамент,који

је значајно обележило и њен глумачки
стил.Увекјеигралаженеукојимасеосе
ћа обичност и једноставност душе, баш
онакокаквеСремице јесу,ато јерадила
лакоиуверљиво.Иакојеигралаженеиз
свихкрајевабившедржаве,груменродне
земљеувексеосећаоутимулогама.Тако
је њена Даница из Балканског шпијуна
оданаитрпељива,њенаМиладаизЛепо-
тепорока јесамостална,одсечнаиспо
собна,чувенаРоскаизПородичногблага
имасплеткарошкунарав,акаоСаветаиз
ПричаизрадионицеМира јестубкућеи
породице. Све су то карактери и типови
жена које су снажно остале записане у
гену Мире Бањац из раног детињства и
младости.
УПозоришту„ДобрицаМилутиновић“у

СремскојМитровиципосебнојеистакнута
портрет – фотографија Мире Бањац из
1950. године. Поносно се истиче да је
Миринпрвиглумачкиангажманбиоуовој
кућипреседамдеценија.МираБањац је
билаупрвојсвршенојгенерацијиглумаца
са Државне позоришне школе у Новом
Саду и према сопственом сведочењу,
системјебиотакавдајесвакобиораспо
ређенунекопозориштеширомЈугослави
је. Да ли због Срема или не, тек Мира
Бањац је прве глумачке године калила у

Зборник радова, поводом 60 година уметничког рада,
у издању Позоришног музеја Војводине, 2011.
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СремскојМитровици,очемуувексасетом
исапуномлепотомувекговори:
–Мојипрвиглумачкикорацикренулису

управоодавде,саовесцене.Јасамнато
поноснаитојецрвенимсловимазаписа
ноумојојкаријери.Овдесамродиласво
гасина,когасудоводилиизазавеседага
подојим, јер жене нису тада боловале
послепорођаја,аотишласамнапорођај
саовесценеуседмоммесецу.Тосупеде
сетегодине.Да,тосубилавремена.Путо
валосеизовогпозориштапосвимокол
нимместима.Биласутудобразапрежна
кола и нама је било лепо, говорила је
Мира2015.годинеуСремскојМитровици.
Након митровачког позоришта и њего

вогпрвог гашења,МираБањацодлазиу
Народно позориште у Бањалуци, где се
задржаванековреме,накончегапостоје
сталначланицаСрпскогнародногпозори
штауНовомСаду.УНовомСадуМираје
стасала као глумица, а седамдесетих
годинапостаједеославнеисторијеуАте
љеу212,којијетадаводилавеликаМира
Траиловић, са Зораном Радмиловићем,
Батом Стојковићем, Ружицом Сокић,
ПетромКраљом,СекомСаблићимноги
ма,гдејекнедлуугрлуодсремскеземље
делила са Михизом. Мира из Ердевика,
Михиз из Ирига, можда су некад већали
гдесеправибољевино–козна.
Некако се међу најзначајније Мирине

улогеуАтељеуубрајајуКатицаизРадо-
ванаTрећег,ИконијаизЧудауШаргануи
Милица Његован у Пекићевој Корешпо-
денцији, где је такође њен јак карактер
каљен у Срему употребљен и снажно
дошаодоизражаја.
СаБатомСтојковићемиЗораномРад

миловићем,Мирајемождајеинајчешће
делила кадрове филмске и телевизијске
траке. Опет због израженог осећаја за
обичне, мале и приземнежене,Мири су
додељиване улоге мирних, трпељивих
жена, супруга, мајки, а oна је свакој од
њихдалапосебнуживотност.
ГодинесупролазилеичиниседаМира

никада није одбијала улоге. То чини и

данас, а како сама каже, ако не ради
ништанедељудана:„Доксамжива,ради
ћу. Када престанем да радим, више ме
нећебити“.
Улогујеувекумеладаприлагодисеби:

темпераменту, карактеру, добу живота.
Она сада игра жене свог доба, старице,
добродушнеимудре,алиионепревејане
баке, које некако увек имају решење и
жељу да са стране гледају неки леп туђ
живот на заласку свога. Да, она је своју
глуму прилагодила томе и сјајно јој при
стаје.
СвојеискуствоМираделијавно.Одли

чанјебеседник,аоникојијепознајукажу
дасезаговорникаданеприпрема,стане
иискуствоиживотсамоискреноговореиз
ње. Познаваоци такође знају да живи у
Новом Саду, негде у Дунавској (оној са
краткоузлазним у), да на балкону гаји
мушкатлеидасесвакодневнопрошетато
Рибље пијаце, јер тако се то тамо ради,
јернекакојебашНовиСадмеразаживот
многимСремцима,патакоиМири.
Сама јечестонаводиладанијеимала

тако лак живот, али оно што је публика
видела јесте блистава каријера. Мира
Бањац јесведок једногвека,одвремена
кадсепозориштекаквопознајемокалило
изапатилокоднасдоовогвременакада
јепозориштеуегзистенцијалној,инспира
тивнојиидентитетскојкризи.МираБањац
је припада генерацији када се својим
узвишеним позивом није бавила због
популарности,већизпустеичистељуба
ви:
– Глумачка уметност, једина живљена

уметност, смртна је. Од најтрошнијега у
слави, састоји се слава глумца, одпопу
ларности. Популарност је кварна роба,
требатрајати.Великиглумацјесамоонај
којијецеокругсвогазадатказавршиопре
изласканасцену.Велики глумац је само
онајкојинијепродаониједнулажнупару
својојпублици.Глумацјејединичовеккоји
сепосле свог тешког имукотрпног рада,
понизно и захвално клања. И ја вам се
клањам,реченашаМира. Чи тан ка

Мира Бањац шездесетих година (Аутор Стеван Крагујевић)

Глу мач ка умет ност, је ди на 
жи вље на умет ност, смрт на 
је. Од нај тро шни је га у сла
ви, са сто ји се сла ва глум

ца, од по пу лар но сти. 
По пу лар ност је квар на 

ро ба, тре ба тра ја ти. Ве ли
ки глу мац је са мо онај ко ји 
је цео круг сво га за дат ка 
за вр шио пре из ла ска на 
сце ну. Ве ли ки глу мац је 

са мо онај ко ји ни је про дао 
ни јед ну ла жну па ру сво јој 
пу бли ци. Глу мац је је ди ни 
чо век ко ји се по сле свог 

те шког и му ко трп ног ра да, 
по ни зно и за хвал но кла
ња. И ја вам се кла њам, 

ре че на ша Ми ра
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ЖЕЉ КА АВРИЋ, ДО БИТ НИ ЦА НО ВЕМ БАР СКЕ НА ГРА ДЕ ЗА 2021. ГО ДИ НУ

По е те са на зве зда ној ста зи
Ме ни ово при зна ње по себ но при ја за то што ја ро ђе њем ни сам Ми тров

чан ка. Ја је сам ов де ду го, ра дим и жи вим, и у су шти ни то је су нај леп ша и 
нај зна чај ни ја при зна ња, кад вас код ку ће це не. То сам до жи ве ла ка да сам 
до би ла при зна ње оп шти не где сам ро ђе на, где сам жи ве ла до од ла ска на 
фа кул тет, ево то сад до жи вља вам у Ми тро ви ци, ка же Жељ ка Аврић

Митровчанка Жељка Аврић
добитница је Новембарске
награде за 2021. годину коју

додељујеСкупштинаграда,напред
лог Установе за неговање културе
„Срем“.ЖељкаАврић,пообразова
њу професор књижевности, запо
сленауПолицијскојуправиуСрем
ској Митровици као пиар, дуги низ
годинапишепоезијуиуправозасвој
ангажманнапољукултуре,уметно
сти,апресвегапоезије,награђена
је највишим друштвеним призна
њем.
–Двадесет је годинакако јеобја

вљенамојапрвазбиркапесама. Те,
2001.биласам веома срећнаиузбу
ђена, јер је то одувек био мој сан. 
Временомсудошле новепесмеаса
њима и прве награде за књижевни
рад. Радила сам тако да свака
наредна књига буде боља од прет
ходне. Постављала себи границе и
трудиласедапомерамисте.Живот
је доносио добре и лоше ствари,
којесумеучиледасерадујемтихо,
онакокакосеитугује. Новембарску
награду, највећедруштвенопризна
њеГрадаСремскаМитровица,при
мамсауверењемдаћу збогуказа
ногповерењабити јошпосвећенија
неговању лепе писане речи и срп
ског језика, честитији човек и одго
ворнијаграђанка.Хвалапредлагачу,
Установи за неговање културе
„Срем“, хвала мом Граду, хвала
Митровчанима, рекла је о Новем
барскојнаградиЖељкаАврић.

М НО ВИ НЕ: По сто ји ли раз ли ка у 
Ва шем од но су пре ма књи жев ним 
на гра да ма ко је сте до са да до би ја
ли, и ко јих ни је ма ло, и ове на гра де 
ко ја је дру штве но при зна ње це ле 
за јед ни це ко јој при па да те?

ЖЕЉ КА АВРИЋ: Пресвегажелим
да кажем да за мене свака награда
значипресвегавеликуобавезу.Ина
че,2019.годинедобиласамПлакету
моје завичајне општине Лакташи за
заслугеуобластикултуре.Ево,сада
2021. године добила сам Новембар
ску награду града у ком живим од
1987.године,градаукомсамзасно
валапородицу,укомимампунопри
јатеља...Мениовопризнањепосебно
прија зато што ја рођењем нисам

Жељ ка Аврић

M NOVINE :
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Митровчанка. Ја јесам овде дуго,
радим и живим, и у суштини то јесу
најлепша и најзначајнија признања,
кадваскодкућецене.Тосамдоживе
лакадасамдобилапризнањеопшти
негдесамрођена,гдесамживеладо
одласка на факултет, ево то сад
доживљавамуМитровици.Заштото
не може да се мери са књижевним
наградама?Различита је конотација.
Кад урадим нешто из књижевности,
евосадсамкрајемсептембрадобила
првунаградузанеобјављенрукопис,
то јепризнањераду,труду,вештини,
улагању себе, улагању времена и
енергије у књижевно дело.Ово дру
штвенопризнањестижекаонаграда
за све оно што је претходило томе.
Лепојеипријамиизаистамислимда
јебитинаграђенубилочемувелика
одговорност. Кад добијам књижевну
наградумени јеуглавионоследеће
што радим и како то следеће што
радим мора бити бар на нивоу овог
садашњег, ако не и боље. Јер то
људиочекују.Тонакрајукрајевајаод
себеочекујем.

Да ли сма тра те да се би увек 
ви со ко по ди же те ле стви цу или је 
то ствар при ро де, тем пе ра мен та, 
вас пи та ња?
Одмаленасамнаучиладарадим.

Пресвега, јасамдетесела.Децана
селу су, бар у моје време, учена да
раде.Уистовремесамималакућне
обавезе и очекивало се од мене да
будемодличанђак.Мајка јерадила,
отац такође, тако да је било кућних
обавезакојесунеминовнопадалена
мене. Рођена сам у Бањалуци, а
одрасласамуселуКобатовци,општи
на Лакташи. Била сам ђак путник,
студент путник. Средњу школу сам
завршила у Бањалуци, Филозофски
факултет у Новом Саду, тадашњу
катедруЈугословенскакњижевности
српскохрватскијезик.Затимсам15
година радила уШколи унутрашњих
послова у Сремској Каменици, од
којихсам13годинапутоваланапосао
из Митровице. Путовала сам много.
Ујутро кад устанем у пола пет, идем
на аутобус, радим, кад се вратим
чекајумесвеобавезесупруге,мајке,
домаћице.

За тих 13 го ди на у ау то бу су на 
ре ла ци ји Ми тро ви ца – Ка ме ни ца и 
обр ну то, на пи са ли сте до ста то га?
Јесам, звучи невероватно, али је

истинадасамскородвезбиркенапи
сала у аутобусу. Једноставно, нисам
неко ко троши време узалуд и то је
добра особина деце са села, ђака
путника, да увек могу да организују
време.Такодасаммного,многосати,
закојебинекиреклидасуизгубље
ни,користиладапишем.

У по го во ру за збир ку „Не сан“, 
Ми ли ца Ми лен ко вић је на пи са ла 
да је Ваш пе снич ки глас „по се бан 
ру ка вац ко ји те че кроз на шу умет

ност“. Да ли би сте мо гли да се сло
жи те са тим, и ка ко љу ди до жи вља
ва ју Ва шу по е зи ју?

Често ми се дешава даљуди који
читајумојепесмеувекнађунекукоја
имсесвиђа,акојанапрвулоптуније
биланекифаворит.Неупадаодмаху
ухоилиуочи,аменитовеомазначи.
Јер, то указује да у тој збирци нема
лоших песама.Имала сам ситуацију
дами је у неколико месеци разлике
једнапесматраженанадваразличи
такраја,географскераздаљиненеких
300 – 400 километара. Нисам могла
да верујем, потпуно од различитих
људи,дваразличитаместа,сусрета,
региона. Онда кажем себи,људи то
знају, знају тачноштасамнаписала.
Иаконекоуовомграду,илиуопште,
зна назив бар једне моје песме, ја
кажемдасамнекусвојумисијуиспу
нила.

Сад јед но пот пу но „ори ги нал но 
пи та ње“, шта за Вас зна чи пи са ње, 
за што пи ше те, ко ји Вас то по рив 
по кре ће? 
Недавно ме је неко питао, шта за

менезначиписањекадсампочиња
ла, а шта значи сад. Ја то тако не
могу да сажмем. Мени треба роман
данапишем.Каодетеимашпоривда
пишеш,послетајпоривпостаненека
потреба,потребапрерастеустрасти
накрајусхватишдатијетонекасуд

ЖељкаАврићјерођена1964.годи
не у Бањалуци. Основну школу је
завршила у свом селу Кобатовци и
Александровцу,ареалнугимназијуу
Бањалуци.ДипломиралајенаФило
зофском факултету у Новом Саду,
Катедразајугословенскукњижевност
исрпскохрватскијезик.Живиирадиу
Сремској Митровици. Припадник је
Министарства унутрашњих послова
од1990.године.
Пишепоезијуикњижевнеприказе,

есејеибеседе.Прилогејеобјављива
лаучасописимазакњижевност,умет
ност и културу: Летопис Матице
српске,Књижевненовине,Књижевни
магазин, Луча, Траг, Савременик,
Бдење, Кораци, Академија Исток,
Свитак, Стремљења, Нова ствар-
ност, Српска вила, Бокатин Дијак,
Дан, Јесењин, Босанска вила,
Суштинапоетике,Српскиглас,Мај-
дан,Авлијаинаинтернет-порта-
лимазакњижевностЖрнов,Хипер-
бореја, Сребрни мост  и Књижевна
радионица Кордун. Песме су јој је
превођене на мађарски, бугарски и
руски језик.ЧланУдружењакњижев
никаСрбијеиУдружењакњижевника
Републике Српске, Књижевне зајед
нице Сремска Митровица и Клуба
љубитељакњигеМајданизКостолца.

Објавила је збирке песама: Пор-
трет, Звездарница, Маргиналије,
Временик, Јесам, Жеђам, Несан,
Сонетне бројанице (са Ранком
Павловићем)иПесмајојједругоиме 
(изборљубавнепоезије).Необјавље
ни рукопис Сушти награђен је ове
годинепрвомнаградомнаДринским
књижевнимсусретимауЗворнику.
Заступљенајеуантологијамапеса

ма о рекама и  хлебу објављеним у
Бугарској и двојезичној антологији
„Српско  руски круг“  објављеној у
Москви и Београду, као и у великом
бројузборникасакњижевнихфести
вала и конкурса у организацији књи
жевних друштава и удружења. Од
већег броја написаних књижевних
приказа о делима других аутора и
есеја,19јепубликовано.
Члан је Одбора Фестивала бесед

ништва„SirmiumluxverbiСирмијум–
светлост речи“ у Сремској Митрови
ци,накојемје, 2017.и2019.године
говорила уводне (ауторске)  беседе:
„СветлоИстине“и„Изабраниград“.
Одржала је низ самосталних књи

жевних промоција у библиотекама,
школама,културнимцентримаиуче
ствовала на великом броју књижев
нихдогађаја,колонијаифестивалау
СрбијииРепублициСрпској.

Би о гра фи ја

Кад ура дим не што из 
књи жев но сти, ево сад 
сам кра јем сеп тем бра 
до би ла пр ву на гра ду 
за нео бја вљен ру ко
пис, то је при зна ње 

ра ду, тру ду, ве шти ни, 
ула га њу се бе, ула га њу 
вре ме на и енер ги је у 
књи жев но де ло. Ово 
дру штве но при зна ње 
сти же као на гра да за 

све оно што је прет хо
ди ло то ме. Ле по је и 

при ја ми и за и ста 
ми слим да је би ти 

на гра ђен у би ло че му 
ве ли ка од го вор ност
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бина, неки твој усуд. Да је то нека
твојамисија.Јасамималапунофаза
уписању.Тефазенисубилевољне,
него је стицај околности био такав.
Првафазаукојојнисамписалајебио
период студија. Схватила сам да
морам да изаберем између учења и
писања, а пошто самморала у року
дазавршимфакултетзбогсоцијалног
контекстаиматеријалнихприлика,ја
самизабраладаучимидаполажем
испитенавреме.Преддипломски,ја
самсеиудала,тујебилапородица,
почеласамзатимдарадимисвесу
тобилиновимоменти.Тусудошлеи
деведесете године схватила сам да
за писање мора да дође неко боље
време.Идошлоје.Човекнеможеда
силиништа.Била сам у позицији да
бирамизмеђумалогдететаиписања,
ја сам наравно изабрала моје мало
дете.Додуше,билојеитадаписања,
али није било објављивања, није
билопромоција.Другасутовремена
била, ја нисам имала маму уз себе,
датрчиокомене,свисмосеборили
заопстанак.Ниједанијебилонадах
нућа,једноставно,околностисубиле
такве.

Иза Вас је за и ста бо гат пе снич ки 
опус, мно го на гра да и при зна ња за 
књи жев ни рад сте до би ли. Шта 
сма тра те ин тим но ве ли ким до стиг
ну ћем, и шта је то што Вас је кроз 
го ди не уна зад по себ но га ну ло, 
опле ме ни ло и на че му сте нај ви ше 
за хвал ни?
Било је неких момената у којима

самсеосећалазаистапочаствовано
штосамималаприликудабудемна
неким местима. Имам круг неких
познаникакојикажу,преведенамије
песма на енглески, преведена ми је
песмананемачкијезик.Лично,имам
отклон према томе, јер знам да је
језикмојихпесама,мојпоетскијезик,
такав да је тешко преводив, осим
можда на неки сродан словенски
језик,алинајезикекаоштојеенгле

скиилинемачки,врлотешко.Погото
вонеримованапоезија, поготовоне
поезијакојајепунаархаичнихизраза
које сам повукла из ко зна ког года
своје свести, из мог краја, од неке
чукунбаке. То се неможепревести.
Овегодинесамприсуствоваласвеча
нојакадемијина„Кочићевомзбору“,и
стварнојетребалобитинатомместу.
То је било нешто изузетно. Можда
штосамјаупесничкомсмислућерка
ПетраКочића,јасамсетакоосећала.
Или кад сам имала промоцију у
НародномпозориштуРепубликеСрп
скеуБањалуци,укојесамјакаодете
улазила са својим покојним оцем на
матине. Сад одједанпут ја ту имам
промоцију! Затим Бански двор, кућа
краљаПетра у Београду, то су нека
местаокојимајаникаднисамразми
шљала да би могла доћи до њих.
Никадминијепалонапамет.

Да ли сма тра те да у умет но сти, 
ако и у дру гим обла сти ма жи во та, 
тре ба има ти сре ће? Ко ли ко је тај 
фак тор сре ће важан у жи во ту умет
ни ка?
Јасамималасрећеуизборуприја

теља,уизборусарадникаодкојихсу
многименинудилисарадњу.Напри
мер, 2019. године ми се јавио пред
седник Удружења књижевника Репу
блике Српске и позвао ме да будем
члан.Одтренуткакадасамушлауто
Удружење,јасамдобијалапозивеза
добре програме. С друге стране,
немамштадавратим, осимпоезије.
Јанеорганизујемфестивале,неуре
ђујемчасописе,недодељујемнагра
де. Једино што ја могу људима да
пружим јесте поезија. И кад све то
ставим у један контекст, могу да
кажемдасамизузетнопочаствована.

Ка ко ства ра те, ка ко ор га ни зу је те 
сва ко днев ни жи вот, оба ве зе на 
по слу, оба ве зе у по ро ди ци и до ма
ћин ству, где и ка да на ла зи те вре ме 
за по е зи ју?

Ка кав је Ваш од нос пре ма књи
жев ним на гра да ма. Ка ко до жи
вља ва те те кон кур се на ко ји ма 
уче ству је те?  
Кад шаљем збирку на конкурс, ја

знамгдешаљемикојошможекон
курисати и кад изађу резултати ја
тачнознамивидимсве.За„Ленкин
прстен“сам,каоиза„МилицуСтоја
диновићСрпкињу“,биладвегодине
у најужем избору. Али, ја знам да
нисам из тог света, моје професио
нално опредељење није поезија, ја
не живим од поезије, она је моја
љубав, али није егзистенција. Ја
ништаодтихнаграданемамумате
ријалном смислу, али никад не бих
себидозволиладакажемданекоко
је добио награду, а ја нисам, да тај

није заслужио награду. Бог ме је
лишио две особине, уопште их
немам.Првајезавист,другајесује
та.Никаднисамкоментарисалатуђе
успехе,живимсвојживот,кадпишем
желимувекдабудембољаодсаме
себе. При томе изузетно активно и
читамипишемрецензије,нештона
молбу,нештопосвомизбору.Упита
њусуљудикојисуостварениуумет
ничкомсмислуи хвалаимнапове
рењу. Кад Ранко Павловић, којем
излазесабранадела,којијепризнат,
да мени да ја напишем нешто о
његовомделу,тојеменивеликачаст
ивеликоповерењекојемијеуказа
но.АнђелкоАнушић,којиједобиои
Бранкову и Андрићеву награду, три
путаме је питао да пишем приказе

његовихкњига,романаиприповетки
ипоезије.Тојезаменечаст,гдесам
јаодњих.Тосуљудипрофесионал
никњижевници,људикојиимајукор
пус, који се читавживот баве тиме.
Јатозасебенемогудакажем.Мој
рад има квалитет, али ја нажалост
нисам професионални књижевник.
Имала сам задовољство да сам
наступалазаједносамногимлеген
дама српске књижевности и пред
њимаисањима.Могурећидасам
од колегинице по перу, изузетне
песникиње,недавнодобилакомпли
мент да сам у самом врху српског
песништва.Е,кадтитокаженекоко
је и сам врстан песник, онда је то
нешто најлепше! И има посебну
тежину.

Ни сам су јет на ни за вид на

Имам та ко круг не ких 
по зна ни ка ко ји ка жу, 

пре ве де на ми је пе сма 
на ен гле ски, пре ве де

на ми је пе сма на 
не мач ки је зик. Лич но, 
имам от клон пре ма 
то ме, јер знам да је 
је зик мо јих пе са ма, 
мој по ет ски је зик, 

та кав да је те шко пре
во див, осим мо жда на 
не ки сро дан сло вен
ски је зик, али на је зи

ке ти па ен гле ски, 
не мач ки, вр ло те шко. 

По го то во не ри мо ва на 
по е зи ја, по го то во не 
по е зи ја ко ја је пу на 

ар ха ич них из ра за ко је 
сам по ву кла из ко зна 
ког го да сво је све сти, 
из мог кра ја, од не ке 
чу кун ба ке. То се не 

мо же пре ве сти
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Радитиовоштојарадим,одговоран
посао, уз то имати породицу о којој
бринетеинаћипритомснаге,време
наиљубави,јербезљубавиничегне
бибило,мислимдајесветосамопо
себименивећнанекиначиннаграда.
Изтемоје,углавномвечерњеосаме,
аосамами једадокмојимушкарци
(муж и два сина, прим. аут.) гледају
утакмицу,седимудругомкрајуднев
несобеипишем.Нисамсамафизич
ки, него духовно. Било ми је симпа
тичнокадамејенанекојтрибинипре
неколико година један млад човек
питаодали ја размишљам каоВир
џинијаВулфидалиимамсвојурадну
собу, кабинет за стварање? Нити
имамраднусобу,ајошмањекабинет,
али хвала Богу, имам добру концен
трацијуинекетренуткекојисусамо
моји.Можданијетребалодасеборим
у неким стварима, а у неким јесам.
Борба је била у томе када сам
укућанимарекла,после20часоване
тражитеништавишеодмене.Усми
слу,мамајабихнештојео...илислич
но. С друге стране, мој супруг ме је
таквуупознао.Онјезнаодасезаба
вља са студенткињом књижевности,
вукао јој књиге...Ионимоји синови
много читају, иако су сасвим друге
струке. У породици имам два инже
њера агрономије, а на путу смо да
добијемо и трећег, кад млађи син
дипломира.Никаднисамималапро
блемау томпогледу, онисуразуме
ли.Алисамјакаомајка,каосупруга,
као запосленажена, увек поставља
ла приоритете по важности. Ако је
приоритетдакувамручак,јерзнамда
ће доћи гладни, па нећу баш тад
сести да пишем песме. То је најва
жније,одредитиприоритетеиоргани
зовати се.Супругме честопратина
промоцијама, старији син исто то
воли, као и млађи, али он је имао
вишеобавезанафакултету.

И на кра ју, да ли Вам је Но вем
бар ска на гра да за и ста из не на ђе
ње? 
Јесте ми изненађење. Ја знам ко

меуградуцени,знамкознамојеква
литете.УУстанови занеговање кул
туре „Срем“ најбоље знају, не биме
предложилиданезнају.Толикегоди
несарађујемо, свештоурадимпрво
добијуонидабимоглидаорганизују
промоцију,тојебездаљњег.Инакра
ју,тусуљудиизструке.Алидрагоми
јеизбогсарадњесалокалномсамо
управом кроз дугогодишње акције и
активностикојесмоималипосебноу
школама,разнапредавањаислично.
Кроз све то, стварно сам доживела
коректанодносиосећајдамељуди
цене.Кадсевратимуоновремекад
сам дошла овде да живим, било је
тешко.Свимојисубилидалеко.Мени
језаиставеликотоштомејеовасре
динаприхватила,каоијању,инагра
дила.Заистасамзахвална.

Све тла на Ћо сић

–ЗлатназначкаКултурнопросвет
незаједницеСрбијеу2020.
– Признање „Гордана Тодоровић“

Центразатуризам,културуиспорту
Сврљигу, за необјављени песнички
рукопис„Несан“2020.
– Прва награда за необјављен

песнички рукопис „Сушти“ на Петим
дринским књижевним сусретима у
Зворнику,2021.
–ПлакетазавичајнеОпштинеЛак

ташизазаслугеукултури2019.годи
не
–Петпрвихичетиридругенаграде

запоезијунакњижевнимконкурсима
у Лозници, Андрићграду, Алексинцу,
Ивањици, Бешеновским приношењи
ма, ГорњемМилановцу,Иригу,Рако
вици,СремскимКарловцима.
–Признање„СтојанСтепановић“за

најбоље циклусе песама у Лозници,
2014.и2019.године.
– „Дучићева лира“ за поезију на

књижевном конкурсу „Српске голготе
двадесетогвијека“,Добој,2012.
– Специјална награда „Светлана

Ратковић Топаловић – Спомен“ за
поезијуна књижевномконкурсу „Пје
смеАндрићграду“
–Збиркепесама„Жеђам“и„Несан“

билесуунајужемкругузакњижевну
награду “Милица Стојадиновић Срп
киња” 2018. и 2021. а песме „Глад
тела“ и „Помирење“ у најужем кругу
за награду „Ленкин прстен“ 2016. и
2018.године.
– Признање Књижевне радионице

Кордун из Пенсилваније – САД и
Матице исељеника као најуспешнија
песникињау2020.години.

Нај ва жни је на гра де

У пе снич ком сми слу сам ћер ка Пе тра Ко чи ћа:
Жељка Аврић на „Збору Петра Кочића“
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ОП ШТИН СКИ ОД БОР СНС РУ МА

Обе ле же на стра нач ка сла ва, 
Све та Пет ка
Чланови Српске напред

не странке, симпатизери и
гости обележили су стра
начкуславуСветуПеткуове
године у новим просторија
ма. Слави је присуствовао
и Владимир Галић, коорди
наторстранкезаООСНСу
Руми.
После обреда сечења

славског колача, кум славе
ДушанЉубишићизразиоје
задовољствоштосеславиу
новимпросторијама.
–Српсканапреднастран

ка у Руми је једна велика
породица која окупља бли
зу5.000члановаитојепо
родицаокупљенаокоидеје
и политике коју спроводи
наш председник Алексан
дарВучић.Тојеполитикаи
социјалне заштите, полити
ка родне равноправности и
заштитеипоштовањажена,
политика економског раз
витка, и наравно, политика
заштите националног инте
реса–истакаојеЉубишић.
Нове просторије ће бити

место окупљања чланова
странке,алитумогудадо
ђуисвионикојижеледасе
прикључеовојвеликојпоро
дици.
–Добилисмоновогкоор

динатораимислимдаћето
битистимулативнозабољи
иуспешнијирадОпштинског

одбора,свихмесниходбора
икомплетногчланства.Тре
бадасеспремимозаизбо
ре који следе, да свако да
свој допринос и онда ћемо
сигурно остварити резултат
који очекујемо у априлу –
рекаојеДушанЉубишић.
Слађан Манчић, повере

никООСНСуРумо,чести
таојеславусвимчлановима

странке,алиисвимљудима
којиславеСветуПетку.
–Овомприликопоказује

мо једно заједништво, али
ида јесвеоношто јеСНС
радила у претходном пе
риоду под вођством нашег
председникаипредседника
државе, има смисла. У бу
дућностиморамодарадимо
ијачеибржеиодговорније

због будућности нашедеце
– истакао је Слађан Ман
чић.
Он је додао и да избори

којиследетребадапокажу
даоваогромнаподршкана
родаСНС–аипредседни
куВучићунијеслучајнаида
јециљубедљивапобедана
нареднимизборима.

С. Џа ку ла

Вла ди мир Га лић, Ду шан Љу би шић и Сла ђан Ман чић

ИРИГ

СНС обе ле жи ла сла ву у Кру ше дол Се лу
Чла но ви Срп ске 

на пред не стран ке у 
Ири гу обе ле жи ли 

су стра нач ку сла ву 
Све ту Пет ку у 

цр кви у Кру ше дол 
Се лу. По сле то га, 

ор га ни зо ва но је 
по слу же ње у про

сто ри ја ма Ме сне 
за јед ни це.

Обе ле жа ва ње сла ве
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СТА РА ПА ЗО ВА

Оп штин ски одбор СНС – а 
про сла вио Све ту Пет ку
Општински одбор Српске

напредне странке у Старој
Пазови је, поштујући првен
ственотрадицијуихришћан
ске обичаје, али и тренутну
епидемијску ситуацију у
земљи, обележавање крсне
славе и дана велике свети
тељке Свете Петке, почео
чином освећења и сечења
славског колача уз саслуже
ње свештенства старопазо
вачког црквеног намесни
штва. Председник ОО СНС
Стара Пазова, Ђорђе Ради
новић је у просторијама
странке поздравио све при
сутне чланове, коалиционе
партнере, симпатизере и
пријатељестранке,захвалио
им се на присуству и поже
лео свим својим страначким
колегамамногослогеиуспе
хаунареднимгодинама.
– Хвала вам што смо до

сада тимским радом низали
само успехе, хвала вам на

пожртвовању, резултате сви
видимо.Надамседаћемои
даље заједничким снагама
радити на развијању наше
општине,алиинашеземље,
јеропштинаСтараПазоваје

већ, захваљујући свима
нама, захваљујући подршци
грађана,препознатакао јед
на од привредно најразвије
нијих општина у Србији.
Велика је частбити на челу

овако успешног страначког
одбора и део тима локалне
самоуправе која је данас
примердобрепраксеумно
гим сегментима, рекао је
Радиновић. З.К.

Са прославе у просторијама странке у Старој Пазови

ЗА ВИ ЧАЈ НА КУ ЋА „ШИ МА НОВ ЦИ“

Пе ћин ци ви ђе ни оком фо то гра фа
Уврлократкомвременуодсвоготва

рања, крајем августа ове године, Зави
чајнакућа„Шимановци“билаједомаћин
две изложбе уметничке фотографије.
Изложба „Рустика 2021“ представљена
је шимановачкој публици 30. октобра.
Организаториизложбе суФото клубови
„Београд“ и „Шимановци“ и Галерија
„Рустика“, уз подршку Месне заједнице
Шимановци, пећиначке локалне самоу
правеиТуристичкеорганизацијеопшти
не Пећинци, а представљено је 150
фотографијанадветеме–„Објективом
крозСрем“и„Слободнатема“.
Једанодорганизатораизложбе,шима

новачки фотограф Слободан Чавић,
каже да су фотографије уврштене у
изложбу изабране на такмичењу првог
ранга, под патронатом Фото савеза
Србије, и да су изабране између преко
500фотографија, којесустигленакон
курс,анаосновуодлукетрочланогжири
јасастављеногодмајсторафотографи
је.
– За нас је изузетно значајно што су

све фотографије на тему „Објективом
крозСрем“насталеуопштиниПећинци,
а већина њих је снимљена на првом
Фото сафарију „Шимановци“, који смо
организовали почетком септембра ове
године.Сафари јеокупиоседамдесетак
фотографаизцелеСрбије,асвеколеге

субилепозитивноизненађене, јерова
квефото сафарије углавном организују
већи градови. Ми смо једна од ретких
малих средина које су успешно органи
зовале фото сафари и све колеге су
биле инспирисане лепотама наше
општине,иакосмоуспелидаимпокаже
мосамодеонашегприродног,културног
и историјског богатства. Остало је још
доста тога што вреди видети и зато је
извеснодаћемонаставитисаорганизо
вањемфото сафарија у нашој општини
– рекао је Чавић и нагласио да је ово
потпуно нов начин промоције лепота
пећиначкеопштине.
У свакој од категорија, додељене су

златна, сребрна и броназана медаља,
каоиподвепохвалеФотосавезаСрби
је, а специјалну награду, коју додељује
Туристичка организација општине
Пећинци, добио је Слободан Чавић.
НаградумујеуручиопредседникСавета
месне заједнице Шимановци Алексан
дарМандић, који јефотографимапору
чиодасуувекдобродошлиуШимановце
иопштинуПећинци,каоидасенадада
ћесасобомизовесрединепонетисамо
позитивнеутиске.
Медаљеипохвалеуручиојепредсед

никФотоклуба„Београд“ВојиславЛуко
вић, који је истакао да су на конкурсу
учествовали и фотографи из иностран

ства, што јасно говори о видљивости
рада наших фотографа и ван граница
нашеземље.

ЗатемуОбјективомкрозСремФото
савезСрбијенаградиоје:
Златнамедаља:ЗолтанБисак(Срби

ја)Котобања
Сребрна медаља: Слађана Радова

новиц(Србија)Dona
Бронзана медаља: Александар

Јочић(Србија)AcrobatLule
Похвала: СтојанШљивиц (Србија) 

Girlportrait
Похвала: Ђани Бардоти (Србија) 

Обедскабара2
ЗаслободнутемуФССјенаградио:
Златна медаља: Славко Рошул

(Србија)–Пут07
Сребрна медаља: Биљана Латино

виц (БоснаиХерцеговина) Memories
andonlyfriend
Бронзанамедаља:МиланМарковић

(Србија)Зимскипејзаж34
Похвала:ИванСтојановић(Србија)

Модел2021
Похвала: Бојан Бојанић (Србија) –

Tatoomanwithadog

Награђени
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СМОТРA ЛИ КОВ НИХ
СТВА РА ЛА ЦА АМА ТЕ РА СРЕ МА

Се дам Ми тров ча на 
иде на По кра јин ску 
смо тру
Упетак, 22. октобра, уКућиВојно

вићауИнђији,одржанаје22.Смотра
ликовнихстваралацааматераСрема.
Од 49 радова изложених из целог
Срема, селектор Миле Игњатовић,
историчаруметности,наПокрајинску
смотру,којаћесеодржати15.новем
бра,уНовомБечеју,упутиојерадове
следећих аутора из Сремске Митро
вице:БоркаГолића,МирославаМуни
жабе,ВладиславеШевићБелановић,
ДушкаСтефановића,МилошаСвило
коса,ВереЂурковићиОлгеПеруно
вић.СмотрујеотвориоСавоМучиба
бић,секретарСавезауметничкогства
ралаштвааматераВојводине.

НО ВА ПА ЗО ВА

„Не кад и сад“
кроз сли ке и скулп ту ре
Учетвртак,28.октобраугалеријиКул

турногцентрауНовојПазовисвечаноје
отворенаизложбарадованасталихна7.
уметничкој колонији „И ја волим Нову
Пазову”. Уметничко удружење „Нова
Пазова“ниовегодиненијехтелодапро
пустиприликудаокупиуметникеучаст
обележавања већ традиционалне мани
фестације „Дани досељеника“. Септем
барска ликовна колонија „И ја волим
НовуПазову“изнедрилајевишеодчетр
десет  уметничких радова, који красе
зидовеновопазовачкеГалерије.Уметни
циизсвихместастаропазовачкеопшти
не,изБеограда,НовогСада,Руме,Рито
пека,Инђије,инспирисанипрошлошћуи
садашношћу,далисупосебанпечатСед
мој колонији, док је сремачку добродо

шлицу гостима упутила Љиљана Секи
мићизУметничкогудружења„НоваПазо
ва“, а све похвале за креативност и
ЉиљанаЧеликовић,председницаУмет
ничког удружења Нова Пазова. Посма
трањемизложбеуцелини,стичесеути
сакдасмоудругојдимензији,једандео
бића јеоноштосмопроживели,адруги
деооноштоживимосада,истаклајена
отварањуБраниславаСкоко,историчар
кауметности.Умузичкомделупрограма
учествовао је Филип Јовић Вујаковић,
мастер етномузикологије из Национал
ногансамбла„Коло“.Сликеискулптуреу
оквиру изложбе под називом „Некад и
сад“бићедоступнепублициунаредних
месецданаугалеријиКултурногцентра
уНовојПазови. Д.Г.

БИ ЉА НА ДИВ НИЋ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Жена магнет
„Женамагнет“живиуСрем

скојМитровици.Има68годи
на, а тврди да у себи има
посебнуенергију, коју приме
њујенасвојеклијентеручном
масажом,какобисеониосе
ћали боље. Енергија о којој
говори, омогућава јој да на
њеномтелустоје,безикаквих
помагала, најразличитији
предмети. Оношто је разли
кујеоддругихљудисаслич
ним карактеристикама, јесте
тоштопоредметала,привла
чииодређенуврступластике
и стакла. Годинама није при
мећивала ту способност, до
тренутка када јој је испала
иглаиготовосезалепилана
трбух, испричала нам је
БиљанаДивнић.
Када се пензионисала, са

навршених 57 година, Биља
најерешиладауложиусвоје
знање и тако је похађала
часове и постала оношто је
данас – масер. Међутим, не
било какав масер. Каже, на
њене третмане долазе и
здрави и болесни. Тврди да
њенаенергијаирукеопушта
ју, лече и чине позитивно за
општестањеорганизма.
–Рођенасамсатоменер

гијом,каоштосесвирађамо
са неком врстом енергије.
Цео свој живот нисам имала
великихздравственихтегоба,
семстандарднихдечјихбоел
сти, а лекара не посећујем.
Кад сам открила свој дар,
ондасамиспробавалаипро
веравала шта стоји на мом
телу, па сам се изненадила,

јертонијесамометалупита
њу. Економиста сам по стру
ци, али тај пензионерски
животменепривлачи,пасам
решила да се свом дару
посветим тек сада. Уписала
сам курс за ручну масажу и
такојесвепочело.Најпресам
на Одељењу физијатрије са
децом, средњошколцима,
ишланапраксу.Радиласами
тадамасажеисећамседасу
били задовољни мојим
радом, присећа се почетака,
превишеоддеценије,Биља
наДивнић.
Биљанаимадипломумасе

ра и сертификат мануелног
терапеута,па јесамимтими
предузетница, с обзиром на
то да је регистровала своју
фирму. Наша саговорница
кажедакададођеусвојдом
након радног дана, не осећа
умор нити болове у рукама,
већ буде свежа и одморна,
као да је рано јутро.  Са 68
година живота, веома је

витална, а енергије и воље
има каода је уранојмладо
сти,теБиљанатоповезујеса
својимдаром.
–Потребноједасвакопра

тисвојорганизамителоида
сеускладусатимипонаша.
Оноштовамприја, то конзу
мирајте и радите. Водим
рачунаштаједем,алиондаи
примећујемдаимасвевише
гојазних особа, које и код

менедолазе.Тоније здраво.
Када масирам, делим им и
савете. Најстарији пацијент
мијеимао99година,ањена
ћерка 75 година, каже наша
саговорница.
Питали смо шта добијамо

масажом и које бенефите
можедаосетионајкодолази
редовно.
– Све креће од стреса,

напетости и нервозе, која се
гомилаипонеколикогодина.
Долази до грчења мишића,
крозкојепролазенерви,цир
кулацијасепогоршаваисла
би лимфни систем, нема
довољног дотока крви у
мозак,нервнећелијеизумиру.
Зато морамо најпре да се
боримодамислимопозитив
но,паћенамителореагова
ти како треба. Масаже опу
штају, здравље је на првом
месту,тејепотребномислити
о томе на време, саветује
Биљана.

А. Плав шић

Би ља на Див нић
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НА КОН ИЗ ЛО ЖБЕ „НА ТРАГ ГДЕ ПРИ ПА ДАМ“ СЛИ КАР БРА НИ СЛАВ МИ О КО ВИЋ
ПО КЛО НИО ГА ЛЕ РИ ЈИ„ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ“ 21 СЛИ КУ

Сли ке су се „вра ти ле“ ку ћи
Како је и најавио приликомотвара

ња изложбе „Натраг где припадам“,
сликар и архитекта Бранислав Мио
ковић,којиживиирадиуКанади,део
изложенихсликајепоклониоГалерији
„Лазар Возаревић“. Уговор о поклону
испоразумопримопредајисликапот
писали су директор Галерије Милан
Маринковић и Бранислав Миоковић
учетвртак,28.октобра.Радисео21
слици,којесубиледеоизложбе.
Говорећиотомештагајемотивиса

ло на овај чин, Бранислав Миоковић
је  рекао да је  одрастао у Сремској
Митровицииживеоовдедосвоје29.
године.
–Овдесампровеосвојенајсрећни

једанедетињстваимладости,остатак
животасамбиоуиностранству.Дошао
самна на идеју да треба на неки на
чиндасеодужиммомградуимислим
дајеовонајадекватнијиначиндатои
учиним.Наишаосамнавеликоразуме
вањезапосленихуГалеријииизузетно
миједрагоштоћемојесликебитињен
део.Каогимназијалац,ишаосамнача
совесликањакодчикаБранеЈолера,
алисамипакстудираоархитектуру,на
наговормогрођакаархитектеизАме
рике.Сликао сам све време, највише
самизлагаоуКанади,кажеМиоковић.
МиланМаринковић, в. д. директора

Галерије, изразио je велико задовољ
ство и захвалио се дародавцу на по
клону.

–Крајемсептембраовегодинесмо
отворили изложбу под називом „На
траггдеприпадам“итомприликом,ау
торјеизразиожељудасвеизложене
слике поклони Галерији „Лазар Воза
ревић“,асамимтимиградуСремска
Митровица.Мисмооберучкеприхва
тилидагосподинуМиоковићуиспуни
можељуиодданасњеговесликена
стављајусвојживотунашојустанови.
Слике великог формата са мотивима
апстрактнихпејзажаСрема,претежно
околинеМанђелоса,учинићенашуга

леријску збирку богатијом. За нашу
установу ови потези су веома значај
ни,јербогатимонашфонд,имамошта
дапокажемонашимсуграђанимаипу
блициширомСрбије, то је уметничко
благо које је заиста вредно, рекао је
МиланМаринковић.
Маринковић је најавио да у следе

ћојгодиниочекујујошједанвеликипо
клон, донацију Штефице Радованов,
која јеодлучиладаГалеријипоклони
збиркуод30слика.

Б. Ту ца ко вић

Пот пи си ва ње уго во ра о по кло ну: Бра ни слав Ми о ко вић и Ми лан Ма рин ко вић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ли ков ни кон курс за су пер хе ро ја гра да
Како би изгледао суперхерој Срем

ске Митровице, заштитник слабих и
немоћних,чуварградаиградскогбла
га,акционистрип јунак,којибимогао
дастанерамеузрамесаМарвеловим
јунацима?
ГрадСремскаМитровицарасписује

ликовни конкурс на тему „Суперхерој
града“.Учесницимогудасепрепусте
машти и дају свој предлог како би
могаодаизгледасуперхерој,јунаккоји
бисеистакаосвојимврлинама,попут
бројних историјских личности које
везујемо за Сремску Митровицу. Нај
боље идејно решење користиће се у
промотивнесврхе.
Обавезан део сваког цртежа мора

дабудесимболилинекиелементкоји
ћесуперхеројаповезатисамитровач
кимисторијскимличностима.Тех ни ка 
и фор мат мо гу би ти раз ли чи ти, кон
курс је на ме њен свим уз ра сти ма.
За најбољи рад у категорији одра

слих, као и за најоригиналнији дечји
рад,обезбеђенесунаграде.
Радовисемогудоставитидопетка,

26.новембраитонанекиодследећих
начина: скениран рад послати на
имејл адресу galerijalazarvozarevic@
gmail.com; рад у изворном формату,
на адресу: Галерија „Лазар Возаре

вић“, ГрадскиПарк 4, 22000Сремска
Митровица
Узрадпотребноједоставитиисле

деће податке: име и презиме, година
рођења,адреса,бројтелефона.
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ПО РО ДИ ЦА МАР КО ВИЋ ИЗ КРА ЉЕ ВА ЦА

Ко за је зла та вред на
Свејепочелокаошалапре

неколико година, а данас је
гајењекозаипроизводњако
зијег сира постала озбиљна
прича у породици Марковић
изКраљеваца.Укућисложно
живе четири генерације, али
се о козама највише брину
Стефан и његова жена Кри
стина.
–ПрвојаресамкупиоКри

стинизарођенданкадајеби
ла у другом стању. Онако, у
шали,идабебакаснијеможе
дапијекозјемлеко,јерсами
јанањемуодрастао–истиче
Стефаннапочеткуразговора.
Уњиховојистричевој кући

суираниједржаликозе,али
младибрачнипароњиховом
гајењуништанијезнао.Поче
лисуоднулеипреданоучили
излитературе какосехране,
оболестимаињиховимнази
вима, о томе како селече, а
великуглавобољуимјества
ралаипапирологија.
После јарета, купили су

другу, па трећу козу, а онда
предкорону,идесетуматиче
нихгрла,којасубилаудоста
лошемстању.Узвеликитруд,
данас у објектима имају 26
животиња, од којих су 20 за
мужу.Одлучилисусезаалп
скурасу,амеђуњимацарује
јарацпоименуТесла.Кристи
на је задужена заправљење
сира.
–Јасамградскодетеисве

ми јебилонепознато.Имала
самвеликупомоћмојесвекр
ве Мире, која ме је научила
даправимсир.Најважнија је
основа, то ми је она показа
ла,а јагасаданадограђујем
саразнимдодацима,каошто
сучиасеменке,босиљак,бе
ли лук, сусам, туцана љута
паприка,бундевиносеме,ма
слине и пистаћи – каже Кри
стина.
Све што произведу одмах

продају,акупцидолазеизра

знихместауправозбогквали
тетногиукусногсиракојипра
веМарковићи.
– Имамо купце из Краље

ваца, Руме, Београда, Новог
Садаидругихместа.Свикоји
пробајунашсиродушевесе–
додаједомаћица.
Поредсира,продајуимле

коисурутку,закојекажудасу
лековити и да помажуљуди
масаболестимадисајнихпу
тева, јетре и других, а купују
ихитрудницезбогкалцијума.
Регистровалисугаздинство

и поседују све сертификате
запродајунадомаћемиино
страном тржишту. Храну на
њиви сами производе и жи
вотиње је добијају чисту, без
додатака.
– Само да прегрмимо ову

зиму без куповине детелине,
собзиромнатода је година
била лоша. Не штедимо на
храни, козе добијају колико
имјепотребнодабидаледо

стамлека.Муземоихдвапу
тадневноиодједнедобијемо
два до три литра. Имамо и
музилицу која олакшава рад,
али морам рећи да ја брже
помузем од „машине“ – кроз
смехпричаСтефан.
Кажудајерадмукотрпани

дазахтевавеликаодрицања,
јерчестокозамаморајудабу
дупосвећени24часа.Радни
дантрајеодпетсатиујутродо
једанаестувече,адогодисе,
какоушаликажу,даокозама
више брину више него сина
Лазара.
Раде за славу, за Божић,

Ускрсидругепразнике,амо
ралисудазаборавеинале
товање и зимовање. С обзи
ромнатодасебавеидругим
пословима, понекад у помоћ
прискоче тата Бобан и деда
Степан.
– Сви наши пријатељи су

били скептични када смо им
рекли да ћемо купити козе,

алисададругачијегледајуна
све.Данасможемодакажемо
да смо савладали производ
њуидавећсадаостварујемо
зараду–сазадовољствомка
жеСтефан.
Несамодасувредни,него

суМарковићиихумани.Сту
пилисуувезуипомажудеци
у једномсиротиштууУганди.
Засадаимшаљусамоновац,
ауплану једа једногадана,
кадапрођекорона,пошаљуи
поједанпакетсирамесечно.
Марковићинапомињуда је

коза посебна животиња и да
је злата вредна.Њихов план
једаповећајустадона50ко
за,акаснијеинавећиброј.
За крај истичу да је живот

на селу бољи него у граду и
да је за њихов досадашњи
успехбилопотребнострпље
ње,међусобна иљубав пре
ма животињама, као и подр
шкапородицекојусуимали.

С. Џа ку ла

Ко зје мле ко и си ре виКри сти на Мар ко вић

Сте фан и Кри сти на Мар ко вић
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ОШ „СЛО БО ДАН БА ЈИЋ ПА ЈА“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Са вре ме ним веб ала ти ма
до бо љег зна ња
ПрофесориразредненаставеОснов

не школе „Слободан Бајић Паја“ у
Сремској Митровици укључили су

сеуистраживачкипројекат,којисуиници
рали у сарадњи са професорима ново
садскогУниверзитетаиколегамаизНовог
СадаиТемерина.Овонијепрвипутдасе
бавеистраживачкимрадомуоквирустру
ке, а резултате претходних радова обја
вљивалисукаостручнеизворнечланкеу
научнимчасописима.
Почеткомоктобраурађенјеиницијални

тестутрећемразреду,којијеимаозациљ
да утврди предзнања ученика, која су
постиглиупретходномпериоду.Тестомсу
обухваћенадваодељењауматичнојшко
ли,којасупредстављалаекспериментал
ну групу и једно одељење у подручној
школиуМанђелосу,каоконтролнагрупа.
Наконтеста,обрађена јетокомчетири

наставначаса,комплекснанаставнаједи
ница из предмета Природа и друштво.
Експериментална група је у току обраде
користилаинтерактивневебалатеKahoot
иQuizizz.Контролнагрупанаставнуједи
ницуобрадилајекомбинацијомтрадицио
налне и савремене наставне методе.
Финални тест радила су сва три одеље
ња,анедељуданакаснијерађенједруги
иницијални тест, који је имао за циљ да
покажеиндексзаборављањакодученика.
Директоршколедрсц.ЂорђеЦвијано

вићпојасниоједајеиндексзаборављања
блиско повезан са стратегијом оптимал
нихинтервала,тедасењимемеринемо
гућност репродуковања или препознава
њаранијенаученогсадржаја.Кодкласич
ног учења, у коме су понављања произ
вољнопостављена,индекспонављањаје
значајноизнад50посто.Таквоучењеније
самоспоро,негојеизнадсвегазадржава
ње стеченог знања веома ниско. Уместо
да ученици памте ствари које су битне,
памтесамосадржајекојејелакозапамти
ти.Такође јеистакаодауновим,отежа
ним условима рада наставници немају
времена да обнављају градиво, јер су
принуђенидапредајуново.Честонастаје
проблемјерјекрајњирезултатисподоче
киваног,аутрошеновремеувеликојмери
пропада, зато што ученици заборављају
највећидеонаученог.Решењејеуправоу
коришћењустратегијеоптималнихинтер
вала, која подразумева распоређивање
обнављања градива у пажљиво одабра
ним временским интервалима. То значи
даинтервалитребадабудутоликодуги,
коликојепотребнодасемалидеознања
заборави.Нагласиоједанаставнициволе
својпосао,да гарадесазавидномодго
ворношћу и посвећеношћу и да улажу
великитрудсвакогнаставногдана.
Професорки разредне наставе Татјани

Берисављевић, важно је да сваки нови
садржајиспредајештобоље,даученици
усвојештовише,тедаихнаучидамисле
идапримењујунаучено.Првошторадиу
припреми наставног часа је издвајање
исхода,којежелидапровериодређеним

задатком.Јаснојојједанеможесведаих
проверииобухвати једнимтестом.Стога
бираонеисходе,којијојсечиненајбитни
јимизакојесматрадасуученициманај
потребнији. Приликом обраде наставне
јединицеизпредметаПриродаидруштво
користила је Kahoot интерактивни веб
алат, којим јекреиралаквиз.Важно јој је
билорећидаовајалатинтензивнокори
стиелементеучењакрозигрууреалном
времену. Ученици на својим уређајима,
којима приступају квизу, имају приказане
самоодговарајућебојеиобликеувезиса
одговорима(безтекстаодговора)ибирају
пољекојеозначаваодговорзакојимисле
да јетачан.Послесвакогодговораимају
повратнуинформацијудалисуизабрали
тачанодговор,коликободовасуосвојили,
гдесеналазенаранглистииукупанброј
бодовакојесудотадаостварили.
Такође,професоркиразредненаставе,

ДанијелиЕрдељан јеодизузетневажно
стидасвакидеочасаискористинанајбо
љи начин, не губећи време непотребно.
Воли да зна колико су ученици којима
предајенаучили,штасузаборавили,како
размишљају, коју област су најбоље
савладали, а коју удовољнојмериразу
мели.Усвемутомеиницијалнитестовису
јојодзначајнепомоћи.Утокуистраживач
когпројектакористилајеалатQuizizz,који
сваком ученику у одељењу омогућава
функцијуадаптивногучења.Овајинтерак
тивни алат није јој непознат јер га је у
квизове и тестове активно уврстила при
првомпреласкунаонлајннаставу.Quizizz
функционише тако што при укључењу
обезбеђуједасеученикууодељењупри
казуједругачијискуппитања,којисемења
са сваким додатним покушајем. Поред
тога, сваки ученик након круга питања,
при поновном покушају добија питања
којасуноваионакојасунетачноурађена
упретходномкругу.Каорезултатоваквог
приступа омогућава се прилагођено уче
њеиобезбеђује сесмисленоиперсона
лизовано учење при сваком новом поку
шају.

Наставник разредне наставе Госпава
Бановачкисматрадатестовиморајубити
добро осмишљени, а њихови резултати
квалитетно анализирани. Формулација
задатака треба да буде потпуно јасна,
прецизнаинедвосмислена.Задацитреба
дабудуразноврснипоформи,аученици
морају да користе различите начине
решавања – повезивање, заокруживање,
одговарање на питања, попуњавање
табеле, одређивање правилног редосле
да, допуњавање, груписање. Током рад
ногстажадугог36годинанаставнесадр
жајеобрађивала јенаразличитеначине,
користећиразличитеметоде,обликерада
и средства, водећи рачуна о структури
одељења,предзнањимаученика,интере
совањимаиатмосфериуодељењу.Зада
циутестудатиконтролнојгрупиученикау
Манђелосу, по њеном мишљењу су изу
зетнозанимљиви,штојеумногомеутица
лодадецарадеопуштенијеибездодат
ногстреса.

ДиректоршколеЂорђеЦвијановићје
предкрајразговорадодаодајенај
важнијаодликапројектомпримење

ног теста стандардизованост, што обез
беђуједаскоросвакогиспитаниказависи
само од изражености његовог знања и
способностиразмишљања,анеодпро
цедуре тестирања. Тиме се омогућује
прецизностиупоредивосттестовнихско
рова.Обезбеђивањемистогтретманаза
тестиране ученике уНовомСаду, Теме
рину и Митровици постићи ће се објек
тивност,неопходнадабисеостварењи
манатестусасигурношћупоказаоучи
нак испитаника појединачно, као и ниво
постигнућапоређењемученичкихдостиг
нућапоодељењимаишколамаобухва
ћенимпројектом.
Санестрпљењемсеочекујурезултати,

којићенаконстатистичкеобрадепоказа
тикојимнивоомзнањарасполажуучени
ци, ко је појединачно најбоље савладао
обрађеноградиво,којиразредиманајбо
љискорикојашколаиманајвећепостиг
нуће.
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Ми ле на Ми ла ди но вић Пише: 
Алек сан дра Ћирић, 

кустос исто ри чар

У овом бро ју М но ви на ће мо вас упо зна ти са Ми ле ном Ми ла ди но вић, су пру гом др 
Жар ка Ми ла ди но ви ћа, у чи јој ку ћи је 24. но вем бра 1918. го ди не одр жан Ве ли ки 
на род ни збор на ко јем  је до не та од лу ка о при са је ди ње њу Сре ма Кра ље ви ни Ср би
ји. Њен жи вот и ак тив но сти су ис пре пле те ни са те жња ма су пру га Жар ка, ко га је у 
све му по др жа ва ла. Осим то га, Ми ле на је сво јим ак ти ви змом и пре да ним ра дом ути
ца ла на дру штве ни жи вот и оста ви ла, за слу же но, свој траг у исто ри ји Ру ме, ма да се 
да нас о њој ма ло зна. Овај  текст је при ли ка да под се ти мо на ову из у зет ну же ну. 
Ау тор ка је ку сто ски ња исто ри чар ка Алек сан дра Ћи рић.

ЗНА МЕ НИ ТЕ РУ МЉАН КЕ (2)

Збогсвојихзаслуганауздизањуи
даљем развоју културног живо
таРуме,аизанимљивеживот

не приче, иако није рођена у Руми,
вредно је поменути и ову, по много
чему,занимљивужену.Премаједном
извору,рођена јекаоЛаураГизл17.
јуна 1868. године, у граду Јихлаву у
тадашњој Чехословачкој, али аиз
аустријскебечкепородице.
Премадругимподацима,рођенаје

1870. године у Бечу, у официрској
породици. У сваком случају, живела
јеуБечу,гдејестеклаобразовањеу
тамошњој Девојачкој школи. Сфера
њеног интересовања су били књи
жевностиписање, чемусе савели
киментузијазмомпосветила.
У Бечу и упознаје студента права

српскогпореклаЖаркаМиладинови
ћа. Убрзо се удаје за њега, удајом
примаправославнуверуинакрште
њу добија име Милена. Брачни пар
Миладиновић се доселио у Руму и
купује  кућу у Главној улици близу
Старогвашаришта.
Жарко Миладиновић, доктор пра

ва, имао је велике заслуге у борби
српског народа на овим просторима
заостварењесвојихвековнихтежњи,
атојеослобођењеодугарскевласти
и уједињење свих српских земаља.
СупругаМиленага јеутимактивно
стимаподржавала,свењеговеидеје
иборбе за српсконационалнопита
њебилесуињене.
Заједносусеистицалиусвимсег

ментима друштвеног живота Руме.
Онагајепратиланасвимпутовањи
мауСремскеКарловцеиуНовиСад,а
путујућитакосамужем,обишла јеКра
љевинуСрбију,Италију...
Милена је упознала предводнике

политичког и културногживотаВојводи
не, политичаре и песнике, као што су
АлександарСандић,БраниславНушић,
Јанко Веселиновић, Милорад Павло
вић...Била
је пријатељица  водећег српског

песникаЈованаЈовановићаЗмаја.
Управо је она олакшала последње

године старом песнику  три године је

Милена одлазила у Каменицуда негује
болесногЗмаја.Какојеисамазабележи
ла, док је неговала чика Јову, како је
звалапесника,разговаралисуолитера
тури,причаојојјемногеанегдотеизсвог
живота, као и живота других српских
песника и књижевника, о њиховим
бављењимауБечу,ЦрнојГори,Русији.
Две недеље пред смрт, захваљујући

њенојинтервенцији,Змајјеупосетупри
миоделегацијуРумљана.Њенимтрудом
је сачувана Змајева заоставштина,
поштојењеговабившагаздарицанакон

песникове смрти почела да распро
дајењеговествариубесцење.Према
песниковој жељи, његове непокрет
ности до своје смрти уживала би
његова газдарица, а потом да их
наследи друштво „Змај“ у Сремским
Карловцима.
Кадајечулаотојпродаји,Милена

МиладиновићјесветеЗмајевепред
мете откупила, а они су потом били
језгроЗмајевогмузејауКаменици.
У својим мемоарима Милена је

писала о пријатељству са Змајем,
коликојеонцениоипоштоваораддр
ЖаркаМиладиновића,каоиМилени
ну љубав према новој отаџбини и
књижевности.Такође,усвојиммемо
аримаонапомињедајеЗмај,кадасе
разболео, њој саопштио своју жељу
дадођеуРуму,ализбогњеговесла
боститонијемоглодасеизведе.То
језаМиленубиоинајважнијиразлог
дабудеједанодглавнихиницијатора
дасеуРумиподигнепрвиспоменик
овомчувеномсрпскомпеснику.Спо
меник је свечано откривен 23. окто
бра1911.године.
Њенавеликазаслугајебилаида

се спаси Змајева биста за време
Првогсветскограта.ПремаМилени
ним  речима, када су крајем децем
бра 1914. године, ухапсили њеног
мужа и одвели  га у Њиређхазу у
Мађарску,ааустроугарскавојскасеу
то врема повлачила после великих
губитакауСрбији,ниспоменикчика
Јовенијебиопоштеђен,јергајевој
скасрушила.–Плашиласамседаће
сеодчикаЈовиногспоменикасалити

топкојићенаноситисмртмладимСрби
мазакојејеонписаосвојлист„Невен“и
све своје песме. Обратила сам се за
савет многим Румљанима. Сваки ме је
одбио.Једанмијечакрекаодасеока
немсрбовања,јермојмужпатиутамни
циидамутименаносимсвегоремуке.
Покушала сам да сама сазнам куда је
однесенабистачикаЈовина.Утовреме,
настанио се један мађарски официр у
адвокатској канцеларији мога мужа.
Обратила сам се њему и казала да је
песник,чијијеспомениксрушилањегова

Mилена Ми ла ди но вић
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војска,чланнајвећегмађарскогкњижев
ног друштва „Кишфалуди“, а мађарска
војскаиззахвалностимујесрушиласпо
меник. Официр је отишао без иједне
речи.Већпослеједногчаса,поручиоми
једајебиступронашао.Дасеисамне
биизлагаонепријатностима,наредио је
да се биста пренесе кришом у његов
стан. Све време рата крила сам чика
Јовинубисту–писалајеусвојиммемо
аримаМиленаМиладиновић.
Змајевспоменикјепоновооткривени

подигнутнаИвандан1920.године.Миле
на Миладиновић је, као женски лик из
оногвремена,посвојојличностииизгле
ду, вероватно тема за себе. Снажног,
германског стаса, са помало руменим
лицем и плавом високо подигнутом
косом–такосусавременицизапамтили
њен изглед. Темпераментна, увек у
покрету,уцентрупажње,волела једру
штвоитрудиласедагаокупи–билаје
„типичнацентралнафигура“.
Научилаједапишенасрпскомјезику,

алиникаданијемоглада га говорибез
грешке.Приликом окупљања и у свакој

прилициујавностипоказиваласеусрп
скојнароднојношњи.Страснојеволела
новуотаџбинуитежилаједаовуљубав
испољи у некој корисној делатности.
Увек је била доброчинитељка, па су је
називали„српскамајка“.
Женскодруштво„Колосрпскихсеста

ра“ је у њој имало агилну и предану
сарадницу. После Првог светског рата
„Коло српских сестара“, чији је Милена
била члан, израдило је ћилимод чисте
свиле, који јенасебиимаоликПетра I
Карађорђевића,српскигрбисликуосве
ћеногКосова.
Румљанке предвођене Миленом

МиладиновићсућилимпоклонилеЈеле
ниКонстантиновић(Карађорђевић),ћер
ки Петра I Ослободиоца, 16. јануара
1921.године,анаредногданаихјепри
миоисрпскипатријархДимитрије.
После смрти Милене Миладиновић,

Српска женска добротворна задруга је

поред осталих српских установа од
њихове имовине добила припадајући
деоновца.
Одпримљенезаоставштине,свасрп

скадруштвакупиласубившивластелин
ски двор Пејачевића у центру Руме и
преуредилигау„Српскидом“,задужби
ну др  Жарка и Милене Миладиновић.
Оваромантичнаистраснаљубавпрема
новој  отаџбини испољава се у њеним
оригиналнимсписимаиуизборуделаза
превођење.
УкњижевностиМиленасејављаикао

писац и као преводилац. На немачки
језикјепреводиласрпскенароднеепске
песме:„Хасанагиницу“,„СмртмајкеЈуго
вића“, „Диоба Јакшића“, као и неколико
песамаизкосовскогциклуса,алијепре
велаинајосећајнијуинајемотивнијусрп
скуепскупесму„Јетрвицеадамскоколе
но“,теделакраљаНиколеIПетровића,
Јована Јовановића Змаја, Љубомира
Ненадовића,БраниславаНушића,Јеле
неДимитријевић...
Са друге стране,  на српском језику

објавилајепеткњига„Божићнеприче“,
„Мементо“, „Приче из Старе Србије и
Македоније“,„ВојводаПеткоИлић“,каои
својемемоаре,алијеодњихсамоједан
деосачуваниобјављен.Својерадовеје
објављивалаулистовима:„Новаискра“,
„Наше доба“, „Летопис Матице српске“,
„Глас Црногораца“, „Бранково коло“,
„Београдске новине“, „Застава“, „Ради
кал“, календар „Рад“, годишњак „Забав
накњига“...
МиленаМиладиновићјепреминула2.

децембра1928. године уРуми, где јеи
сахрањенаугробниципоредсвогсупру
га. О искреној и великојљубави према
свомсупругу, говории једанподатакиз
листа„Време“од27.јула1926.године,у
комепишедајенепосреднопресахране
дрЖаркаМиладиновића,његовасупру
гапокушаласамоубиство,јерсусетако
заветовалиједнодругоме.Усмртовници
пишедајеумрлаодцирозејетре.

Део фо то гра фи ја је из збир ке
Исто риј ског оде ље ња

За ви чај ног му зе ја
Ми ле на са мла дим Срп ки ња ма и Зма је вом би стом

Ку ћа Ми ле не и Жар ка са спо мен пло чом

др Жарко Миладиновић
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ДО НА ЦИ ЈА ЗА ВИ ЧАЈ НОМ МУ ЗЕ ЈУ  У РУ МИ

Из Са ве у ар хе о ло шку по став ку
Завичајни музеј у Руми је

добио значајну донацију за
своје Археолошко одељење
од Петра Боровића и фирме
„Бореал“.Тосупредметикоји
су пронађени у Сави, у бли
зини познатог археолошког
налазишта „Гомолава“. Међу
предметима су остаци маму
та, зуббебемамута,новчићи
ипосудеизримскогдоба.Сви
ти предмети ће бити обрађе
ни у Археолошком одељењу,
а потом ће бити и изложени
како их сви заинтересовани
грађани могу видети. У ово
проналажење предмета био
је укључен и Ронилачки клуб
„Жута фока“ из Сремске Ми
тровице.
Бранислава Коњевић, ди

ректорка Завичајног музеја,
истакла једа сеПетарБоро
вићбави производњомнаме
штаја од дрвета, међу којим
сеналазиидрвоизвађеноиз
Саве. Приликом потраге за
материјалом,успутсенаиђеи
нанекипредметиздавнепро
шлости.
– Као друштвено одговрна

фирма ово нијењихова прва
донација која јестиглаунаш
Музеј.ЗахваљујућиПетру,ми
смо добили и чамац  монок
сил, један клавир и сада не
штошто је тотално другачије
од осталих предмета. Захва
љујемо му се на овој дона
цији,каоисвимакојивредно
раденавађењутихпредмета
изреке,апосебнорониоцима.
За нас као чуваре покретних

културнихдобарато јевеома
битно – истакла је директор
каКоњевић,којајенајавилаи
изложбу тихпредмета кад се
обрадеианализирају.
–Овонијепрвасарадњаса

Завичајниммузејом,усарад
њисаронилачкимклубомми
смо донели и чамац монок
сил.То јепримитивничамац,
којисекористиојошодпери
одасеобеСловена–истакао
јеПетарБоровићирекаода
ћесеовасарадњасаЗавичај

ниммузејомнаставити.
Бранимир Павловић из РК

„Жутафока“јерекаодатоком
раданапроналажењудрвета
наилазенаразличитепредме
тестаростиидо6.000година.
– Наша мисија је заврше

на када пронађени предмети
стигнуумузеј.Стварикојесмо
пронашлисуретке.Рецимода
је пронађена посуда која по
казује да у периоду Рима на
томлокалитетуживелиљуди
извисокогсталежа.Пронађе

нисуиостацизидоваиједне
римске грађевине, али је по
мешаноисапериодомизпра
историје, јер „Гомолава“ јесте
подручје где суљудиживели
одпраисториједоданас–ис
такаојеПавловић.
Урош Николић, археолог у

Завичајноммузеју,истичеда
ћепоклоњенипредметиупот
пунити слику насељавања
људинапростору „Гомолаве“
иокоње.

С. Џа ку ла

Бра ни сла ва Ко ње вић, Пе тар Бо ро вић и Бра ни мир Па вло вић

Упетакисуботу,29.и30.октобра,у
НовомСадујереализован 4.Омладин
ски хорски фестивал, који организу
јеСрпскахорскаасоцијација.Циљовог
јединственог фестивала јесте окупља
ње омладинаца из различитих школа,
институција, удружења, који се баве
певањемилиимајужељудабуду хор
скипевачи,азатојошнисуималипри
лику.Фестивалпромовишехорскоизво
ђаштвокаојединствениобликзаједнич
когуметничкогизражавања.
Нажалост,иовегодинејереализаци

ја протекла у ограниченим условима,
јер организатор није имао неопходну
слободудадозволиучешћесвихзаин
тересованихшколаиинституција.Уче
ствовало је 13школа из осам градова
Србије,абилоихјемноговишезаинте
ресованих.
Првогданафестиваламладипевачи

су са својим наставницима диригенти
ма, присуствовали генералној проби

балетскепредставе„Охридскалегенда“
СтеванаХристићауСрпскомнародном
позоришту. Другог дана фестивала, у
веома акустичном амбијенту новосад
скеСинагоге, заједничкисеприпремао
концертнипрограм,којијереализовану
поподневним часовима, што је више
личилонајавнупробу,обзиромнатода
јеупублицимоглоприсуствоватисамо
неколико родитеља и представника
школа.
ИзМузичкешколе„ПетарКранчевић“

изСремскеМитровице, учествовало је
20 ученика средње школе. Они су са
наставницом Јованком Иванић, пред
стављали Срем и промовисали квали
тетсремскомитровачкемузичкешколе.
По завршетку снимања композиција,

којесуприпреманетокомдана,свеуче
снике је поздравила председницаСрп
скехорскеасоцијације,дрТамараАда
мовПетијевић, која је уручила захвал
ницепредставницимашколаиинститу

ција и изразила жељу да се наредне
године без ограничења одржи овај
фестивал који би свакако увеличао
атмосферу Еврпске престонице култу
ре,а2022.годинаћесвакакобитигоди
накултуреуНовомСаду.
Фестивалсезавршиопосетомновои

зграђенојмузичкојибалетскојшколиу
НовомСаду,којасеодовогсептембра
налази на новој адреси на Лиману и
представљајединственпримерпотпуно
опремљеног објекта за потребе специ
фичнности стручнихшкола, као и реа
лизацију концертних наступа и других
заједничкихпројеката.
УнадидаћесеиСремскаМитровица

ускоро похвалити новим објектом за
потребе музичке и балетске школе, из
МЗ „Петар Кранчевић“ се захваљјују
родитељима ученика, представницима
школеи градскеуправе, којисуомогу
ћиладаученицибудудеојединственог
хорскогфестивала.

МУ ЗИЧ КА ШКО ЛА „ПЕ ТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“

Уче шће на Омла дин ском хор ском фе сти ва лу
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ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ У РУ МИ

Ка ко су Ру мља ни
пре жи ве ли рат не го ди не
„Рума у рату 1941 – 1944. “ је назив

изложбекојајауЗавичајноммузејуотво
рена управонаДанослобођења града.
Крозовуизложбу,којусвизаинтересова
ни могу погледати до краја новембра,
приказан јеживотиборбаРумљанаод
моментаокупацијепадоослобођења.
Директорка Завичајног музеја Брани

слава Коњевић је истакла да је реч о
једној изузетној изложби, чији је аутор
кустоскињаисторичаркаСнежанаЈанко
вић.
Снежана Јанковић каже да изложба

садржи оригиналне фотографије, доку
менте и грађу коју поседује Завичајни
музеј,алидеооружјаиопремесуекспо
натиВојногмузеја,атусуидвеунифор
ме непријатељске војске – немачка и
усташка.
УРумијеуавгусту1942.годинестре

љано185грађана,аумајскомтерорусу
стрељани млади комунисти и скојевци.
Стрељања,страдањаулогоримаилина
раду у заробљеништву однела су око
600живота.Приказанесуисликесела,
односно упад окупаторских власти у
њих. У последњем делу, изложба се
односинасамкрајрата,кадајевећин
ско немачко становништво напустило
град.

Рума је пред почетак рата имала око
13.000 становника, 55 одсто становни
штвасубилиНемци,25проценатаСрби
, а било је и Хрвата, Мађара, Рома и
Јевреја.
Већ 12. априла 1941. године у Руму

улазе прве окупационе немачке снаге
којима се прикључују и групе домаћих
наоружанихНемацакојисууспоставили
окупационувласт.Почелојепописивање
Јевреја и њихово обележавање жутим
тракама,одузимањеимовинеистреља

ње...Синагогаје1941.годинебиладева
стирана, а следеће порушена и употре
бљаванајекаологорподведримнебом.
Прво су организоване групе у десети

не, а када се покрет отпора омасовио,
Немцисукажњавалисвакизнакотпора.
Фрушкагораје1942.годинебилаглавно
жариште активности партизанских једи
ницаитадајебилооко2.000наоружаних
бораца.Формирајусеивојвођанскебри
гаде,акаснијеиорганинародневласти.
–БорбезаРумусутрајале15сатииу

њојсупогинула32борца,81јерањен,а
око 150 немачких војника је погинуло –
истакаојеВукмирић.
Ову изложбу, која нам је упечатљиво

приказалаживотРумљанатокомтешких

ратних година, отворила је Александра
Ћирић,заменицапредседникаОпштине.
–Завичајнимузејјенавеомапригодан

начин обележио овај значајан датум у
историјинашег града.Славимослободу
иодајемопоштунашимхрабримпреци
ма који су живот дали и храбро водили
великебиткезаослобођењенашегграда
уДругомсветскомрату.Слободајенај
већа тековина који су нам наши преци
оставили  и зато је наша дужност да
чувамослободусвогнарода–поручила
јеАлександраЋирић.
Подсећамо,овуизузетнуиедукативну

изложбусвизаинтересованимогупогле
датидо30.новембра.

С. Џа ку ла

Из ло жба о Ру ми у Дру гом свет ском ра ту

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

„Ми лун ка“ пред
рум ском пу бли ком
Монодрама „Милунка“ је рађена као исповест хероине српских

ослободилачкихратоваМилункеСавић,арумскапубликајемогла
дајепогледа31.октобра.Тојеличнаисповестженеочијојхрбро
стисеговорилоусвету,азаснованајенаисторијскимподацимаи
сведочанствимањенихсавременикаиунука.
ГлумицаВеснаСтанковићприближилајерумскојпублициживот

легендарнеМилунке,алиињеномишљењеиставовеоживотуи
смрти, рату, домовини...Милунка је носилац oрдeна зa хрaбрoст,
Кaрaђoрђeвезвeздесaмaчeвимa,мeдaљеMилoшOбилић,абила
је jeдинaжeнaусвeтуoдликoвaнaфрaнцускимРaтнимкрстoмсa
пaлмoмидобитницадвaoрдeнaЛeгиjeчaсти.
ГлумицаВеснаСтанковићјезаовумонодрамунаписалаитекст,

докрежијупотписујеПетарСтанојловић.Прeдстaвajeдобиланиз
награда,досадајеигранаскоро180путаширомсвета,одШвајцар
ске,КанадедоАустралије.

С. Џ.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Хр кљуш

Крајем осамдесетих и почетком
деведесетих година прошлог
векаекипасарајевскихентузи

јастаснималајетелевизијскескече
векојисупосталилегендарни. „Топ
листа надреалиста“ је у великој
мери предвидела све што ће се
догодитинаовимпросторимаувре
менукоједолази.Остаћеупамћене
сценеоружанихборбиизмеђучла
новапородицеокопросторијауста
ну,каоиподелаСарајева.Исвето
неколико година пре избијања рата
и свих пиздарија које су задесиле
несрећнинародуБосни.
Уморуурнебеснихскечевакојису

били својеврсна критика друштва у
којем живимо, нашао се и онај у
којем Неле, Зена, Ђура и остала
екипаиграју„Хркљуш“.Распоређени
укругнанекојсеоскојливади,доба
цујуселоптом,аонајкојијеиспусти,
самсебекажњавапесницомуглаву.
Оваигракојавезесмозгомнема,

оживелајепоновопосле30година.
Група кошаркаша у црвенобелом
дресу, настањена на Малом Кале
мегдану, редовоно упражњава
„Хркљуш“ већ недељама уназад.
МучењејегледатиЗвездинтимових
дана. Поготово у Евролиги. После
сјајног старта сезоне и челичне
одбране коју су демонстрирали

Радоњићеви пулени, наишао је
сушнипериодипатњанатерену.
Сада је већ евидентно да у Зве

здиним редовима нема играча који
можедаумува кошиповучеекипу.
ЈедновремејетобиоНиколаКали
нић,алиионјаданнеможепостићи
да изгара на обе стране терена.
Заситио се, унервозио, а остатак
екипенезнагдеудара.
Рукунасрце,Звездастварноима

кадровских проблема од почетка
сезоне, али их имају и други. Ту
долазимо до неизбежне истине –
Дејан Радоњић располаже танком
клупом.Умоментукадајенеколико
играчаповређеноилиболесно,Зве
здин тренер мора да се окрене
неким решењима која не доносе
резултате. Ту пре свега мислим на
Дејана Давидовца, момка који већ
годинамаделујеизсенке.Иутоме
јеипроблем.Којисебреспортиста,
аданијеветеран,задовољавадело
вањем из сенке? Играчи таквог
карактеранемајуместаушампион
скимекипама.
Ту су јошнекимомци којишансу

добијају на кашичицу,  али када и
добију већу минутажу, не ураде
ништа. Звезди је потребно барем
двадобрапојачањакакобисенада
ли нечему у овој сезони. Много је

утакмица,пакленјетемпо.Многиби
рекли нехуман. Игра се два пута
недељно уЕвролиги, а онда преко
викенда у регионалном такмичењу.
Замислите само колико времена
играчи проведу у путу, када се, на
пример,изРусијевратеуБеоград,
пабусомнанекимечАБАлиге.Па
за неколико дана опет у авион.
Сурово.

Нешто лакши посао, барем за
сад, имају Звездини љути
ривали. Партизан гази све

пред собом од почетка сезоне, а
чувениЖоцовпотписуигрисепола
коназире.Остаједасевидикакоће
се густ распоред у наредним неде
љама одразити на игру Партизана,
алистичесеутисакдацрно–бели
имајудалекојачитимодсвихсвојих
ривалаурегиону.ОсвајањеЕвроку
па се поставља као императив за
ову екипу коју са клупе предводи
нашнајбољистручњак.
У новембру нас чека дерби, а

питањејеукаквомћерасположењу
ове две екипе дочекати утакмицу
која би могла пуно тога да значи у
борби за прво место у АБА лиги.
Партизанјесвакакофаворит,алине
треба заборавити да сваки тим у
токусезоне,унекоммоментузаигра
„Хркљуш“.

Ова игра ко ја
ве зе с мо згом 

не ма, ожи ве ла је 
по но во по сле

30 го ди на.
Гру па кошаркаша 

у цр ве нобе лом 
дре су, на ста ње на 

на Ма лом
Ка ле мег да ну, 

ре до во но
упра жња ва 

„Хр кљуш“ већ 
не де ља ма уна зад
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА
ОДБРАНЕ НОВИ САД

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Дана08.11.2021. годинеувременуод11,00до

16,00часованаТргуЋиреМилекићаодржаћесе
про мо ци ја до бро вољ ног слу же ња вој ног ро ка 
са оруж јем. 

Заинтересованићемоћида:
–погледајувидеоматеријале,
–прочитајуидобијупромоматеријал,
– разговарају са припадницима Министарства
одбранеиВојскеСрбије,
–добијусвеинформацијеопојединостимадобро
вољног служења војног рока и могућностима
каснијегзапослењауВојсциСрбије,
–попунепријавузадобровољнослужење
војногрока.

Одељењезаурбанизам,комуналностамбенеиимо
винскоправне послове Општинске управе општине
Шид,ускладусачл.63.став2.Законаопланирањуи
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009;
64/2010;24/2011;121/2012;42,50,98/2013;132,145/2014;
83/2018,31/2019,37/2019;9/2020),оглашава:

ЈАВ НУ
ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УРБАНИСТИЧКOГ ПРО ЈЕ КА ТА
ЗA УР БА НИ СТИЧ КО АР ХИ ТЕК ТОН СКУ

РАЗ РА ДУ ЛО КА ЛИ ТЕ ТА ЗА БА ЛОН ХА ЛУ
СА ПРА ТЕ ЋИМ СА ДР ЖА ЈИ МА
на кат.парц.бр. 7199 к.о. Шид

Завреме трајања јавнепрезентације, сва заинтере
сованаправнаифизичкалицамогудасеупознајуса
садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе
овомОдељењусвојепримедбеисугестије,искључиво
уписаномоблику.
Јавна презентација ће се одржати у просторијама

Одељења за урбанизам, комуналностамбене и имо
винскоправне послове Општинске управе општине
ШидуШиду,ул.Карађорђевабр.2утрајањуод7дана
итоупериодуод10.до17.новембра2021.г.

Одељењезаурбанизам,комуналностамбене
иимовинскоправнепослове

ОпштинскеуправеопштинеШид

ЏУДО КЛУБ „СИРМИУМ“

Обележен
Светски дан џудоа
Под слоганом „СОЛИДАР

НОСТ“ обележен је Светски
данџудоауЏудоклубу„Сир
миум“. Иначе, Дан џуда се
обележава по датуму рође
њатворцаовеборилачкеве
штине Џигоро Кана. У клубу
је организовано такмичење
у бацању за 30 секунди. Уз
присуство родитеља и при
јатељаклубаутакмичењусу
учествовале све селекције
клубаодмлађихполетараца
досениора.Такмичарисуса
ми бирали технике којом ће
извести бацања, а публика
иосталиучесницисунаглас
бројали сваки изведени по
крет што је одавало утисак
великогспектакла.Милиони
џудисташиромпланетеобе
лежавајуовајдануживоили
онлајн.
Порука Интернационалне

џудофедерације:Честојесо
лидарност оганичена унутар
групе ,измеђуњенихчлано
ва.Некибичакхтели дато
сведунамеђусобносткојане
одговараономештонасџу
доучи.Уџуду,мисмопосве
ћени заједничком деловању
коликонамкапацитетизаак

цију  дозвољавају. Говорити
иделоватисолидарнозначи
битиотворенпремадругима,
имати филозофски и хума
нистички  приступ друштву,
даватидабисебољеприма
лоитакоодржаваоврлински
круг који је користан за све.
Са појмом „СОЛИДАРНОСТ“
важнојеповезатионеалтру
изма, великодушности и до
брочинства.Саминеможемо
много, али заједно постаје
могуће срушити планине.
Двадесет осмог октобра се
прославља способност џу
допородицедасеокупиоко
својих вредности и способ
ностдаихподелисаштови
шељуди.Позивамовас , на
вишемнивоу,билонаинди
видуалном нивоу или на ни
воувашегклуба илисавеза
,даразмишљатеосолидар
ности,говорећисебидару
ка којупружате данасможе
бити она која вам је потреб
на сутра. Слављење соли
дарности међународима  у
самомсрцунашихдруштава
, изван разлика , део је ове
надекојуџудозаједницаже
лидапромовише.

КА РА ТЕ КЛУ Б „СИР МИ УМ“

19 злат них ме да ља 
са Ку па Вој во ди не
Унедељу,24.октобрауБео

чинујеодржанКаратекупВој
водине у организацији Карате
клуба„Цемент“.Натакмичењу
је учествовало 23 клуба са
преко240такмичара.Наовом
такмичењу је учествовало 24
такмичара из Карате клуба
„Сирмиум“.Великидео квали
тетних такмичара није могао
да учествују због тренутне
епидемијскеситуације.
У генералном пласману

Карате клуб „Сирмиум“ је
освојио првоместо са освоје
них 28 медаља, од којих 19
златних,седамсребрнихидве
бронзане. За најбољег такми
чара у мушкој конкуренцији
свихузраснихкатегорија,прво
место освојио је Немања
Жунић из Карате клуба „Сир
миум“, док је у женској конку
ренцији друго место освојила
ЂурђинаИлић.
Златнемедаљеосвојилису:

ЛукаПетровић,ТеодораПопо
вић, Анђела Паровић, Војин
Јовановић, Лазар Коризма,
Богдан Милићевић, Вукашин
Кривошија,ЛукаЈокић,Јелена
Томић,НемањаЖунић,Лазар
Миљковић, Мила Миљковић.
Сребрну медаљу освојили
су:Теодор Симовљевиц,

Милица Станојевић, Андреј
Аћимовић, Јован Војновиц,
ЂурђинаИлић,АлексаМили
ћевић, Младен Марковић и
бронзану медаљу освојили
су:ТеаСтанојевић,,ВукВојно
вић, Владимир Бировљев,
ЛеонСимовљевиц,МашаКри
вошија.
СтручништабКаратеклуба

„Сирмиум“ је веома задово
љан овим такмичењем, с
обзиромнатодајепандемија
смањила број присутних так
мичара на тренинзима и так
мичењима.УавгустујеЛетен
кабиламестоокупљањатак
мичара на карате семинару,
којим је руководио проф.
Душан Дачић, носилац црног
појаса 9дан.На семинару су
учествовалинајуспешнијитак
мичари који су полагали за
мајсторскозвањецрнипојас1
дан и показали се као нај
спремнији на том испиту. За
црни појас положили су: Вук
Петровић, Мила Миљковић,
Лазар Миљковић, Нина Дра
гојловић,ТијанаИвковић,Сте
фанТомић,ВладимирПавле
шиниИгорСпахић.
КупСрбијећесеодржатиу

новембру у Сремској Митро
вици.
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ИМТ – Графичар 3:0; Кабел
–ЈаворМатис1:2;Тимок1919
– ОФК Бачка 2:2; Будућност –
ОФКЖарково(субилиодигра
ли у понедељак); Лозница –
Рад (су били одиграли у поне
дељак); Младост НС – Мачва
(су били одиграли у понеде
љак);Златибор–РадничкиСМ
(су били одиграли у понеде
љак);Железничар–Инђија (су
билиодигралиупонедељак).

Бе чеј: Бечеј 1918 – Динамо
19452:1;Бач каПа лан ка:Ста
риГрад–Тиса5:1;Ста раПа зо
ва:Јединство–ОФКВршац1:1;
Ки кин да: ОФК Кикинда – Тек
стилац1:1;Ку ла:Хајдук1912–
Раднички 1912 1:2; Но ви
Ба нов ци: Омладинац – Први
Мај 3:0; Шај каш: Борац (Ш) –
Раднички(З)1:1;Са ку ле:Борац
(Са)–Феникс19951:1.

01.Бечеј1918 12 9 2 1 28:13 29
02.ОФКВршац 12 8 3 1 26:11 27
03.Феникс 12 8 2 2 20:7 26
04.Текстилац 12 7 2 3 22:12 23
05.Омладинац 12 7 0 5 25:16 21
06.ПрвиМај 12 6 2 4 15:12 20
07.Борац(Ш) 12 6 2 4 11:13 20
08.Раднички 12 6 1 5 17:16 19
09.Борац(Са) 12 5 3 4 27:18 18
10.ОФККикин. 12 5 1 6 12:19 16
11.Тиса 12 2 4 6 18:27 10
12.Радн.(З) 12 3 1 8 12:23 10
13.Јединство 12 3 1 8 13:26 10
14.Хајдук 12 3 1 8 13:27 10
15.С.Град 12 3 0 9 19:25 9
16.Динамо 12 2 1 9 8:21 7

Раднички1923–ЦрвенаЗве
зда 0:3; Вождовац – ТСЦ 1:1;
Партизан–Чукарички2:0;Нови
Пазар – Радник (су били оди
грали у понедељак); Пролетер
–Војводина (субилиодиграли
у понедељак); Колубара –
СпартакЖК (субилиодиграли
ууторак);Металац–Напредак
(су били одиграли у уторак);
РадничкиНиш–Младост2:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.Слога(Т) 12 8 2 2 20:11 26
02.РФКН.С. 12 7 3 2 19:10 24
03.ДоњиСрем 12 7 3 2 19:10 24
04.Хајдук 12 6 4 2 25:11 22
05.Слога(Е) 12 6 2 4 18:12 20
06.Радн.(Ш) 12 6 1 5 19:13 19
07.Слобода 12 6 1 5 18:13 19
08.Индекс 12 6 1 5 20:16 19
09.Подунавац 12 5 3 4 11:11 18
10.Цемент 12 4 5 3 16:10 17
11.Јединство 12 4 2 6 11:14 14
12.Радн.(НП) 12 3 4 5 11:13 13
13.Ветерник 12 3 2 7 12:27 11
14.Будућност 12 3 1 8 14:24 10
15.Младост 12 2 2 8 10:26 8
16.Дунав 12 2 0 10 9:31 6

01.Инђија 14 11 2 1 30:11 35
02.МладостНС 13 8 3 2 15:8 27
03.Мачва 13 8 3 2 17:11 27
04.Ј.Матис 15 7 5 3 21:12 26
05.ОФКЖарк. 13 8 1 4 20:11 25
06.Железнич. 14 6 3 5 23:19 21
07.Рад 14 5 4 5 16:19 19
08.Радн.(СМ) 14 5 3 6 21:18 18
09.Лозница 13 5 3 5 15:14 18
10.ИМТ 14 5 3 6 14:13 18
11.ОФКБачка 15 4 5 6 9:15 17
12.Будућност 14 4 3 7 15:25 15
13.Графичар 14 4 1 9 21:25 13
14.Тимок 15 3 3 9 18:24 12
15.Златибор 14 2 6 6 8:16 12
16.Кабел 15 1 4 10 9:31 7

01.Партизан 15 14 1 0 44:5 43
02.Ц.Звезда 14 11 2 1 33:8 35
03.Чукарички 14 7 4 3 23:15 25
04.ТСЦ 14 6 3 5 24:20 21
05.Вождовац 14 6 3 5 19:17 21
06.Војводина 13 5 5 3 17:14 20
07.Напредак 14 6 2 6 17:15 20
08.Спартак 14 5 3 6 18:26 18
09.Раднички 14 4 5 5 16:18 17
10.Пролетер 14 5 2 7 13:26 17
11.Младост 14 4 2 8 15:18 14
12.Раднички 14 4 2 8 16:29 14
13.Радник 13 3 4 6 10:15 13
14.Колубара 14 4 1 9 16:33 13
15.Металац 14 3 3 8 18:24 12
16.Н.Пазар 13 2 2 9 12:28 8

Ку ку јев ци: Обилић 1993 –
Зека Буљубаша 4:1; Ер де вик:
Ердевик 2017 – Јединство 0:3;
Ла ћа рак: ЛСК – Граничар (К)
0:3;Срем скаРа ча:Срем–Гра
ничар(А)1:0;Ви шњи ће во:Хај
дук – БСК 10:1;Но ћај: Змај –
Фрушка Гора 4:0; Би кић До:
ОФКБикић–ОФКБачинци4:2.

01.Јединство 11 10 0 1 26:7 30
02.Хајдук 11 9 1 1 42:4 28
03.Обилић 11 7 4 0 24:9 25
04.Гранич.(К) 11 8 0 3 25:14 24
05.ЗекаБуљ. 11 7 1 3 25:12 22
06.ОФКБикић 11 6 2 3 25:14 20
07.Змај 11 5 0 6 26:32 15
08.Ердевик 11 4 1 6 19:32 13
09.ЛСК 11 4 0 7 14:20 12
10.БСК 11 3 1 7 20:40 10
11.Срем 11 3 0 8 8:18 9
12.Гранич.(А) 11 3 0 8 15:27 9
13.ОФКБачин. 11 3 0 8 17:31 9
14.Ф.Гора 11 0 0 11 9:35 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Врд ник: Рудар – ЧСК 2:2;

Срем скиМи ха љев ци: Срем –
ПСК 8:1; Но ви Кар лов ци:
Полет – Младост 4:1; Кру ше
дол: Крушедол – Шумар 2:3;
Обреж: Граничар (О) – Хајдук
1932 2:0; Пла ти че во: Једин
ство–Напредак0:3;Кр че дин:
Фрушкогорац – Граничар (Г)
9:1.

01.Срем 11 11 0 0 37:4 33
02.Шумар 11 10 0 1 40:9 30
03.Крушедол 11 8 0 3 33:13 24
04.Полет 11 7 2 2 30:12 23
05.Напредак 11 7 0 4 28:16 21
06.Гранич.(О) 11 6 0 5 24:23 18
07.Младост 11 5 1 5 35:20 16
08.ЧСК 11 4 4 3 18:21 16
09.Рудар 11 4 1 6 18:32 13
10.Фрушкогор. 11 4 0 7 23:23 12
11.Хајдук 11 3 1 7 15:23 10
12.Јединство 11 2 2 7 7:25 8
13.Гранич.(Г) 11 0 1 10 10:48 1
14.ПСК 11 0 0 11 8:57 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ру ма: Словен – Јадран 1:1;
Ви то јев ци:Партизан–Сремац
(Дч) 2:4; До брин ци: Сремац
(До) – Подриње 1:0; Љу ко во:
Љуково – Борац (К) 2:1; Мар
тин ци:Борац (М)–Хајдук3:0;
Ман ђе лос:Фрушкогорац–Сре
мац(В)2:1;Ириг:Раднички(И)
–Железничар1:4;Во гањ:Сло
га(В)–Напредак2:1.

01.Словен 12 10 2 0 29:6 32
02.Железнич. 12 9 2 1 34:8 29
03.Хајдук 12 8 1 3 25:14 25
04.Јадран 12 7 3 2 30:15 24
05.Слога(В) 12 6 2 4 20:14 20
06.Срем.(Дч) 12 5 1 6 17:16 16
07.Партизан 12 5 1 6 18:18 16
08.Борац(М) 12 5 1 6 16:22 16
09.Подриње 12 4 3 5 22:20 15
10.Фрушкогор. 12 4 3 5 20:21 15
11.Напредак 12 4 2 6 21:24 14
12.Срем.(В) 12 4 1 7 18:31 13
13.Љуково 12 2 5 5 9:17 11
14.Радн.(И) 12 3 2 7 15:27 11
15.Срем.(До) 12 2 2 8 14:26 8
16.Борац(К) 12 2 1 9 19:48 7

Кра љев ци: Јединство –
Полет0:3;Хрт ков ци:Хртковци
– Борац (С) 5:0;Ма лиРа дин
ци: Фрушкогорац – Доњи
Петровци3:2.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1
1.Полет 10 9 0 1 35:10 27
2.Хртковци 10 6 1 3 28:19 19
3.Фрушкогор. 10 5 1 4 32:27 16
4.Д.Петровци 10 5 1 4 27:24 16
5.Борац(С) 10 2 0 8 17:35 6
6.Јединство 10 1 1 8 16:40 4

Раније одложен меч из
шестогколаукомсусесастали
у Бингули, ОФК Бингула и
Напредак из Вашице. Јесењи
шампионлиге,Напредакјебио
врло ефикасан у овом мечу
савладавши свог домаћина са
резултатом,0:4.

01.Напредак 9 8 1 0 31:4 25
02.Једин.(М) 8 6 2 0 30:5 20
03.Граничар 9 5 2 2 31:9 17
04.Синђелић 9 4 2 3 23:17 14
05.ОФКБинг. 9 4 1 4 18:18 13
06.Једин.(Љ) 9 4 1 4 17:21 13
07.Омладинац 9 3 2 4 12:22 11
08.Једнота 9 3 0 6 17:32 9
09.Борац 8 1 1 6 11:30 4
10.Братство 9 0 0 9 10:42 0

ОФЛ ШИД

СРЕМ СКА ЛИ ГА
Ру мен ка: Јединство –

Цемент1:0;Шид:Раднички(Ш)
–РФКН.С.19211:0;Те ме рин:
Слога (Т) – Ветерник 1:0;
Са лашНо ћај ски: Будућност –
Младост 3:0;До њиТо вар ник:
Слобода – Раднички (НП) 2:0;
Ди вош:Хајдук–Слога (Е)1:1;
Бе ле гиш: Подунавац – Доњи
Срем 2015 2:0; Ста ри Ба нов
ци:Дунав–Индекс0:3.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
ОпштинскеуправеопштинеПећинци,наосновучлана
10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину(“Сл.
ГласникРС”,број135/04и36/09)објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву о по тре би про це не

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Носилац пројекта je КЛП БЕ ТА д.о.о.,Осло бо ђе ња 
10,Ра ко ви ца,Бе о град
Предметни пројекат јеИз град ња про из вод но  по

слов ног  објек та „КЛП 3“ ФА ЗА 1
Пројекат се реализује у Шимановцима, на кат.

парц.1806/21К.О.Шимановци,натериторијиопштине
Пећинци.
Подациидокументацијаиззахтеваносиоцапројекта

могу се добити на увид у просторијама Одељења за
привреду,локалниекономскиразвој, заштитуживотне
средине и инспекцијске послове Општинске управе
општине Пећинци, Слободана Бајића 5, канцеларија
бројП/14упериодуод1015часова.
Сви заинтересованиправна и физичка лица могу

доставитисвојемишљењеуписанојформинаадресу
Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Општинске управе општине Пећинци, у Пећинцима
СлободанаБајића5.
На основу поднетог захтева, као и мишљења за

интересоване јавности која су приспела закључно са
16.11.2021. године Одељење ће одлучити о потреби
процене утицаја на животну средину за пројекат Из
град ња про из вод но по слов ног објек та.
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ОВАН: Делујетеврлоамбициозно
пред својом околином и свима
јаснодајетедознања,данежели
тедавамсенекосупротстављапо

билокојојоснови.Пажљивопроценитеситуа
цијекојезахтевајунекивидризикаиливеће
улагањеновца.Неопходнавамјепородична
хармонија и нечије присуство како бисте
остварилибољупсихолошкуравнотежу.

БИК: Савесно испуњавате свој
деообавезаиделујетеврлоажур
но приликом испуњавања разних
договоракојеиматесасарадници

ма.Реалнозасниватесвесвојеодлукеинема
разлогаданекоутиченавашупрофесионал
нунесигурност.Уодносусапартнеромнема
потребедаупорнопонављатеситуацијекоје
недоносежељениефекат.

БЛИ ЗАН ЦИ:Захваљујућидобрим
идејама и стратегији коју спрово
дите делујете веома озбиљно на
своје сараднике. налазите се у

сјајној прилици да остварите дугорочне
пословнеинтересе.Уметедасенаметнетеу
правомтренуткуичестоводитеглавнуречу
преговорима. Важно је да подстичете дво
смерне контакте. Догађаји који вас прате у
љубавномживотуделујуохрабрујуће.

РАК: Улажете велики напор да
остварите позитивне резултате у
свом професионалном изражава
њу, али постоје изненадне ситуа

ције које ремете ваше планове и пословну
концепцију.Потребноједасерастеретитеод
додатних обавеза, немате енергије да се
ангажујете на више страна истовремено.
Склонистечестимпроменамарасположења.

ЛАВ:Узависностиодличногинте
ресовањаимотивацијекојуимате,
осмислитенекановаилимодифи
кованарешењакојаћевамдоно

сити најбоље резултате. Потребни су вам
разноврснидипломатскиманирииликомпро
мисна варијанта као успешна формула која
доноси корисне и дугорочне резултате. У
љубавном животу уживате у разноврсним
ситуацијама.

ДЕ ВИ ЦА:Ситуацијаоковасделу
је врло променљиво и тешко је
прецизнопредвидетинечијуреак
цију.Одложитенекенапорнеоба

везедокнедобијетебољеуслове.Обрадова
ће вас поступак неких блиских пријатеља.
Налазитесеуфазиемотивногузлета,такода
односисапартнеромдоживљаватекаооства
рењесвојихслаткихснова.

ВА ГА:Уздобрупроценумогућно
сти и правилан избор сарадника
релативно брзо можете да оства
рите своје циљеве на пословној

сцени.Понекадморатеделоватиенергичноу
друштвусарадника.Кадастедоброрасполо
женииматеутисакдасувамдоступненајбо
ље могућности и тада обично бирате неку
доминантнуулогупредсвојимпартнером.

ШКО Р ПИ ЈА:Постојеважнициље
ви које можете да остварите у
разнимфазамаилинанекизаоби
лазан начин. Стало вам је да

осмислите добру пословну стратегију на
основу које ћете реализовати све сто сте
замислили.Наставитедасепонашатепроми
шљеноупроцениправихвредности.Очекује
васпозитиванобртуљубавномживоту.

СТРЕ ЛАЦ:Размислитеопромени
одређенихкритеријумаиусловау
договору са сарадницима како
бисте побољшали своју пословну

позицију. Слободно можете да инсистирате
на својим идејама јер имате врло поуздане
показатељеоуспеху.Усвомемотивномзано
су спремни сте да учините нешто посебно
какобистеимпресиониралипартнера.

ЈА РАЦ: Добре идеје које имате
захтевају иширу подршку од оне
коју тренутно уживате у кругу
сарадника.Свештожелитеможе

теидаостварите,алиузасистенцијуинечију
подршку.Будућидависјајнофункционишете
упартнерствупотрудитеседаокосебеоку
питеособеод поверењаи угледа.Довољно
стевештиисналажљивидаприволитевоље
нуособунанекесвојезамисли

ВО ДО ЛИ ЈА:Ослањатесенасвоје
преговарачке манире, јер да без
добреприпременеманизаједнич
когуспеха.Потребно једасеуса

глашаватесасвојимсарадницимаоковажних
питањакакобисвиоковасосетилиморалнуи
материјалнусатисфакцију.Пажњаиразумева
њекоједобијатеукругусвојепородицеделују
врлоподстицајно.Потрудитеседаобрадујете
блискеособенанекинеуобичајениначин.

РИ БЕ: Потрудите се да успешно
спроведете своје идеје у дело.
Важноједапоредсебеиматеосо
буодповерења.Проверитесарад

никезакојевасвезујузајeдничкиинтереси.У
љубавном односу, немојте покушавати да
промените партнерово понашање или да
мењатетокстварикојенезависеодвас.

HOROSKOP

Педесетдвогодишња же
на изБешенова, настрада
лаје27.октобранарадном
месту у погонуфабрике за
прераду воћа у Малој Ре
мети,кадајојјезупчаникод
једне радне машине ухва
тио ешарпу коју је имала
око врата и како се прет
поставља удавила. На ме
сту несреће изашла је по
лиција која је обавестила
надлежноTужилаштво, а о
овом случају обавештено
је и Министарство за рад.
Трагедијaнарадномместу,
оставила је у болу и тузи
раднике са којима је више
година радила настрадала
жена,алиињенемештане
селаБешеново.
Ни дан после страшне

трагедије,упогонунијепре
сталодасепричаотренут
кукојијезачасоднеоједан
људскиживот.
– То се десило за време

паузе.Женајехтеладапо
чистиокомашинеикакосе
сагла,аоковратајеимала
ешарпу која је била лепр

шава, зупчаник од сортир
ке је ухватио.Мине знамо
тачанузроксмрти,дали је
тамарамањуудавилаили
су јој због незгоде пукли
вратни пршљенови једва

јеговориоданнаконтраге
дијеМишо Деурић власник
погона где једошлодоне
среће и који је имао само
речи хвале за настрадалу
радницу.

Онистичеда јеовопрви
путдасеуфабрицидесило
нештосасмртнимисходом.
 Један од наших шефо

ва,отишаојеодмахтајдан
кодњеногсупруга,објаснио
шта седогодило, понудили
смопомоћ,незнамштабих
више могао да кажем, сем
даиовомприликомизража
вамдубокосаучешћепоро
дици.говориДеурић.
Нико са сигурношћу није

могаодакажеколикоједу
гонесрећнаженарадилау
овојфирми,алисвијеопи
сујукаовреднуирадну.
–Онасеунашеселоуда

ла из Великих Радинаца,
имадвећеркекојесустру
денткиње. Била је жена за
пример,оцелојњиховојпо
родици можете чути само
похвале. Велики губитак
прича један од мештана
овогселакојикажедаима
доста радника који раде у
томпогону, теда се о тра
гедији одмах прочула вест
поселу.

С. Ко стић

ТРА ГЕ ДИ ЈА У ФА БРИ ЦИ ЗА ПРЕ РА ДУ ВО ЋА У МА ЛОЈ РЕ МЕ ТИ

Ешар па иза зва ла смрт ни ис ход

Наконнесрећетеложене
било је послато на обдук
цију у Институт за судску

медицину у Нови Сад, где
је и утврђен тачан узрок
смрти.

Сахрана после обдукције


