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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

U~esnici na visini zadatka, 
gra|ani bezbedni

VE@BA SPASAVAWA „SISTEM 21“
U RUMI I SREMSKOJ MITROVICI

Gasifikovana 
cela iri{ka 
op{tina

U RIVICI PU[TENA
U RAD GASNA MRE@A:



КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ПРЕД СЕД НИК ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ИГОР МИ РО ВИЋ ОБ И ШАО РА ДО ВЕ
НА ЦРП НОЈ СТА НИ ЦИ „СТА РИ БА НОВ ЦИ“

Ре ша ва се про блем
на вод ња ва ња

Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор Ми ро вић об и шао је у че твр так, 4. но вем бра 
ра до ве на из град њи Црп не ста ни це „Ста ри Ба нов ци“ са по ти сним це во во дом, у 
оп шти ни Ста ра Па зо ва, вред не 2,5 ми ли о на евра, фи нан си ра не из Абу Да би раз-
вој ног фон да

Црп на ста ни ца у из град њи 
у Ста рим Ба нов ци ма јед на је 
од 37 ло ка ци ја у Вој во ди ни 
на ко јој ће би ти из гра ђен са-
вре мен си стем на вод ња ва-
ња и на тај на чин обез бе ди ти 
број ним га здин стви ма и по-
љо при вред ни ци ма во ду. Ово 
је пр ви обје кат ко ји се ра ди у 
са мом ко ри ту Ду на ва, и би ће 
из гра ђен на плат фо ми, ис ти-
чу из Јав ног во до при вред ног 
пред у зе ћа „Во де Вој во ди не“, 
ко је је но си лац ин ве сти ци је.

– Тре нут но се оба вља ју 
ра до ви на фа зној из град њи. 
У пр вој фа зи ће би ти угра-
ђе не три пум пе, а у крај њој 
фа зи ће мо има ти обје кат у 
ко ме ће би ти угра ђе но де-
вет пум пи. Ове  три пум пе ће 
снаб де ва ти 12.000 хек та ра. 
За крај њу фа зу пла ни ра се 
33.000 хек та ра на вод ња ва-
ња, ис та кла је Бо жа на При-
ор, по моћ ни ца ди рек то ра за 
тех нич ке по сле ЈВП „Во де 
Вој во ди не“.

Пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић је при-
ли ком оби ла ска под се тио да 
је у пр вој фа зи ре кон струк-

ци је во до при вред ног си сте-
ма за вр ше но 11 про је ка та, 
ко ји су фи нан си ра ни из на-
ци о нал них сред ста ва и из 
кре ди та Абу Да би фон да. У 
то ку је 10, а у на ред ном пе-
ри о ду би ће ре а ли зо ва но још 
14 про је ка та у Вој во ди ни. 
Вред ност свих ра до ва на во-
до при вред ном си сте му до-
сти ћи ће 60 ми ли о на до ла-

ра, од укуп не вред но сти од 
100 ми ли о на до ла ра. 

– Уз по моћ ве ли ких ин ве-
сти ци ја, ко је спро во де из во-
ђа чи ра до ва у ко ор ди на ци ји 
са Јав ним пред у зе ћем „Во де 
Вој во ди не“ ус пе ће мо да до-
ве де мо во ду за до 110.000 
хек та ра зе мљи шта и ти ме 
ће мо по љо при вред ним га-
здин стви ма и про из во ђа чи-

ма омо гу ћи ти ква ли тет ни ји 
род, ква ли тет ни ји рад и по-
моћ ка да је реч о во до снаб-
де ва њу, на гла сио је Ми ро-
вић.

Он је та ко ђе на ја вио да ће 
у бу џе ту за 2022. го ди ну По-
кра јин ска вла да обез бе ди ти 
знат но ве ћа сред ства за ре-
кон струк ци ју и одр жа ва ње 
ка нал ске мре же.

Оби ла ску Црп не ста ни це 
„Ста ри Ба нов ци“ са по ти-
сним це во во дом при су ство-
ва ли су и Ми ро слав Ду њић, 
по моћ ник по кра јин ског се-
кре та ра за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство 
и за ме ни ца пред сед ни ка Оп-
шти не Ста ра Па зо ва Ма ри на 
Са вић.

Ра до ви на из град њи цр-
пе не ста ни це у Ста рим Ба-
нов ци ма, ко ја ће слу жи ти 
за по тре бе ис точ ног Сре ма, 
по че ли су у ок то бру про шле 
го ди не, рок за њи хов за вр-
ше так је 600 рад них да на и 
омо гу ћи ће у овој фа зи на-
вод ња ва ње 12.000 хек та ра 
по љо при вред них по вр ши на.

Д. Г.

Игор Ми ро вић у обиласку радова

Црп на ста ни ца „Стари Ба нов ци“
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

У су срет по де ли
на две ка сте

Једног дана, не тако далеког, неко
ћевероватнопрописатичиповање
за добробит грађана. Технологија

будућностиомогућићеда таоперација
небудетежаодданашњегтетовирања.
Имплантћебитиличнакартаграђани
на,аполицијаћеиматиапаратекојиће
личнукартумоћидаочитајуибезнепо
средне близине. Чиповање ће бити
образложено позитивном дискримина
цијом у односу на нечиповане то јест
безбедносносумњиве.Једногадана,не
такодалеког,чиповањеграђанаслужи
ћедаихсистемпрепознакаопоуздане:
безбедносно проверене, вакцинисане,
политички подобне, идеолошки декла
рисане. Чланови партије неће имати
чланскекартевећћеподкожомимати
утиснутуелектронскуидентификацију.
Овемутнепретпоставкефутуристич

келитературенетребанипоштоодба
цивати у домишљањунашепредставе
о контроли грађана у не тако далекој
будућности. Смешно?Нимало. После
двехиљадитегодиневеликибројСрба
небиодбиочиповањеевроатлантским
помагалима за препознавање носиоца
западнеидеје.
Акоуидејиотпорапремавакцинацији

иманагонскогстрахаоднетакодалеке
будућности контроле поданика, то се
мораразумети.Такомотивисаноготпо
раимаукултурамакојеенормнотроше
холивудскуфутуристичкуфилмскупро
дукцију и које безмало на сваком пот
културном краку имају организације
истомишљеника.
Судећипообазривостидржавепрема

противницима вакцинације, у Србији
постојенекаквепроценедајенашанти
ваксеризамчуднамешавинаполитички
незаинтересованих и политички веома
инструисанихгрупа.Стогасеизбегавају
иритантне противепидемијске мере
пред скоре парламентарне и председ
ничке изборе. Паметно је  избегавати
неполитичифакторуполитичкомпослу,
бардоксенеотмуиприведувакцина
цијиколебљиведушесаантиваксерске
стране.

Послеизбораупролећеидуће годи
не,чакидапреживинежнаобазривост
српскедржавепремаантивакциналном
покрету, вероватно неће бити могуће
избећимерекојесудругивећпредузе
ли. УАустрији, где невакцинисани већ
трпесанкције,државаненамеравада
заоболелеодковидаиздвојивишеод
трећине капацитета интензивне неге.
Акооболелиодковидазапоседнувише
одтрећинетихкапацитета,порученоје
саврхавласти, државаћеувестинај
строжијирежимзаневакцинисане,лок

даун, и они ће моћи да напусте своје
домове само због одласка на посао, у
апотекуилипоосновненамирнице.Ову
екстремну опцију уплитања у живо
те својих грађана, а све с циљем
довољно масовне вакцинације, наја
вљујууСАД,ВеликојБританији,Фран
цуској, Немачкој, Новом Зеланду... а
опцијаћеобухвататимереодотпушта
њаиздржавне службедоограничава
ња друштвеног и културног живота
невакцинисанима,којибезковидпропу
сниценећемоћидапосећујубиоскопе,
музеје,ресторане,кафиће.

У сусрет подели друштва на две
касте, на вакцинисане и невакциниса
не,насвојначинсукренулииантивак
сери.Каодасупочелидасеприлагођа
вајунаодвојеност,организујуупознава
њеизближавањепаровапрекоинтер
нета, предузимају заједничко станова
ње,пачакправеи„банке”крвисамоза
невакцинисане. Неке групе антиваксе
рауСАДсаавантуристичкимзаносом
откривајукакосеспремајудаживе„са
другестранеградскогзида”,каоштосе
„живи”ухоливудскимпредставамаизо
паченесутрашњице.Некегрупесучак
развиле колективни страх од разболе
вања услед близине вакцинисане осо
бе,пауспостављајуосновепаралелне
културекаоалтернативеживотувакци
нисаних.
Српско друштво није тако богато и

земља није тако велика да њен анти
ваксеризампређе у забавуиавантуру
„сонестранеградскихзидина”,ињего
вауверења,свеједнодалисеослањају
натеоријезавереилинатеорију„руше
њарежима”,морајудапроизводенеса
гледиво исцрпљивање здравственог
система и хаварисање државног буџе
та.

Чаки „политички одговорни” лека
ри,каоштојеДаницаГрујичићна
пример, кажу да овај вирус није

одмајкеприроде,дајеовонаправљено
у лабораторији за неке мутне циљеве
мајсторапланетарногморталитета.Ево
коначно стрепње која даје за право
тврдњамаантиваксера.Упогледу тео
рије завере, докторка безмало даје за
право антиваксерима, али у погледу
одговора на заверу, она нема дилему:
тојевакцинација.
Докторка, изгледа, не познаје карак

терзаговорникатеоријезавере.Добар
заговорник теорије завере не пристаје
дасезавераобори,његовјеживотбез
ње досадан и неиспуњен. Добар заго
ворник теорије завере чека да покаже
прстом на друштво подељено на две
кастеиускликне:зарвамнисамрекао
даћебититако.
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Срп ско дру штво ни је 
та ко бо га то и зе мља ни је 
та ко ве ли ка да њен ан ти
вак се ри зам пре ђе у за ба
ву и аван ту ру „с оне 
стра не град ских зи ди на”, 
и ње го ва уве ре ња, све
јед но да ли се осла ња ју 
на те о ри је за ве ре или на 
те о ри ју „ру ше ња ре жи
ма”, мо ра ју да про из во де 
не са гле ди во ис цр пљи ва
ње здрав стве ног си сте ма 
и ха ва ри са ње др жав ног 
бу џе та

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ГРАДА И ГРАДСКА СЛАВА МИТРОВДАН

Уручене Новембарске награде

На гра де су се на шле у ру ка ма др На де Зец Пет ко вић, Жељ ке Аврић, Рад ми ла 
Бу де че ви ћа, Дра га на Бо жи ћа и Зо ра на Дроб ња ка. Пла ке та гра да је до де ље на 
срем ско ми тро вач ком Ти му за иму ни за ци ју
УСремскојМитровицијеобележава

њеДанаградаиградскеславе,Митров
дана,почелолитургијомуХрамуСве
тог Димитрија, којој су присуствовали
челници Града и бројни верници. У
наставкуобележавања,одржанајесве
чана седницаСкупштине града, током
које су традиционално додељена нај
виша градска признања, Новембарска
наградаиПлакета града.Овапризна
ња додељују се сваке друге године
заслужнимграђанима,којисусеиста
кли својим деловањем у различитим
областима. Овога пута, награде су се
нашле у рукама директорице  Завода
зајавноздрављеуСремскојМитрови
ци др Наде Зец Петковић, песникиње
Жељке Аврић, Радмила Будечевића,
актуелногпредседникаМеснезаједни
це „БлокБ“ДраганаБожићаиЗорана
Дробњака,директора„ПутеваСрбије“.
Плакетаградаједодељенасремскоми
тровачкомТимузаимунизацију.
ЗаангажовањеирадЗаводазајав

ноздрављетокомпандемијекорона 
вируса, награду је примила др Нада
Зец.
Великојезадовољстводобитиова

квунаграду,којаједошлакаорезултат
нашеградаивеликогзалагањауовој
пандемији.Ово није самомоја награ
да, већ читавог тима нашег Завода,
реклајенаконсвечаностидрНадаЗец
Петковић.
Радмило Будечевић из Равња у

последњих 50 година радио је на
афирмацијисвогселаитимезаслужио
признање.
 Свим награђенима, ово ће бити

подстрек да наставе даље да раде
марљиво, а мени после мог радног
векаовоћебитикруна.Педесетгоди
насамсезалагаозасвојесело,нека
да суми то члановимоје породице и
замерали, али такав сам од малена.
Хвала локалној заједници што је то
препознала,рекаојеБудечевић.

Драган Божић је награду добио за
хуманитарнирад.Организоваојевели
ки број акција, које су као резултат
имале помоћ људима у социјалној
потреби.
Великајечастдобитиоваковисоко

признањеитомеђусвојима,односноу
свом граду. Нисам очекивао то, јер
нисам са том намером ни чинио све
овегодинеонозаштасампохваљен.
Ипак,заменеовопредстављаивели
куодговорностзаубудуће.Тозначида

Добитници највишег друштвеног признања у Сремској Митровици

Светлана Миловановић Илија Недић
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ћу морати да оправдам признање, а
ондаиданаставимштопреданиједа
радим на истим стварима. Моја је
жеља да допринесем локалној зајед
ници колико је у мојој моћи, рекао је
ДраганБожић.
Награда је уручена и Зорану Дроб

њаку,директору„ПутеваСрбије“,чијим
залагањем су обновљени километри
путне инфраструктуре, како у граду,
такоиусеоскимсрединама,нарочито
уместуБешеново.Плакетаградапри
пала је ове године сремскомитровач
комТимузаимунизацију,учијеимесе
захвалио др Адил Елхаг, директор
Домаздравља.

Седници су присуствовали челници
града, али и потпредседник Владе
СрбијеиминистарпољопривредеБра
нислав Недимовић. Награђенима и
гостима обратила се градоначелница
СремскеМитровице.
 Наш град је богат град, не само

затоштоимабогатуисторијуибогату
прошлост, културнубаштину, већ зато
штоимадобрељудеуњему,ауправо
градчинењеговиграђани.Нашиљуди
сувредни,радниипоштени.Циљједа
у наредном периоду уложимо заједно
све своје напоре и знања, да бисмо
учинили да наш град буде још бољи,
лепшиичистији,адагауправотаквог

оставимозабудућегенерације.Желим
да свима да честитам славу града,
речи су градоначелнице Светлане
Миловановић.
 Пожелео бих свима добро здра

вље,пуносрећеуживотуиуспехана
личномипословномплану,овимречи
ма у име Скупштине града Сремска
Митровица, Митровдан је честитао
председавајући,ИлијаНедић.
Свечану церемонију употпунио је

културноуметничкипрограм,азапри
сутнеорганизованјекоктелнаконодр
жаногзваничногделадоделенаграда.

Алек сан дра Пла ви шић
Фо то: Бра ни слав Ту ца ко вић

Свечаности је присуствовао потпредседник Владе Србије и министар пољопривреде Бранислав Недимовић

Про мо ци ја до бро вољ ног слу же ња вој ног ро ка
Промоција добровољног служења

војногрокаодржанајеупонедељак8.
новембра на Тргу Ћире Милекића у
Сремској Митровици. Том приликом
заинтересовани су имали прилику да
погледајувидеоматеријале,прочитају
промотивни садржај и да разговарају
са припадницима Министарства
одбранеиВојскеСрбије.
ОдлукомВладеРепубликеСрбије

је2011.годинеукинутаобавезаслуже
њавојногрока.Обавезасвихграђана
Србије је да се обучавају за војну
одбрануотаџбине.Свипунолетнигра
ђаникаданапуне18годинаживотасе
уводе у војну евиденцију, након тога
свимушкарцииженеод19до60годи
напотпадајуподвојнуобавезу,рекао
јемајорВладимирРадоњићизУправе
регионалног центра Министарства
одбранеНовиСад.
Локална самоуправа је подржала

промовисање добровољног војног
рока.
 Овим путем позивамо све наше

суграђане који имају између 19 и 30
годинадасеодазовупозиву.Обукаће
импомоћидапостанубољиизрелији
људи и да покажу да постоји осећај
патриотизма у њима, поручио је
помоћник градоначелника Сремске
Митровице,БогданКузмић.

На основу пријављених кандидата
се прави ранг листа и спрам тога се
врши упут на добровољно служење
војногрока.Токомпромоције грађани
суималишансудапопунепријавуза
служењевојногрока.

А. П.

Мајор Владимир Радоњић и Богдан Кузмић



6 10. NOVEMBAR 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ИРИГ

ИРИГ

Гасификована цела општина
Ово је велики дан за мештане општине Ириг који нису имали гас, а то су била сва 

места сем самог Ирига. Из Јаска је 2019. године кренула гасификација да бисмо овим 
чином коначно завршили гасификацију наше општине, рекао је Тихомир Стојаковић 
и додао да је у овај пројекта ЈП „Србијагас“ уложило шест милиона евра
У Ривици је у петак, 5.

новембра пуштена у рад
гаснамрежаитимчиномје
завршена гасификација
целе иришке општине.
Гаснумрежуурадјепустио
директор ЈП „Србијагас“
Душан Бајатовић, а том
чину присуствовао је пред
седникОпштинеИригТихо
мирСтокјаковићкаоипред
ставнициизвођачарадова.
– Ово је велики дан за

мештанеопштинеИригкоји
нисуималигас,атосубила
сваместасемсамогИрига.
Из Јаска је 2019. године
кренула гасификација да
бисмо овим чином коначно
завршили гасификацију
наше општине, рекао је
Тихомир Стојаковић и
додаода је у овај пројекат
ЈП „Србијагас“ уложило
шестмилионаевра.
Директор ЈП „Србијагас“

Душан Бајтовић је истакао
да јеизграђено80 киломе
тара гасне мреже на при
тискудочетирибараиоко
25 киломатара мреже на
средњем притиску од 16
бара.
– Сви смо сведоци да у

последње време ниједан
инвеститор неће да улаже
тамо где не постоји пут,
вода, струја и на крају гас.
То сви траже. И данас су
сви енергетски проблеми
данасусветувезанизагас.
Оно што ја могу да кажем
да држава Србија неће
имати проблема у снабде
вању гасом, то желим да
нагласим.Далићегаспос
купетидокрајагрејнесезо
не?Нећепоскупетиибиће
га довољно. Као што сте
видели, држава Србија је
исказала способност да
набави гас у хаваријским
ситуацијама. Морам рећи
да се погрешно тумачи
улога Банатског Двора. Ми
смо Банатски Двор макси
малнокористили,даганије
биломинебисмомоглиову
ситуацију да лако издржи
мо,асадругестранеувози
ли смо допунске количине,
јерпостојеодређенахидра

уличкаправилаимимора
модаимамовећеколичине
гасанегоштоможемодаих
произведемо у самом
Банатском Двору. Када је
реч о грађанима, Ирига
надамседаћеовопомоћи
домаћим инвеститорима, а

и страним, да отворе овде
некипогон,некуфабрикуда
запослимољуде.Нијемала
корист од гаса сама чиње
ницадатообезбеђујездра
вијуживотнусрединууколи
ко се погасе индивидуална
ложишта,асадругестране

стварасебољиамбијентза
улагање.Желимдасе зах
валим општини Ириг и
председнику. Имали смо
одличну сарадњу током
изградње гасовода. Све
што се односи на адми
нистарцију,добијањедозво
ла,свејеторешавановрло
брзо и није било никаквих
проблема и још једном
желим да се захвалим на
професионалном односу
руководстваОптшинеИриг.
Заиста, кад имате добру
сарадњусалокалномсамо
управом, кад имате добре
извођаче радова који се
држе рокова и цена и кад
имате доброг инвеститора
каоштоје„Србијагас”,онда
то прави рецепт за добар
посао,рекаојеБајатовић.

С. Ћосић

Све што се односи на
администарцију, добијање
дозвола,све јеторешава
но врло брзо и није било
никаквих проблема и још
једномжелимдасезахва
лим на професионалном
односуруководстваоптши
неИриг.Заиста,кадимате

добру сарадњу са локал
ном самоуправом, кад
имате добре извођаче
радовакојиседржерокова
иценаикадиматедоброг
инвеститора као што је
„Србијагас”, онда то прави
рецепт за добар посао,
рекаојеБајатовић.

Гасну мрежу пустио
у рад Душан Бајатовић

Тихомир Стојаковић и Душан Бајатовић присуствовали су пуштању у рад гасне мреже 
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Ре а ли зо ва на по ло ви на
пла ни ра ног бу џе та

Реализација општинског буџета за
деветмесецитекућегодинебилаје
надневномредускупштинскесед

нице уИригу, а о реализацији је одбор
нике упознала Мирјана Бабић, шефица
СлужбезафинансијеибуџетОпштинске
управе. За девет месеци текуће године
приходи и примања у буџету општине
Ириг, заједно са пренетимнеутрошеним
средствима,износилису527.335.103ди
нара,штоје50проценатаодпланапри
ходаипримања.
Порез на доходак, добит и капиталне

добиткејеизносио119,6милионадинара
или79одстоплана,аодтога,највишеје
приходаодпорезаназараде,нештопре
ко90милионадинара.Порезнаимовину
јеостваренса91,6милионадинара,што
је81одстоодплана,доксутрансфериод
другихнивоавластиизносили208,6ми
лионадинараили45одстоодпланаза
овугодину.
Расходи и издаци задеветмесеци су

билиоко439,6милионадинара,штоје42
одстореализацијепланазатекућугоди
ну.Уовомпериодузакомуналнеделат
ностијеутрошено36милиона,заразвој
туризма13,7милиона,азазаштитужи
вотнесрединескороосаммилиона.
Највише је реализовано  у програму

организација саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре где је утрошено 117,7
милиона динара – на поправке улица и
путеваскоро15милионаазареконструк
цијуГребенскогпутаЗмајевац–Црвени
чотплаћеноје92,5милионадинара.

Тихомир Стојаковић, председник Оп
штине, поводом усвајања извештаја о
деветомесечној реализацији буџета, ис
тичедаочекуједасећесеупоследњем
кварталуспровестионоштодосаданије
урађено.
– Велики проценат нам се односи на

Гребенски пут, чија је вредност радова
292милионадинараикојитребадаспро
ведемодокрајагодине.Такође,докраја
годинећебитијошједанребалансбуџе
татакодаћемосмањитисвеоноштоне
стигнемодаутрошимо.Наравнодапла

нирамоданареднибуџетбудеамбицио
занидаочекујемодаћебитибољинего
овогодишњи–кажеТихомирСтојаковић.
На 16. седници СО Ириг, која је одр

жана 4. новембра, донета је и одлука о
регресирању трошкова превоза ученика
средњихшколасатериторијеиришкеоп
штине,аименованјеиопштинскиСавет
родитеља.Наовојседницизадиректора
Српске читаонице у Иригу именована је
ВераНовковић,професорицасрпског је
зикаикњижевности,којајеидосадаоба
вљалаовуфункцију. С. Џа ку ла

Ти хо мир Сто ја ко вић

Сед ни ца СО Ириг

Мир ја на Ба бић

Ве ли ки про це нат нам се од но си на Гре бен ски пут, чи ја је вред ност ра до ва 292 ми
ли о на ди на ра и ко ји тре ба да спро ве де мо до кра ја го ди не. Та ко ђе, до кра ја го ди не ће 
би ти још је дан ре ба ланс бу џе та та ко да ће мо сма њи ти све оно што не стиг не мо да 
утро ши мо. На рав но да пла ни ра мо да на ред ни бу џет бу де ам би ци о зан и да оче ку је мо 
да ће би ти бо љи не го ово го ди шњи, ка же Ти хо мир Сто ја ко вић

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.
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ЗА ВР ШЕН ПУТ ГР ГУ РЕВ ЦИ – МАН ЂЕ ЛОС

Кру жни пут
пот пу но ре кон стру и сан

Има ли смо ве ли ке ин фра струк тур не ра до ве у Шуљ му, Бе ше но ву, сад у Гр гу рев ци
ма и Ман ђе ло су. Вред ност свих ра до ва је пре ко 270 ми ли о на ди на ра, што је озбиљ но 
ин фра струк тур но ула га ње у ми тро вач ка се ла. Ми тро вач ка ло кал на са мо у пра ва, 
за хва љу ју ћи ан га жо ва њу пот пред сед ни ка Вла де и ми ни стра по љо при вре де Бра ни
сла ва Не ди мо ви ћа, ра ди на то ме да се омо гу ћи што бо љи ква ли тет жи во та ка ко би 
љу ди има ли мо ти ва да оста ну да жи ве на се лу, ре као је Ми ро слав Јо кић
Реконструкција кружног пута који

спајаГргуревцеиМанђелосјеприкра
ју.Саобраћајницадуга4,7километара
сепроширујекакобивозилаипољо
привреднамеханизацијамоглинесме
тано да се мимоилазе, а раде се и
банкине саобе стране због елимини
сањаутицајабујичнихбода.
НачелникГадскеуправезаопштеи

заједничке послове и имовину Миро
слав Јокић је приликом обиласка
радоваусреду,3.новембра,рекаода
јевреднострадова64милионадина
ра. Финансира их Јавно предузеће
„Путеви Србије“, а извођач радова је
„Сремпут“
–Приликомреконструкцијесаобра

ћајницеурађенојепојачавањепосто
јећеколовознеконструкцијеитокаме
номдебљине20центиметара,урађе
но је нових пет цевастих пропуста,
очишћени сви постојећи, урађени су
ивичњаци, односно каналете у дужи
ни од 1,4 километара, што је јако
важнозбогодвођењаатмосферскихи
бујичних вода. То указује да ће ова
саобраћајница дуго, дуго времена
бити у оваквом стању у каквом сад

јесте, односно нова, на задовољство
свихкојијекористе,пресвегамешта
на ова два села. Само у последњих
месециподанасведоцистеколикоје
уложеноунашградпрекоРепублике

Србије, односно Јавног предузећа
„Путеви Србије“. Имали смо велике
инфраструктурне радове у Шуљму,
Бешенову, сад у Гргуревцима иМан
ђелосу.Вредностсвихрадовајепреко

Ми ро слав Јо кић Вла ди мир На сто вић

Ас фал ти ра ње при кра ју
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270милионадинара,штојеозбиљно
инфраструктурно улагање у митро
вачка села. Митровачка локална
самоуправа,захваљујућиангажовању
потпредседника Владе и министра
Бранислава Недимовића, ради на
томедасеомогућиштобољиквали
тетживотаљуди, како би они имали
мотивадаостанудаживенаселу.Да
јеовоимасмислаидајеоваодлука
исправнаговорипримердајерецимо
уШуљму, после реконструкције пута
продатопеткућаитоликоновихпоро
дицадошлодаживиутосело.Значи
да инвестиције у инфраструктуру,
инвестиције у села дају резултате,
имају смисла, рекао је Мирослав
Јокић.
Владимир Настовић, члан Савета

месне заједнице Манђелос, веома је
задовољанобновомпутаикажедаје
његов значај вишеструк за мештане
МанђелосаиГргуреваца.
–Овајпутјегодинамабиоулошем

стању,алисекористиозатоштојебио
потребан људима који овде живе.
Обновљеникомплетнореконструисан
пут биће од користи и пољопривред
ницимакојићебржедолазитидосво
јихпарцела,алиисвимдругимљуди
ма. Једноставно,  повезивањем два
селастварајусеусловизабољиживот
утимселима,рекаојеНастовић.
Како се могло чути, мештани оба

селасувеомазадовољнијеровајпут
повезујенесамоовадваместаинего
иСремскуМитровицуидругаместана
Фрушкојгори.ДушкоКрстић,председ
никСаветаМЗГргуревци,захвалиосе
у имемештана локалној самоуправи,
министру Браниславу Недимовићу и
целојВладиСрбијенановимпутеви
ма.
–Бићедоброзаовадваселадасе

повежу, коначно, јер смо имали јако
лошу инфраструктуру. Путеви су јако
битни за ову регију. Надамо се и
даљим улагањима у наше село, да
ћемонаставитиовакокакосмокрену
ли,рекаојеКрстић.

Б. Ту ца ко вић

Ду шко Кр стић

АКЦИЈА АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ СА О БРА ЋА ЈА

„Да се бо ље ви ди мо“

„Дасебољевидимо“јеназивакције
којујеАгенцијазабезбедностсаобраћа
ја у сарадњи са Саветом за саобраћај
реализовала 3. новембра у вечерњим
сатиманаГрадском тргуРуми.Младен
КовачизАгенцијезабезбедностсаобра
ћаја истиче да се ова акција реализује
у20локалних самоуправа, анаоснову
анализесаобраћајнихнезгода.
–Агенцијајепрепозналапешакеиби

циклисте као посебно угрожене катего
ријеучесникаусаобраћајуинаоснову
тогаодредила20локалнихсамоуправау
којимасуовекатегоријевишеугрожене,
уодносунаостале.Например,свакаче
твртапогинулаособауСрбијијепешаки
затосмоовде,јерјеРумаједанодгра
довагдејеповећанризикстрадањапе
шакаибициклиста–кажеКовач.
Циљједасекрозразговорсаграђани

ма,пробудисвестозначајууочљивости
уноћнимусловима.
–Сумракјепериодданакадапешаци

ибициклистивишестрадају,јерсуусло

ви видљивости смањени. Ми делимо
и промотивни материјал да утичемо на
њихдаразмишљајудајетавидљивост
јаковажна.Тосепосебноодносинаде
цу,којазапочињупрвекоракеусаобра
ћајуизатојеважноњихедуковатиозна
чајудобреуочљивостиуовимусловима.
Важно једадеца, напуту одшколедо
куће,размишљају усвакомтренуткуда
јесвакипешачкипрелазилиискоракна
коловоз, једна велика опасност и да је
важнодасепонашајубезбедно–иста
каојеМладенКовач.
Акција је реализована  у сарадњи са

СаветомзасаобраћајиКовач је захва
лиорумскојопштининадобројсарадњи
уњенојреализацији.
– Овакве акције су веома значајне и

добре, поготово што су деца добила и
занимљивпромотивниматеријал–каже
ИванаМарковић,која јесасиномНико
ломприсуствоваладелуактивности„Да
себољевидимо“.

С. Џа ку ла

Ак ци ја на Град ском тр гу

ОП ШТИ НА ШИД

Ре ша ва ње про бле ма
де по но ва ња от па да
Општина Шид је, у сарадњи са

Министарством заштите животне
средине, ЈКП „Стандард“ Шид и
Јапанскомагенцијомзамеђународ
нусарадњу(JICA),отпочелареали
зацијуПројектазаразвојкапаците
та управљања чврстим отпадом у
Републици Србији. Као једна од
првихактивностипоменутогпројек
та, планирано је истраживање јав
ног мнења, које ће спроводити
комапнија „Smart plusResearch“ из

Београда. Методом случајног ода
бира, анкетираће се одређен број
домаћинстава у свим насељеним
местимаопштинеШид.Овоистра
живање ће се реализовати током
новембра 2021. године. Анкета је
анонимна и информативног карак
тера, а добијени подаци ће бити
коришћени само у сврху пројекта,
чији је циљ трајно решавање про
блемадепоновањаотпадауопшти
ниШид.
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ДОМ КУЛТУРЕ У БУ ЂА НОВ ЦИМА

Враћен стари сјај

Велики радови на обнови Дома
културе у Буђановцима су приведе
никрају,такодајепосленизагодина
изаисталошегстањаукојемјебио,
овај објекат добио потпуно нов из
глед.  Средства за радове су издво
јена из општинског буџета, у оквиру
15 милиона који су били намењени
заобновуобјекатаидомовакултуре
уселима,азаовајуБуђановцимаје
извоједнооко6,6милионадинараса
ПДВ–ом.
Радови на потпуној реконструкцији

су започели пре два месеца, заме
њена јекомплетнастоларија,аради
сео32прозораиврата,комплетноје

преуређенкров,постављениолуци,а
уунутрашњостиобјектарађенједео
којисеодносинакерамичарскерадо
ве.ДомкултуреуцентруБуђановаца
има и око 1.500 квадратних метара
фасадекоја јетакође,потпунообно
вљена.
– На задовољство локалне само

управе,алипресвегаљудиизБуђа
новаца,овајцентарсададобијаједну
другачију слику и видим да је вели
ки посао приведен крају.Ове године
смосеодлучилидарадимокапитал
нијезахвате,аненапарчекаорани
јих година, даби задовољили све, а
накрајусвибилинезадовољни.Зато

сморешилидауДомукултуреуБу
ђановцимаурадимосвештосуљуди
тражили–истакаојепредседникОп
штинеСлађанМанчић на завршетку
овихрадовауБуђановцима.
Он је додао да се ове године ра

диједанпоједанобјекат,јерјеречо
објектимастаримвишедеценија, ко
јисуодместагдесеодвијаокомпле
танживотсела,одумирали, користи
ли се само делимично и пропадали.
Свионисеналазеуцентру,такодасу
руинираниипропалидавалиружнију
сликусела.
– На овај начин показујемо да ло

калнасамоуправаводирачунаољу
димакојиовдеживе,асадајенаСа
ветуМЗиудружењимакојапостојеу
Буђановцима да овај обновљенДом
културекористенаадекватанначин–
указаојеМанчић.
ДушанЛалошевић,чланСаветаМЗ

Буђановци,истакаоједасумештани
задовољнионимштојеурађеноида
се комплетно друштво мора ангажо
вати у решавање великог проблема
одумирањасела.
ОндодаједаДомкултуреживика

дасеуњемуокупљају,веселеидру
жељуди.
–Нематоликоомладинеуселу,да

би се овомДому културе вратио ра
нији сјај. Сада треба да седнемо и
разговарамоштадаље, какодаДом
културе функционише, јер је и број
становника смањен. Имамо доста
просторијауобјекту,могусепривести
наменидасвимауселуодговараида
имају своју корист. Свечана сала је
великаиовоможепоновобитиместо
гдећесељудиокупљатииутомеће
семаксималноангажоватиинашСа
ветМЗ–рекаојеДушанЛалошевић.

С. Џа ку ла
За вр шен Дом кул ту ре у Бу ђа нов ци ма 

Ду шан Ла ло ше вићСла ђан Ман чић

Ове го ди не смо се од лу
чи ли да ра ди мо ка пи тал

ни је за хва те, а не на пар че 
као ра ни јих го ди на, да би 

за до во љи ли све, а на кра
ју сви би ли не за до вољ

ни. За то смо ре ши ли да у 
До му кул ту ре у Бу ђа нов
ци ма ура ди мо све што су 
љу ди тра жи ли – ис та као 
је пред сед ник Оп шти не 

Сла ђан Ман чић на за вр
шет ку ових ра до ва у Бу

ђа нов ци ма
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ДАН ОСЛОБОЂЕЊА РУМЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Поштовање и захвалност 
ослободиоцима
РумајеуПрвомсветскомратуослобо

ђена 6. новембра 1918. године, а тим
поводом представници локалне самоу
праве, СУБНОРа и Удружења ратних
војних инвалида су положили венце на
Српскомвојном гробљу,док су свеште
нициСПЦодржалипомен.
Говорећиозначајупобедеиослобође

ња у Првом светском рату заменица
председника Општине Александра
Ћирић јеподсетилаина једанизузетно
важан догађај који се десио у Руми
нештомалокасније.
 – Убрзо по ослобођењу Руме, 24.

новембра је одржан Велики народни
збор на коме је донета одлука да се
СремприсајединисвојојматициКраље
виниСрбији.УПрвомсветскомратусе
српски народ истакао великом храбро
шћу и јунаштвом што је остало добро
упамћеноучитавомсвету.Нажалост,уз
храброст су следили и велики губици.
Србијајеутомратуизгубилаједнутре
ћину становништва. Зато ми данас са
поносом говоримо о овим значајним
датумима и чувамо од заборава јуна
штвоихрабростнашихславнихпредака
–истаклајеАлександраЋирић.
Томислав Милић, председник СУБ

НОРаРумајеуказаодаје6.новембра
пре103годинеградослободиобатаљон
српскевојскекојимјекомандовао
мајорЉубомирМаксимовић.
  Долазак српске ослободилачке вој

ске одушевљено су поздравили румски
грађани,апоздравниговорјеодржаодр
ЖаркоМиладиновић.Каосталнапосада
уградујеосталаједначетасрпскихвој

никаподкомандомкапетанаСтанислава
Кракова. Наше јединице убрзано су
почелеослобађањеземљепремазапа
ду,такодајецелабившанамзаједничка
земљаослобођенаунареднихнеколико
дана–рекаојеМилић.
Онједодаодахеројимогудаумрудва

пута. Први пут када сефизички оконча
њиховживот,адругипуткадаихзабора
вимо.
Мисмоданасовдедаукажемодужно

поштовање и захвалност храбрим бор
цима, ослободиоцима  нашег града и
земљеинећемодозволитидасеонии

њиховајуначка,слободарскаделаикада
забораве–истакаојеТомиславМилић
ОвоСрпсковојничкогробљејеподиг

нуто војницима српске националности
који су као рањеници умрли у Аустроу
гарскојвојнојболнициуРуми.
Обновљено  је2016.годиненаиници

јативуСавезаборацаРуме,аобнову је
финансиралаВладаСрбијеизФондаза
обновусрпскихвојничкихгробаља.
Пројекат је урадио Завод за заштиту

споменикакултуреизСремскеМитрови
це, а аутор је дипломирани инжењер
ИванФилиповић. С. Џа ку ла

РУМА: ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

У току гласање за понуђене пројекте
Први део седмог процеса партиципа

тивног буџетирања у Руми је окончан
прикупљањемпредлога које су грађани
имали са циљем да неки одњих уђу у
буџетзанареднугодинуибудереализо
ван.ОпштинскиТим за партиципативно
буџетирање је сачинио листу предлога
закојућеграђанирумскеопштинемоћи
да гласају од 8. до 14. новембра. Ове
године су се на листи  нашла четири
градскаишестсеоскихпројеката,аони
који добију највише гласова биће у
општинскомбуџетуза2022.годину.
Градскипројектисууређењепростора

на локацији напуштеног базена у изле
тишту Борковац (изградња игралишта,
платоа са клупама), изградња адрена
лин парка у излетиштуБорковац, рено
вирање кошаркашких терена на лока
цијама Тивол  зграде, Тиволска улица,
код Дома здравља и код ОШ „Вељко
Дугошевић“ и четврти је постављње
паметних клупа са прикључцима за

пуњачемобилнихтелефона.
Кадајеречосеоскимпројектима,тосу

постављање мобилијара за игралиште
за децу у Краљевцима,  Добринцима,
Жарковцу, Путинцима и Хртковцима,
постављање теретана на отвореном у
Стејановцима, Хртковцима и другим
селима, уређење центра и реконструк
ција Дома културе у Добринцима,
изградњапешачкобициклистичкестазе
Рума – Краљевци, потом Платичево –
НикинцииПлатичево–Витојевци,аове
три пешачко  бициклистичке стазе се
реализујуфазно.
Гласа се по два модела:г ласа се за

дваградскаиједансеоскипројекатили
за један градски и два сеоска. Сваког
радногданаод8.до14.новембра,од7
до 15  часова грађани могу гласати у
УслужномцентруОрловићеваброј5и
узградиОпштинеРума Главна107,а
тујеимобилнагласачка кутија.
Прво гласање је, као и претходних

година, започело на Градском тргу 8.
новембра,апотомћемобилнегласачке
кутије бити и у другим селима румске
општине.Збогепидемијскеситуације,и
овегодинеакценат јестављеннаелек
тронскогласање,намејладреси:partici
pativno@ruma.rs
Саједнемејладресеможесегласати

самоједном.Формирањеовелистеније
биолакпосао,јерсуграђанипредложи
лиоко150различитихпројектнихидеја.
Међупредлозиманашлисусеионикоји
сенемогуреализоватикрозпроцеспар
тиципативногбуџетирањаиодносесена
пример,нанеко текућеодржавањеили
редованрадјавнихпредузећа.
Тимзапартиципативнобуџетирањеће

такве предлоге проследити надлежним
службамаипредузећима,попутКомиси
је за безбедност саобраћаја, јавних
комуналних предузећа или Општинској
управи.

С. Џакула

Полагање венаца на спомен обележје
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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.

КЛЕ НАК

За вр шен Дом кул ту ре

ДомкултуреуКленкугодинамајебио
препуштензубувременаитоликозапу
штенда,готовотридеценије,нијекори
шћен.
Радовинањеговојкомплетнојунутра

шњојреконструкцијисутрајаливишеод
месецдана,а3.новембрасуокончании
ДомкултурејепредатМеснојзаједници
играђаниманакоришћење.
–Дом културе треба  дабуде место

поновног окупљања, удружења жена,
културноуметничкихдруштава, грађана
исадапристојноизгледа,мадаимајош
некихмањихстварикојетребадасеура
де.ЖенеизУдружења,алиимештанке
суга,послетихрадова,очистилеисада
можедасекористи.Заоверадовесмо
из општинскогбуџетаиздвојили4,5ми

лиона динара безПДВ. Замењена су и
улазнавратаодвеликесале,каоипо
друма.Уређенјеиобјекаткојијеусаста
вуДома, а стављена су нова врата из
међутадвапростора–рекаојеСлађан
Манчић,председникОпштине.
Неколикоданапреових, окончани су

ирадовинакомплетномуређењубуђа
новачкогДомакултуре,арадовинауре
ђењудомовакултуреиобјекатамесних
заједницаћесенаставитиитокакоусе
лима,такоиуграду.
У оквиру тендера од 15 милиона ди

нара који је опредељен за ове намене
у текућој години, ускоро би требало да
започнуирадовинауређењукомплетне
унутрашњости зграде Општинске упра
векодМалогпарка.Подсетимо,наовој

зградијепрепаргодинареконструисана
фасада,олуциистоларија.Овајтендер
је обухватио и радове на уређењу про
сторијаалиифасадеамбулантеуХрт
ковцима.
Садакада јекомплетноуређен,пла

новисунамдасеовајпросторкористии
закултурноуметничкадруштваиразне
манифестације, а на задовољство на
шихсуграђана.Заразликуодпретходног
периодакадајезградабиларуинирана,
садаимамонештоштоодличноизгледа
иштомогусвикористити.Требасадапо
лако и да опремимоДом културе, прво
да завршимо грејање, а онда да наба
вимо и осталу потребну опрему – каже
СлободанЈовановић,председникСаве
таМЗКленак. С. Џа ку ла

Оби ла зак за вр ше ног До ма кул ту ре у Клен ку

Сло бо дан Јо ва но вић Ве ли ка са ла
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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.

ОПШТИ НИ ШИД УРУ ЧЕ НА ЗАХВАЛ НИ ЦА ГИЗа 

Уна пре ђе ње
соци јал не зашти те
Заменик и помоћник председника

општине Шид Ђорђе Томић и Небојша
Илић састали су се данас са шефом
пројекта „Услуге социјалне заштите за
осетљиве групе“ немачке организације
за међународну сарадњу (ГИЗ) Марку
сом Мајером и председником управног
одбора асоцијације Дуга и координато
ром два пројекта ГИЗа Александром
Прицом.
ПредставнициГИЗаизразилисусво

језадовољствосарадњомсаОпштином
Шиднакојугледајукаонадоброгпарт
нера,похвалившиактивностикојепред
узима како би се помогло угроженим
категоријамастановништва.
Накрајусастанкашефпројекта„Услу

ге социјалне заштите за осетљиве гру
пе“МаркусМајерје,уимеГИЗа,уручио
заменику председника општине Шид
Ђорђу Томићу захвалницу због залага
њаОпштинеШиднаунапређењусисте
масоцијалнезаштите.

Ђор ђе Томић и Мар кус Мајер 

ГОДИ ШЊИ ЦА БОМ БАР ДО ВА ЊА ШИДА

Ода та почаст 
жртва ма

Петог новембра, пре 30
година хрватске паравој
не јединице бомбардовале
су град Шид. У гранатира
њуШидаживотсуизгубили
Ђорђе Манојловић, Миро
славШерфези и Слободан
Михаљевић.УимеОпштине
Шид почаст страдалима су
одали почаст председник

СОШидТихомирСтаменко
вићи заменик председника
општинеШидЂорђеТомић.
Венацсунаместотрагеди
је поставили и представни
ци општинског СУБНОРа,
ПУ „Јелица Станивуковић
–Шиља“,Општинскиодбор
СПСа, као и фамилија и
пријатељинастрадалих.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ГАЗДИН СТВУ
ДЕЈА НА ЈОВИ ЋА У АДА ШЕВ ЦИ МА 

Про из вод ња повр ћа 
у пла сте ни ци ма
Усклопупројекта „Директ

на социо  економска помоћ
угроженим породицама у
локалнимзаједницамаСрби
је“напородичномгаздинству
ДејанаЈовићаизАдашеваца,
организовано је предавање
доцентанапољопривредном
факултету у Крушевцу Дра
гана Терзића на тему „Про
изводња поврћа у пластени
цима“ како би се корисници
којимасудониранииуграђе
нипластениципутемконкур

сакојијеспровеоАRBEITER
SAMARITER–BUND(ASB)
детаљније упознали са про
изводњомупластеницима.
Пројектат „Директнасоцио

 економска помоћ угроже
ним породицама у локал
ним заједницама Србије“
је финансиран од стране
немачког министарства
спољних послова и Општи
не Шид, а реализовала га
јеОпштинаШид уз подршку
ASB.

Пола га ње вена ца на месту тра ге ди је

Пре да ва ње у Ада шев ци ма
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ВЕ ЖБА СПАСАВАЊА „СИ СТЕМ 21“ У РУМИ И СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Учесници на висини задатка, 
грађани безбедни

УСремској Митровици 5.новембра, одржана је
вежба одбране, зашти

теиспасавања,подназивом
„Систем2021“.Наконштојеу
Градској кући одржан саста
накна ком је градскиКризни
штаб у проширеном саставу,
прогласиованреднуситуацију
нашеталиштукојеносиназив
„Шеталиште Славка Дубље
вића“,приступилосепуњењу
џаковасапеском,каоимон
тажи панела за одбрану од
поплава,дужкеја.
 Хоћемо да покажемо да

смоуванреднимситуацијама
спремнидабрзо реагујемои
дасунашиграђанибезбедни
у сваком тренутку. У ову
вежбу су укључени сви при
падници Штаба за ванредне
ситуације, дакле, и Градске
управе,јавнапредузећа,Дом
здравља, Општа болница,
Завод за јавно здравље,
Водопривредно предузеће
„Сава“,којенаммногозначе,
затим снаге Министарства
унутрашњих послова, посеб
новатрогасци,такодазаиста
имамо стручну и квалитетну
помоћ, рекла је градоначел
ницаСветланаМиловановић.
ГрадСремскаМитровицаје

2019. године  уз подршку
Министарства пољопривреде
и Светске банке прибавио

систем панела, монтажно
демонтажног, односно брзо
монтирајућег карактера, који
служе за одбрану имовине и
грађана од високих вода, по
узоруна2014.годину,кадаје
водостај реке Саве достигао
историјскимаксимумувисини
од863центиметра.Подсећа
мо, град се тада успешно
одбранио уз помоћ неколико
хиљададобровољаца,грађа
наСремскеМитровицеионих
који су из других крајева
дошлидапомогну, аначелу
са локалном самоуправом.
Тада су град браниле руке и
џаковисапеском.Убудућеће

тобитипоменутипанели.
 Ретко који град у нашој

земљи поседује овакав вид
заштите.Овајсистемсемно
го једноставније монтира,
тако да је то једна велика
предностзанас,алисвакако
се надамо да у будућности
нећебитиситуација у којима
ћемо бити принуђени да их
користимо. Једно је сигурно,
спремнисмозатаквунедаћу,
потврдио је Александар
Наранџић, в. директора ВП
„Сава“СремскаМитровица.
Волонтери Црвеног крста

су учествовали у симулацији
пружањапрвепомоћиизбри

њавањуповређенихлица.
 Ми смо имали акцију у

којој смодобилидојавуда је
изстамбенезградепотребно
евакуисатилица,узсамуоба
лу реке. Прихватни центар
смоформиралиу хали „Пин
ки“, тако да смо спремни за
збрињавањеугрожених,обја
снила је секретар митровач
ког Црвеног крста, Татјана
Јованчевић.
Вежба „Систем 2021“ ини

цираојеРепубличкиштабза
ванредне ситуације и исто
временојеодржанау22гра
даи17општинауСрбији.
И румска општина је била

Све тла на Ми ло ва но вић

Монтажа панела за одбрану од поплава дуж „Шеталишта Славка Дубљевића“ у Сремској Митровици

Алек сан дар На ра џићТа тја на Јо ван че вић
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међу50 одабранихлокалних
самоуправа у којима је 5.
новембраодржанаоператив
нотактичкавежбасубјеката
и система заштите и спаса
вања„Систем21“,којајереа
лизована под ингеренцијом
Министарства унутрашњих
послова. То је била прилика
да се прикаже спремност и
садејствокаоодговорнаеле
ментарне непогоде и технич
ко технолошке несреће, те
покаже обученост за дело
вањеуванреднимситуација
ма.
– Конкретно у нашем слу

чају, симулирано је цурење
опасних материја у Индус
трујскојулици,уфирми„Јакоб
Бекер“,аодиспрарењајебио
угрожен западни део Улице
Мише Убоје, па је била
потребнаиевакуацијастано
вништва. Комуникација свих
чинилацаљудиизСектора
за ванредне ситуације из
Сремске Митровице, поли
ције,Ватрогасноспасилачке
бригаде, из локалне самоу
праве, општинског Црвеног
крста,надлежних јавнихпре
дузећа је била одлична.
Деловалосеправовременои
показало се да знају да на
правиначинреагујуукризним
ситуацијама – рекао је на
крајуовеоперативнотактич
кевежбекомандантШтабаза
ванредне ситуације Слађан
Манчић. Он се захвалио
свиманадоброреализованој
вежби, каои ДушануДрља
чи, који је начелник општин
скогШтабазаванреднеситу
ацијеуРуми.
–МинистарВулинјевежбу

нанивоуцелетериторијеоце
ниосачетири,такодаможе
мо бити задовољни. Показа
ли смо да у садејству са
државним органима и ми из
локалне самоуправе можемо
да одговоримо непредвиђе
нимизазовима,билодасуто
ситуације као на данашњој
показној вежби или да су у
питањуправиизазовикаооне

поплаве из 2014. године –
истакао је Слађан Манчић и
упутиозахвалностсвимучес
ницимаовевежбекојисубез
панике сви били на висини
задатка.
Сама вежба је започела

такоштојекомандантШтаба
заванреднеситуацијеСлађан
Манчић информисао да је
добијена дојава да се у ком
панији „Јакоб Бекер“, која се
бави сакупљањем  и скла
диштењем опасног отпада,
догодила несрећа и да је
дошло до цурења супстанце
која јештетнапоздрављете
дасуповређенадварадника.
Заказана је ванредна седни
ца Штаба где су донете
одређене мере и закључци.
Проглашена је ванредна
ситуацијанаделутериторије
румске општине, тачније у 4.
Месној заједници, западни
деоУлицеМишеУбоје.
–Спасилачкеватрогаснеи

екипе Дома здравља су на
теренукаоиекипаМУП,ами

смо издали наредбу да се
активирају и наше надлежне
службе„Водовод“сацистер
номкојаморадасеупутина
лице места, Црвени крст је
добио наредбу да изађе на
терен, као  и повереници
Цивилнезаштитеза4.МЗте
да се угроженом станов
ништву пружи прва помоћ и
евакуише ка Спортском
центру где је организован
пријем–рекаојеМанчић.
Он је, потом, обишао и

место где се догодила
несрећа и уверио се да се
реаговало правовремено и у
року од пола сата успоста
вљена јеконтрола:заустави
ло се цурење опасне течно
сти,аповређенимрадницима
указалапомоћ.
Слично је било  и уУлици

МишеУбоје,гдесуволонтери
Црвеног крста и припадници
Цивилне заштите пружили
помоћстановништву,апотом
их евакуисали у Спортски
центар.

Саша Радивојевић, секре
тарЦрвеногкрста,истакаоје
да су њихови волонтери
помогли јединици Цивилне
заштитеу4.Меснојзаједници
у евакуацији и збрињавању
породица.
–Евакуисаноје20лицаиз

кућа у западном делу Улице
Мише Убоје, који ће по реду
хитности бити превезени у
Спортски центар где ће се
наставити са пружањем
помоћи – рекао је Радивоје
вић.
ПовереникЦивилнезашти

те за 4.МЗАлександарБун
далоједодаодасуприпадни
циЦивилнезаштитенесебич
ноипрофесионалноурадили
задати задатак и спасили
локално становништво од
евентуалнихпоследицаштет
них по здравље услед
несреће у фирми „Јакоб
Бекер“.
Додајмо,овојебилавежба

којајепопрвипутодвремена
бивше СФРЈ, изведена у
оваквимразмерамаиформа
туна50локација,24града
и 26 општина у Републици
Србији.
У оперативно  тактичкој

вежби„Систем2021“учество
вало је око 8.000људи, при
падникаСекторазаванредне
ситуације Министарства
унутрашњих послова, Црве
ногкрстаСрбије,Ватрогасног
савезаСрбије,ВојскеСрбије,
Горске службе спасавања,
субјеката и снага јединица
локалне самоуправе,
водопривредних предузећа,
посебнихорганизацијаиорга
на.

С. Џакула и А. Плав шић
Фото: Б. Туцаковић

Вежба евакуације грађана у Руми

Ванредна седница румског Штаба
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ВЕ ЛИ КА РЕ МЕ ТА

Ас фал ти ран пут
до из во ра Уба вац

ПутодцентраВеликеРеметедоиз
вораУбавацјеасфалтиран,такодаје
омогућен несметани долазак великог
бројаграђанакојинаизвордолазепо
воду,јерсесматрадајелековита,али
иприлазвласницимапедесетаквикен
дицакојесеналазеуоколиниизвора.
Тихомор Стојаковић, председник

иришке општине је 2. новембра  код
самог извора Убавац, разговарао са
неколико житеља поменутог викенд
насеља,којисуизразилисвојезадо
вољствошто јепутконачноасфалти
ран,јерједосадаземљанипуттоком
кишабиотешкопроходан.
Речјеопутудужинеод700метара,

афинансијеррадовајебилоЈП„Путе
виСрбије“,докјеиницијативазање
гово асфалтирање потекла од самих
мештанаиалиилокалнесамоуправе.
Радовисуреализованиурокуодме
сецдана.
–Утојдужиниузпутимапедесетак

викендица, јер јеВеликаРеметапре
тежновикенднасеље,ајакојемало
становникаимамокојисуовдеприја
вљени.Селојепуно,јерсутувикенди
цеиљудидолазевикендом,анекиов
деистанују,докћесенекипријавити
унаредномпериоду.Наприватнуини
цијативуљудикојипоседујувикендице
у близини извора, исфинансирано је
асфалтирањејошдодатнихпреко300
метара пута до њихових викендица,
такодајепутсатимдодатнимасфал
тирањемдугукупнокилометар–каже
ТихомирСтојаковић.
Путјебиоујаколошемстању,њиме

сеготовонијемоглопроћи,анаизвор
свакодневнодођедо200људикојито
чеводу,јерводаважизалековиту.
–Малосерадилопоселима,пого

тово у Великој Ремети, не желим да
оправдавам шта је уназад било, али
када погледате број становника који
имамо у неким селима,  то је управо

резултат тога што се ништа није ра
дило. Јамалодругачијеразмишљам,
мислим да и где има само петљуди
треба радити – рекао је грађанима
председникСтојаковић.
Он је истакао да је недавно у  До

бродолу, селу гдеживи седамдесетак
људи,уређенДомкултуре,анајавио
јеидасеунареднихнеколикогодина
можеочекиватидасеуредииДомкул
туреуВеликојРемети.
УВеликојРеметинеманиводовода,

пасељудиводомснабдевајуизбуна
раилиизвораУбавац.
–Утокујеиизрадапројектнотех

ничкедокументацијезаводоводзаВе
ликуРемету,Банстол,Гргетегидели
мичнозаНерадин.Надамоседаћедо
мартатадокументацијабитиготоваи
даћемоунареднихгодинудвеура
дитииводоводупоменутимместима
– информисао је окупљене грађане
ТихомирСтојаковић. С. Џа ку ла

Ти хо мир Сто ја ко вић са жи те љи ма ви кенд на се љаАс фал ти ран пут до из во ра Уба вац

ДОМ ЗДРА ВЉА РУ МА
Вак ци нал ни
пункт са да у
Кул тур ном цен тру
ВакциналнипунктурумскомДомуздрављаје

затворен,аод 3.новембра је сарадомпочео
вакцинални пункт у Културном центру „Брана
Црнчевић”,гдејеиранијеједновремебиосме
штен.РадновремевакциналногпунктауКултур
номцентрујераднимданимаод8до18часова,
асуботоминедељомграђанисемогувакцини
сатиод8до13часова. С. Џ.
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Опре ма за ме тео  ста ни цу

Почетком2021. годинепостављено
јеседамнајсавременијихметеоста
ница за праћење микроклиматских
услова намењених пољопривредним
произвођачима на територији општи
не Инђија. Реч је о инвестицији чија
вредностизносиоко50хиљадаевра
идео јепројекта „Дигитализацијаоп
штинског управљања земљиштем“,
којијеподржаоОтворенирегионални
фондза југоисточнуЕвропу Модер
низација комуналних услуга, а кроз
програмнемачкогСавезногминистар
ства за економску сарадњу и развој.
У склопу поменутог пројекта,Општи
ниИнђија јеусреду,3.новембрадо
дељенаирачунарскаопремакојаће
допринетилакшемпраћењуподатака,
захваљујућикојимаћепољопривред
ницимоћилакшедапланирајуиупра
вљају производњом на закупљеном

земљиштуудржавнојсвојини.
Како је истакао Стефанос Јокић,

координатор за регионални развој
у НАЛЕДу, пројекат „Дигитализаци
ја општинског управљања пољопри
вредним земљиштем“ осим у Србији
спроводисеуБиХиЦрнојГори.Ина
че,Инђија је једнаод укупнопетло
калних самоуправа у нашој земљи у
којима се спроводи поменути пилот
пројекат.
–Пројекатимазациљунапређење

капацитета локалних самоуправа за
дигиталнимуправљањемземљиштем
како би се што ефикасније пратило
и планирало коришћење пољопри
вредног земљишта. То све треба да
допринесе повећању приноса, про
дуктивности и очувању квалитета зе
мљиштаистакаојеЈокићидодаода
је крајњи циљпоменутог пројекта да

се модернизују општинске услуге и
процедуре за управљање пољопри
вреднимземљиштемидасеунапре
дипраћењењеговеупотребеиповећа
бројзакупацадржавногпољопривред
ногземљишта.
Драган Сурла, директор Агенције

залокалниекономскиразвојопштине
Инђија,подсетиојеколикојеважноза
инђијске пољопривреднике то имају
приликуданаовајначинунапредепо
љопривреднупроизводњуидодаода
инсталацијомметео станицалокал
насамоуправанастојилакшеиквали
тетниједауправљаземљиштемкроз
аутоматизовано управљање, преглед
иобрадусвихподатака,алиидапра
ти промене настале на парцелама,
пре свега у циљу чувања квалитета
обрадивихповршина.

М.Ђ.

Ра чу нар ска опре ма за оп шти ну Ин ђи ја

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

АКТИВНОСТИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“

Озелењавање јавних површина
Упоследњихнеколикодана,спрове

дена је акција која се односи на озе
лењавање и пошумљавање јавних
површина на територији општине
Инђија. Према речима директора
Јавногкомуналногпредузећа„Комуна
лац“ Душана Лемаића, Министарство
зазаштитужвотнесрединедоделиоје
ОпштиниИнђијасредствазакуповину
2800садницахрасталужњака.У току
прошле недеље, обављена је акција
садње на локацији Леја, а како каже
Лемаић,план једасенабави још420
садница.

–Најбитнијеједасунашисуграђани
задовољнииштосерадиидаљећесе
радитинапошумљавањутогиосталих
делованашеопштинеистичеЛемаић.
Онјеистакаодасенастављајурадо

ви на формирању ветрозаштитних
појасева на територији општине
Инђија.
–Ускороћемозавршитиформирање

појасаодтакозваногКрстадоМаради
ка,азатимнастављамосарадовимау
Крчедину,НовимКарловцимаиНовом
Сланкамену.Тонамјепланкојитреба
да реализујемо до краја ове године

рекаоједиректор„Комуналца”.
Лемаићједодаодасеобавеиредов

неанализестањанатеренукадасуу
питањузеленеповршинеиистакаода
јеутоку јесењесадњепосађено1200
садница,алисечекапрвимраздасе
настависарадовиманазамени.
–  У Новосадској, Занатлијској и

Дунавској улици имамо проблем са
инвеститоримакојизелене,јавнеповр
шиненисувратилиупрвобитностање,
те смо о томе обавестили надлежне
инспекцијскеслужберекаојеЛемаић.

М.Ђ.
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Шест ми ли о на
за со лар не па не ле

Међу 37 општина и градова из целе
Србије,којимајепотпредседницаВладе
и министарка рударства и енергетике,
ЗоранаМихајловић, 5. новембра уручи
ла уговоре о суфинансирању програма
уградње соларних панела за домаћин
ства,билајеиопштинаПећинцикојојје
Министарство доделило средства у
износуодтримилионадинара.
Уговор је у име пећиначке локалне

самоуправе потписао председник
ОпштинеСинишаЂокић,којијетомпри
ликом истакао да је Општина Пећинци
заовунаменуопределиладодатнихтри
милионадинараизбуџета,такодагра
ђани,какојерекао,могударачунајуна
укупношестмилионадинарасубвенција
зауградњусоларнихпанела.
–Подсећамдасмоуоквирупрограма

енергетске санације објеката недавно
потписали уговоре којима смо за 53
домаћинствасанашетериторијеиздво
јили 4,75милиона за субвенционисање
замене столарије, замене котлова за
централногрејањеизаизолацијуспољ
них зидоваи кровова.Тимесмонашим
грађанимапомоглидаповећајуенергет
скуефикасностсвојихобјекатаидазна
чајноумањетрошковегрејања,асаових
шест милиона динара ћемо им помоћи
даувеликојмериумањесвојерачунеза
утрошенуелектричнуенергију–изјавио
је председник Ђокић и нагласио да је
додатнибенефитодповећањаенергет
ске ефикасности смањење загађења и
очувањеживотнесредине.
Министарка Михајловић је приликом

уручењауговораистакладајепројекти

ма постављања соларних панела и
замене столарије покренут процес који
значиздравију,одрживијуизеленуенер
гетикуиСрбију.
–Тоћеупотпуностипроменитислику

Србије у наредним годинама. Укупно је
37локалнихсамоуправакојесуствори
ле услове за заједничко спровођење
овог пројекта и показале свест да неке
ствариморамодамењамо.Немаразло
гадаогроманбројсунчанихданаунашој
земљи не искористимо и омогућимо
свимграђанкамаиграђанимаСрбиједа
поставе соларне панеле. Наставићемо
субвенционисање и за постављање
соларнихпанелаизаменустоларијеиу
наредним годинама, а циљ је да сва
домаћинства у Србији добију ту могућ
ност–реклајеМихајловић.
Министаркајенапоменуладаћеподи

зање енергетске ефикасности и поста
вљање соларних панела допринети
националним циљевима – смањењу
потрошње енергије и очувању здравља
животнесредине.
–Самозаједноможемодоћидорезул

татаициља,атојесмањењепотрошње
заминимум30одсто,атоћезначитии
ниже рачуне за домаћинства за такође
30одсто.То заСрбију нанационалном
нивоузначи3.300тонаугљендиоксида
мањенагодишњемнивоу.Тозначиида
ћемо одржати енергетску стабилност у
годинамакоједолазе–истаклајеона.
Државаи37градоваиопштинаулажу

у овај програм укупно око 195милиона
динара,одчегаМинистарство97,6мили
она.

Пред сед ник Оп шти не Си ни ша Ђо кић је ис та као да је 
Оп шти на Пе ћин ци за ову на ме ну опре де ли ла до дат них 
три ми ли о на ди на ра из бу џе та, та ко да гра ђа ни мо гу да 
ра чу на ју на укуп но шест ми ли о на ди на ра суб вен ци ја за 
уград њу со лар них па не ла

Зорана Михајловић и Синиша Ђокић

ИНЂИЈА

Епидемиолошка 
ситуација и даље 
нестабилна
НапоследњемсастанкуСистема48у

Инђији одржаном у петак, 5. новембра
представнициДомаздравља„ДрМило
радМикаПавловић”известилисупри
сутне о епидемијскојситуацији која је
оцењена као неповољна. Како је
истакла докторка Данијела Бељић,
закључно са 5. новембром, на терито
рији инђијске општине активно је 584
случајевазаразекорона–вирусом.
– Упоследњихнедељудана јепри

мећенблаги падброја лица која се са
симптомима вируса јављају на први
преглед,док јеупорастубројконтрол
нихпрегледареклаједрБељић.
Онаједодаладасенадневномнивоу

обави око220прегледауковидамбу
ланти.
–Одукупногбројатестираних,упро

секу, позитивних пацијената на ковид
буде око 40. Такође, повећава се број
предшколске и школске деце која се
јављајусасимптомимакорона–виру
са. У последњих седам дана, међу
децомпредшколскогузраста,од26тес
тираних позитивно је пет, док је међу
децомшколског узрастаод тестираних
85,вируспотврђенкодњих35реклаје
дрБељић.
Онајепотврдиладајеповећаноинте

ресовање за имунизацију првомдозом
вакцинатеда је,досадаимунизовано
укупно око 40 хиљада грађана.Од тог
броја, прву дозу примило је  17.647,
16.876другуитрећудозупримило4845
грађана.
–Од15.октобра,актуелнајеивакци

на за сезонски грип. Тренутно немамо
вакцину која се даје старијима од 65
година, али у договору са Заводом за
јавно здравље ускоро стиже нови кон
тингент,очемућемоправовременооба
вестити јавности истакла је за крај
докторка Данијела Бељић из инђијског
Домаздравља.


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Завршена
подела огрева 
Завршена је акција поделе огрева

социјалноугроженимлицимауИнђијиа
током ове недеље биће достављено
огревнодрводомаћинствимауселима.
Како су истакли представници Центра
за социјални рад „Дунав”, укупно 350
породицадобићепометар кубниогре
вног дрвета, а средства су обезбеђена
изопштинскогбуџета.
 Приоритет имају остарела самачка

домаћинства и породице у којој има
вишемалолетне деце рекла је раније
директорка Центра за социјални рад
„Дунав“ Жељка Аврамовић Годић и
додала да је то један вид пажње и
помоћиугроженимдомаћинства.

М.Ђ.
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ДУШАН БАЈАТОВИЋ, ДИРЕКТОР „СРБИЈАГАСА“

Интересовање за гас је веће 
него икад

Напуштањуурадгасовода
у Ривици, директор Јавног
предузећа „Србијагас“ Душан
Бајатовићјерекаодајенедав
на хаварија на гасоводу у
Бугарскојпоказалададржава
Србија има способност да
набави гас у кризним ситу
ацијама.
–Морамрећидасепогреш

но тумачи улога Банатског
Двора.МисмоБанатскиДвор
максимално користили, да га
нијебило,минебисмомогли
овуситуацијулакодаиздржи
мо. Са друге стране, увозили
смо допунске количине, јер
постојеодређенахидрауличка
правила у транспорту гаса и
ми морамо да имамо веће
количинегасанегоштоможе
модаихпроизведемоусамом
Банатском Двору, рекао је
Бајатовић.
Он је коментарисао велики

број захтева грађана за при
кључак на гасну мрежу. То је
са једнестранезбогповољне
цене прикључка, а са друге
странеизбогчињеницедасе
гаснамрежаубрзаношири.С
тим у вези најавио је и отва
рањефилијале„Србијагаса“у
СремскојМитровици.
– У овом тренутку, имамо

једанпроблем,немамотолико
људидаодговоримоукратком
року на захтеве будућих пот
рошача. Немамо довољан
број сетова које сада морате
да наручујете унапред, да
плаћате авансно, јер се
тржиштепореметило.Интере
совање за гас је веће него
икад. Чињеница да је цена
прикључка 780 вера, и да се
може платити на три године,
без камате, допринела је
великоминтересовањузапри
кључење на гасну мрежу. Ми

само задовољни одзивом
грађананаакцијукојујепокре
нулаВладаСрбије.Међурим,
топревазилазиинашаочеки
вања,алииљудскеитехнич
ке ресурсе „Србијагаса“. Зато
ми мало каснимо, трпимо
извеснекритикеиуВладииу
јавности, али једноставно,
никаднијебилатакоповољна
понуда, односно цена при
кључка. А ту је и цена самог
енергента,јеронасеод2013.
године за домаћинства
суштински није мењала. То
јесте једна врста социјалне
политике, али захваљујући
томештоје„Србијагас“добро
пословао,супротноономешто
се прича у јавности, ми сад
можемодаиздржимотупричу
и да људима барем до краје
грејнесезонеостанеовацена
гаса,истакаојеБајатовић.
Када је реч о будућим пла

новима,ДушанБајтовићјепре
свеганагласиодаћедопотпи
сивања дугорчног уговора са
руским снабдевачима гаса
ускородоћи.
–Чекасесусретпредседни

ка Путина и председника
Вучићазатоштотонисусамо
комерцијална питања, већ и
политичка. Изградили смо
Балкански ток, погледајте
каква је ситуација са Север
нимтоком?Штаакоевропска
администрација подлегне под
притискомАмерикеинебуде
довољно гаса?Неможете на
недостаткунекогенергентада
правите конкуренцију ниже
цене,тојенемогуће.Езатоми
имамо Балкански ток, зато
ћемоурадитиинтерконекцију
Ниш – Димитровград –
Софија, зато ћемо наставити
сапројектомубрзане гасифи
кације у Србији. Уговори су

потписанизатрасеБеоград–
Ваљево–Лозницаи крећемо
одмах после Нове године са
радовима. Потписани су уго
вориизадеоницеЛесковац–
Владичин Хан – Врање –
македонска граница. Радиће
се Параћин, Зајечар, Бор,
Прахово,уговорјетакођепот
писан.Овихданаћебитипот
писаниуговорииза југозапад
Србије. Златибор, Прибој,
Пријепоље, Сјеницу. Ових
дана смо разговарали и о
гасоводу Београ – Бањалука,
аразмишљамооједномкраку
према Црној Гори до пље
ваљске термоелектране,
пошто Црногорци морају да
супституишу угаљ гасом. Ми
смоспремнидапонудимопра
вац из Србије, нагласио је
Бајатовић.
Кадајеречонекимдугороч

нимплановимаистратегијама
у области енергетике, Душан
Бајатовићкажедасемораићи
у правцу супституције угља
гасомипроизводњеструјеиз
гаса.
–Миморамотакођедараз

мишљамо о супститутима у
оквиру постојећег електро
енергетског система Србије.
Тренутнокористимогасуоба
блокатермоенерганетоплане
уНовомСаду,одНовегодине
ћепочетидарадииуПанчеву.
Миочекујемодаћесезначај
ноповећатипотрошња гасау

Србији у наредном периоду
управозатодабисмомоглида
производимострујуиз гаса,а
тозначидатакс,којепроисти
чуиземисијеугљен–диокси
да (СО2) бити боље. У
сарадњисаЕПСомпланира
моданекетермоелектранеса
угља пребацимо на гас. Да
тиме поправимо своје пер
формансе кад је у питању
емисија угљен  диоксида. С
другестране,уСрбијијепоче
ладасеразвијапричаотоме
да ли нам треба нуклеарна
електранаилине.Проблемса
емисијом СО2 није само у
томеколикоћетегапроизвес
тии колику ћете таксу плати
ти. Проблем је у томе што
нећетемоћиништадаизвози
те. Ускоро ће се у Европи
донети норме по којима ће,
уколикоуфиналномпроизво
дуиматеучешћеенергијекоја
је високо зависна одСО2, ви
тај производ нећете моћи да
извезете.Ааконеможетеда
извезете, за кога онда произ
водите? Тржиште Србије је
мало, а ниједан инвеститор
овденеће улагатадабипро
изводио само за тржиште
Србије.Свеморабити,регио
нално, европско или светско,
како год окренете. Према
томе, то су проблеми које
Србија мора брзо да реши,
оцениојеДушанБајатовић.

С. Ћосић 

Ускоро ће се у Европи донети норме по 
којима, уколико у финалном производу 
имате учешће енергије која је високо 
зависна од угљен  диоксида, ви тај 
производ нећете моћи да извезете. А ако 
не можете да извезете, за кога онда 
производите? Тржиште Србије је мало, а 
ниједан инвеститор овде неће улагати да 
би производио само за тржиште Србије. 
Према томе, то су проблеми које Србија 
мора брзо да реши, оценио је Душан 
Бајатовић

Душан Бајтовић
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ОСНОВ НА ШКО ЛА У ДЕ ЧУ

Дан бун де ве

УченициосновнешколеуДечуобележи
лисуМеђународниданбундева,26.окто
бар,наврлокреативанначин.Ушколису
тогаданаукрасиликутаксабундевамауз
неизбежнострашило,акако јереклаучи
тељицадругогразредаАнђелкаЂурђевић,
ученици су кроз презентацију о бундеви
имали прилику да стекну нова знања о
овом некада обавезном украсу сремских
њива.
– Поред презентације коју смо им при

премили,акојајебилаусмеренанапози
тивнеефектекојебундеваиманаздравље
људикадасекористиуисхрани,ученици
суимеђусобноразмењивализанимљиво
стиобундевамакојесусамиприкупилии
натајначинједнидругимапреносилизна
ња–реклајеАнђелкаЂурђевић.
А када је реч о употреби бундеве у

исхрани, незаобилазне су традиционалне
посластице од бундеве. Тако су ученици
самиприпремалибундеваруипеченебун
деве, некада неизоставне на трпезама
овогкраја.

ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Музичке радионице
Музичким радионицама у школама у

ДечуиПрховуприведен је крају пројекат
пећиначког Културног центра „Заједно у
ритмуна селу– класичнамузика у црта
номфилму“.Уоквирупројектајереализо
вано 13 музичкоедукативних радионица
намењенихнижемосновношколскомузра
сту у скоро свим насељима општине
Пећинци.Нарадионицамајеприсуствова
лопреко150ученикакојисуучилиокла
сичној музици и њеној, како употребној,
тако и статусној вредности, о инструмен
тима и заједничком музицирању. Едука
торкиБраниславиТрифуновићсууреали
зацији радионица помагали клавиристки
ња Наташа Арсенијевић из Купинова и
гитариста Виктор Ђурић из Новог Сада,
којисууживоупознавалиученикесакла
сичном музиком. Пројекат је осмишљен
тако да у њему могу да учествују сви,
укључујућиидецусасметњамауразвоју
и децу из друштвено осетљивих група,
чимесепоновоподвлачичињеницаокла
сичној музици као погодном средству
инклузије,ауоквирупројектанедавносу
одржанаидваконцертаупећиначкомКул
турномцентруиједануРуми.Покровитељ
пројекта је Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и односе с
верскимзаједницама,узподршкуОпшти
не Пећинци и Основне музичке школе
„ТеодорТошаАндрејевић“.

АША ЊА

Но во игра ли ште
за ма ли ша не

На месту старог, оронулог играли
шта, на теренима замале спортове у
Ашањи,СаветмеснезаједницеАшања
поставио је нови мобилијар, а како је
рекао председник Савета Милан Ба
лабан,новомигралиштусусенајвише
обрадовалинајмлађистановнициовог
насеља.
–НовимобилијаробезбедилајеОп

штинаПећинци,ачлановиСаветаме
снезаједницесуузпомоћмајстораиз
села и грађана који су нам помогли у
раду,поставилиновесправе,такодаза
самууградњумобилијаранисмоимали
додатнихтрошкова–кажеБалабан.
Надечјемигралишту су поставље

не новељуљашке, клацкалице и пе
њалица.

ПО ПИН ЦИ

Чи сти ја „жи ва во да“
Саветмесне заједницеПопинциза

вршиојерадовеназаменирезервоара
на изворишту артешког бунара, тако
званој „живој води“. По речима пред
седника Савета Дејана Бановачког,
стари резервоар је кородирао, па је
била неопходна замена, како се вода
из изворишта не би загађивала у ре
зервоару.
– Нови резервоар нам је донирало

Јавно комунално предузеће „Водовод
иканализација“,ачлановиСаветасу,
заједно са грађанима и стручњацима
заводоводнеинсталацијеизнашегна
сеља, извршили замену, тако да смо
практичнобездодатнихтрошковаоба
вили овај важан посао за становнике
нашегнасеља,којићесада,захваљу
јући новом резервоару, имати чистију
водунабездану–изјавиојеБановачки.

Ново игралиште у Ашањи

Резервоар на „живој води“ у Попинцима

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.
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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.

ЗЕ ЛЕ НА ПЛАН ТА ЖА „ИВА“ У СУР ДУ КУ

Шан са за ин ва ли де
Зелена плантажа „Ива“ у

Сурдукујеудружењеграђана
које од свог пољопривредног
газдинства жели да направи
социјалнопредузеће.Посло
венагаздинствуводидефек
толог,ауњимаучествујуосо
бесаразличитимтешкоћама
у развоју. У оквиру пројекта
Социјална инклузија, који је
подржала Локална фондаци
ја,упосетуПлантажи„Ива“у
претходним недељама дола
зила су деца из школа и са
родитељимасациљемдасе
упознајусаособамасаинва
лидитетом како би схватила
да и они могу да буду кори
сни,даобављајусвепослове
узприлагођенеуслове.
Каопољопривредногаздин

ство Зелена плантажа „Ива“
је основана пре четири годи
не, са циљем запошљавања
особа са инвалидитетом, а
жељаједапостанусоцијално
предузеће,кажеМаријаЛало
вић, председница Удружења
Зеленаплантажа„Ива“.
–Идејаосоцијалномпред

узећуиуопштезапошљавању
особа са инвалидитетом је
кренула  од тога како би мој
брат Иван, који има цере
бралну парализу, имао свој
некивидзапослења,гдећесе
осећатикорисноагдећеујед
ноиматидруштвосебислич
них,гдећесеосећатидобро,
кажеМарија
Причаоовомгаздинствује

почела пре неких 15 година,
када се Татјана Димић Дро
њаксасвојимсиномИваном,
који болује од церебралне
парализе вратила на поро
дичноимањегде језапочела
новиживот.Поструцидефек
толог,Татјанасеувекводила
тиме,штанекоможедаради
анекојасумуограничења,те
јенаовајначиннашланачин
како да њен син може да
ради, да буде заводољан и
срећан.
–Насдвојесмоовдепоче

лидаградимоиправимосве
штосесадможевидети.Тада
овде није било објеката, све
је било другачије, али упор
ност се на крају исплати и
донесе одређену награду у
смислутогадаИванимапри
јатеље са којима ради, са
којима проводи време. Тај
фактордружењаимеђусобне
емотивне размене међу
њима,мислимда је оношто
свима њима уствари живот

чини лепшим и богатијим,
истичеТатјана.
НедавносеуСурдукпресе

лила  ињена кћеркаМарија
са својом породицом, док на
газдинству живи још породи
цаЂулинац,ВикицаиПетар,
такођеоболелиодцеребрал
не парализе са ћеркицом. У
пословима учествује још
МаријаВереш,изкомшилука,
којаимателесниинвалидитет
ичетвородеце,штодоказује
дасеиособесаинвалидите
том могу остварити у улози
родитеља.
–Акосествариприлагоде,

човек који има инвалидитет
можесведауради.Особуса
инвалидитетомсвакоковиди
наулици,нетребадаокреће
главу. Јер, ми инвалиди смо
скроз нормали људи, прича
МаријаВереш.
Главна делатност им је

козарство. Марија је задуже
назамужуаПетарЂулинац
помаже.
– Ива највише ради, јер

може и да погура колица,
узмебалусламе,а јаполако
узштакеузмеммалосенапа
иххраним,сипамводууканту
паимдам,алиизводимоихи
на пашу, објаснио је Петар

Ђулинац.
Тренутно имају 25 музних

коза, чије млеко прерађују и
продајусир,тетакоостварују
највише прихода. Такође се
бавеповртарствомнаотворе
ном и у пластенику највише
засвојепотребе,имајумањи
воћњак и велики засад
лешника,аутриглистарника
прерађују козји стајњак, из
којих продају хумус и глисте,
штопредстављадодатнивид
зараде.
Послаимастално,алинико

се не жали, јер међусобна
подршкасвимамногозначи,а
изтонађувременаизаодмор
идружење.Узимскомперио
ду планирају радионице,
израду свећа и сапуна и
разних украсних предмета у
сусрет празницима а на тим
радионицама такође очекују
посете.
Зелена плантажа „Ива“ је

примергдесеособесаинва
лидитетомиздржавајуодсвог
рада и живе нормалан поро
дичниживот.

Зден ка Ко жик

Рад у гли стар ни ку

Ма ри ја Ла ло вић Та тја на Ди мић Дро њак
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ДЕСЕТ ГОДИ НА БЕЗ ГЛУМ ЦА ПЕТРА КРА ЉА

Живео живот један Пера
Воле Митров ча ни и Румља ни да исти чу да је Петар Краљ њихов. Пома

ло и јесте. Пошто је рат почео, њего ва мај ка је дошла код род би не у 
Срем, а касни је су она и отац поста ли гим на зиј ски про фе со ри. Петар је 
растао са род би ном, поха ђао гим на зи ју у Митро ви ци, као дечак је стао 
на сце ну у при ред ба ма. Не може се рећи да се тада позор ни цом зара зио, 
јер је он зара зио позор ни цу

Тачно је десет година од када је
умроПетарКраљ.Такавкраљне
умире,алинасјеипакнапустиоу

јесењи дан, 10. новембра 2011. годи
не. По једном сасвим субјективном,
чинисекако јетајданбиобашсиви
прилично тмуран. Облаци су били
добронатопљениисамосечекалода
се провале, да изњих почне да лије
вода,онаконеутешнокаодечјесузе.
Некакојеотишаотихо,тихојеболо

вао, тих и мио је и био. Гласан и
галамџија, Пера је био само када је
глумио,алионникаднијеглумио,увек
јеживеооноштоигра,увек јетобио
један човек по средини, чији кроки
цртежПерабојиодгласадоципела.
Родио се у Загребу, тек два дана

предАприлскиратуЈугославији.Пре
зиме је наследио од оца Стевана са
Баније,аимеоддеде,јерјетакавред
био,дасеимепреносисадеденауну
ка.Итакопореду,упрвимпослерат
ним годинама свако дозивање или

прозивањесаКраљПетар (јерред је
био изговорити презиме па име) при
вуклобипажњунањега.
Такав случај се десио још када је

Пера уписивао Академију драмских
уметности, где су пријемни полагали
КраљПетариЦарУрош.А тадашњи
асистент,апотоњипрофесорПредраг
Бајчетић, описао је појаву младог
Петра тако да је у сали настао мук
кадајенекопрвипутпослератаспо
менуокраља,апредњимасепојавио
један ружњикав, вижљаст, здрав и
руменмладић,израженогносаикупио
их неком чаролијом, како је куповао
свакогкогајегледаоуњеговихседам
десетгодинаживота.
Воле Митровчани и Румљани да

истичудајеПетарКраљњихов.Пома
лоијесте.Поштојератпочео,његова
мајкаједошлакодродбинеуСрем,а
касније су онаи отац постали гимна
зијскипрофесори.Петар јерастаоса
родбином,похађаогимназијууМитро

вици,каодечакјестаонасценуупри
редбама.Неможесерећидасетада
позорницомзаразио,јерјеонзаразио
позорницу.
Мало се и бунио, јер је исто такав

редбио.Алитајреддасегимназија
лацбунипротивреформешколстваје
изазвало такав неред, да је претило
да Пери забрани даље школовање,
штосеипакниједесилоизпоштовање
премањеговомоцу.
ГимназијујезавршиоуНовомСаду,

након чега је уписао Академију за
позориште,филм,радиоителевизију.
Становао је код тетке, заљубљивао
се, откривао кафане, био ноћобдија,
последњу банку ифајронте делио са
друговима, јео на црту, а највише се
дружио саМилошемЖутићем. Каже,
то их је учило животу, разговору и
међусобномуважавању.
Говориоједаседивнозаљубљивао,

алиданијебионекизаводник.Његове
љубави су биле лирске и платонске,

Петар Краљ у Срем ској Митро ви ци 2007. годи не
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није имао потребу да стално буде
поред неког или да слови за великог
љубавника,пасунекељубавиостале
неузвраћене. Но, два пута се женио,
први пут са глумицом Љиљаном, а
другипутсабалериномСоњом.
Нијекриодајеволеодапопије,али

не да се напије.Од тога је направио
рутину,јерјеприпадаогенерацијикоја
је,одрастајућиукафани,одњенапра
вила институцију. Знало се да Пера
изјутракадакренеупозориште,прво
свратиунекуодкафана,аукоју,зави
сило је да ли иде у Југословенско
драмско, Атеље 212 или Звездару.
ЊеговадругасупругаСоња,тунавику
јеназвала„стазомслонова“.
Петар Краљ припада генерацији из

златногдобаАтељеа212.Посопстве
ном сведочењу из Атељеа у слобод
њаке је отишао да неком млађем
ослободиместо.Ипак,докрајаживо
та, крозцео глумачкивек,насцениу
подрумуовекућеиграојеједнумоно
драму–ЖивеоживотТолаМанојло
вић.
Да ли суПера и Тола нашлижицу,

тексвојуједноставностПетарКраљје
применио и развио у лику човека са
Космаја, који је настаоиз пераМоме
Димића. А играо је ово Пера Краљ,

такоистинскиитакожарко,дасусве
жеље овог света изражене у једно
ставностисељакаТоле.
Толу, човека одшездесетак година,

почеоједаигракадајеимаодвадесет
седам, а последњи пут га је одиграо
неколикомесеципредсмрт.Утовре
ме,1968.године,билојенезамисливо
дамладић игра времешног човека, а
тек је било немогуће да га игра тако
уверљиво.АлиПераКраљнијеиграо,
нијеглумио,онјесвојеулогеживеои
чаробно их оживљавао. Због тога је
изгледало да је Тола писан баш за
њега.
Пера Краљ је био неприкосновен

говорникпоезије.Песме јеПера тако
говориодасвакокогајеслушаомогао
једавидикакотоАнарешаваукрште
неречииликакоонанепокривенаспа
ва,дачујекишууњеговомгласуили
даосетиништакадагаоставионакоју
воли.Онпоезијунијебојиосвојимсти
лом,онјепоезијуговориокакојенапи
сана.
Глума јебилањеговпозив,апозив

је посао, па се према послу односио
изузетно одговорно и са великим
поштовањем.Његове колеге сведоче
да је текстове памтио после првог
читања,аливерујућидајепонављање

мајка свих наука, није дозволио да
изађе пред публику без обновљеног
текста.Итојебиоњеговритуалкојије
понављаосвакипут.
Осим тога, за улоге се припремао.

Знао је да човек нема баш у свему
животноискуство,пакадатогискуства
зафали,Перасенијелибиодаистра
жује, не би ли пронашао и изградио
одличанкарактер.Примертоме јесте
представа Доктор Шустер, о чему
сведочи писац Душан Ковачевић.
Ковачевићкажеда јеПерамесецима
ишаоуобућарскурадњусамодасати
ма посматра обућара, да би научио
како се тај занат ради, да би видео
који му је положај тела. За њега на
сценинијебилолажи,нијебилоилу
зије,самотачнаиуочиистина.
Тако је живео живот један Пера.

ЈеданПеразвучиобично,алионсепо
свемутрудиодабудеобичан,абиоје
Краљ, био је један. Сцена на којој је
играоТолуМанојловићаод2012.носи
имеПетарКраљ,јертасценанеможе
безједногПере.Толајехтеода„у`вати
онајплавибалонсанеба“,аПерајок,
ал’гајеПераидо’ватио.Такојеживео
живот један Пера, док у тај тмурни
новембарскиданнијеотишао.

Читан ка

Тако је живео живот 
један Пера. Један Пера 

зву чи обич но, али он 
се по све му тру дио да 

буде оби чан, а био је 
Краљ, био је један. 

Сце на на којој је играо 
Толу Маној ло ви ћа од 
2012. носи име Петар 
Краљ, јер та сце на не 
може без јед ног Пере. 

Тола је хтео да „у`вати 
онај пла ви балон са 
неба“, а Пера јок, ал’ 

га је Пера и до’ва тио. 
Тако је живео живот 
један Пера, док у тај 
тмур ни новем бар ски 

дан није оти шао

Из пред ста ве „Живео живот Тола Маној ло вић“
(Фото: Музеј позо ри шне умет но сти)
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ПО ВО ДОМ 200 ГО ДИ НА ОД РО ЂЕ ЊА ДО СТО ЈЕВ СКОГ

Уте ме љи тељ мо дер ног
пси хо ло шког ро ма на
Фјодор Михајлович Достојевски

рођен је у Москви 11. новембра
1821. године, као друго дете

Михаила Андрејевича Достојевског,
лекара уМаријанској болници за сиро
тињу,имајкеМаријеФјодоровнеНечаје
ве. Андреј Достојевски, пишчев млађи
брат, у својим Успоменама описује
њихов стан: „На улазу је био ходник с
прозором(који јегледаоупредњедво
риште).Узадњемделуовогврлодугог
ходника била је, зидом од дасака који
нијесезаосасвимдотаванице,издвоје
на готово сасвиммрачна дечја соба. У
станује,затим,билаитрпезарија,при
личновеликапросторијасдвапрозора
окренута ка улици и три окренута ка
предњемдворишту.Тујебилаидневна
соба,сдвапрозораокренутакаулици,
одкоје јетакођезидомоддасакабила
одвојена једна полумрачна просторија,
каоспаваћасобанашихродитеља“.Ту
сустановалиМихаилиМаријасасвојом
децом – Михаилом, Фјодором, Варва
ром, Андрејем, Вером, Николајем и
Александром. Тескоба овог стана, а
нарочитоодељењабезпрозора,остави
лајетрагауделимаДостојевског.Макар
Дјевушкин,јунакпишчевогдебитантског
романаБедниљуди,станујеумајушној
соби,одмахизакухињесвојегаздарице,
којанијезаштићенаниодпогледа,ниод
шумова, ни од мириса. Раскољников у
Злочинуиказнитакођеживиумајушној
соби(Гуски).Фјодорјеодрастаоутуроб
нојпородичнојатмосфери,коју јепроу
зроковала тешка нарав његовог оца.
ОтацДостојевског, према већини веро
достојнихизвештаја,биојестрог,брута
лан и свиреп човек. Михаил Достојев
ски, требало је да постане свештеник
као и његови преци. Избио је прави
скандалупородицикадајеонодлучио,
још са петнаест година, да студира
медицину, што је заиста и остварио, и
такојепостаолекар.Праванесрећаза
овогчовекаињеговупородицуотпочела
језаправотекпослесмртињеговежене
Марије,изузетнотихе,благе,осећајнеи
побожнежене.Послењенесмрти,Фјо
доровотацјепостаоалкохоличар.Вре
меном,МихаилДостојевскипостајесве
неподношљивији брутални тиранин, са
нападима беса и сумњичавости, после
којих су долазила депресивна стања
пуна сентименталних излива (Јеро
тић). Достојевски 1838. уписује Главну
инжењерскушколу,агодинуданакасни
јемуумиреотац.Окончавашколовање
1843.увишојофицирскојкласииступа
у инжењерски корпус. Идуће године, у
преводу Достојевског, бива објављен
Балзаков роман Евгенија Гранде. Фјо
дордоносиодлукуданапустивојнуслу
жбуипостанеслободанписац.
Како истичеОрханПамук: „Достојев

скијеучиниооноштојеизискивалохра

бростиочајничкуљубавпремалитера
тури у сиромашним земљама, попут
наше, напустивши посао да би постао
писац“. Године 1845. објављује свој
први роман Бедни људи. Након тога,
уследила су и друга дела – Двојник,
ГосподинПрохарчин,Беленоћи,Њеточ
каЊезванова.Почетком1847.Достојев
ски се приближава кружоку утопијских
социјалиста који је предводио Петра
шевски. Почиње да посећује скупове
којисеодржавајупеткомкодПетрашев
ског.Наскупу,1849.Достојевскиилегал
ночитаписмоБјелинскогупућеноГого
љу. Последњи састанак овог друштва
одржанјеистегодине.Нањемујебило
говораонареднимзадацимасавремене
књижевности. Петрашевски је позивао
писце да васпитавају читаоце у духу
напреднихидеја.Разматран јепројекат
акционог часописа. Расправљало се,
предлагало, прављени су програми.
СутраданујутруНиколаjIјеставиосвоју

одлукунабелешкуопредмету„приста
лица комунизма и нових идеја“ Петра
шевског,накогасумотриливећчетрна
ест месеци. Цар грофу Орлову пише:
„Јасамсвепрочитао,стварјеозбиљна,
јерчакидасубилесамелажи,ионесу
у највећој мери кажњиве и не могу се
трпети“.Истогдана,грофОрловпотпи
сујеналогзахитнохапшењетридесети
четири петрашевца. Наступили су
последњи тренуци њихове слободе.
Достојевском је пошло за руком да се
касно увече одвезе код аутора револу
ционарногВојничког разговора, гардиј
скогофицираГригорјева.Онјесањего
вогстолаузеозабрањенукњигуЕжена
Сија Кравански пастир, разговори о
социјализму.Окочетирисатасевратио
кући.Послечетирисата,пробудиогаје
чудан шум. Неко је ходао по његовој
соби, a код улаза је звецнула сабља.
Запитао је крозполусан: „Штаседеси
ло?“Одговорјеодјекнуогласноинеумо

Фјо дор Ми хај ло вич До сто јев ски (Ви ки пе ди ја)
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љиво: „По највишем наређењу, ви сте,
инжењерупоручничеДостојевски,ухап
шени“.Тојесвечаноизговориожандар
меријски мајор и одмах затим, тоном
једноставног наређења, наложио је
свом одреду да се запечате хартије и
књиге.Плануојепечатнивосак.Држав
нигрбовисубилиутиснутинасандуке.
Долекодулазачекала јекочија.Лаким
трком она је носила ухапшеника ка
чувенојзградиуЛетњемсаду–Трећем
одељењуканцеларијењеговогвеличан
ства.СледећегданаДостојевски јебио
заточенуПетропавловскутврђаву.Када
је истрага окончана, оптужени су били
осуђени на смрт стрељањем. Пресуда
за Достојевског је гласила: „Војни суд
осуђује инжињеријског поручника у
оставци Достојевског због пропуста да
извести о ширењу писма књижевника
Бјелинског који је критички настројено
према влади и религији и злочиначког
дела поручника Григорјева, у складу с
војнимкривичнимзаконикомТ.Б.томI,
страна142,144,169,170,172,174,176,
177и178,наодузимањевојногчинаи
свихимовинскихправаинасмртстре
љањем“. Међутим, водећи рачуна о
младости осуђених, њиховом кајању,
непостојањуштетнихпоследицаизазва
нимњиховомделатношћу, суд је замо
лио императора да се смртне пресуде
замене другим казнама. Цар је пони
штионајтежуказнунакојусубилиосу
ђениПетрашевски,Достојевскиидруги,
смањивши висину и степен казни. Но,
царјенаредиодасепомиловањесаоп
шти петрашевцима тек пошто се јавно
прочита првобитна смртна пресуда и
поштосеизведесавцеремонијалпогу
бљења, семпоследње команде „пали“.
КоначнапресудазаДостојевскоггласи
ла је: „Четири годинеробије,апослеу
редове“. Након преживљене трауме на
губилишту, истог дана, Достојевски је
писао брату Михаилу: „Брате! Нисам
обесхрабрен и нисам клонуо духом.
Животјесвугдеживот,животјеунама,а
неизваннас.Поредменећебитиљуди
и бити човек међу људима и остати
човек заувекбило у каквимневољама,
небити обесхрабрени не подлећи – у
томе јеживот,утоме јењеговзадатак.
Ја сам то схватио. Та идеја је ушла у
мојемесоиумојукрв(...)Никадајошу
менинисуврвелетакообилнеиздраве
залихе духовног живота, као сада (...)
Данассамбиопредсмрћу тричетврти
сата,сродиосамсестоммишљу,дожи
веосампоследњетренуткеисадпоно
воживим“(Гросман).
Са групом заробљеника, Достојевски

јеуоковимаодведенуСибир.Бивасме
штенуОмскутврђаву.„Омскјеодвратна
селендра“, писао је Достојевски. Бора
вак у заточеништву најлошије је доку
ментовано поглавље у биографији
Достојевског.Малобројниизвори који о
томе постоје заправо су писма која је
књижевник писао непосредно после
ослобађањаиззатвораињеговиЗаписи
измртвогдомаиз1861.Мадатакњига
непредстављадокументустрогомсми
слу речи, а идеолошки се већ убраја у
другу етапу развојаДостојевског, скице
из овог дела, као допуна ауторовим
писмимаукојимасевишесумирајуути

сци,ипакдајуконкретнеувидеусвако
дневицу затвореника, живот у логору,
руски систем надзора и кажњавања,
принуднирад,аувеликојмерииупси
хологију злочина. Годину дана након
пуштања из затвора, Достојевски пише
свом брату Андреју: „Прошло је десет
месеци откако сам напустио каторгу и
започеоновиживот.Алитечетиригоди
не за мене су као време током којега
самбиоживсахрањен.Билајетонеиз
рецива,бескрајнапатњајермијесваки
сат, сваки минут на души лежао као
камен“.
УзаробљеништвујеДостојевскипрви

путпочеодапатиодсвојекобнеболе
сти,којагаодтаданијевишенапуштала
–епилепсије.Дијагнозаепилепсијемује
постављенатектригодиненаконпушта
њаиззатвора.Од1861.редовнозапи
сује број и жестину напада, при чему
разликује лаке средње и тешке. Током
две деценије до своје смрти регистро
вао је сто два епилептична напада.
Нарочито тешки напади праћени су
често и вишедневном фазом телесне
слабости и поновног дубоког душевног
нерасположења,штоДостојевскогчини
неспособнимзарадтокомвишедана.У
затворском картону Достојевског,њего
вараднаспособностстављенајеукате
горију „неквалификованрадник, умеда
чита и пише“. Док је већина других
кажњениказнала једаниливишезана
та,каоштосукројачки,обућарски,бер
берски, куварски или резбарски и тако
имала извор прихода важан за прежи
вљавање, Достојевски је као помоћни
радникбиоупотребљивсамозанајпри
митивније послове. Поред чишћења
снегалопатом,тусубилиипословина
демолирању старих скела, слагање
цигала на гомилу у циглани, печење и
уситњавањеалабастераиопслуживање
замајцанастругу.Мадамујетајрад,а
пресвегауситњавањеалабастера,при
чињаваоизвеснозадовољство,одстра
недругихзатвореникаосећаојепрезир
због његове телесне слабости и недо
статкавештине:„Гдегодсампокушавао
даимпомогнемупослу,увексамсамо
бионапутуисувишан,свудасамсме
тао,свудасумепсовалиитерали.Сва
ки,паинајжгољавијитип,који јеисам
најгорерадио,сматраоједаимаправа
дасенаменеиздиреидаметеракад
бих им пришао, правећи се притом да
му сметам“. Гора од свих понижења,
болести и суровости каторге, била је
забрана писања, која је Достојевском
изреченаначетиригодине.Књижевност
јебилањеговживот,средиштењеговог
размишљања,његов једини извор при
хода, његов животни еликсир. У опро
штајномписмубратуМихаилуДостојев
скикаже:„Аконемогудапишем,пропа
шћу. Више бих волео петнаест година
затвора,алисперомуруци“.Немогућ
ностдачитаидапишезањегајеисто
што и бити жив сахрањен. „Уопште не
могу да вам опишем колико сам патио
због тога што на робији не могу да
пишем“, жали се он касније у једном
писму Аполону Мајкову. Наставља
Достојевски: „А упркос томе, изнутра

Пра ва не сре ћа за овог 
чо ве ка и ње го ву по ро

ди цу от по че ла је 
за пра во тек по сле 
смр ти ње го ве же не 

Ма ри је, из у зет но ти хе, 
бла ге, осе ћај не и 

по бо жне же не. По сле 
ње не смр ти, Фјо до ров 
отац је по стао ал ко хо

ли чар. Вре ме ном, 
Ми ха ил До сто јев ски 
по ста је све не под но
шљи ви ји бру тал ни 

ти ра нин, са на па ди ма 
бе са и сум њи ча во сти, 
по сле ко јих су до ла зи
ла де пре сив на ста ња 
пу на сен ти мен тал них 

из ли ва (Је ро
тић). До сто јев ски 1838. 
упи су је Глав ну ин же
њер ску шко лу, а го ди

ну да на ка сни је му 
уми ре отац. Окон ча ва 

шко ло ва ње 1843. у 
ви шој офи цир ској кла
си и сту па у ин же њер

ски кор пус
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сам и даље радио пуном паром“. На
питањеједногслужбеникаправосуђада
лијеузатворуилиуболницинештоста
вионапапир,Достојевскијеодговорио:
„Ништа нисам написао и ништа не
пишем. Али прикупљам материјал за
једнобудућедело“.Службеникгајеупи
таогдесетајматеријалналази,аДосто
јевски је одговорио: „У мојој глави“. То
нијебилабашцелаистина.Захваљују
ћи залагањуНаталијеФонвисине,шеф
затворскеболницејеДостојевскомвише
пута давао дужа боловања како би у
топлојболницимогаомалодасеопора
ви и да се посвети својим белешкама.
Пресвега, ту јенасталаСибирскасве
ска,збиркапојмова,фразаидијалогау
сликовитомсибирскомзатворскомжар
гону.УЗаписимаизмртвогдомаДосто
јевскипосежезатимматеријаломкако
би говору затвореника дао аутентичну
боју(Гуски).
Након одслужења затворске казне,

Достојевскијепослаткаообичанредов
у 7. батаљон сибирске регименте у
Семипалатинску, где су услови живота
биливеоматешки,алиимаојемогућно
сти за писање и читање. Потом бива
унапређен и добија официрски чин.
Године 1857. Достојевски ступа у брак
са Маријом Дмитријевном Исајевом.
Подноси молбу да га отпусте из војне
службе због болести. Иако добија
отпуст, полиција га тајно прати... До
шездесетих година објављује Ујаков
сан, Село Степанчиково и почетак
Записа из мртвог дома. Боравио је у
Француској, Италији, Швајцарској,
Немачкој и Енглеској. У Лондону се
догађа сусрет са Херценом и познан
ствосаБакуњином,каоиљубавнаафе
ра са Аполинаријом –ПолиномСусло
вом.Достојевски 1864. доживљавадва
огромнаживотнаударца.Упролећему
умире жена Марија Димитријевна, а у
лето братМихаил. Након тога, почиње

даиздржавабратовљевупородицу.Фјо
дорјебиоутешкојфинансијскојситуа
цији,неумереносекоцкаизадужујесе.
Године1866.почињедадиктирароман
Коцкар дактилографкињи Ани Григори
јевној Сниткиној, која му годину дана
каснијепостајезаконитасупруга.Њихо
ва кћеркаЉубовДостојевскаја усвојој
књизи Мој отац Фјодор Достојевски,
између осталог, писала је и о односу
својих родитеља. Љубов каже да је
девојачкамаштањенемајке „креирала
писца, окруженог обожаватељима, који
сугаштитилиодсвихопасностикојеби
сејавилепоњеговоздрављеилипрети
леда угрозе стварањењегових ремек
дела. Уместо тога, пред њом је био
болестан човек, уморан, неухрањен,
премакомесеружнопоступало,којије
као дивља звер прогоњен од немило
срдних кредитора и бездушно искори
шћаванодродбине“.КаковелиЉубов:
„Великиписац јеимаонеколицинупри
јатеља, којима је било довољно да му
пруже савет, али који се никад не би
заузели да информишу руску јавност
илирускувладунаштајеспаоовајгени
јеиукаквомпоноруможедасеизгуби
са својим величанственим талентом.
Онанијебилазаљубљенауовогчове
ка, који је био двадесет и пет година
старији од ње. Али она је разумела
његовупредивнудушу,каоштојесвоје
временоњенотацразумеочистудушу
Асенкове, и дивила се његовом генију,
каоштосењенотацдивиоталентумла
деглумице.Икаошто јемојдедасма
трао да је Асенкова најбоља глумица
нашегдоба,мојамајканикаднебипри
хватиладауРусијипостојиписацраван
Достојевском,инесамоуРусији,већу
читавомсвету“.Даљенастављакћерка
Достојевског:„Младаиснажна,пожеле
лаједазаштитичувеногписца,којисе
приближавао својој пропасти. Његови
дугови и безбројне обавезе би можда

Цар је по ни штио нај те
жу ка зну на ко ју су 

би ли осу ђе ни Пе тра
шев ски, До сто јев ски и 

дру ги, сма њив ши 
ви си ну и сте пен ка зни. 
Но, цар је на ре дио да 
се по ми ло ва ње са оп

шти пе тра шев ци ма тек 
по што се јав но про чи
та пр во бит на смрт на 
пре су да и по што се 

из ве де сав це ре мо ни
јал по гу бље ња, сем 
по след ње ко ман де 

„па ли“. Ко нач на пре су
да за До сто јев ског гла
си ла је: „Че ти ри го ди
не ро би је, а по сле у 

ре до ве“

Рад ни сто До сто јев ског (Му зеј, Санкт Пе тер бург) (Ви ки пе ди ја)
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преплашили неки стидљив дух. Моја
мајка је, међутим, била спремна да се
борисачитавимсветом.Већинаруских
девојака би се, на месту моје мајке,
изгубиле уоблацимаипроводиле вре
месањарећиоромантичнимситуација
ма, у којима ће се наћи са славним
писцем.Уместосањарења,мојамајкаје
енергичноприонуланапосао,какобига
спасла из канџи издавача. Молила је
Достојевског да продужи часове дикти
рања;седелаједубокоуноћ,преписују
ћисвештојезабележилапрекоданаи
радила јепуномпаромдаКоцкарбуде
завршен тачно у заказаном року, на
велико разочарење Стеловског који је
схватиода јепленизмакаозамци, коју
му је поставио. Достојевском је било
сасвим јаснодабез помоћимојемајке
никад не би могао да напише роман
толикомбрзиномибиоједубокозахва
ланзаинтересовањекојејепоказалаза
његовепроблеме.Мисаодаће сераз
двојитиодњенијемогаодаподнесеи
затојојјепредложиодазаједнопораде
на последњим поглављима Злочина и
казне,којијошнисубилинаписани.Мај
касерадосагласила.Позвала га јена
чај,дапрославеуспехпрвесарадњеи
представила га је својој мајци. Моја
баба,којајећеркиносрцемогладапро
читакаоотворену књигу,већ јеодавно
предвиделакакоћесењенастенограф
скааферазавршитиипримилајеДосто
јевског,каобудућегзета“.ФјодориАна
сучетири годинеборавилиуиностран
ству – Берлину, Дрездену, Франкфурту,
Женеви, Базелу, Фиренци. Фјодора
поново обузима коцкарска страст, те
услеђују велики губици и немаштина.
Поред поновљених зарицања себи и
женидасевишенећекоцкати,увекби
изнова одлазио на рулет и тамо играо
сведокнебиизгубиоипоследњупару,
аједномје,кажу,прокоцкаоипоследњу
женинухаљину(Јеротић).Достојевскии
његова супруга веома тешко подносе
смрт тромесечне кћерке Соње. У Дре
здену се рађа њихова друга ћерка
Љубов. Након Љубов, брачни пар је
добио и синове Фјодора и Алексеја.
Токомборавкауиностранствуписац је
објавиоизванреданроманподназивом
Идиот (1868). Осам година касније,
ДостојевскијеповодомИдиотаписаоA.
Ковнеру:„Драгомијештоодсвихмојих
романаиздвајатеИдиотакаонајбољи.
Замислитедасамтовећчуоодпедесе
такљуди,аконеиодвише.Тасекњига
сваке године добро продаје, штавише,
сваке годинесвебољеибоље.Јавам
овооИдиотусадкажем,затоштосви
они који су ми говорили оњему, као о
момнајбољемделу,имајунештопосеб
но у свомменталитету,што ме је увек
изненађивалоисвиђаломисе“.
ПоповраткууПетроград,Достојевски

почињедарадикаоуредникуреакцио
нарномчасопису„Грађанин“.Овајвели
канпостајечланОдељењарускогјези
каикњижевностиРускеакадемијенау
ка,анаконтога,Међународникњижев
ни конгрес у Лондону једногласно га
бира за члана Одбора Међународног
савеза књижевника. До конца живота,
Достојевски је објављивао импозантна
литерарнаостварења,одкојихпомиње

мо само нека, она која се с разлогом
сврставају у круг најбољих и најпопу
ларнији – Понижени и увређени,
1861,Записи из подземља, 1864, Зло
чиниказна,1866,Коцкар,1866,Идиот,
1868, Вечити муж, 1872, Зли дуси,
1871–1872,Младић,1875,БраћаКара
мазови,1879–1880.Дакако,Достојевски
нијебиосамовеликиромансијер.Осе
ћаојеснажнупотребудасеангажујеу
друштвеном животу. У младости се то
манифестовало у припадништву рево
луционарномкружоку,апослеробије,у
полемичнимнаписима,публикованиму
часописима„Време“,„Епоха“и„Пишчев
дневник“.Имаојепотребудасвојасхва
тањаисказујенесамосмисломпеснич
ких слика, већ и непосредно. Тако је
настао публицистички део његовог
стваралаштва, комплементаран са
уметничким, и веома значајан за разу
мевањењеговогопуса.Овомприликом,
треба истаћи да је Достојевски више
путаписаооСрбији.Кадасу1875–76.
почелиустанакуХерцеговиниибунау
Бугарској, турска војска је вршећи
репресалије поубијала преко 60.000
људи.Европанијеинтервенисала,иако
јепомишљењуДостојевског,моглада
спречи да „башибозуци не деру живе
људенаочињиховедеце“.Достојевски
чак сматра да Енглеска не би имала
ништапротивдаТурскаистребиБугаре
иСрбе,јертада„небиимаоконаБал
канском полуострву да диже устанке
противТурака,аутомејесуштинаства
ри:осталибисамодрагиТурциитурске
акцијебиодмахдобилеувредностина
свим европским берзама, а Русија би
се... морала повући даље, немајући
кога да штити“. Лорд Биконсфилд је у
говорупредпарламентомизјавиодаје
„Србија објавом рата Турској учинила
нечастанпоступак,идајераткојисада
Србијаводи–сраманрат“.Помишље
њуДостојевског,тимеБиконсфилдније
увредиосамомученичкуСрбију,већ је
„пљунуо готово право у лице целом
рускомдобровољачкомпокрету,руском
заносу, жртвама, молбама, које би он
мораознати“.Измеђуосталог,у„Пишче
вом дневнику“ из 1876. Достојевски је
навео:„СрпскикнезМиланицрногорски
кнезНикола,уздајућисеуБогаиусвоје
право,усталисупротивсултана,икада
буду читали ове редове, можда ће се
већ знати за неки значајан сукоб, или
можда за одлучујућу битку... Словени
имајумногонаде.Кадсепреброје све
њихове снаге, они имају до 150.000
бораца,одкојихсувишеодтричетвр
тине регуларне трупе. Али главно је
борбени дух: они иду верујући у своје
право,верујућиусвојупобеду,доккод
Турака и поред њиховог фанатизма,
влада велики неред и збуњеност“. За
Достојевског су добровољци „најбољи
људи Русије“, који „прослављају руско
имеуЕвропиисвојомкрвљусједињују
нассабраћом“.Познатоједаје„Руски
весник“ одбио да објави завршни део
АнеКарењине,збогтогаштојеТолсто
јевЉевинтврдиодадобровољцинису
израз руског словенског саосећања, и
није скриваоравнодушностпремасуд

Ни че је го во рио: „То је 
је ди ни ми сли лац од 
ко га сам не што на у
чио“. То мас Ман га 

на зи ва „нај ве ћим пси
хо ло гом у свет ској 

књи жев но сти“. Адлер 
сма тра да је пси хо а на

ли за као на у ка из ра
сла из ње го вих про до
ра у сфе ру под све сти: 

„До сто јев ски сто ји 
пред на шим очи ма 

не до сти жан: ни да нас 
ни је све ис цр пе но што 

је он дао као пси хо
лог“. За Цвај га је 

„ди вље ње ње го вој 
умет но сти не из мер но 
и уко ли ко се ду бље 

по ни ре у ње го во де ло, 
уто ли ко нам из гле да 

не ве ро ват ни ја ње го ва 
ве ли чи на“. Фројд је 

за бе ле жио да су „Бра
ћа Ка ра ма зо ви нај ве
ли чан стве ни ји ро ман 
ко ји је ика да на пи сан
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бини Срба и Бугара (Бабовић). У Тол
стојевојАни КарењинојЉевин на јед
номместуиронично казује „даће се у
народу од осамдесет милиона увек
наћинестотине,каосад,већидесети
нехиљадаљуди,којисуизгубилидру
штвениположај,усијанихглава,којису
увекспремнидаступеубандуПугачо
ва,даидууХивуиуСрбију“.Овогледи
ште јеДостојевскиоценио каонедопу
стиву равнодушност према Србима и
оштрога јекритиковаоусвојимЛите
рарним написима, у којима је о том
питањурекаоиследеће:„Замислитеда
наМарсу постојељуди и да боду очи
одојчади.Можда нама на Земљи и не
би било много жао... А шта ако би та
равнодушностважилаинанекомместу
наЗемљи,алинавеликојудаљености,
акобисереклодајетонадругомделу
Земљинекугле,анекоднас?Утаквом
случају,акорастојањезаистаделујена
хуманост,постављасеондановопита
ње: на ком месту престаје човекољу
бље?“(Јечменица).
Достојевски је несумњиво утемељи

тељ модерног психолошког романа, а
као такав, снажно је утицао на много
бројне писце, не само у Русији, већ у
читавом свету. Једном приликом је
Достојевскинавео:„Свисмомиизашли
из Гогољеве Кабанице“. Исто тако,
моглобисеутврдитидамодернесвет
ске књижевности не би ни било без
врхунских дела Фјодора Достојевског
(Црнковић).Многикњижевниисторича
риикритичари,писци,филозофи,пси
холози и психијатри трудили су се да
истумачемисао,психологијуиестетику
његових дела.С правом наводи Бабо
вићдасеумноштвуприказа,анализа,
оцена,запажазаједничкакомпонента–
сазнањеогенију.Ничејеговорио:„Тоје
јединимислилацодкогасамнештонау
чио“. Томас Ман га назива „највећим
психологом у светској књижевности“.
Адлер сматра да је психоанализа као
наука израсла из његових продора у
сферу подсвести: „Достојевски стоји
пред нашим очима недостижан: ни
данаснијесвеисцрпеношто јеондао
као психолог“. За Цвајга је „дивљење
његовојуметностинеизмерноиуколико
седубљепониреуњеговодело,утоли
ко нам изгледа невероватнија његова
величина“. Фројд је забележио да су
„БраћаКарамазови највеличанственији
романкојијеикаданаписан,аепизода
оВеликоминквизиторуједноодврхун
ских достигнућа светске литературе“.
Према Форстеру: „Ниједан енглески

романсијер није тако дубоко испитао
људску душу као Достојевски“. Јунаци
Достојевског затровани су идејама, а
прождиреихпламречи.НикосемШек
спиранијепотпунијепредставиосложе
несилеживота(Стејнер).
Достојевскиумире28.јануара1881.у

Петрограду,а1.фебруарабивасахра
њен на Тихвинском гробљуманастира
АлександарНевски уз присуство више
од40.000људи.ЉубовнаДостојевскаја
окончава своје делоМој отац Фјодор
Достојевскиследећимречима: „Сања
ласамдаотацнијеумро,да јесахра
њенунесвести,даћесеускоропробу
дити, позвати чуваре гроба у помоћ и
вратити се код нас. Замишљала сам
нашурадостинашепољупце.Каодете
родитеља са великом имагинацијом,
била сам склона да живо замишљам
сцене,покретеиречииовадечјаигра
ме је испуњавала задовољством. Како
су пролазили дани и недеље, рацио
нално размишљање ми се повратило,

уништавајућисвемојеилузије, говоре
ћимидаљудскобићенеможедаживи
дугоподземљомбезваздухаихранеи
да, ако је био у несвести, мој отац је
садазасигурномртав.Ондабихтешко
патила...Најзад,ипаксамбилауправу.
Мој детињи сан није био илузија. Мој
отац није био мртав. Кад сам била
довољновеликадачитамипроучавам
његовекњиге,онсевратиоиникадме
вишенијенапустио.Захваљујућињего
воммиломприсуствуникадасеничега
нисам плашила у животу. Ја знам да
отац бди нада мном и да код Бога
посредујезаменеидамунашСпаси
лацнећеодбитионоштомоли.Сведок
ово пишем ја га молим да ме води и
инспирише и, пре свега, спречи да
кажембилошташтомусенебидопа
ло“. Што би рекао Куци: „Слава теби,
Фјодоре Михајловичу! Нека ти име за
веке векова одзвања у дворанама
бесмртника“.

Сне жа на Бу лат

До сто јев ски је не сум њи во уте ме љи тељ мо дер
ног пси хо ло шког ро ма на, а као та кав, сна жно је 
ути цао на мно го број не пи сце, не са мо у Ру си ји, 
већ у чи та вом све ту. Јед ном при ли ком је До сто
јев ски на вео: „Сви смо ми иза шли из Го го ље ве 
Ка ба ни це“

Овом при ли ком, тре ба ис та ћи да је До сто јев ски ви ше пу та пи сао о 
Ср би ји. Ка да су 1875–76. по че ли уста нак у Хер це го ви ни и бу на у Бу гар
ској, тур ска вој ска је вр ше ћи ре пре са ли је по у би ја ла пре ко 60.000 љу ди. 
Евро па ни је ин тер ве ни са ла, иа ко је по ми шље њу До сто јев ског, мо гла да 
спре чи да „ба ши бо зу ци не де ру жи ве љу де на очи њи хо ве де це“. До сто
јев ски чак сма тра да Ен гле ска не би има ла ни шта про тив да Тур ска ис тре
би Бу га ре и Ср бе, јер та да „не би имао ко на Бал кан ском по лу о стр ву да 
ди же устан ке про тив Ту ра ка

Мо сква, XIX век (Ви ки пе ди ја)
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МИ ХИ ЗО ВА КУ ЋА У ИРИ ГУ

Струч ни скуп о Ми хи зу

Поводом99 годинаодрођењаБори
слава Михајловића Михиза, у његовој
роднојкућиуИригу,4.новембрајеодр
жан стручни скуп о делу „Златоустог
Сремца“ како су га неки савременици
називали.
Одржан је у кући из које се отиснуо

„попинБора,авратиосемудриМихиз“.
– Био је незабораван, неодољив,

духовит, интелигентан... Написао сам
дајеимаозлатнимозакизаиста,опра
штајућисеодњега,казаосамда јеиз
ИригаотишаокаопопинБора,ауИриг
севратиокаоједаноднајзнаменитијих
именасрпскекултуре–рекаојеоМихи
зу у уводној беседи академик Матија
Бећковић.
Бећковићкажедапокушавадазами

слиштабирекаоМихизкадбинеким
чудомговориоусвојојобновљенојрод
нојкућиикадбивидеопрвоколосвојих
сабранихдела.
– Видим га и чујемњегов глас како

кажедасетоникаднебидогодилода
је о томе мислио и да се томе надао.
Брзорекилепорекговориојесамооно
што је хтео да каже. Обнова његове
родне куће је једно од чуда нашег
апсурдног времена у којем се нечија
памет сетила да изведе овај подвиг.
Сада то није само обновљена кућа
БориславаМихајловићаМихиза, једин
ца у мајке, јединца српског језика,
последњегвеликогкњижевногкритича
ракојијебиоисувишеинтелигентанда
бибиосамокритичар,макаринајвећи
–истакаојеакадемикМатијаБећковић.
Онсматрадајеобновањеговеродне

куће обнова његове животне филозо
фије, важан културни чин. Михизова
обновљена кућа треба да постане
сигурна кућа,центарзабригуо тален

тимауслужбивечног,већегинајважни
јег.
Вера Новковић, директорка Српске

читаонице у Иригу, подсетила је да се
пре16 годинапритојУстанови,чији је
једанодпочаснихчлановабиоиМихиз,
основаоФондсањеговимименомикоји
награђујемладедрамскеписце.
– Пре три године смо успели да уз

подршкуПокрајинског секретаријата за
културу,Министарствакултуреилокал
не самоуправе адаптирамо Михизову
роднукућуунамеридапоредспомен
собе створимо један мали културни
центарукомећемоодржаватиприклад
непрограме. Већсмоималинеколико
занимљивих изложби слика, концерт,
радионицесадецомистудентима.Про
шлегодинесмоименовалиПрограмски
саветначијемјечелуСелимирРадуло
вић,којибинампомогаодаобогатимо
нашу програмску понуду – истакла је
ВераНовковић.
Први значајан програм је издавање

Михизовихсабранихдела,чије јепрво
колоизашлоизштампе,адругосеоче
куједокрајагодине,каоиовајстручни
скупоМихизуињеговомделу.Попро
граму је било најављено 12 учесника,
петоро из оправданих разлога, нису
моглидоћи,алићерадовисвихучесни
ка стручног скупа бити објављени у
Зборникукојићесештампати.
По речима Вере Новковић, сви ови

програмииактивностисуиуводуоне
којесепланирајунареднегодине,када
сеобележававекодрођењаовогпозна
тог Ирижанина. Стручни скуп о Бори
славуМихајловићуМихизуорганизова
лисуСрпскачитаоницауИригуиПро
грамскисаветМихизовероднекуће.

С. Џа ку ла

Беседа Матије Бећковића

СТА РА ПА ЗО ВА

Награђена представа 
Добро уигран ансамбл представе

„Пут ка срећи“ Основне школе „Херој
ЈанкоЧмелик“изСтареПазовеосвојио
је специјалну награду за колективну
игрунафестивалупозоришногствара
лаштва Словака на овим просторима
–ДИДА,којијеодржанпрошлогвикен
да у Пивницама. Актери представе,
рађене по мотивима приче „Острво
открића“ Јана Уличианског, желели су
дабудукреативнитетакоприступили
стварањупозоришногкомада,оствари
вању ликовима,  а награда, коју су
добилисвимаприја.
Премијерајебилаумајуовегодине.

Режијупотписујудвапрофесора,Алек
сандар Маћерак и Иван Јечмен, који
већгодинамауспешнорадисанајмла
ђимглумцима.
Порукапредставеукојојморепловци

путују тражећи еликсир среће, јесте
управо сазнање,  да срећу не треба
тражитиизван,већусеби,догађајима
и људима који нас окружују. У Старој
Пазови „Пут ка срећи“ поново ће се
играти27.новембрауоквируфестива
ладечјегпозоришта3xД.

ПО КРА ЈИН СКА СМО ТРА
ЛИ КОВ НИХ СТВА РА ЛА ЦА

Признања
за Му ни жа бу
и Сте фа но вића
У недељу, 7. новембра, у Новом

Бечејуодржанаје22.смотраликовних
стваралаца аматера Војводине
(Покрајинска смотра).Жири, у саста
ву:МилеИгњатовић,историчарумет
ности,ДанијелБабић,академскисли
кариГабријелаСел,историчарумет
ностиигалериста,доделиојепризна
њарадовимаизцелеПокрајине,међу
којимасусенашлиирадови  следе
ћих митровачких аутора: III награду,
освојиојеМирославМунижаба,аСпе
цијалнунаградуосвојиојеДушкоСте
фановић.

Рад Мирослава Мунижабе
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СЕТВА ПШЕНИЦЕ У РУМСКОЈ ОПШТИНИ

Засејано 90 одсто
планираних површина
Урумскојопштиниједопрвенедеље

новембра засејано око 90 одсто пла
нираних површина под пшеницом.
Годинама уназад румски пољопри
вредници сеју хлебно зрно на око
10.000 хектара. Сетва је прекинута
због обимних падавина, а оне су за
само прва два кишна дана, износиле
100литарапоквадратномметру.
–Топредстављашестинупросечних

годишњих падавина.Уколико времен
скеприликедозволе,сетваћесенас
тавитииутомслучајутребаповећати
сетвенунорму–кажеГоранДробњак,
стручни сарадник у Пољопривредној
стручнојслужбиуРуми.
Један од пољопривредника, који је

пшеницузасејаоуоптималномагроте
хничкомроку јеДушанЛалошевићиз
Буђановаца.
–Купиосамстраносемеизасејао

70хектара.Испоштоваосамсвеагро
техничке мере, бацио сам и ђубриво
иако је поскупело за 200 процената.
Такоувекрадим,аланесамимаопри
носод10тонапохектару–кажеЛало
шевић.
Ондодаједа јепослежетвеускла

диштио пшеницу, него одмах после
жетвекадајебилаценабила24дина
ра по килограму. Сада је њена цена
већазаседамдинара
–Деопшеницесампродаокакобих

купио ђубриво и нафту пред сетву –
истичеДушанЛалошевић.

С. Џакула

ЗА ШТИ ТА ВО ЋА И ВИ НО ВЕ ЛО ЗЕ 

Ба ка рни пре па ра ти
про тив па то ге на
Јесењазаштитавоћаивиновелозе

јеобавезнаагротехничкамерауовом
периоду, како у коштичавом, тако и у
јабучастом воћу. Пољопривредни
стручњаци кажу да патогени, који се
јављају могу бити сузбијени једино
бакарним препаратима, а треба их
користитисамоакодневнетемперату
ренисунижеодпетстепени.
–Потребнојеискориститиповољне

температуреваздухаиобавитијесење
прскањевоћаивиновелозепрепара
тима на бази бакра, јер је потребно
баремдвадотрисатадаимамотопло
време након прскања како би било
ефеката. Поред јабучастог воћа и
винове лозе, препаратима на бази
бакратребазаштитиилешникеиора
шасте плодове због бактерија које су
последњих година све присутније на
нашемтерену,кажеГорицаКозобарић
из Пољопривредне стручне службе у
Руми.
Козобарићдаљекажедаипроизво

ђачи који имају пластенике морају
водитирачунаофолијарнојприхрани
расада,јернетребафосиратињихову
примену.Томожедадоведедоугину

ћарасада,атребадаобратепажњује
појаванематодаупластеницима.
– Пластеници се годинама налазе

наистомместуштопроузрокујепојаву
нематода у земљишту. Тај проблем
нијелакорешити,јернематоцидикоји
могу да се нађу на тржишту не дају
добар ефекат у заштити. Зато је
потребно одмарати пластеник, а пре
порукаједасенесејеништанеколико
месеци,посебноуовомпериодукада
треба урадити дезинфекцију. Након
тога теста биљка за наредну сетву
треба да буде салата која се посеје.
Ако никне како треба, онда се може
наставити са било којом биљном
врстом,додајеКозобарићева.
Оникојисебавепластеничкомпро

изводњом треба да воде рачуна и о
условима у пластенику. Смена хлад
ногитоплогвременаможедовестидо
кондензације, па пластенике треба
проветравати и водити рачуна да на
расад не падају капљице са фолије,
јер је такав усев погодан за развој
патогена, што свакако представља
проблемудаљемразвојугајенебиљ
ке. З. Марковиновић

Душан Лалошевић

Још увек траје
берба кукуруза
Берба кукуруза, која је на тери

торији старопазовачке општине
почелаполовиномсептембра, још
увекнијезавршенанасвимпарце
лама.У сетвеној структури у про
лећнојсетви,кукурузјебиоводећа
биљна култура у свим катастар
ским општинама  са засејаних
14.600хектара,одкојихјечак10и
похиљадахектарауиндивидуал
нојпроизводњи.Уодносунапро
шлугодину,уочавасеблагоувећа
њеповршинаподкукурузом,коме
временски услови нису били
наклоњенитокомцелогпроизвод
ног циклуса. Због тога приноси
варирају  и зависе од локације,
квалитета земљишта и количине
падавина на тој парцели,  обја
шњава Марија Хриц, заштитар
биља у Делта аграру. У Новој
Пазови,кодБусијанапример,при
носисускородеветтонапохекта
ру, у Голубинцима преко једног
вагона, а у Сурдуку до пет тона.
Приносинаиндивидуалномсекто
руизносеод4до5,5тонапојутру.
Упоредо се завршава јесења

сетваозимнихстрнинаиутоку је
вађењешећернерепе,којомјеове
годинепосејано1900хектараиту
углавном на парцелама већих
пољопривредних предузећа и
задруга,докјенаиндивидуалном
секторупосејанасамона100хек
тара. Посматрајући пролећну
сетву,  пољоприведници су дали
предност сунцокрету због стабил
ностиприносауекстремносушном
периодуипосејалигана1100хек
тара,азадругеипољопривредна
предузећа на 850 хектара, док је
соје било на 2000 хектара парце
ла,незнатновишеукористзадру
га.

З.К.

ЏУ ДО КЛУБ „ЛСК”

Два сре бра са
Ку па Жан дар ме ри је
На Међународном турниру Куп

Жандармерије који је одржан у
Београду 7. новембра, Џудо клуб
„Лск” из Лаћарака наступио је са
четири такмичара. Славко Лонча
ревић је у категорији млађих пио
нира (више од 66 киограма) осво
јио злато, у категорији старијих
пионира(до42килограма)Страхи
ња Бировљев је освојио сребро,
Јована Воркапић је освојила пето
местоукатегоријимлађихпионира
до36килограма,каоиАлександар
Антонићукатегоријистаријихпио
нирадо38килограма.
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ТЕ ШКА ГОДИНА ЗА ПЧЕ ЛА РЕ

Ути цај вре мен ских при ли ка 
на при нос ме да
Овагодинајетешказапчеларезбог

лошег времена. Кажу, ово није први
пут, а очекују да ће тако бити и у
наредном периоду због климатских
промена. Када се поремети екоси
стем,тоимадиректанутицајнапчеле,
апретераносушнаиликишовитагоди
натомепосебнодоприноси.
–Кадајесушаиликишовито,слаби

медење,адогодиседапчелепрекину
пашу.Оноштонеодговарабиљкама,
не одговара ни нашим пчелама. Ове
године, спас је донела сунцокретова
паша,собзиромнатодасусвеоста
ле подбациле. Багрем је био просе
чан,липеготоводанијенибило.Ипак,
када имате једну јаку и добру пашу,
све је то надокнадиво.Ретко се деси
да све паше буду квалитетне. Према
момдосадашњемискуству,тоседеси
једном у четири до пет година, каже
Томислав Костић, председник Дру
штва пчелара „Јован Живановић“ у
СремскојМитровици.
Када наступи лош период, тада

немамногопомоћи,апчелари, каои
пољопривредници, гледају у небо.
Ипак, дугогодишње искуство и кон
стантноунапређењезнањамогупомо
ћиунекимтренуцима.
–Беззнањаодуспеханеманишта.

Едукације на пчелињацима и кроз
састанкесуоднепроцењивогзначаја.
Разменаискуства,разговоропробле
мима,лечењеодболести...Свесуто

нашетеме.Битноједаспремитепче
ле баш у моменту кад паша почиње,
тојенајважније.Можетеиматиспрем

непчелеипетнаестданапре,алиод
тоганеманишта,објашњаваКостић.
Сада јенаступиопериодмировања

итојебилаприликадасемладипче
лариедукују.
–Отворилисмодвекошницедаби

почетницима показали како то изгле
да. За њих је сада важно да уче од
искуснијихпчелара,алинебитотре
бало радити иначе, довољно је отво
рити једну и погледати, јер сад је
наступиохладанпериод,тосметапче
лама. Касније ћемо упоредити стање
кодпчеларапаћемодискутоватишта
можемо да поправимо или промени
мо,причапредседникДруштва.
Свакогчетврткапросторијеудруже

њауСремскојМитровицисуотворене
итојеприликадасеразменемишље
ња, поставе питања и информише о
актуелностимаупериодуод19до20
часова.
–Коронанасјеомелауорганизаци

јивеликихедукацијапасунамимали
састанциодвеликогзначаја.Чешћесе
одлучујемозапосетепчелињацимана
отвореном. Очигледно ћемо морати
још неко време тако функционисати.
Покушавамо да надоместимо едука
цијама на терену. Тачно је да нам
недостаје то да доведемо стручна
лица,закључиојенашсаговорник.

Алек сан дра Плав шић

Нелојална конкуренција на тржи
штумедаидаље је једнаодактуел
нихтемамеђупроизвођачима.Годи
нама уназад у рафовима честомогу
дасекупеароматичнесмесе,којесу
ништадругодошећер,кажупчелари.
Цена по теглици је и упола нижа од
правогмеда,паћекупацуместо700,
паи1000динара,теглуслаткемасе
платити само 300 динара, а некад и

400.Произвођачимеданеплашесе
фалсификата, јер тврде, када се
потрошачједномувериштајекупиоу
теглилажногмеда,доћићеипаккод
правог пчелара. А како га препозна
ти? Ако се мед кристализује, то је
знакдајеречоправоммеду.Имита
цијамедаћеостатиглаткаитекстура
ће подсећати на сируп, без обзира
коликодугостајао.

Пре по зна је те ли пра ви мед?

То ми слав Ко стић
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Пише: 
Алек сан дра Ћирић, 

кустос исто ри чар

У овом бро ју М но ви на чи та о це упо зна је мо са Ма ром Бог да но вић Ро сан дић, ро ђе
ном Ру мљан ком. Ма ра је по шла тра гом сво јих пре да ка и чла но ва по ро ди це ко ји су 
и пре ње има ли зна ча јан удео у исто ри ји гра да, а сво јим де лом и ан га жма ном је у 
тој исто ри ји и она за у зе ла за слу же но ме сто. Ау тор ка и овог тек ста је ку сто ски ња 
исто ри чар ка Алек сан дра Ћи рић.

ЗНА МЕ НИ ТЕ РУ МЉАН КЕ (3)
МА РА БОГ ДА НО ВИЋ РО САН ДИЋ 

МараБогдановић јерођена1883.
годинеуРуми.Потичеизбогате
трговачкепородицеБогдановић,

којајеоставилазначајантрагуистори
јиРуме.Припаднициовеугледнепоро
дицесусебавилинесамотрговином,
већјемеђуњимајебилоиполитичара,
адвоката, уметника... Међу осталима,
поменимо Константина Богдановића,
правника, публицисту и националног
радника,којијезбогсвогширокогобра
зовањаназиваног„СтоокиАргус“,затим
Борислава Богдановића, пијанисту и
сликара, који је породицу између два
светскаратаодвеоуАмерику.Тамосе
родиоњеговсинПетар (Питер)Богда
новић,познатихоливудскирежисер.
Крајем 19. века, било је уобичајено

дабогатиљудишаљусвојесиновена
школовањеуевропскеуниверзитетске
центре, али када се радило оженској
деци–тоседешавалосамоуизузет
нимслучајевима.Збогсвојихизузетних
врлина, али и због широких погледа
родитеља, изузетак је била и Мара,
ћеркаЈованаБогдановића.
Марини родитељи Јован и Олга

(девојачко презиме Бира, пореклом
Цинцарка)обезбедилисуисвојојкћер

кинајбољеобразовање.
После завршене основне школе у

Руми,настављашколовањеуМинхену,

где учи стручну школу за уметничку
фотографију. Сматра се нашом првом
школованом фотографкињом. После
завршеногшколовањауМинхенуМара
је у Београду отворила фотографски
атеље1900.године,сасамо17година.
Потом је у Загребу такође,  отворила
фотографскиатеље,убившематељеу
ВлахаБуковца.Уњенатељесучесто
долазилимногимладиуметниципопут
ИванаМештровића, Петра Добровића
идругих.
Занесенауметношћу,Мараодлазиу

Беч где настављашколовање у тамо
шњим атељеима. У Бечу упознаје
познатог вајара Тому Росандића.
Сусретдвојеуметникајебиофаталан,
судбинскиповезанивишесенисураз
двајали.ТакосуРосандићакрозживот
пратиланесамомногаособенавајар
скадела,негоиједнанеобичнажена.
СплићанинТомаРосандићјеускла

ду са поднебљем из којег је потекао,
Мару звао шјора – Маре. Пре Првог
светског рата, Росандићи су живели у
Београду у кући преко пута Саборне

Ма ри ја Бог да но вић Ро сан дић

Ма ра са ро ди те љи ма и бра том

Необична жена
чувеног вајара
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цркве,уУлицикраљаПетра.
У кући је, поред Росандићевог ате

љеа,иМараималасвојуметничкофо
тографскиатеље,првитакавуБеогра
ду.Њиховдом јебиоместоокупљања
значајних личности  попут сликарке
Лепосаве  БелеПавловић, књижевни
це Исидоре Секулић, још једне дели
мичнеРумљанке,КристеЂорђевић...
СвојомкамеромМарајезабележила

сваделасвогсупруга,штопредставља
значајну документацију о његовом
успешном раду. Својимфотоапаратом
јепортретисалаимногепознателично
сти:ИванаМештровића,ИвуВојинови
ћа, Јашу Продановића, Хермана Вен
дела, Жанку Стокић, Милоша Црњан
ског...
Њени портрети – фотографије кра

љицеМаријесатекрођенимпрестоло
наследником Петром, искоришћени су
каоподложакзаштампусеријеразглед
ница,аобјављенисууновинама„Илу
строванилист“.
МарајеуБеограду1909.годинеорга

низовалаједномесечникурсуметничке
фотографијезафото–аматереипочет

нике.Билајеисарадницапрвогфото
часописа у Србији и Београду „Фото
графскипреглед“1911.године.
ПрвисветскиратбрачнипарБогдано

вић Росандићпроводиуизбеглиштву
поЕвропи.Најпресу боравилиуИта
лији, Швајцарској, потом Француској и
Енглеској,гдеТомаприређујеиразвија
веомаживууметничкуактивностуокви
рима формираног „Југословенског
одбора“.
Учествовао је на многим југословен

ским изложбама: у Лондону, Лиону и
Женеви1917.године,уЕдинбургу,Ман
честеру,ГлазговуиПаризу1918.годи
неи1919.годинеуБрајтонуиЛондону.
БоравећиуПаризутокомПрвогсвет

скограта,Марасеупознајесатаписе
ријом, почиње и сама да ствара и по
повратку у Београд доноси прва своја
делаитаписеријукаоврстууметности.
У годинама између два светска рата,
Сењакјебиоизузетнозанимљивалока
ција,пасуиРосандићитамосаградили
кућу/атеље, која јеубрзопосталаоми
љеностециштеуметника.
У том периоду Тома Росандић је

радионауметничкомдовршавањунове
зградеНароднескупштине.Росандићје
одувекжелеодарадиспоменикемону
менталнихразмераитадаједобиопри
ликудареализујесвојежеље.
Имајућинаумународнупесму„Игра

лисекоњиврани”,замислиојењихову
игру и фигуре тих коња и видимо на
улазу у Народну скупштину. Када је у
БеоградуоснованаУметничкаакадеми
ја 1937. године,Тома Росандић постаје
њенпрвиректор.Засветовреме,Мара
је наставила да се бави уметничком
фотографијомиубрајасеугрупумало
бројних предратних фотографа. Један
јеодоснивачаБеоградскогфото–клу
ба1928.годинеијединаженауУправ
номодборутогклуба.
Мара јепреминулауБеограду1954.

године.ПослењенесмртиТомаРосан
дић је 1955. године завештао кућу на
СењакусаделимазаМузејТомеРосан
дића.Тојелегатмузејпрвитеврстеу
Београду. Потом одлази у Сплит код
рођакагдејеипреминуо1958.године.
Мара је, поред страсног бављења
фотографијом, говорила и неколико
страних језика, а имала је основно
музичкообразовање.
Ипоредизузетногталента,никадасе

није озбиљније бавила сликарством.
Као једнаоригиналналичност,Мара је
имала и свој особен стил облачења и
понашања. Била је висока и крупна
лаганих покрета, увек у широкој и до
земљедугојхаљини,којујесамакроји
лаишила,икаквууБеоградуниконије
носиоималајеизгледримскематроне
или сплитске властелинке. И њено
држање и понашање било је управо
такво.
МараиТоманисуималидеце,алису

усвојили кћерку њеног брата Бранка,
Смиљку,којасеудалазаРијечанинаиз
богатепородице.Онајезавршиласту
дије историје уметности и у Њујорку
отворилагалеријунаивнеуметности.

Део фо то гра фи ја по ти че
из зби р ке Исто риј ског

оде ље ња За ви чај ног му зе ја

Ку ћа Ма ре и То ме на Се ња ку, са да му зеј

Кра љи ца Ма ри ја са пре сто ло на след ни ком Пе тром, фо то М. Бог да но вић

Гроб ни ца по ро ди це Бог да но вић 
на Град ском гро бљу у Ру ми
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ПРО МО ЦИ ЈА У ГА ЛЕ РИ ЈИ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

Рат не епо пе је
у књи га ма и на фил му
У Галерији „Лазара Воза

ревић“ у понедељак 1. но
вембра одржане су видео
пројекцијеипромоцијекњи
га везане за обележавање
Дана ослобођења Сремске
МитровицеуПрвомиДругом
светскомрату.Приказани су
ифилмови„Славапалимхе
ројима1991–2001.године“и
документарни видео  сним
ци о посебним јединицама
полиције.
–Приказанасудвафилма,

један посвећен полицијској
јединици,адругионимакоји
су погинули у ратовима де
ведесетих годинанатерито
ријибившеЈугославије.Про
грамом обележавања Дана
ослобођења1.новембраже
лелисмодаодамопошту,не
само борцима Другог свет
скограта,негоиборцимаВе
ликограта,аовојебилапри
ликада се сетимоибораца
којисудалисвојеживотеза
нашу слободу током ратова
деведесетих. Удружење до
бровољаца представило је
својуиздавачкуделатност,а
Удружење ветерана посеб

них полицијских јединица
филмоприпадницимаполи
ције који су погинули у рату
токомдеведесетихгодинана
територијибившеЈугослави
је,рекаоједиректорИсториј
скогархива„Срем“.
Како се чуло приликом

представљања књига То

мислава Зечевића „Сумрка
српског памћења“ и „Добру
џанска епопеја“ Радисава Т.
Ристић,вишеод30.000Сре
мацабилојеуДобровољач
ком корпусу који је прошао
пут од Русије до Солунског
фронта. Прва српска до
бровољачка дивизија обра

зована је у пролеће 1916. у
Русији,ачинилисуједобро
вољци из Америке, Канаде,
Аустроугарске, саме Русије
и других земаља. Командни
састав Добровољачке диви
зије сачињавало је 200 срп
скихофицира.

Б. Т.

Де јан Уме тићПро мо ци ја у Га ле ри ји

НА СТА ВЉЕ НО СУ ЂЕ ЊЕ ЗА ОТ МИ ЦУ ДЕ ЧА КА ИЗ СТА РЕ ПА ЗО ВЕ

Окри вље ни Мр ђа из ме нио од бра ну
У Вишем суду у Сремској Митро

вици,4.новембранастављено јесу
ђење,Марку(56)иЛазару(20)Јови
шићу,АлексиМрђи (20)иН.Ј.(18)из
Старе Пазове, који су осумњичени
због кривичног дела отмица, мало
летногПетраМитровића(15)изСта
ре Пазове. Како се главни претрес
примакао самом крају до доношења
пресуде,окривљениМрђајеизменио
својуодбрануи казаода јеподпри
тискомпризнаокривичноделозакоје
тврдидаганијеизвршио,кажезана
шеновинесудијаМилицаЦвејић.На
следећим рочиштима у децембру би
требалодапристигнулистинзипози
ва мобилних телефона, али и да се
настависаизвођењемдоказа,штопо
оценисудијеЦвејић,случајсврстава
успецифичанизахтеван.
Према оптужници коју је подигло

Више јавно тужилаштво у Сремској
Митровици,отацМаркоињеговста
ријисинЛазаринајмлађисинН.Ј,али
иЛазаревпријатељАлекса,осумњи

ченисудасу27.октобра2019.године
отелиМитровићаидржализаточеног
у напуштеној викендици у Белегишу.
Судски процес у Вишем суду траје
годинудана,аидошлоједообједи
њавања случаја, тако да се у истом
поступкусудиинајмлађемЈовишићу,
којијеутовремеимао17година.
 У првој изјави коју је Алекса дао

предсудскимвећемујануаруовего
дине,признаојекривицукаоиЛазар,
докМарко и најмлађи Јовишић нису
признали кривично дело које им се

стављанатерет.Сада јеАлексаре
као да је под притискомМарка при
знао кривицу, како му је он издикти
раоштадакаже,дагасеплашиида
чак и у притвору врши притисак на
њега  каже судија Цвејић, додајући
да јемалолетни Јовишић дао алиби
судуданијебиоумешануотмицу,али
према речима судије, оштећени Ми
тровићпрепознаојегласмалолетног
Јовишића.
ОтмицадечакаизСтареПазовепо

диглајетадацелуСрбијууњеговупо
трагу,кадасепронелавестдајепола
сатапрепоноћиуУлициБранкаРади
чевићауСтаројПазовинестаоПетар,
којијеутомтренуткубионабициклу.
ДечакасупресрелиЈовишићи,Лазар
и његов тада малолетни седамнае
стогодишњи брат, као и њихов друг
Алекса, а затим отели и везали, да
би га путничким аутомобилом марке
пунтоодвезлиунапуштенувикендицу
гдесугадржалинеколикосати.

С.Ко стић

Петровуотмицупријавилајемајка,
којој је била сумњива телефонска
комуникацијасањим,аоперативним
радомполициједечакјезамањеод
24 сата, неповређен враћен својим
родитељима.

Мајци било 
сумњиво
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Раднички СМ – Рад 0:0;
Будућност – Мачва 1:1; Кабел
–Инђија0:3;МладостНС–Гра
фичар2:0;Тимок1919–Злати
бор 1:2; Железничар – ОФК
Жарково 2:2; Лозница – Јавор
Матис одложено до даљњег;
ИМТ–ОФКБачка1:1.

Ру ма:ПрвиМај–Бечеј1918
0:0;Сом бор: Раднички 1912 –
Омладинац0:2;Оџа ци:Тексти
лац – Хајдук 1912 5:1; Ста ра
Па зо ва: Феникс 1995 – ОФК
Кикинда 3:1; Вр шац: ОФК
Вршац – Борац (Са) 2:2; Зре
ња нин: Раднички (З) – Једин
ство 1:4; Пан че во: Динамо
1945 – Стари Град 1:0; Адор
јан:Тиса–Борац(Ш)3:0.

01.Бечеј 13 9 3 1 28:13 30
02.Феникс 13 9 2 2 23:8 29
03.ОФКВршац 13 8 4 1 28:13 28
04.Текстилац 13 8 2 3 27:13 26
05.Омладинац 13 8 0 5 27:16 24
06.ПрвиМај 13 6 3 4 15:12 21
07.Борац(Ш) 13 6 2 5 11:16 20
08.Борац(Са) 13 5 4 4 29:20 19
09.Раднички 13 6 1 6 17:18 19
10.ОФККикин. 13 5 1 7 13:22 16
11.Тиса 13 3 4 6 21:27 13
12.Јединство 13 4 1 8 17:27 13
13.Динамо 13 3 1 9 9:21 10
14.Радн.(З) 13 3 1 9 13:27 10
15.Хајдук 13 3 1 9 14:32 10
16.С.Град 13 3 0 10 19:26 9

Војводина – Црвена Звезда
1:2; Раднички Ниш – Спартак
ЖК 0:0; Партизан – Пролетер
0:0; Раднички 1923 – Младост
(су били одиграли у понеде
љак); Вождовац – Чукарички
1:1; Нови Пазар – ТСЦ 1:1;
Колубара–Напредак1:0;Мета
лац–Радник1:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.РФКН.С. 13 8 3 2 20:10 27
02.Слога(Т) 13 8 2 3 20:13 26
03.Хајдук 13 7 4 2 27:12 25
04.ДоњиСрем 12 7 3 2 19:10 24
05.Слога(Е) 13 7 2 4 20:13 23
06.Индекс 13 7 1 5 22:16 22
07.Слобода 13 7 1 5 19:13 22
08.Радн.(Ш) 13 6 1 6 20:15 19
09.Подунавац 13 5 3 5 11:12 18
10.Цемент 13 4 5 4 16:11 17
11.Јединство 13 4 2 7 12:17 14
12.Ветерник 13 4 2 7 14:27 14
13.Радн.(НП) 13 3 4 6 12:15 13
14.Младост 13 3 2 8 13:27 11
15.Будућност 13 3 1 9 14:26 10
16.Дунав 12 2 0 10 9:31 6

01.Инђија 16 12 3 1 33:11 39
02.МладостНС 15 10 3 2 19:8 33
03.Мачва 15 8 4 3 18:14 28
04.Ј.Матис 15 7 5 3 21:12 26
05.ОФКЖарк. 15 8 2 5 22:15 26
06.Железнич. 16 6 5 5 25:21 23
07.Рад 16 5 6 5 16:19 21
08.Радн.(СМ) 16 5 4 7 22:20 19
09.Лозница 14 5 4 5 15:14 19
10.ИМТ 15 5 4 6 15:14 19
11.Будућност 16 5 4 7 18:26 19
12.Златибор 16 4 6 6 12:18 18
13.ОФКБачка 16 4 6 6 10:16 18
14.Графичар 15 4 1 10 21:27 13
15.Тимок 16 3 3 10 19:26 12
16.Кабел 16 1 4 11 9:34 7

01.Партизан 16 14 2 0 44:5 44
02.Ц.Звезда 15 12 2 1 35:9 38
03.Чукарички 15 7 5 3 24:16 26
04.Војводина 15 6 5 4 19:16 23
05.Напредак 16 7 2 7 20:18 23
06.ТСЦ 15 6 4 5 25:21 22
07.Вождовац 15 6 4 5 20:18 22
08.Спартак 16 6 4 6 20:27 22
09.Раднички 16 5 6 5 18:19 21
10.Пролетер 16 5 3 8 13:27 18
11.Колубара 16 5 1 10 18:35 16
12.Радник 15 3 6 6 12:17 15
13.Младост 14 4 2 8 15:18 14
14.Раднички 15 4 2 9 17:31 14
15.Металац 16 3 4 9 21:28 13
16.Н.Пазар 15 2 4 9 14:30 10

Ба чин ци: ОФК Бачинци –
Фрушка Гора 6:1;Рав ње: Зека
Буљубаша – Змај 2:0; Ру ма:
Јединство – Обилић 1993 0:2;
Ер де вик:Граничар (К)–Ерде
вик20174:0;Ада шев ци:Грани
чар (А) – ЛСК 2:1;Бе ше но во:
БСК – Срем 2:1;Ви шњи ће во:
ОФКБикић–Хајдук2:3.

01.Хајдук 12 10 1 1 45:6 31
02.Јединство 12 10 0 2 26:9 30
03.Обилић 12 8 4 0 26:9 28
04.Гранич.(К) 12 9 0 3 29:14 27
05.ЗекаБуљ. 12 8 1 3 27:12 25
06.ОФКБикић 12 6 2 4 27:17 20
07.Змај 12 5 0 7 26:34 15
08.Ердевик 12 4 1 7 19:36 13
09.БСК 12 4 1 7 22:41 13
10.ЛСК 12 4 0 8 15:22 12
11.ОФКБачин. 12 4 0 8 23:32 12
12.Гранич.(А) 12 4 0 8 17:28 12
13.Срем 12 3 0 9 9:20 9
14.Ф.Гора 12 0 0 12 10:41 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Пу тин ци:ПСК–Граничар(Г)

0:2; Жар ко вац: Напредак –
Фрушкогорац2:4;Ши ма нов ци:
Хајдук 1932 – Јединство 0:1;
Огар:Шумар–Граничар(О)3:0
(прекид61′);Чор та нов ци:ЧСК
– Крушедол 3:1; Бу ђа нов ци:
Младост–Рудар2:1;Срем ски
Ми ха љев ци:Срем–Полет5:0.

01.Срем 12 12 0 0 42:4 36
02.Шумар 12 11 0 1 43:9 33
03.Крушедол 12 8 0 4 34:16 24
04.Полет 12 7 2 3 30:17 23
05.Напредак 12 7 0 5 30:20 21
06.Младост 12 6 1 5 37:21 19
07.ЧСК 12 5 4 3 21:22 19
08.Гранич.(О) 12 6 0 6 24:26 18
09.Фрушкогор. 12 5 0 7 27:25 15
10.Рудар 12 4 1 7 19:34 13
11.Јединство 12 3 2 7 8:25 11
12.Хајдук 12 3 1 8 15:24 10
13.Гранич.(Г) 12 1 1 10 12:48 4
14.ПСК 12 0 0 12 8:59 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ин ђи ја:Железничар–Слога
(В) 1:2; Ма чван ска Ми тро ви
ца: Подриње – Љуково 4:3;
По пин ци: Напредак – Сремац
(До) 3:1; Вој ка: Сремац (В) –
Раднички (И)3:1;Деч:Сремац
(Дч) – Фрушкогорац одложено;
Бе шка: Хајдук – Партизан 1:1;
Го лу бин ци:Јадран–Борац(М)
4:1;Кле нак:Борац(К)–Словен
1:8.

01.Словен 13 11 2 0 37:7 35
02.Железнич. 13 9 2 2 35:11 29
03.Јадран 13 8 3 2 34:16 27
04.Хајдук 13 8 2 3 26:15 26
05.Слога(В) 13 7 2 4 22:15 23
06.Подриње 13 5 3 5 26:23 18
07.Партизан 13 5 2 6 19:19 17
08.Напредак 13 5 2 6 24:25 17
09.Срем.(Дч) 12 5 1 6 17:16 16
10.Борац(М) 13 5 1 7 17:26 16
11.Срем.(В) 13 5 1 7 21:32 16
12.Фрушкогор. 12 4 3 5 20:21 15
13.Љуково 13 2 5 6 12:21 11
14.Радн.(И) 13 3 2 8 17:30 11
15.Срем.(До) 13 2 2 9 15:29 8
16.Борац(К) 13 2 1 10 20:56 7

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ве тер ник:Ветерник–Будућ
ност 2:0;Но виСад: РФК Н.С.
1921 – Подунавац 1:0; Ер де
вик: Слога (Е) – Раднички (Ш)
2:1; Но ва Па зо ва: Раднички
(НП) – Хајдук 1:2; Бе о чин:
Цемент – Слобода 0:1; Бач ки
Ја рак: Младост – Јединство
3:1;Но виСад:Индекс–Слога
(Т) 2:0; Пе ћин ци: Доњи Срем
2015–Дунавсубилиодиграли
унедељу.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

РЕПУБЛИКАСРБИЈА–АПВОЈВОДИНА
ОПШТИНАПЕЋИНЦИ–ОПШТИНСКАУПРАВА

Одељењезаурбанизамиимовинскоправнепослове
Наосновучланa63.Законаопланирањуиизградњи

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11,
121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 145/14
83/2018,31/2019,37/2019др.закони9/2020)ичлана88.
став2.Правилникаосадржини,начинуипоступкуизра
дедокуменатапросторногиурбанистичкогпланирања
(“Сл.гласникРС“,бр.32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА

СА УР БА НИ СТИЧ КОАР ХИ ТЕК ТОН СКОМ РАЗ РА ДОМ 
ЛО КА ЦИ ЈЕ ЗА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈУ И ДО ГРАД ЊУ
СКЛА ДИ ШНОДИ СТРИ БУ ТИВ НОГ КОМ ПЛЕК СА У 

ШИ МА НОВ ЦИ МА НА КА ТА СТАР СКИМ
ПАР ЦЕ ЛА МА БРОЈ: 1750/26 И 1750/38

К.О. ШИ МА НОВ ЦИ ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

1.НаЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУИЗЛАЖЕСЕУрбанистички
пројекат са урбанистичкоархитектонском разрадом
локације за реконструкцију и доградњу складишноди
стрибутивног комплекса у Шимановцима на катастар
скимпарцеламаброј:1750/26и1750/38К.О.Шимановци
општина Пећинци, који је израђен од стране  ЈП ЗА
ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА ``УРБАНИЗАМ`` Сремска
Митровица,КраљаПетраIбр.5.

2. Инвеститор израде Урбанистичког пројекта је
``ДОМИНГ``ДООШимановциул.Голубиначкабб.

3.Позивајусесвазаинтересованаправнаифизичкалица
даизвршеувидуУрбанистичкипројекат,каоидаутоку
трајања  јавнепрезентациједоставесвојепримедбеи
сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам и
имовинскоправнепословеОпштинскеуправеопштине
Пећинци,ПећинциУл.СлободанаБајићабр.5.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити
одржана од 10. до 17. новембра 2021.године,  сваког
радногданаод9до14часова.Местоодржавањајавне
презентацијесупросторијеОпштинскеуправеопштине
Пећинци, соба број 7., у Пећинцима, ул. Слободана
Бајићабр.5.

5.Лицеовлашћенозадавањеобавештењаосадржајујав
непрезентацијејеДраганаКотуровић.Подручјеобухва
ћеноУрбанистичкимпројектомналазисеуК.О.Шима
новци, обухвата кп.бр.1750/26 и 1750/38, укупне повр
шине22.115,00m2.



36 10. NOVEMBAR 2021.  M NOVINE СПОРТ

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

„Де ша ва се“
Након пораза Црвене Звезде од

данског Митјиланда у Београду,
некидебилсасевернетрибине је

зафрљачио стаклену флашу, гађајући
судијекојесуулазилеутунел.Пројектил
који би комотно могао да убије некога,
звекнуо је у главу несрећног Федерика
Панонћинија, помоћног тренераЦрвене
Звезде.
ТренерДејанСтанковићнијесенашао

пред новинарима те вечери, вероватно
затоштонијезнаоштапаметнодакаже
гледе пораза своје екипе и срамотног
инцидентанаконмеча.
Требало му је неколико дана да се

саставипаданаконференцијизаштам
пу, између осталог, прокоментарише и
страдање свог помоћника, који је завр
шио у болници са напрслом лобањом.
„Добро је он, стоички је поднео све.
Дешавасе,нијетребало,алиседешава“
–рекаојеСтанковић.
Дешаваседападнекиша,каошто је

тевечерилилакаоизкаблаинатопила
терендотемередајескоробилонеиз
водљивоигратисмисленфудбал.Деша
ва се и да Станковић катастрофално
припреми екипу за оба меча против
Данаца, који реално, нису башвешти с
лоптом, али су и поред тога изгазили
свогпротивникаикодкућеиугостима.
Дешава се и да судија не зна баш свој
посао,паподелинеколикожутихЗвезди
нимиграчима на самомпочетку и тиме
директноутиченадаљитокмеча.Деша
васеидаштопер једнеекипенаправи
фаул као задњи играч и остави своје
колегенацедилууследећих80минута.
Деси се некад да везни играч упорно
вучелоптукрозбарунасрединитерена,
штонебисмеодарадијерћеизгубити
лопту и дати шансу противнику. То би
бареммораоДекидазна,поученогром
нимискуствомусвојојбогатој каријери,
падамутонекакоутувиуглаву.Дешава
сеидапромашишшансузаизједначење
насамомкрајумеча,атимеимогућност
даоверишевропскопролеће.
Алиједнастварнесмедаседешава,

а то једаљудеизвлачимо у амбулант
ним колима са стадиона. Станковићева
изјавајескандалознаијезива.Човекса
којимдиректносарађујеикојимује,како
сам каже, близак пријатељ,могао је да
погине те вечери. А све што је Дејан
Станковићимаопаметнодакаже,стало
јеутедверечинакрајуњеговогизлага
ња–„дешавасе“.
Људи попут Звездиног тренера би

морали да буду свесни позиције у којој
сеналазеичињеницедасвојимречима
иделомдајупримердругима.Уместода
јежестокоосудиоовајчиннекогдебилка
са трибина, он је ту ствар максимално

релативизоваоипонеосекаода јесве
тонормално.Колико год тобило тужна
истина,ипакбисвитребалидарадена
томедаоваквестваринебудунормал
не.
ТужнојевидетидасеЗвездинкапитен

труди да заташка инцидент тако што
трчи кодфоторепортераи сугеришеим
данесликајукрвавуглавусвогтренера.
Дасмоиоленормалнодруштво,такрва
ваглавабибиланасвимнасловницама.
Уместо тога, услед бојазни да би бео
градскиклубмогаобитикажњензбогове
глупости, свимедији су здушноприхва
тилиигрурелативизовањаовогдогађаја.
У неким медијима се ишло и толико
далекодасууизвештајусаСтанковиће
веконференцијеизбацилипитањенови
наравезанозасвињаријунаконмеча.
Онавијачимавишенетребатрошити

речи. Људи који раде овакве ствари и
нисунавијачи.Тоћеприметитисвакоко
оденастадион.Постојигомилакримоса
инаркоманакојицеомечиспратеокре
нутилеђимакатерену,јерихвишезани
маштаседешаванатрибини.Овајшто
јебациофлашунијебио једини,нарав
но. Бацало се до те мере да гостујући
играчинисусмелидакренукатунелу.
Најтужнијеуцелојовојпричијештосу

оваквестварипосталесвакодневница,а
људивећогуглалинато.Иниконишта
непредузимадасестварипромене,па
даконачнољудимогудаодунастадион
безбригедаћезавршитинаургентном.
АнесретниИталијан?Кажудаједобро

идајепуштеннакућнолечење.Кадаму
доктори дозволе, моћи ће да седне у
авионидаодеуИталијудасеопорави.
Ако је иоле паметан, узеће карту у јед
номправцу.

Де јан Стан ко вић
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СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО
У ГИ РЕ ВО ЈУ

Сре бр на
ме да ља за
Љу би цу Ште тић 
МеђународнаасоцијацијаIUKL(In

ternational Union of Kettlebell Lifting)
организовалајеуБудимпешти,од21.
до24.октобра,Светскопрвенствоу
кетлбеллифтингу(kettlebell lifting),а
у конкуренцији преко 400 такмича
раиз25земаља,била јеиЉубица
Штетић,чланицаклубаГиревоjспорт
Пећинци, која је у дисциплини лонг
сајкл (long cycle) 2 x 12 килограма
освојиласребрнумедаљу.
УоквируСветскогпрвенстваорга

низован јесеминарзамеђународне
судије,који јепохађаоМилинкоМи
тровић, председникСпортског удру
жења„Гиревоjспорт“,Пећинци.

Митровић је нагласио значај уче
шћапећиначкихтакмичаранавели
ким међународним такмичењима,
какозасамоусавршавањетакмича
ра,такоизапопуларизацијугиревој
спортанаовимпросторима.
–Уједно,путемспортаповезујемо

сесаљудимаширомсветаинатај
начинпромовишемо,несамогиревој
спорт,већинашуопштину,чемусва
какоузначајнојмеридоприносеова
козначајниспортскиуспесикакавје
остварилаЉубицаШтетић–рекаоје
Митровићизахвалиосенаподршци
Спортском савезу „Развој спортова“
ипећиначкојлокалнојсамоуправи.
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ПРИ ЈЕМ У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ 

Злат ни ми тро вач ки ку гла ши

Свечани пријем златних куглаша
из Сремске Митровице уприличен
јеуГрадскојкућиповодомосвајања
првогместа наСветскомпрвенству,
којејеовегодинеодржаноуПољској.
Репрезентацијанашеземљеизасе
бе је оставила на табели екипуНе
мачке и Хрватске. Чак шести пут је
Србија на том такмичењу у самом
врху. Сремскомитровачке куглаше у
Градској кући дочекали су начелник
Градске управе за културу и спорт
Васиљ Шево и генерални секретар
СпортскогсавезаградаНемањаЦр
нић.
–Успелисмоиоборитисветскире

кордза128чуњева,штосматрамда
ћетешкодасепремаши.Драгомије
дасмобашнасдвојицапредставили
нашуземљу,асамимтимиград.По
казалисмодасмоусветунајбољи,
рекаојеИгорКовачић,једаноддво

јиценашихсуграђана,члановазлат
нерепрезентације.
Бојан Кличарић каже да је то ве

ликиуспех,аовомујепрвосветско
злато.Изузетнојепоносаннато.Ку
глањем се бави 13 година, а након
освојенезлатнемедаљекажећена
стојатидасеодржиконтинуитетдо
брихрезултата.
– Моји утисци после овог првен

ства су невероватни и изванредни.
Добио сам прилику да са момцима
сакојимасамвећујуниорскојкатего
ријииграоиосвајаомедаље,садапо
првипутучествујемнатаковеликом
такмичењу.Частмијебитиутаквом
саставуукомсусвибилинаврхун
ском нивоу и на висини задатка. То
јеконкуренцијазахтевала,аморали
смо бити најбољи међу најбољима.
Многииграчисуоборилиисвојелич
нерекорде,потврдиојеКличарић.

Начелник ресорне управе је том
приликомрекаодаћеГрадиновча
носапо50.000динаранаградитипр
ваке.
– Мало ко у нашем граду зна да

имамодвасветскашампиона,члана
наше репрезентације. Они су своје
прве такмичарске коракенаправили
башусвомграду,унашојХали„Пин
ки“. Куглање јесте помало запоста
вљено,алирадићесенаафирмаци
ји,рекаојеВасиљШево.
Четирипутазаредомосвајатизла

тонасветскомнивоу,заједнурепре
зентацијујевеликаствар.Последња
двапрвенствасубилаприликадасе
куглашкавелесила, односноНемци,
надиграју.Садајекуглашкавелесила
управоуСрбији,а зањуиграјудва
Сремца која су препозната као вр
хунскиталенти,башуградунаСави.

А. Плав шић

Игор Ко ва чић и Бо јан Кли ча рић

Са пријема у Градској кући
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ОВАН:Улажетевелики
напор да остварите
позитивне резултате у
свом пословном изра

жавању,али постоји след догађаја
који ремети вашепланове.Важно
једасеправилноорганизујетеида
испоштујете све задате рокове.
Склонистечестимпроменамасвог
емотивнограсположења,немараз
логадагубитенадуилидасеуда
љаватеодпартнера.

БИК: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурно приликом

испуњавањаразнихдоговоракоје
имате са сарадницима. Реално
заснивате све своје одлуке и
нема разлога да неко утиче на
вашу професионалну несигур
ност.Уодносусапартнером,нема
потребе да упорно понављате
ситуацијекојенедоносежељени
ефекат.

БЛИ ЗАН ЦИ: У складу
са приоритетима које
сте поставили имате
својувизијуинежели

те да прихватите компромисна
решења која вам предлажу одре
ђенисарадници.Немојтедозволи
тиданекоотежававашпословни
или друштвени положај. Искуство
вас опомиње да направите емо
тивну дистанцу у односу на једну
особуинанекесумњивеситуаци
је.

РАК: Изненадне про
мененапословнојсце
ни,делују каододатни
психолошкипритисаки

захтевају да имате добру концен
трацију како бисте се на време
прилагођавалиуодносунаочеки
вања.Вашаличнасрећапроисти
че из унутрашње потребе, да се
све лепе мисли и топла осећања
увек деле или размењују са бли
скомособом.

ЛАВ:Потрудитеседа
успешно спроведете
свесвојеидејеипла
новеудело.Важно је

да поред себе имате особу од
поверења и тим проверених
сарадниказакојевасвезујузајед
нички интереси. У љубавном
односу,немојте узалудно покуша
вати да промените партнерово
понашање или да мењате ток
ствари које не зависе од ваше
воље.

ДЕ ВИ ЦА: Истовреме
но сте ангажовани на
више поља и савесно
испуњавате свој део

обавезаилинекезваничнедогово
ре које имате са сарадницима.
Наставите са озбиљним процена
ма и промишљањем у вези неких
новчаних понуда,немојте дозволи
тиданекоодлучујеувашеимео
заједничким интересима. Партнер
у вама подстиче сумњичавости и
бројнапитањанакојанедобијате
задовољавајуће одговоре. Важно
је да више подстичете позитивно
расположење.

ВА ГА: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашу мотивацију и на
професионалну орјен

тацију.Садаиматедобрувољуда
се ангажујете на неким задацима
којеможетедарешаватеудогово
русасарадницима.Нетребадасе
оптерећујете са неким новчаним
питањима,јер ускоро ћете решити
и те дилеме. Допадају вам се
поступци које чини партнер и то
вас наводи да промените своје
одлуке.Пративасљубавнаинспи
рација.

ШКОР ПИ ОН: Ослања
тесенасвојепрегова
рачке манире, јер да
без добре припреме,

планаилипроцененеманизајед
ничкогпословногуспеха.Потребно
је да се усаглашавате са својим
сарадницима око уважавања раз
личитихинтереса,какобисвиоко
васосетилиморалнуиматеријал
нусатисфакцију.Пажњаиразуме
вање које добијате у кругу своје
породицеделујуврлоподстицајно.

СТРЕ ЛАЦ: Изненадни
пословни обрти делују
збуњујуће на вас, али
крајем наредне неде

љећесесвестабилизовати.Ваша
креативностћедоћидоизражајаи
вратити вас на сам врх у вашем
пословању. Слободно можете да
инсистиратенасвојимидејама,јер
иматеврлопоузданепоказатељео
успеху.Уемотивномзаносуспрем
ни сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.

ЈА РАЦ:Потребноједа
се растеретите од
додатних обавеза,али
нематедовољноенер

гиједасеангажујетенавишестра
на истовремено. У достојанстве
номстилуибезсувишнихпитања
прихвататесвесугестијеилиречи
критике које вам упућују блиски
сарадници.Желелибистедауспо
ставитебољуконтролунадновим
догађајимауљубавномживоту.

ВО ДО ЛИ ЈА: Налазите
се за велики корак
испреддругих,јер уме
тедапредвидитенечи

ју реакцију или одговор у послов
нимпреговорима.Јасновам једа
савременији приступ заједничким
темама или интересима доноси
дугорочнији успех. Постављате
сувише строге критеријуме пред
вољену особу,али вас подстицај
уме и да делује благотворно на
вишеначина.

РИ БЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети

нечију реакцију. Боље је да се
држите проверених правила и да
избегавате ризик. Одложите неке
обавезе док не добијете боље
услове. Обрадоваће вас поступак
блискихпријатеља.Налазитесеу
фази емотивног узлета, тако да
односсапартнеромдоживљавате
каоостварењесвојихснова.

VREMEPLOV
10. но вем бар

1796. Умрла руска царица
Катарина IIАлексејевна,Ката
ринаВелика.
1991.УВуковарупочелеулич
не борбе припадника Југосло
венскенароднеармијеихрват
ских полицијских снага. Једи
ницеЈНАосвојилеВуковар18.
новембра.

11. но вем бар
1821.РођенјеФјодорМихајло
вичДостојевски.
1918. Капитулацијом Немачке
завршенјеПрвисветскирату
којем је учествовало36држа
ва. Живот је изгубилo око 10
милионаљуди.

12. но вем бар
1933. Националсоцијалистич
ка радничка партија Адолфа
Хитлера добила је изборе и
преузелавластуНемачкој.
1955. Умро је хрватски песник
ТинУјевић.

13. но вем бар
1813. У Његушима рођен
Петар II Петровић Његош,
црногорски владика, филозоф
и државник, велики епски
песник, аутор славног драм
скоепског дела „Горски вије
нац”. Као државник поставио
темеље модерне црногорске
државе, установио извршну
власт и Сенат, организовао
судове,увеопорезе.Зањегове
владавине основана прва
штампарија у Цетињу 1834. и
подигнутапрвашкола.

14. но вем бар
1918.ТомашМасарикизабран
запрвогпредседникаЧехосло
вачке.
2001. Пет државанаследница
СФРЈ постигле договор о
почетку припрема за расподе
лу74,5милионадолараузла
тукаопрвератеукупнезостав
штине од око две милијарде
долара.

15. но вем бар
1492. Шпански морепловац
Кристофер Колумбо направио
првубелешкуоупотребидува
намеђуамеричкимИндијанци
ма.
1577. Енглески гусар и адми
рал Френсис Дрејк кренуо на
пут око света. После трогоди
шњег успешног путовања
постао први Енглез који је
опловиоЗемљу.Токомпутова
ња обишао обале Африке и
Америке, нападајући и пљач
кајућишпанскебродове.

16. но вем бар
1095. На црквеном сабору у
Клермону, у Француској, папа
Урбан II позвао црквене вели
кодостојникеисветовневлада
ре на верски рат против тур
ског племена Селџука, које је
заузело Свету земљу у Пале
стини. Тиме почела епоха
крсташкихратова.
1960.Умроамеричкифилмски
глумацКларкГејбл.

HOROSKOP

Сре да, 10. но вем бар
(28. ок то бар)

СветимученикТерентије;Свети
АрсенијеСремац,Архиеп.срп
ски

Че твр так, 11. но вем бар
(29. ок то бар)

Св.АврамијеЗатворник;Св.
препмуч.АнастасијаРимљанка

Пе так, 12. но вем бар
(30. ок то бар)

Св.КраљМилутин,Преп.Теок
тистиЈелена;СвВарнава
ХвостанскиИсповедник

Су бо та, 13. но вем бар
(31. ок то бар)

СветиапостолиСтахије,Ампли
је,Урванидругисњима

Не де ља, 14. (1) но вем бар 
СветиКозмаиДамјан–Враче
ви
По не де љак, 15. (2) но вем бар 
СветимученициАкиндин,Пига
сијеидругисњима

Уто рак, 16. (3) но вем бар 
ОбнављањехрамаСветогвели
комученикаГеоргија–Ђурђиц

Crkveni
kalendar

• Кад умреш, ти не знаш 
да си умро и ни је ти 
те шко. Те шко је дру ги ма. 
Исто је и кад си глуп.
• Не ке спа ја да љи на, 
не ке раз два ја бли зи на. 
Ни је до ки ло ме та ра, до 
љу ди је.

Кар фи ол
са со сом
од јо гур та
и ка ри ја

По треб но: Једанкарфиол,300
400 гр јогурта, 3 меле  кашичице
карија,12ченабелоглука,со.

На чин при пре ме: Карфиол
изрезатинамалецветићеипрели
ти га водом коју смо прокували и
мало посолили (око 1л воде) и
куватиоко5минута.Затимоцеди
тиипуститидасетечностисцеди.
Белилукиспресоватиилипрогње
чити и додати га у јогурт. Затим
додати со и кари и све заједно
измешати жицом за мућење да
смесапостанеглаткаиуједначена.
Прелитипрекокарфиола.
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РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА, ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НУ ЗА ШТИ ТУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

ГрадскауправазасоцијалнузаштитуизаштитуживотнесрединеГрадаСремскаМитровицанаосновучлана10.
Законаопроцениутицајанаживотнусредину(“СлужбенигласникРС”број135/04и36/09)објављује,

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БИ
ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Обавештавасејавностдајеносилацпројекта,“Eko ti
re” d.o.o. Be o grad, са седиштем у Београду, општина
Земун,СавеМихићабр.4,поднеозахтевзаодлучивање
опотребипроценеутицајанаживотнусредину,Пројекта:
„Постројење за привремено складиштење неопасног
отпада“,накатастарскојпарцелибр.2239/5К.О.Сремска
МитровицанатериторијиГрадаСремскаМитровица.
Увидуподаткеидокументацијуиззахтеваносиоцапро
јекта,можесеизвршитиупросторијамаГрадскеуправе
за социјалну заштиту и заштиту животне средине , у
СремскојМитровици,КраљаПетраIбр.5,(канц.бр.4)у

периоду од 12.11.2021. године до 23.11.2021.године, у
временуод10до14часова.
Сви заинтересовани могу у року од 10 дана од дана

објављивањаовогобавештењадоставитисвојемишље
њеуписанојформиГрадскојуправизасоцијалнузашти
туизаштитуживотнесредине,ГрадаСремскаМитрови
ца,СветогДимитријаброј13.
Овајорганћеурокуод15данаодданаистекарокаиз

става3.овогобавештењадонетиодлукуотомедалије
за предложени пројекат потребна процена утицаја на
животнусредину.

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУ РАЛ НИ РАЗ ВОЈ: Уна пре ђе ње одр жи во сти  ма лих про из во ђа ча Сре ма 

„Срем ска кор па“ као
сво је вр сни град ски су ве нир
Рурални центар „Сова“ у

сарадњи са Агенцијом са
руралниразвојГрадаСремска
Митровица5.новембрауЕтно
здању „Змај од Ноћаја“, орга
низовао је округли сто са
малим произвођачима тради
ционалнихпроизводасатери
торије Сремске Митровице
окупљених око „Корпе срем
скихтрадиционалнихпроизво
да“. Радионица  се одржала
каоактивностуоквирупројек
та „Унапређење одрживости
малих произвођачаСрема на
регионалном тржишту кроз
Сремску корпу традиционал
них производа“ којефинанси
раМинистарствопољопривре
дешумарстваиводопривреде.
На радионици je предста

вљен начин функционисања
„Сремскекорпе“,којајенаста
лапрекоУНДПпројектакаои
потребe да се прошири на
новемалепроизвођаче.Пред
стављенајемогућностпромо
цијеимаркетингапрекосајта,
промоција путеммедија, уче
шћенабројнимманифестаци
јама које организује Градили
некоодпартнера.Најављено
је унапређење сајта па су
позвани произвођачи да
доставепоновнеподаткеида
позову потенцијалне заинте
ресованестранедасепридру
же.
Марко Цвијановић, коорди

натор пројекта и председник

РЦ „Сова“, истакао је да је
потребаокупљањамалихпро
извођача вишеструка, пре
свега у  заједничком наступу
на регионалном тржишту,
затим међусобној промоцији
путемсајтаиетно објеката,
унапређењу услуге,  и квали
тетапроизводаумрежавањеи
дистрибуција производа
малихпроизвођачауобјекти
макојипружају традиционал
нухрануипиће,анепродаја
индустријски производа као
етно. Основни циљ „Корпе“

поредтогадасекаокоорпо
ративни поклон поклањају
производи малих произвођа
ча,јестењиховоумрежавање,
довођењеизадржавањатури
станаподручјуградаСремска
Митровица.
ДушицаПавловић, дирек

торицаАгенције зарурални
развој града Сремска
Митровица,нагласила једа
„Сремска корпа традицио
налнихпроизвода“предста
вља својеврсни градски
сувенир,да јој јециљпове

зивање свих локалних про
извођача прехрамбених,
пољопривредних производа
али и производа старих
заната. „Корпа“ ће имати
своје место у оквиру Тури
стичког инфо  центра, чије
се отварање очекује око
Нове године и служиће као
протоколарни поклон, чију
садржину наручиоци сами
могудабирају,асветокао
крајњи исход има развој и
јачање локалне руралне
економије.


