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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

Spremni za prvi sneg

SMOTRA MEHANIZACIJE ZIMSKE SLU@BE
U SREMSKOJ MITROVICI

Otkriven 
spomenik 
kraqici 
Mariji 
Kara|or|evi}
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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
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Да ли је мо гу ће
пре кре чи ти му ра ле

Априла ове године, сарајевски
Авазјавиоједаје„уСремској
Митровициуништенмуралса

ликовима ратних злочинаца Ратка
Младића и Радована Караџића”.
Аваз је,узредакцијскуопрему,пре
неовестсасајтаМој Град Срем ска 
Ми тро ви ца. Преносећи ово као
добрувест,Авазразочаранододаје:
„Ипак су коментари испод слике на
којојјеприказануништенмуралдва
ратна злочинца језиви коментари,
који осликавају једно болесно дру
штвоопијенонационализмомидру
штвокојеславиратнезлочинце.”Ни
митровачкисајт,нибошњачкитабло
иднисуиспратили„догађај”докраја,
инисујавилидајеневештоослика
ни мурал на тзв. Анкициној кући
поправљен, па Младић и Караџић
опет поздрављају намернике код
овогкружногтока.
МноговећумедијскубукууСрбији

ирегиону,којајестворилапредиван
привид да нема ни епидемије, ни
звецкања оружјем, ни гасне кризе,
изазвали су јуриши шачице „грађа
ниста”нанештоуспешнијеосликани
ликРаткаМладићанаједнојфасади
у београдској Његошевој улици и
одбрану истог од не већег броја
„десничара”.Муралјеодпролећадо
јесенибионеприметанкаоихиља
дедругихуБеограду,сведокЗапад
није уплатио средства да Аида
Ћоровић купи довољно јаја и из
непосреднеблизине гађалицеРат
каМладића.
Преко регионалних медија на

Србијусесручила,уобимуелемен
тарне непогоде, бујица оптужби за
неговање култа ратног злочина и
геноцида, па су се на друштвеним
мрежамаипорталимачакиВучиће
ви декларисани политички против
нициоглашавалиусмислу„достаје
више,радитеуњеговукорист”.

„Грађанистичка”Србија,којанасу
прот„патриотској”приличноверујеу
западњачкуправичност,радотврди
да су Алија Изетбеговић и Фрањо
Туђманимали„срећу”дапобегнуна
онајсветпрепроцесуирањакојеби
неминовно уследило да нису оти
шли. Пре ће, међутим, бити да је
ЗападимаосрећудалидериБошња
каиХрватабудупобеђениболешћу,

јер биморао да уложимного више
„судске” креативности да би их
поштедеоосуда.
Зашто је потребно да Срби и

Србија буду кривци за изазивање
рата и злочине у рату? Зато што
само невиност Бошњака, Хрвата и
Шиптара с једне стране и кривица
Срба с друге обезбеђује алиби за
бомбардовање Србије. То је јасно

чак и „задругарској” публици, при
чему не алудирамо нањену памет,
којупоштујемо,већнањенекултур
не приоритете. Веома много Срба
морадабудеосуђенонавеомамно
го година затвора да би се покрио
геноцидни злочин НАТО пакта над
Србијом. (Намерно не кажемо „и
Црном Гором”, јер је братска држа
ва, схвативши своју улогу колате
ралнештете,свеопростилаНАТО
у .)Најмање једанпројекат геноци
да, сребренички, морао је да буде
реализован,дабислужиосврсидок
се на косовском и приједорском
„геноциду”јошнепоради.
Са таквом свешћу Срба о запад

њачком манипулисању историјом
распадаЈугославијеиратовапокре
нутих распадом, ниједна власт у
Србијинеможепрекречитимурале
у славуМладићу, Караџићу, Тепићу
илижртвамабомбардовања,адато
не плати разочарањем бирача и
успономстранакасаконтроверзним
програмима.Лакојепрекречитилик
на фасади, прекречити га у свести
човека, то јеђаволскитежакпосао,
мождаинемогућ.БардокЗападне
уравнотежиодговорностзазлочине
итимепокренепроцесепомирења.

Запад још ниједном није одао
почастсрпскимжртвамабрату
начкихисребреничкихселана

почеткуратауБиХ,иакосезнадаје
то страдање претходило злочину
надзаробљеницимаизСребренице.
Западјесведаљедавидикаозло
чин прогон двеста хиљадаСрба из
Хрватскеињиховомитраљирањена
избегличкомпуту.Напротив,Западу
БиХ намеће још и закон о забрани
негирањагеноцида,когаСрбидожи
вљавају као присилно стављање
повезапрекоочију.А тоихподсве
сно веома узнемири, из познатих
историјскихразлога.
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Са све шћу Ср ба о за пад
њач ком ма ни пу ли са њу 
исто ри јом рас па да Ју го
сла ви је и ра то ва по кре
ну тих рас па дом, ни јед на 
власт у Ср би ји не мо же 
пре кре чи ти му ра ле у сла
ву Мла ди ћу, Ка ра џи ћу, 
Те пи ћу или жр тва ма бом
бар до ва ња а да то не 
пла ти раз о ча ре њем би ра
ча и успо ном стра на ка са 
кон тра верз ним про гра
ми ма. Ла ко је пре кре чи ти 
лик на фа са ди, пре кре чи
ти га у све сти чо ве ка то 
је ђа вол ски те жак по сао, 
мо жда и не мо гућ

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СМО ТРА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗИМ СКЕ СЛУ ЖБЕ 

Спрем ни за први снег

Светлана Миловановић, градоначел
ница Сремске Митровице, у петак, 12.
новембраизвршилајесмотрумеханиза
цијеЗимскеслужбеу „Хидрограђевина
ру“ и том приликом је констатовано да
снегнећеизненадитипутаре.
–Спремнисмозапредстојећузимску

сезону. Према најавама које пратимо,
Хидрометеоролошког завода Србије,
наступахладанпериодсаснегомвећза
15ак дана. Када је у питању Сремска
Митровица,све јеуреду.Новемехани
зације нема, прошлогодишња је сасвим
довољна, соли и ризле такође има
довољно, тако да можемо бити задо

вољни,реклајеСветланаМиловановић.
За Зимску службу из градског буџета

опредељенојеукупно45милионадина
ра. Механизацију чине осам ножева,
шест камиона и две радне машине са
ножевима,анадвакамионасуимехани
зми за расипање солии ризле. Такође,
располажуисадваутоваривача,једним
булдожеромичетирипутарскавозила.
КакојерекаоМирославКесер,дирек

торЈП„Сирмијумпут“,спремноседоче
кујезимскасезона.
–Одржавамо200километарапутева

каоисвакегодине.Мислимдаспремно
дочекујемозимскусезону,такодаћесве

бити у најбољемреду.Располажемоса
довољно агрегата, имамо око 200 тона
ризле и око 350 тона соли, рекао је
Кесер.
УскладусаЗакономопутевима,зим

ско одржавање саобраћајница траје од
1.новембратекућедо1.априланаредне
године. Саобраћајнице на територији
грададелесенадржавнепутевекојису
у надлежности ЈП „Путеви Србије“ и
градске саобраћајнице подељене у пет
категорија,којесуунадлежностиЈавног
предузећа„Сирмијумпут“.Зафункциони
сањеграда,приоритетсупутевипрвеи
другекатегорије. Б. Т.

Све тла на Ми ло ва но вић из вр ши ла смо тру ме ха ни за ци је Зим ске слу жбе

МАН ЂЕ ЛОС

У спо мен на Пин ки ја
Поводом101годинеодрођењанарод

ногхеројаБошкаПалковљевићаПинкија
унедељу,14.новембранаспоменпло
чу нањеговој родној кући уМанђелосу
положени су венци.УимеГрадаСрем
скаМитровица венце су положили гра
доначелница Светлана Миловановић,
њензаменикПетарСамарџићиЗденка
Госпавић у имеОсновнешколе „Бошко
ПалковљевићПинки“.
Градоначелница СветланаМиловано

вић је рекала да локална самоуправа
нијеодусталаодреновирањароднекуће
народногхероја.
–Одидеједасереновиракућанарод

ног хероја, нисмо одустали.Планирамо
да је реновирамо и направимо спомен
собу,узнаксећањанесамонаБошка
ПалковљевићаПинкија,каопалогборца,
негонасвеонекојисуоставилитрагаи
своје животе за ослобођење у Другом
светскомрату,рекла јеСветланаМило
вановић.
Бошко Палковљевић Пинки (1920 —

1942) је био борац Фрушкогорског пар
тизанског одреда, учесник Народноо

слободилачке борбе и народни херој
Југославије. У Манђелосу је подигнут
споменикнакојемсупостављенеброн
занеплакетесаликовимадвојиценарод
них хероја рођених у овом селу, Бошка
Палковљевића Пинкија и Саве Согића.

Такође,Пинкијевоимејеуписанонаспо
менплочисаименима26палихбораца
и180жртавафашистичкогтерора,којаје
постављенаназградиМеснезаједницеу
Манђелосу.

Б. Т.

По ла га ње ве на ца
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БЕЗ БЕД НО СТ У НОЋ НИМ УСЛО ВИ МА ЦИЉ АК ЦИ ЈЕ „УМ НА ДРУМ“

Пе ша ци и би ци кли сти
по себ но угро же ни
Агенција забезбедност саобраћаја

РепубликеСрбијеуоквирукампање
„Активности у ноћним условима
видљивости“ у 20 градова спроводи
акцију повећања безбедности и
видљивости пешака и бициклиста у
ноћнимусловима,подназивом„Умна
друм“.УСремскојМитровицисуакци
јуподржалиСаветзабезбедностсао
браћајаГрадаиКанцеларијазамла
де. У петак, 12. новембра на две
локације, на Каменитој ћуприји код
НИСовебензинскепумпеикод„Ли
дла“, промотери су указивали пеша
цима и бициклистима на опасности
учествовања у саобраћају без аде
кватногосветљења.
Промотере у акцији у оквиру ове

кампањеобишао јеМирославЈокић,
начелникГрадскеуправе заопштеи
заједничке послове и имовину, са
представникомСаветазабезбедност
саобраћаја Града СремскаМитрови
ца,инспекторомМилошемМаџићем
исарадницима.
–ЦиљовихактивностиуСремској

Митровици једаедукујемоидаука
жемо на велики број саобраћајних
незгода, које се дешавају приликом
управљања моторним возилима у
ноћним условима. Нарочито у овим
јесењим и зимским месецима када
мракпадавећпосле17сати.Агенци
јазабезбедностсаобраћајаделиеду
кативниматеријалисветлоснусигна
лизацију која треба да додатно да
заштитибициклистеприликомкрета
њауоваквимусловима.Саветзабез
бедност саобраћаја Града Сремска
Митровицаиупретходним годинама
јеспроводиосличнеактивности.Пре

ма подацима Саобраћајне полиције,
проблем су бициклисти и пешаци и
онисувеомаугрожени.ГрадСремска
Митровицајеулагаоиуинфраструк
туру каошто је јавнарасвета која је
умногоме допринела да саобраћајна
сигнализацијаизнаковибудувидљи
ви,асамимтимиучеснициусаобра

ћајубезбеднији.Саобраћајнаполици
јаредовноспроводиконтролеуноћ
нимусловима,мерењебрзине,алко
тестирањеитодоприносидаостали
учеснициусаобраћајубудубезбедни
ји. Овој акцији су се придружили
волонтериКанцеларијезамладе,који
ће каснијемеђувршњацимаутицати
на свест о опасностима управљања
возилима и кретању у саобраћају у
ноћнимусловима,рекаојеМирослав
Јокић.
МладенКовач,представникАгенци

језабезбедностсаобраћаја,рекаоје
дајеАгенцијанаосновуанализесао
браћајних незгода препознала пеша
кеибициклистекаорањивекатегори
јеучесникаусаобраћајуинаоснову
тога препознала 20 локалних самоу
права у којима је ризик страдања
овихкатегоријаучесникаусаобраћа
јувећиуодносунаостале.Подељен
је едукативниматеријали поклони у
видурефлектујућихпрслука,батериј
ских лампи, светала за бицикле,
рефлектујућихбеџеваислично.Пла
нираноједасеедукативниматерија
лиделемладиманавишелокацијау
граду,углавномнаместиманакојима
семладиокупљајуувећемброју.

Б. Ту ца ко вић
Ми рол сав Јо кић Младен Ковач

Во лон те ри де ле све тла за би ци кло ве
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ОКРУГЛИ СТО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Оснаживање жена на селу
„Етно мрежа“, кровна асо

цијацијапроизвођачарукотво
рина из целеСрбије, органи
зованихузанатскаудружења
којаизрађујуаутентичнеруко
творине применом традицио
налнихтехникаусарадњиса
ГрадомСремскаМитровицаи
Агенцијом за рурални развој
је у среду, 10. новембра у
Градској кући организовала
округлистонатему„Оснаже
наудружењаженакаоносио
цилокалногразвоја“
Учеснициокруглогстоласу

билипредставнициудружења
којасебавестаримзанатима,
руралнимразвојем,пољопри
вредом, туризмом, производ
њом хране и аутентичних
локалних производа. Теме
округлог стола биле су брен
дирањеаутентичнихпроизво
даиподршказањиховупре
зентацију.
ДушицаПавловић,директо

рицаАгенцијезаруралнираз
вој града, рекла је да је циљ
оваквих округлих столова да
сеокупе свеженеса терито
рије града, пољопривредни
це,носиоцисеоскихтуристич
ких домаћинстава, предузет
нице, жене које производе
рукотворинекакобисеразго
варало о проблемима и како
би им се омогућиошто успе
шнијирад.
–Такође,наовомокруглом

столуженамаћесепонудити
приликадасепријавезапро
грамеподршке,атосуобука

занаступнадруштвениммре
жама,писањепројеката,каои
дизајналииизрадаинтернет
презентација производа,
реклајеДушицаПавловић.
Милица Терзић, представ

ница Етно мреже, рекла је
пројекат спроводе у још две
општине,тосуБелаПаланка
иСомбор.
–Одржавањеоваквихокру

глих столова веома је важно,
јер се на тај начин отвара
дијалог између удружења и
цивилног друштва, са једне
стране и власти, са друге
стране. Циљ нам је да жене
научимо да пишу  пројекте и
да се представе на друштве
ним мрежама што је јако
важно за њих, нарочито зато
што су те вештина заиста

потребнеуовимновимусло
вима након короне, рекла је
Терзић.
Реализација пројекта пред

виђанабавкуопремезаудру
жењажена,одржавањеради
оница, а завршни догађај ће
сеорганизоватиуБеограду.
Овомокругломстолупрису

ствовале су чланице митро
вачких удружења жена, које
се баве очувањем традицио
налног наслеђа кроз оспосо
бљавање и економско осна
живањеженазатржишнупро
изводњурукотворина.
Душанка Сувајџић, пред

седница Удружења жена
„Бешеновке“, једна је од уче
сница округлог стола и каже
дајевишепутајеорганизован
овакав скуп на коме су жене

могле чути корисне ствари,
нарочито када је у питању
пласманпроизвода.
– Наше удружење се бави

хеклањем, везом, правимо
старинске, традиционалне
колаче, па где год идемо, на
неку манифестацију, ми то
излажемои то је нашплани
програм.Удружењејеоснова
но2009.године.Има19актив
них жена али кад је нека
манифестација или сусрети
удружења жена буде нас
више, и до 30 жена само из
нашегсела,реклајеДушанка
Сувајџић.
СкупуСремскојМитровици

подржалајеиАгенцијеУједи
њенихнацијазароднуравно
правностиоснаживањежена.

Б. Туца ко вић

Душица Павловић Душанка СувајџићМилица Терзић

ВР ТИЋ „МА СЛА ЧАК“ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

От кла ња се квар на гре ја њу
Решавасепроблемкојије

настао на грејним инстала
цијама у објекту „Маслачак“
Предшколскеустанове„Пче
лица“, који се налази на
БулеваруКонстантинаВели
ког у Сремској Митровици,
речено је у понедељак, 15.
новембра током конферен
цијезамедије.Прошлогоди
шњи проблем са пуцањем
инсталацијајерешен,асада
се појавио нови, на чијем
отклањању раде запослени
умитровачкомпредузећуза
испоруку топлотне енергије
„Топлификација“.Осамдесет
одстопростораувртићутре
нутно има несметано греја
ње, док се преосталих два
десет одсто односе се на
просторукомборавечетири
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ПРИ ЗНА ЊЕ ГИЗ  а МИ ТРО ВАЧ КОЈ ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ

До бри ре зул та ти
у со ци јал ној за шти ти
Заизузетненапореубор

би против ковид19 панде
мије и посвећеност развоју
услуга социјалне заштите
за осетљиве групе митро
вачкојлокалнојсамоуправи
Немачка организација за
међународну сарадњу ГИЗ
и Асоцијација „Дуга” из
Шапцадоделилесузахвал
ницу. Захвалницу је потпи
сао шеф  ГИЗ  а Маркус
Мајер,аурученајеупетак,
12. новембра. Захвалница
једодељенаГрадскојупра
ви за социјалну заштиту и
заштиту животне средине,
Центру за социјални рад
„Сава“ и Тиму за имуниза
цију. Захвалницу је примио
начелникГрадскеуправеза
социјалнузаштитуизашти
туживотнесрединеДражен
Риђошић, а свечаности су
присуствовали Мирослав
Јокић, начелник Градске
управезаопштеизаједнич
ке послове и руководилац
Стручног тима за имуниза
цијунатериторијиСремске
Митровице,дрАдилЕлхаг,
в. д. директораДома здра
вља и Бранислав Вукмир,
директор Центра за соци
јалнирад„Сава“,
Дражен Риђошић, начел

никГрадскеуправезасоци
јалну заштиту и заштиту
животне средине, захвалио
се у име Града Сремска
Митровицаиресорнеупра
венаурученомпризнању.
–Санашимпријатељима

из ГИЗ  а сарађујемо већ
дугинизгодина,помоглису
нам у изради Стратегије
социјалнезаштитенатери
торији града Сремска
Митровица, која важи пет

година. У два наврата су
нам доставили маске,
топломере,алкохол,визире
ирукавицекојесмопросле
дилиДомуздравља,Општој
болници иЦентру за соци
јалнирад„Сава“.Центарза
социјалнирад„Сава“добио
је шест бицикала на елек
тричнипогонгдејеолакшан
рад геронтодомаћица,
долазак до њихових кори
сника. Такође, Школа за

основно и средње образо
вање „Радивој Поповић“
добила је опрему за своје
просторије, своје објекте
како би пружали услугу,
рекаојеРиђошић.
Насвечаностијеистакну

тодајеСремскаМитровица
градкојипланира,којиима
стратегије, локалне акцио
не планове социјалне
заштите,што јевеомабит
но. Б. Т.

Захвалница митровачкој локалној самоуправи

јаслене групе и такозвани
економскидеообјекта.
–Тешкојепронаћиквар,с

обзиром на то да се све
инсталације налазе у
земљи. Ангажовали смо
стручна лица из „Топлифи
кације“ који ће нам помоћи
дапронађемо,асамимтим
и отклонимо квар како би
грејање функционисало у
потпуности. Како бисмо
ситуацију привремено
поправили, прибавили смо
шестрадијатораираспоре
дили их у собе у којима
бораве деца, да бисмо
догрејали тај простор. Тем
пература у собама износи
22степена,реклајеБиљана
Цвијетић,директорПУ„Пче
лица“.
Надлежниувртићуобаве

стили су родитеље о ново
насталој ситуацији, затим
децуиз јасленогдела, сме
стили у просторије где не

постојипроблем.
– Истог тренутка када је

проблем настао, ми смо о
томе обавештени. Наравно
дасмосезабринулизабез
бедан боравак наше деце у
вртићу. Разговарали смо са
надлежнима и добили смо
информацију да се ради на
решавању проблема греја
ња. Савет родитеља има

разумевањаистојинарас
полагању и овој установи и
другим родитељима, како
бисмо заједно дошли до
решења, каже Тијана Цве
тинчанин, представница
Савета родитеља у вртићу
„Маслачак“.
Какобисепоправилоста

ње објекта и у потпуности
обезбедио квалитетан бора

вак деце у вртићу, у склопу
претходнопланиранерекон
струкције „Маслачка“, биће
извршенаикомплетназаме
нагрејногсистемапочетком
нареднегодине.

Алек сан дра Плав шић

ГРАД СКА УПРА ВА 
ЗА БУ џЕТ

Оба ве ште ње
Град Срем ска Ми тро ви

ца по зи ва гра ђа не да бла
го вре ме но из ми ре че твр
ту ра ту по ре за на имо ви
ну ко ја до спе ва на на пла
ту 15.11.2021. го ди не.

Уред ним из ми ри ва њем 
по ма же те се би ти ме што 
из бе га ва те об ра чун ка ма
те и при нуд ну на пла ту 
по тра жи ва ња, а Гра ду 
обез бе ђу је те сред ства за 
нор мал но функ ци о ни са
ње.

Биљана Цвијетић Тијана Цветинчанин
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ОПШТИ НА РУМА

Уру че на захвал ни ца ГИЗ  а
Румска општина и ГИЗ

(Немачка организација за
међународнусарадњу)има
јудугогодишњудобрусарад
њу,којајерезултиралареа
лизацијомнеколикопројека
та, а посебно је интензиви
рана у време ковид панде
мије. Управо зато је Алек
сандар Прица, председник
УО Асоцијације „Дуга“, уру
чио9.новембразахвалницу
Општини Рума за изузетне
напореуборбипротивковид
пандемије и посвећености
развоју услуга социјалне
заштитезаосетљивегрупе.
ЊегајеуГрадскојкућипри
мио Слађан Манчић, пред
седникОпштине.
Рума је ово признање

добилапослеозбиљнеана
лизерадатокомпандемије,
рада Кризног штаба, орга
низацијацивилногдруштва,
каоиинституција.
Дугогодишња сарадња

локалне самоуправе и ГИЗ
 а је била успешна, али је
додатно интензивирана
током пандемије корана 
вируса.
–Желим да се захвалим

посебно на помоћи током
овекризе,каданамјеонаи
била најпотребнија. Та
помоћ се у првом таласу
ковида огледала у донира
њу  заштитнеопреме, када
смо добили 5.000 заштит
них рукавица и заштитних
маски, када маски није
било.ГИЗнамједонираои
бесконтактне топломере,
визире, 500 литара дезин
фекционих средства, када
их, такође, није било. За
геронтодомаћице и негова
тељице добили смо пет
електричних бициклова –
истакаојеМанчић.
ГИЗједонираоирачунар

ску опрему, лаптоп, скене
ре... Такође, у периоду од

2016. до 2018. године са
ГИЗомсерадилонапро
јекту управљања пољопри
вреднимземљиштем.
–Захваљујемовојоргани

зацији Владе Немачке, као
и Маркусу Мајеру и Алек
сандру, који је био стална
везаизмеђунашеКанцела
рије за локални економски
развој и наших социјалних
установа са организацијом
ГИЗ–рекаојеСлађанМан
чић.
Александар Прица је

такође указао на дугогоди
шњуприсутностГИЗ  ана
територијирумскеопштине,
као инатериторији још14
локалних самоуправа у
Србији.Свих тих 15 локал
нихсамоуправасувећпот
писале продужетак зајед
ничких активности како на
раду у борби против ковид
пандемије, тако и на уна
пређењусистемасоцијалне
заштите.

–Сигурансамдаћесеи
после2023.годинеподршка
наставити, једино што ће
ови мањи програми бити
имплементирани кроз један
већи програм Агенције за
међународну сарадњу Вла
деНемачке.Румазаслужује
овузахвалницу,јерсвеана
лизе су показале да, без
обзира у како смо великим
проблемима били као једи
нице локалне самоуправа,
као земља, као остале
земље на крају крајева,
билисмоврлофлексибил
ни,врлокреативни.Румаје
показала иновативност и
креативност и могу да
кажем да су се јако добро
снашли у борби против
самепандемије,шторезул
тати и анализе говоре –
истакаојеАлександарПри
ца.
Онједодаоидабитреба

ловишедасеговориотим
примеримадобрепраксе,а

несамоонечемлошемшто
јеурађено.
 – Снимили смо 20 успе

шних прича са територије
15јединицалокалнихсамо
управа,међуњимајеирум
скаопштина.Могудакажем
да имамо много невидљи
виххероја.Нашиневидљи
вихеројијесуиуинституци
јама, али и у организација
мацивилногдруштва.Има
те сјајан Црвени крст у
Руми, сјајне волонтере и
волонтерке организације
цивилног друштва и то све
треба напоменути. Ти
волонтерииволонтеркесуу
периоду ковид пандемије,
када им није била обавеза
да изађу и да ризикују свој
живот  и живот своје поро
дице, због човекољубља
излазилиипомагалионима
којима је помоћ била
потребна – закључио  је
АлександарПрица.

С. џ.

Алек сан дар При ца и Сла ђан Ман чић

РУМА

Конкурс за 100 студентских стипендија
Јавни позив за доделу 100 студент

ских стипендија за академску 2021/22.
годину студентима са територије рум
скеопштинејерасписан15.итраједо
29. новембра. Локална самоуправа
додељује 30 стипендија студентима
прве године студија првог степена –
основне академске или основне стру
ковнестудије,55стипендијастуденти

маоддругедопоследњегодинестуди
ја првог степена – основне академске
или основне струковне студије и 15
стипендија студентима другог степена
студија–дипломскеакадемскестудије
(мастер).
Овестипендијеседодељујузадесет

месецитокомакадемскегодине,уизно
сукојијеједнакизносурепубличкесту

дентске стипендије. Стипендија се не
враћа,осимуслучајевимакојисупред
виђенидонетомодлукомостипендира
њустудената.
ПријавесеподносеКомисијизадоде

лу стипендија на писарници  Општин
ске управе уРуми, лично или поштом
наадресуОрловићеваброј5,Рума.

С. џ.
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ХРАМ СИЛА СКА СВЕ ТОГ ДУХА НА АПО СТО ЛЕ

Пот пу но обно вљен ико но стас
У цркви Силаска Светог духа на апо

столеусамомцентруРуме,завршенису
обимнирестаураторскирадовинаиконо
стасу.Радовинарестаурацијииконзерва
цији вредног иконостаса, који је осликао
познатисликарУрошПредић, трајалису
више од годину дана. За овај захтеван
посаобилајеангажованапородицаПуле
тићизСурдука,аодобрењеједаоЗавод
за заштиту споменика културе Београд,
с обзиромна тода серадио културном
добруоднационалногзначаја.
–Конзервиранојепреко50икона,пев

нице, тронови...Захвалнисмоианоним
ном донатору, који је издвојио значајна
средства за рестаурацију за добробит
целе заједнице. Ради се о Румљанину
који је желео да буде анониман – каже
поводомвраћањастарогсјајаиконостасу
СретенЛазаревић,архијерејскинамесник
румски.
Ондодаједабисесадатребалоанга

жоватинапромоцијиовогзначајногумет
ничкогделаидасеусарадњисаПокра
јиномоноуцртанатуристичкеикултурне
мапе. На тај начин би иконостас видео
велики број туриста и људи који неким
другимповодимадођууРуму. С. џ.

Реста у ри ран ико но стас у грч кој цркви

РУМА НА САЛО НУ УРБА НИ ЗМА

План гене рал не
регу ла ци је Руме нај бо љи

План генералне регулације Руме
јеосвојиопрвунаградуна30.Сало
ну урбанизма који је 8. новембра
одржануНишу.Планјеосвојиопрву
наградуукатегоријигенералниурба
нистички планови и планови гене
ралнерегулације.
На свечаном отварању Салона

урбанизма,наградајеурученаструч
номтимуЈавногпредузећазаурба
нистичко планирање, управљање

путевимаиизградњуРумаукојемсу
били МилкаПавловић,ТањаКова
чевић,БиљанаМилутиновић,Петар
ЂуричићиМаријаЗец.
ДоделинаградаиотварањуСало

наприсуствовалисупредставници
Министарства грађевине, Инже

њерске коморе, Удружења урбани
стаСрбије и градаНишау којем је
овогодишњи јубиларниСалонурба
низмаиодржан. С. џ.

Прва награ да у Нишу

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ

Утвр ђе ни
пред ло зи на гра да
за Дан оп шти не
ЧлановиОпштинског већа су на седни

циодржаној12.новембрадонелипредлог
одлукеододелијавнихпризнањаинагра
дау2021.години.Оовомпредлогућесе
изјаснитиодборнициСкупштинеопштине,
докћесенаграђенимапризнањауручити
насвечанојскупштинскојседници,којаће
сеодржати24.новембранаДанопштине.
Звањепочасногграђанинанећебитидоде
љено,јернијебилоподнетихпредлога.
Комисија за одликовања и друга дру

штвена признања предложила је да се
Румска повеља у 2021. години за изузет
не резултате и пружен допринос заштити
здрављаграђанаодвирусакороне,тесо
лидарност, емпатију и пожртвованост ме
дицинске струке додели др мед. Емилији
Освалд из Дома здравља Рума, која је и
координаторКовидамбуланте.
Предлог је да Захвалница Општине за

друштвеноодговорнопословањеипомоћу
развојуиафирмацијиОпштинедугинизго
динабудеурученаНемачкојорганизацији
замеђународнусарадњуГИЗ,азахвал
ницеиновчаненаградеод30.000динара
даседоделеСтефануЗубовићу,репрезен
тативцуСрбијеуџуду,најбољимстуденти
ма:МилициВујић,ДеаниЈерковић,Жарку
Благојевићу,ДрагануМилошевићуиОбра
дуСрећи, теволонтеримаЦрвеног крста:
НемањиГајићу,ЗораниЛазаревић,Дејану
Павловићу,ЈелениЖарковићиАниЦицо
вић. С. џа ку ла
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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.

ЈП „ГАСРУ МА“

До не та од лу ка о од ло же ном пла ћа њу
Јавнопредузеће„Гас–Рума“ћеиу

овој грејној сезони потрошачима у
категорији домаћинства омогућити
одложено плаћање рачуна. Наиме,
Надзорни одбор ЈП „Гас –Рума“ је
донео одлуку да се одобри одложено
плаћање рачуна за испоручени при
родни гас и то за период новембар
2021.годинедомарта2022.године.
Рачунизаиспорученуколичинупри

родног гаса се деле према датуму
доспећа тако да 60 одсто месечног
дугадоспевадо20.утекућеммесецу
запретходнимесец,а40одстоостатка
месечног дуга доспева по истеку 170
данаодданаиздавањарачуна.Одлу
ка се примењује од рачуна за новем
барскупотрошњу.

С. џ.
ЈП „Гас Ру ма“

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ џЕ ТИ РА ЊЕ

За вр ше но гла са ње
за пред ло же не про јек те
Урумскојопштинијеуто

ку процес седмог партици
пативног буџетирања, а до
садасуокончанедвефазе:
предлагање и формирање
листе пројеката, а затим и
гласање за оне који су се
нашлиналисти.Овегодине
сутобилачетирипројектау
градуишестпредлогазасе
ларумскеопштине.Пројек
тикојибудудобилинајвише
гласоваћесепотомнаћиу
одлуциоопштинскомбуџе
тузанареднугодину.Гласа
ње за пројекте је започело
8. новембра на Градском
тргу, а завршено је 14. но
вембра.
Тим за партиципативно

буџетирањ је са својоммо
билном гласачком кутијом
обишао девет села, а два
путасегласалоусамомгра
ду – први пут на Градском
тргу и традиционално, по
следњипутнаулазууГрад
скупијацу, а тако јебилои
13.новембра.
–Врлосмозадовољниод

зивом, велики број грађана
је гласао за своје пројекте,
за оно што желе да уђе у
одлукуобуџетуза2022.го
дину.Садаследифазапре
брајањагласовадасевиди

којисупројектидобилинај
већиброј гласоваи којиће
бити изабрани – каже Ја
смина Стојанац Зорић, ше
фицаОдељењазалокални
економскиразвојиТимаза
партиципативно буџетира
ње.
Каоипрошле,иовегоди

не је акценат био не елек
тронскомгласањузбогепи
демијскеситуације.
– Задовољни смо са оба

начина гласања, млађи су

се више опредељивали за
електронскогласање,аста
ријиналицуместа.Тојеби
лаприликадапоразговара
моиразменимомишљења,
данамдајусвојесугестије...
Ово партиципативно бу

џетирање је већ добро по
знато грађанима, врло су
упућенииупројектекојису
сада били на листи за гла
сање.Достасузаинтересо
вани,јерсувиделидасеод
2015.годинестварнотипро

јектикојисеуврстеубуџет
реализују– истиче Јасмина
СтојанацЗорић.
НаТимузапартиципатив

но буџетирање је сада да
тачно утврди колико је гра
ђанагласалозасвакиод10
пројеката и који су добили
највећи број гласова. Упра
воћесезареализацијутих
пројеката обезбедити сред
ства у општинском буџету
занареднугодину.

С. џа ку ла

Гла са ње на рум ској пи ја ци
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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.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД

Про ме не на
ру ко во де ћим
по зи ци ја ма

У сали Културно  обра
зовног центра, у понеде
љак, 15. новембра одржа
на је седница Скупштине
општинеШид. На обимном
дневном реду било је ви
шеодтридесеттачака.Од
борници су између осталог
расправљали о изменама
и допунама финансијских
плановајавнихпредузећаи
установа,опредлогуоутвр
ђивању висине економске
ценепрограмаваспитањаи
образовањаупредшколској
установи, предлогу о уре
ђивањуиодржавањугроба
љаисахрањивању,каоио
предлозимарешењаодава
њусагласностинаизменеи
допуне програма послова
њанеких јавнихпредузећа.
После извештаја о степену
усклађености планираних
и реализованих активности
ЈКП „Стандард” од 1. јану
ара ове године до 30. сеп
тембра,акојијеподнелав.
д. директораСлавицаСре
мац, за реч се јавио пред
седникОпштинеШидЗоран
Семеновић,којијеимаопи
тањеоуговоруиприкључе
њу на Регионалну депонију
„Срем Мачва“,што ни по
слечетиригодиненијереа
лизовано.

–УЈКП„Стандард”,треба
направитибољуорганизаци
ју, закључитиовај уговордо
крајагодинеидаценаодно
шења кућног смећа за гра
ђане остане непромењена,
рекаојеСеменовић.
Одборницисуизгласалии

одлуку о утврђивању виси
не економске цене програ
маваспитањаиобразовања
у предшколској установи.
Цена целодневног борав
ка износи 3500 динара, а
полудневног боравка 1000
динара, док припремни
предшколски програм у це
лодневном трајању износи
2227 динара уместо доса
дашњих 3000 динара. При
премни предшколски про
грам у трајању од четири
часа се ослобађа плаћања.
Наседници јеразрешендо
садашњи директор Јавног
предузећа „Урбанизам” Ми
лан Јандрић, а за вршиоца
дужности директора име
нован је Радивој Котарлић,
мастеринжењер грађевина
ства.Допроменеједошлои
на челу Јавне установе со
цијалне заштите Центар за
социјалнирад„Шид”,тејена
тупозицјуименованаБрани
славаПокорауместоДејана
Логарушића.

Зо ран Се ме но вић

ОТВО РЕ НА ВИНА РИ ЈА
У ВЕЛИ КИМ РАДИН ЦИ МА

„Про бус“ у част 
цару Про бу
УВеликимРадинцимајеу

понедељак 8. новембра,
отворенавинарија„Пробус“.
Власниквинаријеивиногра
данаповршиниод19хекта
ра јеМилорадМилошевић.
Винаријујесвечаноотвори
ју амбасадор Словеније у
Србији Дамјан Бергант. Он
је рекао да је винарија
резултат улагања словен
чких инвеститора, не само
кадасуупитањуфинансиј
скасредства,негоизнање.
– Свака инвестиција је

добра, а инвестиција у
винарство нарочито. Ово
нијесамофинансијскаинве
стиција,него јеинвестиција
када јеречознањуииску
ству. Словенија, када је у
питању производња вина,
има децнијску традицију, а
словеначкивинарисувеома
познати у свету. Србија
такође има знања, али
додатна знања и искуства
су свакако добродошла,
рекаојеамбасадорБергант.
Почетак изградње вина

ријевежесеза2012.годину,
када је породица Милоше
вићзасадилапрвечокотеу
свом винограду.  Како је
овом приликом истакао
МилорадМилошевић,поса
дилисувиноградсажељом
да направе своје грожђе и
даодњегаправесвојевино.
Неколико година касније
произведенојепрвовино,а
садавећимајузаштићенеи
награђеневрстевина.
–ОтишаосамизВеликих

Радинаца са непуних 15
година.Кадасамсевратио,
имао сам жељу да нешто
радимназемљи.Почеосам
себавитикласичномпољо
привредом,алисамодтога
одустао.Имаосамналепом
местуједнумалупарцелуи
почео сам да садим вино
градитакојекренуо.Данас
јету40хектаракупљеноод
127 власника, за сада је
засађено 19 хектара вино
града,пунрод јена16хек
тара. Колико ћемо садити
даље, видећемо од ситуа
ције.Циљјебиодаотвори
мовинаријуиједанпростор
где ћемо понудити наша
вина, у ком ће моћи да се
дегустирајуикупују.Полако
се враћа почетни улог, јер
виноград тек после десете
године почиње да враћа
уложени труд. Тајна доброг
вина је у виновој лози,
мораш да јој причаш, она
мора да има своју тајну,
мораш да је негујеш, каже
МилорадМилошевић.
Виногради се налазе на

Шуљамачкој главици. Циљ
Милошвића је да сачувају
аутентичнавина,даискори
сте утицај тла и микрокли
ме.Винарију суназвалипо
римском цару Марку Ауре
лију Пробу, за време чијег
царевања су, према леген
ди, засађени први чокоти
винове лозе на Фрушкој
гори, баш на Шуљамачкој
главици.

Б. Туца ко вић
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ИРИГ

Три избе глич ке поро ди це 
доби ле гра ђе вин ски мате ри јал

Потписивање уговора о испоруци и
пријему грађевинског материјала за
породицеизбеглихлица,којесубиле
корисниципрограмакуповинесеоских
кућа из републичког и покрајинског
буџета уприличено је 9. новембра у
свечанојсализградеОпштинскеупра
ве у Иригу. Вредност пакета помо
ћи којесудобиле трипородице јепо
200.000динара,ауговорејесањима
потписао и потом их уручио Тихомир
Стојаковић,председникОпштине.
Међу њима је и Божица Јокић из

Јаска.Онакажедаћедобијенимате
ријалискориститизапоправкукроваи
нештомалостоларије.
–УЈаскуживимвећдесетгодинаи

кућајеудобромстању,семкровакоји
морадасепоправи–кажеБожица.
Милорад Влаховић, повереник за

избегла и интерно расељена лица у
Општинској управи, каже да се ради
окорисницимакојисураниједобили
куће,алинисудобилипомоћуграђе
винскомматеријалу.
–ДвепородицеизЈаскаи једнаиз

Ирига су оствариле право на помоћ
у висини од 200.000 динара на име
поправке сеоске куће коју су добили
раније.Упретходномпериоду10поро
дицакојесукористилеовајпрограми
добилекуће,збринутојеовомпомоћи
од200.000динараилималимгрантом

за грађевински материјал и поправку
куће–истичеВлаховић.
Ондодаједаимајошједнапороди

цакојајаупоступкуикојујекомисија
обишланатерену.
 – Тренутно  је у поступку  јавна

набавкаизатупородицу,какобисмо
им обезбедили овај вид помоћи за
адаптацију и поправку куће – каже
МилорадВлаховић.

Поред тога, Комесаријат наставља
исадругимвидовимапомоћилицима
којаимајусопственекуће.Уовомслу
чају,пакетисунештовећевредности
иутокуовегодинеКомисијајеодреди
ла11корисниказадобијањеовепомо
ћи.Ускоробиионитребалодаоства
ре помоћ у грађевинском материјалу
заадаптацијукућа.

С. џаку ла

Мило рад Вла хо вићБожи ца Јокић

Добит ни ци мини гран та са пред сед ни ком Сто ја ко ви ћем

Две поро ди це из Јаска и јед на из Ири га су оства ри ле пра во на помоћ у виси ни од 
200.000 дина ра на име поправ ке сео ске куће коју су доби ли рани је. У прет ход ном 
пери о ду 10 поро ди ца које су кори сти ле овај про грам и доби ле куће, збри ну то  је овом 
помо ћи од 200.000 дина ра или малим гра н том за гра ђе вин ски мате ри јал и поправ ку 
куће, исти че Милорад Вла хо вић
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ДАН ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Због пан де ми је
без све ча ног обе ле жа ва ња
Због тренутне епидемијске ситуације

иовегодине,каоипрошле,уИригуније
одржанасвачанаседницаповодомДана
општине,13.новембра.
–Свисенадамоиочекујемодаћена

редна годинабити, када је реч о епиде
мији, бити знатно повољнија и да ћемо
тада достојно обележити овај за нас из
узетнозначајандатум.Овајдатумзаслу
жује вечито сећање на слободољубиве
становникеопштинеИриг,којисудопри
нели ослобођењу отаџбине, не жалећи
своје животе. Поводом Дана општине,
свимИрижанимаупућујемчеститкеиже
лимим,пресвега,доброздрављеипуно
успехаусвемучимесебаве–поручиоје
ТихомирСтојаковић,председник,Општи
не.
Подсетимо, новим Статутом. који је

усвојенумарту2019.године,пореддру
гихновина,одређеноједасе13.новем
баробележавакаоДанопштине.
Наиме,13.новембра1918.године,да

кле58данапопробојуСолунскогфронта,
уИриг јеушао9.Пешадијскипуксрпске
војскеитадајеИригослобођенуПрвом
светскомрату.УВеликомрату,српскавој
ска јеподнеланајвећужртву,апогинуло

јевишеод1,2милионаграђанаСрбије.
Ирижанисууовомослободилачкомра

тудалисвојдоприносактивнимучешћем

каодобровољцинастранисрпскеармије.
ОпштинаИриг jeсасвојихсадашњих12
насељенихместа,укључујућитуиместо
Ириг, далa најмање 154 добровољаца,
докјесамИригдао54српскадобровољ
ца,мадаконачанбројникаданијетачно
утврђен.
УсусретДануопштине,одборнициСО

Ириг су на својој 15. седници, одржаној
почеткомоктобра,донелиодлукуододе
ли награда и јавних признања Општине
Ириг,којомсуустановљенајавнапризна
њаинаграде,каоипоступакњиховедо
деле.
ЈавнапризнањаинаградеОпштинесе

додељујуправнимлицима,невладиними
хуманитарним организацијама и удруже
њима каои појединцима,  за постигнуте
изузетнерезултате,заслугеидоприносу
развојудруштвенихипривредниходноса,
науке, образовања, културе, уметности,
спортаидругихобласти.
То су звање Почасног грађанина Оп

штинеИриг,Повеља,Захвалницаинов
чананаграда,чијувисинуутврђујеСкуп
штинаопштинаИриг,приликомодлукео
њенојдодели.

С. џа ку ла

Ти хо мир Сто ја ко вић

Дечја установа „Дечија
радост“ у Иригу је добила
средства на конкурсу Покра
јинскогсекретаријатазаобра
зовање, прописе, управу и
националне мањине  нацио
налнезаједницезасређивање
паркетаучетирираднесобе.
Заовенаменесуодобрена

укупна средства у висини од
750.000динара.
–Запотребевртићајекон

курисао наш оснивач, а то је
локална самоуправа. Добије
насредствасуодвеликогзна
чајазанашуустанову,јерсмо
обновилидотрајалепаркете,а

на некимместима где је пар
кетбиоуизузетнолошемста
њу, комплетно је замењен.
Завршилисморадовеупрвој
фази,аунареднојфазитреба
паркетсредитиујошдверад
не собе,фискултурној сали и
канцеларијама – истиче
директорка Јелена Видано
вић.
Уоквируовефазе,паркетје

поменутим средствима обно
вљен у објекту „Чаролија“ у
Иригу, али у ДУ „Дечија
радост“ имају намеру да кон
куришузасредстваизаобје
кат„Вила“уВрднику. С. џ.

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“
Сре ђе ни пар ке ти
у објек ту „Чаро ли ја“

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.

ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“
До ни ра на
гим на стич ка опре ма
Основна школа „Доситеј

Обрадовић“ у Иригу добила
је квалитетнуполовну гимна
стичкуопремузасвојусалуза
физичковаспитање.Добијене
су три струњаче, доскочна
струњача, трамболина, рол 
струњача,комбинованиоквир
идвешведскеклупе.
–Овудонацијусмодобили

захваљујућиСавезузашкол
ски спорт Војводине, Савезу

за школски спорт Суботице
и Удружења „СУТЕАМ“, а у
сарадњисахоландскомФон
дацијомзаразвојспорта.За
хваљујемо донаторима што
ћемо са овом квалитетном
опремом побољшати квали
тет наставе физичке културе
унашојшколи–кажеГордана
Фодог,директоркаОШ„Доси
тејОбрадовић“уИригу.

С. џа ку ла

Ла зар Пи ли по вић и ди рек тор ка Гор да на Фо дог
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ПО МОЋ НИ ЦА МИ НИ СТРА У МИ НИ СТАР СТВУ ЗА БРИ ГУ О ПО РО ДИ ЦИ
И ДЕ МО ГРА ФИ ЈУ АЛЕК САН ДРА ЧА МА ГИЋ ПО СЕ ТИ ЛА ОП ШТИ НУ БЕ О ЧИН

Ство ри ти по зи ти ван ам би јент 
за за сни ва ње по ро ди це
и оста нак у ма њим ме сти ма

Уз град Но ви Сад, 
Ру му и Љиг, Бе о чин ће 

би ти јед на од рет ких 
оп шти на у Ср би ји у 

ко јој ће би ти бес пла
тан вр тић за сву де цу

Помоћница министра у Министар
ствузабригуопородициидемогра
фију Александра Чамагић посетила
јеупонедељак,15.новембраопшти
нуБеочин.СапредседницомОпшти
не Мирјаном Малешевић Милкић
разговарала јеомерамапопулацио
неполитике,којесуспроведенеутој
општини током ове године, као и о
плановимазанареднугодину.
– У току ове и протекле године у

општиниБеочин посебну пажњу смо
посветили породици, деци и свему
ономе што доприноси да се смањи
изазовродитељствауовомвреме.У
наредној години планирамо адапта
цију зграде Предшколске установе
„ЉубаСтанковић“идонелисмоодлу
ку о стопроцентном финансирању
боравкадецеуовојустанови.Тозна
чи да ће сва деца на територији
општине Беочин имати бесплатан
вртић. То ће бити јако значајно за
породице које имају децу, јер нам је
то један од суштинских проблема.
Такође,настављамоиреконструкцију
зграде Основне школе „Јован Грчић
Миленко“.Утоку јеразматрањепро
грама мера, које ће се односити на
помоћ хранитељским породицама и
геронтодомаћицама.Утомесенајви
шеослањамонаЦентарзасоцијални
рад. Следеће године ћемо више
пажњепосветититомештасами,као
локалнасамоуправаможемодаура

димо како се не бисмо ослањали
самонадругенивоевласти.Наравно,
увек очекујемо помоћ од ресорног
министарстваизатојепосетапомоћ
ницеминистраАлександреЧамагићи
уприличена.Увекјепотребандијалог
измеђулокалнихсамоуправаимини
старствадасевидиштасунашикон
кретни проблеми, шта смо урадили,
каквеидејеимамоијасенадамдаће
сеубудућностинашеидејеуважитии
да ћемо имати добру сарадњу, као
што је била и до сада, изјавила је
МирјанаМалешевићМилкић.
АлександраЧамагићјерекладаје

демографскасликауСрбијиприлич
нозабрињавајућа.
–Прошле године смо имали мање

од 62 хиљаде рођених беба, док је
умрлихбило115хиљада.Разликаје
око55хиљадаитодостазабрињава.
Међутим,самачињеницадауВлади
имамоМинистарствозабригуопоро
дици и демографију доста говори о
томе колико ово јесте озбиљан про
блемиколикодржаважелидасеса
тим проблемом суочи. Наш циљ за
ову годину је био да обиђемо што
више локалних самоуправа, јер смо
схватилидајебитнодасесвемере
популационеполитикеисвеактивно
стиспроводетакодасеуважеспеци
фичностилокалнихсамоуправа.Како
смо чули од председнице Општине
Беочинсвојушансу,узинвестицијеу

привреду, види у области туризма и
себе може да препозна као нову
туристичкудестинацију.Радујечиње
ницадасељудиодлучујузаживоту
Беочину, посебно они који су овде
самоповременоборавили.Тосигур
но говори о томе да јеБеочин лепа
општиназаживот.Оноштојециљи
Општине и Републике јесте да се
створипозитиванамбијентзазасни
вање породице и останак у мањим
местима.Великиградовијесуизазов
замладељудеизатотребаучинити
сведасемладиљудизадрже.Захва
љујућиовиммерамаокојимајепред
седница говорила, надамо се да ће
се то и десити. Уз град Нови Сад,
РумуиЉиг,Беочинћебитиједнаод
ретких општина у Србији у којој ће
битибесплатанвртићзасвудецу.То
ћесигурномногозначитиродитељи
маибићеолакшањезакућнибуџет.
Такође,општинаБеочиниманајвише
стипендије за средњошколце и сту
денте,тојестедобарсигнал,јерјето
порукатојдецидасусвојимтрудоми
радомнештозарадилиидајетонеко
препознао, рекла је Александра
Чамагић.
Онајетакођерекладајеразговор

са председницом Општине Беочин
биоконструктиванидасенададаће
сеиубудућенаставитидобрасарад
њаОпштинеиМинистарства.

С. Ћо сић

Мир ја на Ма ле ше вић Мил кићАлек сан дра Ча ма гић
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Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

У БЕ О ЧИ НУ ОТВО РЕ НА 16. ИЗ ЛО ЖБА „ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ“

Из ло жба ко ја је по ста ла 
бренд Бе о чи на

О на шој из ло жби се зна на сва ком кон ти нен ту, о њој се пи ше у Ау стра ли ји, у Пољ
ској, на ро чи то код нас. Ми слим да ра ди мо до бар по сао у мар ке тин шком сми слу и за 
цр кву, али и за оп шти ну Бе о чин ко ја је зна ла да пре по зна зна чај ове из ло жбе и 
фи нан сиј ски по мо гла ње ну ре а ли за ци ју, ре као је на отва ра њу из ло жбе Исмет  Иса 
Аде мов ски у име Дру штва „Бе о фо то“
УбеочинскомДому културе

усуботу,13.новембраотворе
на је Међународна изложба
фотографија „Православље
на интернету“. Ова изложба,
шеснаестапореду,првипутје
одржана под окриљем Фото
савезаСрбије.Наконкурс,који
јерасписалоДруштвољубите
ља фотографије, филмских и
видеоостварења„Беофото“из
Беочина пристигло је преко
400 радова из девет земаља,
Русије, Пољске, Аустралије,
Бугарске, Северне Македони
је,ЦрнеГоре,БоснеиХерце
говине, Аустрије и, наравно,
Србије. Стручни жири који су
чинилиХаџиМиодрагМилади
новић, Жељко Ђурић и Воји
слав Луковић, за овогодишњу
изложбу јеодабрао179фото
графија 69 аутора. Делегат
Фото савеза Србије био је
БоривојМиросављевић.
– Веома сам задовољан

одзивом аутора на овогоди
шњу изложбу. Ово је прва
изложба која се одржава под
патронатомФотосавезаСрби
је. Жеља и нашег Друштва
„Беофото“иФотосавезаСрби
јеједаоваизложба,којајевећ

традиционална,управомсми
слуречипостанебрендБеочи
на. Мислим да смо уназад
неколикогодинатоиоствари
ли.Онашојизложбисезнана
сваком континенту, о њој се
пишеуАустралији,уПољској,
нарочито код нас. Мислим да
радимо добар посао у марке
тиншком смислу и за цркву,
алии заопштинуБеочин која
је знала да препозна значај

ове изложбе и финансијски
помогла њену реализацију,
рекаојенаотварањуизложбе
Исмет ИсаАдемовски уиме
Друштва„Беофото“.
Овогодишњи лауреати за

колекције фотографија су
Марко Дозет, прва награда,
БраниславБркић,друганагра
да, Милан Марковић, трећа
награда. Похвале су добили
Слободан Чавић, Милена

Миленковић и Снежана Лерх.
За појединачне фотографије
првунаграду јеосвојилаСла
ђанаРадовановић,другуАлек
сандар Јовановић, а трећу
наградуНиколинаОсмић, док
су Јарослав Чаркијевич и
Алекса Стојковић добили
похвале.
Награду „СаваДрагојловић“

коју додељује Друштво „Бео
фото“добиојеЈанВало.
У музичком делу програма

учествовала је певачка група
„Огањ“изСремскеКаменице.
Изложбу,којапремаправил

нику Фото савеза Србије има
први ранг, посетиоци могу
погледати до 22. новембра.
Награђене, похваљене и све
прихваћене фотографије, као
и комплетне досадашње
поставке,доступнесунасајту
www.beofoto.rs.Изложбупрати
богат и лепо осмишљен ката
лог са преко 60фотографија,
међу којима су награђене и
похваљене. Издавач каталога
јеДруштво„Беофото“.Уредник
каталогјеИсметАдемовски,а
графичкигајеобликоваоИван
Радумило.

С. Ћо сић

Награђени аутори

Исмет  Иса Аде мов ски и Бо ри вој Ми ро са вље вић
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ПУ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

Ново возило за ефикаснији рад
У Предшколску установу

„ВладаОбрадовићКамени“
9.новембра јестиглоново
возило,којејеоваваспитно
образовнаустанованаба
вила средствима добије
нимнаконкурсуМинистар
ства правде. Ново намен
ско теретно возило марке
опел ће, по речима пред
седника Општине Пећинци
Синише Ђокића, Пред
школској установи обезбе
дити много лакши свако
дневнирад, јерсудосада
имали само једно теретно
возило.
– Пећиначка Предшкол

ска установа има још 14
објеката и особље ове
установе свакодневно има
потребе да обилази сва
насељенаместа,понекади
по више пута на дан. Од
садаћеиматидватеретна
возилаибићеуприлицида
несметано обављају свој
васпитнообразовниради
даусвакомтренуткустигну
до сваког детета у нашој
општини“ – рекао је пред
седникЂокић.
Вредноствозила јевише

од два милиона динара, а
Министарство правде је
овасредстваприкупилопо

основуодлагањакривичног
гоњења. По речима дирек
торке ПУ Камени Аните
Волчевски, летос су уруче
ни уговори о додели сред
става за 139 пројеката од
јавногинтересаизобласти
здравства,културе,просве
те и социјалне заштите,
међу којима се нашао и
пројекат пећиначке Пред

школскеустанове.
–Усарадњисапећинач

ком локалном самоупра
вом, почетком године смо
аплицирали за средства
код Министарства правде.
Ново теретно возило ће
намомогућитибржуиефи
каснију доставу потрошног
материјала и опреме, лак
ше одржавање објеката,

превоз постељине, јер је
најудаљенијиобјекатна30
километара од централног
у Пећинцима – казала је
Волчевски и додала да ће
од сада и стручна служба
ове васпитно  образовне
установебитиуприлицида
правовремено пружи подр
шку, како сваком детету,
такоиваспитномособљу.

Ново возило за предшколску установу

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕОГРАДУ

Три награде за „Сунчев цвет“
Удружење жена „Сунчев

цвет“ из Доњег Товарника
наступило је недавно на
манифестацији „Жене Сре
ма, Баната и Бачке у срцу
Београда“,којајеодржанау
Београду на води, а како

нам је рекла председница
удружења Лепосава Степа
новић, наступ је био више
него запажен и донео је
доњотоварничком Удруже
њу вредне награде у три
категорије.

–Нашеудружењејеосво
јило прво место у такмиче
њу за најлепшиштанд, а у
овој категорији прва награ
да је била телевизор. За
првоместозанајбољусука
ну питу награђени смо

таблетрачунаром,амобил
нителефонсмодобиликао
награду за друго место за
најбољи ликер од ораха,
какомиовдекажемоорахо
вачу. Драго ми је што смо
имали прилику да наступи
монаовојманифестацијии
да у Београду на најбољи
начин представимо тради
цијуикултурунашеопшти
не“–реклајеЛепосаваСте
пановић, која се захвалила
Општини Пећинци и пећи
начкојТуристичкојорганиза
цији на подршци удружењу
уорганизацијипута.
На манифестацији се

представило четрдесетак
удружењаженаизцелеВој
водине, а поред удружења
жена представила су се и
војвођанска кутурноумет
ничка друштва, која су
игром и песмом улепшала
манифестацију.

Удружење жена „Сунчев цвет“ на такмичењу
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ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ УРУЧЕНО ПРИЗНАЊЕ ГИЗА

Брига о осетљивим групама
Немачка организација за

међународнусарадњуГИЗи
Асоцијација „Дуга“доделиле
суОпштиниПећинцизахвал
ницу за изузетне напоре у
борбипротивковидпанде
мије и посвећеност развоју
услугасоцијалнезаштитеза
осетљивегрупе.Уимепећи
начке локалне самоуправе,
наградује10.новембрапри
мио председник Општине
Синиша Ђокић, који се том
приликом захвалио на при
знању које, како је рекао,
сматра потврдом да је
општинаПећинцинадобром
путу.
–ОпштинаПећинцијејед

на од 15 пилот општина у
Србијикојесусеукључилеу
пројекат „Услуге социјалне
заштитезаосетљивегрупе“,
аподршкакојусмодобилиу
оквиру пројекта била нам је
драгоцена. Иначе, наша
Општинавећдужинизгоди
на финансира две веома
важне услуге социјалне
заштите–Дневниборавакза
децуимладесасметњамау
развоју и Помоћ у кући за
стара лица, а обе услуге су
усмеренеуправонаосетљи
ве групе становништва –
изјавиојеЂокић.
Захвалницујеуручиопред

седник Управног одбора
„Асоцијације„Дуга“икоорди
натор два пројекта ГИЗ  а,
АлександарПрица.
–Радилисмоопсежнеана

лизе у претходних неколико
месеци када је су питању
ковидпандемијаисоцијална

заштита, и дошли смо до
закључкадасунашеједини
целокалнихсамоуправа,али
инашеорганизацијеиинсти
туције цивилног друштва,
заиста радиле сјајне ствари.
Дошло је време да мало
више истичемо баш те при
мере добре праксе, јер без
обзиранатоштосмосесви
нашли у јако великим про
блемима у марту прошле
године, ипак мислим да смо
билиидовољнофлексибил
ни, и довољно креативни, и
довољнобрзидаодговоримо
насвепроблемекојисунасу
томтренуткузатекли–рекао
јеПрицаинајавиодаћеГИЗ
доаприла2023.годинеподр
жавати општину Пећинци,

алиинаконтога,сведоула
скауЕвропскуУнију.
По речима начелнице

Општинске управе Драгане
Крстић, у оквиру пројекта
„Услугесоцијалнезаштитеза
осетљиве групе“, Општина
ПећинцијеодГИЗадобила
стручну подршку за израду
дваважнадокументаСтра
тегије социјалне заштите
општинеПећинци20202025.
годинеиОдлукеосоцијалној
заштити на територији
општинеПећинцикојапроиз
лази из Стратегије и која,
какојеистакла,подижесоци
јалну заштиту у пећиначкој
општининавишиниво.
–Увремекадасмозапоче

ли ове пројекте, задесила

нас је ковид  пандемија,
тако да смо сви заједно
доста тога из области соци
јалнезаштитеурадилитоком
самепандемије,аГИЗиАсо
цијација„Дуга“сунапомогли
донацијама у виду рачунар
ске опреме, бицикала за
геронтодомаћице, али и
маски,визираирукавицаза
борбу против корона вируса
– објаснила је начелница
Крстић.
У оквиру пројекта „Услуге

социјалне заштите за осе
тљивегрупе“реализованесу
и четири едукације намење
не пружаоцима услуга соци
јалнезаштите,апокренут је
и нови сајт пећиначког Цен
тразасоцијалнирад.

Александар Прица и Синиша Ђокић

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.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДИ ГИ ТАЛ НИ СА ЛОН

При зна ње за фо то гра фа Сло бо да на Ча ви ћа
На Међународном дигиталном са

лону 2021, који је организовало Фо
тографско друштво младих (Youth
photographic society) из Бенгалора у
Индији,поводомвеликогјубилеја–50
годинарадаДруштва,фотографСло
бодан Чавић изШимановаца окитио
сесадвенаграде.
У категорији црно  беле фотогра

фије,Чавић јенаграђензлатномме
даљомзафотографију„Одданасдо
сутра“,којумуједоделилоФотограф
ско друштво младих, а у категорији
„Природа“, Чавићева фотографија

„Борба за територију“ добила је по
хвалу од Међународне федерације
фотографске уметности (International
federationofphotographicart).
– Мислим да је ово до сада нај

престижнијетакмичењенакојемсам
учествовао. Награде сам освојио у
конкуренцији 1.276 аутора, из 64 зе
мљесвета,којисунаконкурспослали
укупно 17.451фотографију. Фотогра
фијејеоцењиваодванаесточланижи
ри,састављенодносилацанајвиших
звања Светске фотографске асоци
јацијесасвихстранасвета,анагра

ђенефотографије ће бити уврштене
уизложбукојаћебитипостављенау
Индији, гдећубити јединипредстав
никСрбије–рекаожјеСлободанЧа
вић.
За фотографију „Борба за терито

рију“, Чавић је недавно на Конкурсу
занајбољуфотографију2021.године
„Птицеуакцији“,уорганизацијиФон
дацијезазаштитуптицаграбљивица
из Београда, освојио наградно путо
вањеукањонТрешњице,гдећеима
типриликудафотографишебелогла
весупове.
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ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА КР ФА ПО СЕ ТИ ЛА ОП ШТИ НА СТА РА ПА ЗО ВА 

Сто па ма на ших пре да ка
Делегација Крфаимала је

упетак,12.новембрасвеча
ни пријем код председника
ОпштинеСтараПазоваЂор
ђа Радиновића.  Ово је
узвратна,другапосетапред
ставника овог грчког острва,
којесаСрбијомспајајуисто
ријски догађаји, али и сада
шња сарадња,  која се у
претходнихскородесетгоди
на највише огледала кроз
пројекат „Стопама наших
предака“, који свесрдно
подржава управо општина
СтараПазова.
ДрДимитрос Металинос,

председник Скупштине
острва Крф , велики позна
валацевропскеибалканске
историје је овом приликом
рекао да су Србија и Грчка
братске земље, те је изра
зиоуверењедаћеседоса
дашњасарадњапроширити
управо у области ђачко –
студентских размена  и на

културномплану.
–Разговаралисмоодоса

дашњојсарадњи,разматра
ли размену између Крфа и
СтареПазовеипрецизирали

гдејетребадаљепродубити,
о томе како да појачамо
нашестудентскеиђачкераз
мене,рекаојеМеталинос.
Искуства ученика, који су

ималипривилегијудабора
венаКрфууоквирудосада
шњег пројекта су непроце
њива у смислу едукације и
упознавања историје, а

Де ле га ци ја Кр фа у Старој Па зо ви

КОН ЦЕРТ У ЧАСТ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА
ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА И КР ФА

Та мо да ле ко
Концерт општинског хора

„Сан Ђакомо“ и симфониј
скогоркестра„МикисТеодо
ракис”саКрфабиојеправи
музички спектакл у петак,
12. новембра у пуној позо
ришној салиуСтаројПазо
ви. Представља круну
сарадње између Општине
СтараПазоваигрчкогостр
ваКрфнакултурномплану
и потврду  нераскидивих
историјскихвеза  и великог
пријатељства грчког и срп
ског народа. Заједно су
певали и плакали, како
извођачи на сцени, тако и
посетиоци у сали, који су
након програма били пуни
утисака.
Напрограмусубиладела

недавнопреминулогтексто
писца и композитораМики
са Теодоракиса, певача
правде и истине. Он  је
1999. године активно пру
жио подршку нашој земљи,
кадајепочелобомбардова
ње, окупивши грчки народ
на  тргу у Атини и својом
револуционарном музиком
себориопротивнасиља.У
уводном делу програма у

Старој Пазови приказан је
део тог концерта. Како је
рекао Жељко Поповић,
председник  крфског Удру
жењагрчко–српскогприја
тељства, Теодоракис је
доказао и окупио грчки
народ, који је стаонанашу
страну.
– Замислите те 1999.

године,косеусудиодаста
не уз српску страну? То је
успео Микис Теодоракис,
казаојеПоповић.
Теодоракисоваделанегу

јеоркестароснованпретри
године, а који носи његово
име.
– Репертоар који изводи

мо су дела великогМикиса
Теодоракиса.  И од оног
момента када је отишао из
овог живота, ми смо ту да
подсећамонањеговоогром
но стваралаштво, рекао је
ИлиасГонгидис,диригент.
Уз хор и оркестар насту

пили су и бројни солисти,
међу којима и Александар
Поповић,тенорОпереСрп
скогнародногпозориштаиз
НовогСада.Онје,певајући
песмекојесуспонаизмеђу

српског народа и људи са
Крфа,подигаонаногепуну
салу публике, а након кон
цертанагласиода је једно
ставно пустио да га понесу
емоције.
–То је билаемоција која

вежеовадванарода,којису
заједно пролазили кроз
тешке тренутке, а и оне
веселе тренутке. Знамо на
исти начин да се дружимо,
дапијемо,дасесмејемо,да
плачемо, наистиначинда
севеселимо,рекаојеАлек
сандарПоповић.

Незаборавно вече је
резултатскородесетогоди
шње сарадње између грч
когострваКрфиОпштине
СтараПазовауоквирупро
јекта „Стопама наших пре
дака“,која ћесесигурнои
проширити.
–Договорилисмоседаи

грађани Крфа и њихове
друштвене  организације
посећују Стару Пазову у
зимском периоду, када је
код њих туристичко затиш
је, а преко лета да наша
деца одлазе на Крф, обја

Хор и ор ке стар са Кр фа



1917. NOVEMBAR 2021.       M NOVINE

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.

снио је Ђорђе Радиновић,
председникОпштинеСтара
Пазова.
КонцертуСтаројПазови

је одржан поводом 103.
годишњицеодпотписивања
примирјауПрвомсветском
рату, у години када Крф
обележава 200 година од
подизања устанка над Тур
цимаиугодиникадајеГрч
каосталабезТеодоракиса.

Зден ка Ко жик

боравак делегације из Грчке
је један од начинаОпштине
СтараПазовадаимсезахва
ли за гостопримство које су
пружилидеци,рекаојеЂор
ђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова.
Његова је жеља је да се
постојећа сарадња добро
утемељи:
– Делегацију предводи

председник Скупштине град
Крфа,којијеподељеннатри
општинеиразговаралисмоо
томе да целу досадашњу
сарадњуставимонасигурне
ноге,даонаморадаостане
и после нас, како се не би
никад вишепрекинула, изја
виојеРадиновић.
На пријему су били  и

ЖељкоПоповић,председник
Крфског Удружења грчко –
српскогпријатељстваиАдо
нисМамалос,потпредседник
општинског хора Крфа, који
спадамеђунајбољехоровеу
тој земљи, а који посебно
негујестваралаштво недав
но преминулог композитора
итекстописцаМикисаТеодо
ракиса.

Зден ка Ко жик

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Суб вен ци је за 214 гра ђа на

У холу Позоришне сале у
СтаројПазови, 9. новембра,
првихседамдесеткорисника
из старопазовачке општине
потписало је уговоре за
суфинансирање мера енер
гетске ефикасности у вред
ностиод20милионадинара.
Средства су обезбедили
надлежно Министарство и
ОпштинаСтараПазова.
Интересовање је било

велико и чак 214 грађана
општинеСтараПазоваиспу
нилојеусловепопрвомјав
номконкурсу за заменусто
ларије, котлова за грејање,
фасадеикрова.
– Додељена средства ми

многозначеизахваљујемсе
Општини на субвенцијама.
Новац ћемо искористити за
увођење парног грејања.
Досадсмоималигрејањена
пећина гас,рекла јеприли

ком потписивања уговора
СлавојкаТукелић.
Међу грађанима који су

добили средства била је и
СлађанаМишковић.
– Ово су субвенције за

мојумајкукојајестараизна
чиће јој да има уједначено
грејање, јер је наш котао
стар30година.Субвениције
су нам добродошле, сматра
Слађана.
За примену мера енергет

ске ефикасности Општина
Стара Пазова и Министар
створударстваиенергетике
су издвојили 20 милиона
динара,истакаојеприликом
уручивањауговорапредсед
ник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић. Макси
малноучешћелокалнесамо
управе и државе је до 50
одсто укупне вредности
радовапопријави,саурачу

натим ПДВ  ом, а остатак
финансирајусамиграђани.
–КаоОпштинасмоуспели

да максимални износ од 10
милионадинараопределимо
заовенамене.Акоупореди
мо да је и Београд на исти
начинса10милионадинара
учествовао, онда то само
говори о значају издвојених
субвенцијаинапорулокалне
самоуправе да помогне гра
ђанима. Мислим да ће у
нареднојгодинитоићимного
лакше и боље. Енергетска
ефикасност је јако важна,
поготово у овој ери кризе.
Очекујемнаставак овог про
грама, казао пресдседник
ОпштинеЂорђеРадиновић.
Финансијска подршка

домаћиниствима у процесу
енергетске транзиције биће
настављена и у наредном
периоду. Д.Г.

До де ла суб вен ци ја

СТА РИ БА НОВ ЦИ

От кри вен спо ме ник
вој ни ку Го ра ну Шо ла ји ћу
У петак, 12. новембра  у

Старим Бановцима је код
споменика палим борцима
откривен споменик Горану
Шолајићу, младићу који је
1991. годинепогинуоурат
нимсукобима.ГоранШола
јић из Старих Бановаца,
пореклом из Ариља,  имао
је само двадесет година
када је погинуо у ратним
сукобима на херцеговачком
ратишту управо 12. новем
бра1991.године.
После30година,упрису

ству чланова Горанове
породице,пријатеља,сугра
ђана, представника СУБ
НОРаПодунављеилокал
несамоуправе,откривеноје
споменобележјепосвеће
но овом рано преминулом
младићу. Спомен обележје
којесеналазикодСпомени
ка палим борцима код ста
робановачког Центра за
културу открио је председ
никОпштинеСтараПазова,
Ђорђе Радиновић, који је
срдачно подржао идеју о

одавању почасти младом
Шолајићу.
KаоредованвојникВојске

Југославије, ГоранШолајић
је покушавао да спасе
рањеног друга и тада тра
гично скончао од неприја
тељскогснајпера.
–Шолајић јепримерхра

брости и патриотизма, чија
жртва никада неће бити
заборављена, истакао је
Благоје Јекић, председник
СУБНОРаПодунавље.

Д.Г.
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ИНЂИ ЈА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА У ПРВОМ СВЕТ СКОМ РАТУ

Откри вен спо ме ник кра љи ци 
Мари ји Кара ђор ђе вић
ОпштинаИнђијајебогатимпрограмом

иоткривањемспоменикакраљициМари
јиКарађорђевићнаМитровдан,8.новем
бра,обележилаДанослобођењауПрвом
светскомрату.ДелегацијеопштинеИнђи
ја,ВојскеСрбије, УдружењаКраљевина
Србија,СУБНОРаипотомциМилунке
Савићпрвосуположиливенценаспоме
никсрпскојхероини,азатиминаспоме
никкраљуПетруIОслободиоцу.
Наконполагањавенаца,насвечаности

у Парку краљице Марије крај Градског
стадионауИнђији,председникОпштине
ИнђијаВладимирГакиЊеговокраљев
ско височанство принц Филип Карађор
ђевићоткрилисуспоменикнајвољенијој
српскојкраљици.
–ОвојевеликиданзаИнђију,јерсмо

открили једини споменик посвећен кра
љици Марији у Србији. Морамо водити
рачуна о свим значајним људима из
нашебогатеисторије.МиуИнђијиподи
жемоспоменикесрпскимхероинамаине
дозвољавамо да се забораве њихови
ликови и дела истакао је председник
ОпштинеИнђијаВладимирГак.
УсклопуобележавањаДанаослобође

ња општине Инђија у Првом светском
рату, на платоу код споменикаМилунки
Савић,отворенајеиизложба„Ордењеи
ожиљци“аутораМиланаБогојевића,јед
ног од иницијатора постављања споме
ника краљици Марији у том сремском
граду.
–Посаоувезисаспоменикомкраљици

Маријиниједокрајаурађен.Планирамо
да уредимо плато око споменика, иден
тичан као око споменика краљу Петру.
Мислимда тонећебитипроблемдасе
реализујеутокуследећегодине,јерсмо
веомабрзоуспелидареализујемоипрви
део планова који се односио на само
постављање споменика краљициМари

ји.Иницијативакојусмопокренулипока
зала нам је да кодљуди, како из наше
општине тако и из целеСрбије, постоји
осећањедатребадасеодужимонашим
прецимакојисутозаслужилиистакаоје
Богојевић.
УнаставкуобележавањаДанаослобо

ђењаИнђијеуПрвомсветскомратуодр
жанајеисвечанаакадемијауКултурном
центру на којој су наступиле глумице

ВеснаПаштровићиЈованаПетронијевић
сапредставом„Срцеушињелу“.Такође,
узоркестарподуправомИванаМакеви
ћа и пратњи хора „Стеван Мокрањац“
наступилајеиДаницаКрстић.
Подсећамо,ОпштинаИнђија од 2016.

године обележава Дане ослобођења у
Првом и Другом светском рату као зва
ничнеманифестације,каоиградскусла
ву. М.Ђ.

Пола га ње вена ца на спо ме ник Милун ки Савић

Откри ва ње спо ме ни ка кра љи ци Мари ји
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Пум пе у под во жња ку би ће уско ро 
за ме ње не
ТокомизградњебрзепругеБеоград–

Суботица,уИнђијисуизграђенадвапод
вожњака.Иакојепосленеколикомесеци
радова дозвољено њихово коришћење,
наконмалојачихпадавинајавилисусе
озбиљни проблеми који отежавају нор
малантоксаобраћаја.Какосуранијеоб
јаснилиизнадлежногпредузећаЈП„Ин
ђијапут“,уподвожњакупокрајГрадског
стадиона,такозавном„првом“,задржава
севећаколичинападавина,јерсутоком
извођењарадовапостављенепумпекоје
немајудовољанкапацитетдаупијувећу
количинуатмосферскихпадавина.Коли
ко је проблем озбиљан, говори податак
да је недавно подвожњак био неколико
сатизатворензасаобраћај,јерсуекипе
комуналногпредузећатокомцеленоћии
данацистернамаизвлачилеводу.
Грађаникојиживеублизини,такођесу

севишепутажалилиЈавномпредузећу
„Инђијапут“, апредставници тогпреду
зећа су слали дописе инвеститору „Ин
фраструктура“ Железнице Србије а.д.
Конкретне одговоре и решења нису до
бијали.Међутим,какојенасастанкуСи
стема48уИнђијиистакаоМаркоГашић,
директорЈП„Инђијапут“,добијенјеод
говородинвеститора.Онгласидаћеу
наредномпериодубитирешенпроблем

такоштоћепостојећепумпебитизаме
њененовим,јачим,којећеефикаснијеи
употпуностирешаватипроблемодвође
њаатмосферскихводаизподвожњака.
– Пумпе ће бити промењене када се

подвожњакирадовиокоњегаупотпуно
стизавршеобјасниојеГашић.
Он једодаодаћесепумпезаменити

занеколикомесеци,алидаћепостојати
иписанагаранцијакојеодговораникога
контактиратиуколикодођедоевентуал
нихпроблема.
– Подсетићу, један је инвеститор, а

много је извођача радова и зато се ко
настантно сусрећемо са пребацивањем

одговорности, те се до сада све реша
вало захваљујући и искључиво нашим
ресурсимаобјасниоједиректорЈП„Ин
ђијапут“.
Он јерекаодасурадницитогпреду

зећапоставилистубовезајавнурасве
тунаделупутакодновогподвожњакауз
стадионФК„Инђија“.
–Поставкомрасвете, која је пуштена

у рад прошлог петка, овадеоница пута
али и део тротоара уз подвожњакбиће
далеко безбеднији.Ми радимо наш по
саоиреализујемосвештојепредвиђено
нашимпланомипрограмомрадарекао
јеГашић. М.Ђ.

Под во жњак био за тво рен за са о бра ћај 

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.

НЕ ДЕЉ НИ ПРЕ СЕК ЕПИ ДЕ МИЈ СКЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ У ОП ШТИ НИ ИН ЂИ ЈА

Зна ча јан пад пр вих пре гле да
Према подацимаДома здравља „ДрМило

радМикаПавловић“, забележен је пад броја
активнихслучајевакодкојихјепотврђенопри
суствовирусакоронеупоследњихнедељуда
на.КакојенапоследњемсастанкуСистема48
истакла докторкаДанијелаБељић, у томмо
ментубилојеактивно581случајевапозитив
нихнакоронавирус.
–Приметанјезначајанпадбројапрвихпре

гледауковидамбуланти,штонасрадује,док
јесадругестране, упорасту бројлицакоја
сејављајунаконтролнипреглед.Уковидам
буланти у последњих седам дана је обавље
но352првапрегледа,док јеброј контролних
прегледа529истакла једрБељићидодала
давладавеликоинтересовањезавакцинацију,
поготовозатрећудозу.
Досадаје,какокажедрБељић,укупноподе

љено43.192дозевакцина.Првудозупримило
је18.067грађана,другу17.156,докјетрећом
дозомуИнђијивакцинисано7.969лица.
–Морамданапоменемдасунашимсугра

ђаниманарасполагањусвечетириврстевак
цинекојесудоступнеуСрбијиидасевакци
нацијаодвијабезвећихпроблемаистакла је
дрБељићизакрајдодаладајерадновреме
пункта за имунизацију у Инђији  од 8.00 до
16.00часоваисуботомод8.00до13.30.

ДОМ ЗДРА ВЉА У ИН ЂИ ЈИ
Вла ди мир Гак при мио
тре ћу до зу вак ци не

Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Оп шти не 

Ин ђи ја, у сре ду, 10. 
но вем бра на вак ци

нал ном пун ку ту 
ин ђиј ског До ма здра
вља при мио је тре ћу 

до зу вак ци не. Гак је 
вак ци ни сан ки не

ским це пи вом „Си но
фрам“ и том при ли
ком по звао гра ђа не 

на од го вор ност, 
од но сно да се вак ци
ни шу и при др жа ва ју 

про пи са них епи де
ми о ло шких ме ра. 
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Највеће градско признање
за хуманитарни рад

ЈеданодграђанаСремскеМитрови
це, који је добио највише признање
Града Новембарску награду, јесте
Драган Божић, председник Месне
заједницеБлокБ.Напредлогсуграђа
накојисусматралидајеонзаслужио
признање, стручна комисија је прет
ходноутврдиладакандидатиспуњава
услове,азатимјетоодобриолокални
Парламента на последњој одржаној
седници.
ДраганБожићјеНовембарскунагра

ду добио захваљујући дугогодишњем
хуманитарномангажовањуидоприно
суафирмацијисвогградаразличитим
догађајимаиманифестацијама,каои
акцијама,којесудовелебројнегосте,
алииМитровицупредставилеупобра
тимскимместима.Реч јеоособикоја
јеујединилаипоказалакакотребада
живе грађани једне месне заједнице,
негујућитрадицију,културусвогнаро
даиправепородичневредности.Иза
његаињеговихсарадникастоједесе
Пасуљијада,Дечјидани,двеЧваркија
де,асветосупородичнеманифеста
цијекојесуокупиленесамолокално
становништво, већ и становништво
суседне Републике Српске, Косова и
Метохије, Северне Македоније... Све
тојеуредномедијскипропраћено.
ЗаВаскршњепразникенаБожићеву

иницијативу, локална заједница са
челницима организовала је пут на
Косово са 2600 пакетића за српску
децу. Ипак, обнављање кућа  две
социјалноугроженепородицеостави
ло јенајвећи траг уњеговомхумани
тарномраду.Сасвојимпријатељима,
самооддонација,одтемељадокрова
је обезбеђена породица Војнић и
Панић,којесудотадабилебезоснов
нихстваризанормаланживот.
Великајечастбитиизабранзаова

ковисокопризнањеитомеђусвојима,

односноусвомграду.Нисамочекивао
то,јернисамсатомнамеромничинио
свеовегодинеонозаштасампохва
љен.Ипак,заменеовопредстављаи
великуодговорностзаубудуће.Тозна
чидаћуморатидаоправдампризна
ње,аондаиданаставимштопреда
није да радим на истим стварима.
Мојајежељададопринесемлокалној
заједнициколико јеумојојмоћи.Оно
што ме је мотивисало да помогнем
људимајестеуправоњиховаситуаци
јаукојојсамихзатекао,нарочитокада
сесетимдвадечакаизпородицеВој
нић,којисуживелабезструје,амајка
имјезбогболестибилаодсутна.Били
су гладниисмрзнути.У томтренутку
су положили у пећ чак и столице и
неке друге делове намештаја. Човек
неможедаостанеимуннатаквества
ри,нарочитонадецу,причанашсаго
ворник.
Драган и његови сарадници зајед

ничкисубезнакнадекречили,попра
вљали,износилииуносилинамештај,

набављалинови.Каже,великупомоћ
јеодувекимаоодлокалнесамоупра
ве,којијеподржалакакохуманитарне
акције,такоиманифестацијезадецу
иродитеље.Подсетиојенаформира
ње Павловог парка, у оквиру објекта
Месне заједнице, који је намењен
искључиво игрању најмлађих, без
мобилних телефона и других памет
нихуређаја.Децасеуњемудружеи
посвећујупомалозаборављенимдру
штвеним играма, каошто су ношење
јаја у кашикама, прављење куле од
песка,пачакисадњадрвећа.
Тосуигреузкојесмомиодрасли,

паинаширодитељи.Децасунамсве
чешће окренута модерним, савреме
ним технологијама, а тако се отуђују.
Нашајеидејадаихпоновоизведемо
удруштво,дабудуусмерениједнина
другеинанекездравенавике.Отуди
бројнипородичнидогађаји.Породица
мора остати стуб нашег друштва,
завршавасвојупричуДраганБожић.

А. Плав шић

Дра ган Бо жић

Ве ли ка је част би ти иза
бран за ова ко ви со ко при
зна ње и то ме ђу сво ји ма, 

од но сно у свом гра ду. 
Ни сам оче ки вао то, јер 

ни сам са том на ме ром ни 
чи нио све ове го ди не оно 

за шта сам по хва љен. 
Ипак, за ме не ово пред ста
вља и ве ли ку од го вор ност 

за убу ду ће, каже
Дра ган Бо жић
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Концерт Томиних и Силваниних песама
 „Кафансковече“ јеназив

концерта који је у великој
двораниКултурногцентрау
Румиодржан11. новембра.
Пред великим бројем посе
тилаца– онолико колико је
дозвољавала епидемијска
ситауција – Александра
Падров и њени гости су
извели најпопуларније
песме Силване Арменулић
иТомеЗдравковића.
Њихове незаборавне и

свима знане песме извели
суАлександраПадрови
ДрагољубКовачевићСта

ла,узмузичкупратњуСаше

Зоркића на хармоници  и
Зорана Ковачевића на вио
лини. Улаз на овај концерт
јебиобесплатан,аподуда
риосесапочеткомпоновног
приказивањафилма„Тома“.
Наиме, овај филм је у

првом приказивању оборио
све рекорде гледаности у
Руми, а због великог инте
ресовања и чињенице да
сви који су желели да га
погледају, нису могли доћи
до карата, нове  пројекције
сузаказанеупериодуод11.
до17.новембра.

С. џ.
Концерт Александре Падров

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

Обе ле же на сла ва ле ка ра
Читањем молитве, осве

ћењем и резањем славског
колача, 14. новембра је у
малојкапелиукругумитро
вачке Опште болнице обе
лежена лекарска слава –
Свети Козма и Дамјан.
Обредничинобавиојепро
тонамесникРадославРадо
вановићузсаслужењеђако
наМаркаЈелисавцаисвим
лекарима пожелео да им
Господудобриммислимаи
делима, здрављу и распо
ложењу води сваки посао,
да  светитељи и лекари
помажукадгодјепотребно,
акаддођевремезанаплату
труда и залагања, Господ
многоструко награди сва
добраделадобрихљуди.
 Домаћин славе, в. д.

директора Опште болнице
прим.дрДраганМалобабић
јечеститаоколегамаславу,
којасеовегодинеобележа
ва скромније него ранијих
година из познатих епиде
мијских разлога. Он је упу
тио поруку да сви заједно
скупе снагу и издрже још
мало како би ову борбу са
корона вирусом успешно
привеликрају.
– Ово је прича нашег

животаизаовосмосешко
ловали, казао је прим. др
ДраганМалобабићипритом
свимграђанимапоручиода
севакцинишу,јерјетоједи
ни начин да се достигне
колективни имунитет и
победипандемија.
Др Малобабић је славу

предао заменику Дома

здрављаСремскаМитрови
цадрДанијелуБабићу,који
је искористо ову свечану
прилику да такође својим
колегама честита славу, а
запосленима у Дому здра
вља честита на досада
шњемзалагањуипрофеси
оналностиуборбисавиру
сомкороне.
Градоначелница Сремске

МитровицеСветланаМило
вановић и њен заменик

ПетарСамарџићприсуство
валисузаједносалекарима
молитвеним чину поводом
лекарскеславеСветихВра
чаКозмеиДамјана.Уобра
ћањумедијима,градоначел
ница је захвалила свим
лекаримауземљи,посебно
лекаримауСремскојМитро
вицинасвемуштосучини
лиичинеуовојдуготрајној
борбипротивпандемије,уз
жеље да остану истрајни,

вредни и пожвртвовани,
како би неку од наредних
слава лекара дочекали и
обележили у бољемраспо
ложењуалиибољимусло
вима–уновојиреконструи
санојзгради.
 Данашње обележавање

лекарскеславеорганизова
ла је подружница лекара
Сремске Митровице и
Шида, Лекарског друштва
Војводине.
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КњижевникЈованПоповићнаписао је
Исти ни те ле ген деукојимасепоми
ње и она да је Пинки видео Тита.

Прематојпричи,сусретсезаистаидого
дио.ДругСтаријејошугодинамаНарод
ноослободилачкогратаодличнопозна
ваоетикецијуинасвакисастанакјеишао
спреман.Такосекоддруговадоброрас
питао ко је тај млади скојевац, те му се
присусретуобратиоречима„ДружеПин
ки“итојепочетакбајкеохероју,пролете
ру,којиједосвоједвадесетдругегодине
успеода га јединимаршалословињего
вимпартизанскимименом.
БошкоПалковљевићПинкијерођенна

имању недалеко од Манђелоса, које је
познато као пољопривредно добро „Вра
њаш“.Рођенјеујесен1920.године,како
сенајчешћеистичеодоцаземљорадника
имајкебабице,аимао је јошдвабрата.
Идеална почетна позиција за пролетера.
Међутим, отац Милош је био надзорник
имања,збогчегајеимаомалобољепри
ходеималобољистан.
Даље се наводи да је Пинки уписао

СредњудржавнутехничкушколууНовом
Саду,штојемогућносткојасеутовреме

малотежепружаобичномземљораднич
ком сину. Према изворима, Пинки је на
томшколовањупаоподутицај социјали
змаиучествоваоурадуудружења„Техни
чар“којејеидеолошкибилоподутицајем
СКОЈа.
Дакле,Пинки јеимаомалобоље,неи

идеалне, могућности за период у ком је
живео.Вероватнодајебиоизземљорад
ничкепородице,небиимаошансудасе
школује,исамбибиоземљораднкилиби
унајбољемслучајуишаонанекизанат.
Али, када се овим елементима дода

младалачки револуционарни полет, хра
брост, интелект, спретност, лична органи
зованост,добијесеједналегендаохероју.
Свакихеројморапомалодабуденества
ран, намаштан и бајковит. Ипак, сваког
хероја одликују они елеметни којих је у
данашњем човеку, поготово младом, све
мањеилиихуопштенема.
КодПинкијајесавтајмладалачкидухи

срцепобуњеногдечакастрашнопогођено
током школовања. Наиме, у школи је
постојало још једно ђачко удружење
„Збор“,монархистричкииантиреволуцио
нарно настројено, које су подржавали

наставници.Успелисудаиздејствујудасе
угасиђачкаменза,поводомчегајеПинки
организовао седмодневни штрајк 1940.
године.Тојерезултиралоизбацивањемиз
школеихапшењем,алисагаранцијамада
ћеђачкамензапоновобитиотворено.
То је први чинилац хероја – храбро и

гласноговориуименезаштићених,пред
водиихинауштрбличногконфораобезе
беђујеимзадовољено.ХронологијаПин
кијевогживотапослетогасеодвијабрзои
богата је детаљима из партизанског и
скојевскогживота.Одлазиурат,првокао
припадник Југословенске војске, а након
завршеткаАприлскогратасеприкључује
партизанима. Учествује у ослобођању
затвореника – комуниста из митровачког
затвора,формирапартизанскеодредепо
целом Срему, Мачви и Босни, организо
ваодиверзантскеакције.
И све је то успео за годину и по дана

ратовања,алионоштојеПинкијавинуло
у мит, јесте његова погибија. Идеал не
може,несмеинетребадабудепогибија
младићаоддвадесетједнегодинеубесо
мучном рату, али идеал јесте емпатија
којунекоимаиспремностнаризикусмрт
ној,алиибилокојојдругојопасности.
Тогкобног10. јуна1941.године,Пинки

је пао при одбрани села од Немаца. Са
текнеколикодругова,бранио јеиселои
становнике.Кадајеједандругбиорањен,
Пинкисевратиопоњегадагаспаси.Спа
шавајући друга, Пинки је и сам смртно
погођен. Каже се да је тих дана туговао
цео Срем, а није се чула партизанска
песма.Наместупогибијејеподигнутспо
меник, ањеговпрвобитни гроб је непре
стано био посут цвећем. Годину дана
касније,Пинки је проглашен за народног
хероја, а годинама касније, сахрањен у

101. ГО ДИ ШЊИ ЦА ОД РО ЂЕ ЊА ХЕ РО ЈА ПИН КИ ЈА

Пин ки је ви део Ти та,
или ти ка ко су се гра ди ли иде а ли

Тог коб ног 10. ју на 1941. го ди не, Пин ки је пао при од бра
ни се ла од Не ма ца. Са тек не ко ли ко дру го ва, бра нио је и 
се ло и ста нов ни ке. Ка да је је дан друг био ра њен, Пин ки се 
вра тио по ње га да га спа си. Спа ша ва ју ћи дру га, Пин ки је 
и сам смрт но по го ђен. Ка же се да је тих да на ту го вао цео 
Срем, а ни је се чу ла пар ти зан ска пе сма. На ме сту по ги би
је је по диг нут спо ме ник, а ње гов пр во бит ни гроб је не пре
ста но био по сут цве ћем. Го ди ну да на ка сни је, Пин ки је 
про гла шен за на род ног хе ро ја, а го ди на ма ка сни је, са хра
њен у гроб ни цу на род них хе ро ја са дру гим бор ци ма

Бошко Палковљевић Пинки (непознати аутор, Музеј Војводине)
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Изложбафотографија„Причеједног
пара,слике једногграда”отворена је
у Галерији „Лазар Возаревић” у уто
рак,9.новембрауоквиру„Новембар
скихдана“.Ауторкаизложбејеархи
тектадрСлавенкаМитровићЛазаре
вић,анафотографијамасуприказае
грађевине које су пројектовалињени
родитељи,архитектеБранкаиМило
радМитровић.
Милан Маринковић, в.д. директора

Галерије „Лазар Возаревић“, рекао је
на отварњу изложбе да су поново,
после 2017. године, уврстили у про
грамГалеријеархитектуру.
– Ова изложба је својеврсни омаж

брачном пару Бранки и Милораду
Митровићукојисузадужилиовајград,
који су својим пројектима естетски и
функционално унапредили Сремску
Митровицу и побољшали квалитет
животаграђанаобјектимакојесупро
јектовали. Заиста их је велик број,
набројаћу неке,  Главна пошта у цен
тру града, Педагошка академија, Вој
вођанскабанка,затимзградезастано
вање у насељима „Орао“, „Матија
Хуђи“,каоиу„Камењару“и„Деканцу“.
Осим тих објеката, можемо поменути
капелунаНовомгробљу,каоивелики
број цркава, да не заборавимо и низ
вртића.Можеморећидасуонисвојим
радомдалипечатградуизбогтогасмо
одлучили да вечерас отворимо ову
изложбу која ће трајати до краја ове

године,рекаојеМаринковић.
Треба додати да је брачни пар

Митровић пројектовао и зрградуМод
не куће, ПИК Сирмијума, Хируршки
блокмитровачкеБолнице,каоидасу
добитници више награда за дизајн
намештајанасајмовимауБеограду.
Како је рекла ауторка изложбе др

Славенка Митровић Лазаревић, овом
изложбомјежелеладаподсетипубли
кунадометеунашојархитектури.
– Радим овде цео свој радни век,

ћерка сам двоје архитеката који су у
граду Сремска Митровица од краја
50их година.Допочеткадеведесетих
заслужнисузаизградњувеликогброја
објеката,зауређењемногихентерије
ра. Годинамаимамжељудапокажем
штајерађено,јеримамутисакдасето
заборавља.Товреме60их70их80их
година било је потпуно у складу са
дешавањима у архитектури у целој
Европи.Овојепокушајимојажељада
се то и покаже. Надам се да ће ова
изложба и подсећање на некадашње
сремскомитровачкесалонеархитекту
рекојисусеодржавали70ихи80их
година,такођеутицатинатодасеити
салони поново дешавају, рекла је
СлавнекаМитровићЛазаревић.
Отварању је присуствовао Брани

славНедимовић,потпредседникВла
деСрбијеинекадашњиградоначелник
СремскеМитровице,каоивеликиброј
Митровчана. Б. Туца ко вић

Како је Митро ви ца
поста ја ла град

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА „ПРИ ЧЕ ЈЕД НОГ ПАРА,
СЛИ КЕ ЈЕД НОГ ГРА ДА“

гробницународниххеројасадругимбор
цима.
Свакидеонашеисторијепамтихеројеи

јуначке чинове, оба светскаратаобилују
овимпричама.Међутим,победнициДру
гог светског рата су од модерних хероја
правилибајкеимитовеукоје јетребало
вероватизбогизградњеноведржаве.Из
овога требаизоставити сваку идеолошку
позадину, јер је осмишљавање култа
народног хероја имало двојак ефекат:
креиратиромантичнуинеповредивуисто
ријународнеборбеистворитиидеалјуна
ка у који омладина може и треба да се
угледа.
Оводругејестеонокључно.Вишесене

постављапитањедалијеидеалоношто
омладини данас недостаје, одговор је
јасан.Понароднимхеројмасупресвега
називанешколе,аиданассевеликиброј
тихшколаистотако.Тимејеновадржава
желеладаусадинекеврлинекојејесваки
одпалихборацаимао.
Гдесуданасхраброст,спремност?Где

једанасемпатија?Емпатијајестекључна
речупричиоПинкију.Нијециљположити
младживот,алиПинкијевчинспасавања
пријатељаподрафалномпаљбом јепре
свегависокчинемпатије,којаснажности
скачовековувољудареагујеипомогне.
Ми не треба да заборавимо устанке,

Први светскират,Други светскират.Све
су то значајни догађаји који су рађали
хероје,абитносуодређивалитокистори
је Србије. Нити једног дела историје не
требадасеодрекнемо.Идеалинебитре
балодасеизгубенегдеустиховимаБоре
Ђорђевића (Ве ли ки упо р но зе за ју ма ле, 
за иде а ле ги ну бу да ле).Заидеалесене
гине, поготово не у 21. веку, али идеале
развијамо код себе, прихватамо их из
окружења,учимосеправомпогледу.Томе
доприносе и легенде из било ког дела
наше историје, па и истинита легенда о
БошкуПалковљевићуПинкију.
Пинкијева родна кућа у Манђелосу је

девастиранакаоисвакиидеалкоднашег
човека, али је Град Сремска Митровица
даочврстауверењадаћебитиобновље
наипретоврена у спомен  собу, коју ће
бити могуће посетити. Пинки је одатле
кренуо,паизгледадасеидеалиидобре
особинерађајунамаломместу.

Чи тан ка

Где су да нас хра брост, 
спрем ност? Где је да нас 
ем па ти ја? Ем па ти ја је сте 
кључ на реч у при чи о Пин
ки ју. Ни је циљ по ло жи ти 
млад жи вот, али Пин ки јев 
чин спа са ва ња при ја те ља 
под ра фал ном паљ бом је 
пре све га ви сок чин ем па
ти је, ко ја сна жно сти ска 
чо ве ко ву во љу да ре а гу је и 
по мог не

То вре ме 60их 70их 80их годи на било је пот пу но у 
скла ду са деша ва њи ма у архи тек ту ри у целој Евро пи. 
Ово је поку шај и моја жеља да се то и пока же, рекла је 
ауторка изложбе Слав не ка Митро вић Лаза ре вић

Милан Маринковић Славенка Митровић Лазаревић
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КЛА ДО ВО: СУ СРЕТ АК ЦИ ЈА ША ПО СЛЕ СЕ ДАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА

Јед на мла дост,
је дан свет на де ...

НедавносусеуКладовусрелибив
ши акцијаши Ковиљка Бајић из
Руме и Радиша Брановић из тог

места,првипутодучешћанаомладин
ској радној акцији „НовиБеоград“1949.
године.Радишајеутовремебиодечак
од14,аКовиљкадевојкаод19година.
Радиша је пронашао Ковиљку тако

штојепредвегодинеуновинамапрочи
таопричуовезиљиизРуме,којајеволе
лараднеакције.Препознаоједругарицу
сараднеакције,чијаје„Славонскоброд
скабригада“билаунасељукрајњегове
„Треће звечанске“ са Косова. Запамтио
јеКовиљкиноиме,јерсеињеговасестра
такозове.Пронашаојебројњеногтеле
фонауРуми,позваојеугостеиовејесе
нибиодобардомаћинуКладову.
Сусретјебиопрепунемоција.Наста

ницијеРадишасачекаогошћусаунуком
Јеленом. Загрљаји и сузе радоснице.
Ковиљка је ушла у 92. годину, али је
аутобусом, са преседањем у Београду,
отпутовала у Кладово.Жеља за сусре
томјебилатоликојака,дајојнијесмета
ло отежано кретање уз помоћ штапа и
вишечасова вожња. Током дружења у
Кладову,сарадошћусусесећалиакци
јашкогживота.
–Нашедвебригадесуградилежеле

зничку станицу „Земун“. Гурали смо
колицасаграђевинскимматеријаломод
Тошиног бунара до Земуна. Било је
тешкоилепо.Око200.000омладинаца
изЈугославијеод1948.до1950.године
намочвариипескуподиглисуСтудент
ски град са мензом и Домом културе,
стамбено насеље Тошин бунар са 40
петоспратницаизградуСИВа,адесе
такградилиштајебилоиудругимдело
вима Београда. Сазнали смо да се на
факултетимаархитектуреширомЕвропе
изучава изградња појединих објеката у
Београду, које су саградили омладинци
сврстани у преко 1.000 бригада – каже
Радиша.
Двојеакцијашаприсећалисусе,тако

ђе, да су бригаде, махом, биле саста
вљенеодсеоскеомладине,којесуоста
јале на градилиштима по два месеца,
док су студентске и средњошколске
радиле по месец дана. Многи од њих
првипутсутадавиделижелезничкуком
позицијуипрвипутотишлиупозориште.
Поредраданаградилиштима,организо
ванисукурсевииспортскатакмичења,а
унасељусеорилапесмаиигралокоза
рачкоколо.
–Самодазнатекакојетобилавредна

и лепа девојка! Запамтио сам да је

Ковиљка примала највише пакета од
куће, па сам се и ја сладио са њеним
колачима–кажеакцијаш.
ДружењеуКладовујебилоиспуњено

причом о акцијашкомживоту и смехом,
али и сузама због трагичних догађаја у
њиховимпородицамаитугезбогсинова
безкојихсуостали.
РадишаБрановић је завршиошумар

скушколунаКосовуипосаопронашаоу
ШумскојсекцијиуКладову.Савојскоми
ученицимазасадиојеоко1.200хектара
шума.Данасјеупензији,алијеидаље
активан.Возиауто,идеуловиангажо
ванјеуорганизацијипензионера.Упри
земљувеликекућеживисам,анаспра
ту суженаићерка покојног синаПуни
ше. У близини живи и син Славиша са
породицом.
Ковиљка Бајић је давно из Хрватске

дошлауРумуитузасновалапородицу.
До пензионисања је радила у админи
страцији румске „Електровојводине“.
Данас живи сама и ужива за машином
радећи бели вез. Углавном столњаке,
алиидругоакозатреба.Кажедарадови
нисуквалитетникаоувремедокјебила
млађа, али се и даље сви љубитељи
белог веза одушевљавају њеним руко
творинама. Некада су из „радионице“

Срећ на сам што 
сам ви де ла 

Ра ди шу, ко ји ми 
је за ме нио бра
та. Мно ги мо ји 

при ја те љи ви ше 
ни су жи ви, та ко 

да је он са да 
је ди на осо ба 

ко ја ће ме под
се ћа ти на мла
дост, ка за ла је 

на кон по врат ка 
у Ру му Ко виљ ка 

Ба јић

Ко виљ ка Ба јић, Ра ди ша Бра но вић и Ко виљ ки на уну ка Је ле на
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На ше две бри га де су гра ди ле же ле знич ку ста ни цу Зе мун. Гу ра ли смо 
ко ли ца са гра ђе вин ским ма те ри ја лом од То ши ног бу на ра до Зе му на. 
Би ло је те шко и ле по. Око 200.000 омла ди на ца из Ју го сла ви је од 1948. 
до 1950. го ди не на мо чва ри и пе ску по ди гли су Сту дент ски град са мен
зом и До мом кул ту ре, стам бе но на се ље То шин бу нар са 40 пе то спрат
ни ца и згра ду СИВа, ка же Ра ди ша

излазиливезеникомплети,хаљине,блу
зе,ношњезакултурноуметничкодру
штво и све друго што се замислити
могло, тако да на изложбама нису изо
стајаленаграде.ИРадишинимунукама
однелајеуКладовонапоклоншлингане
столњакеитамоузеламерезановикоји
ћеускорозапочети.
У Кладову су се сви трудили да јој

улепшајуборавак.РадишинаснахаЗага
је свакога дана припремала специјали

тете и топле их из кухиње износила на
стопредгошћу.УнукаЈеленајојјепока
залаТрајановмост,тврђавуФетислами
другезнаменитостиовоглепогместана
Дунаву. Захвалила се бака  Ковиљки
штоједошлауКладоводањеномдеди
улепшастарост.
Радиша једругарици сараднеакције

показао и викендицу, затим, једну од
„његових“шума,каоиПодвршку,најлеп
шеселоуопштини.

Свејетокомборавкабилојакодирљи
во и четири дана су брзо пролетела.
Акцијашисусенарастанкудоговаралио
новомсусрету.
–СрећнасамштосамвиделаРадишу,

који ми је заменио брата. Многи моји
пријатељивишенисуживи,такодајеон
садајединаособакојаћемеподсећати
намладост–казалајенаконповраткау
РумуКовиљкаБајић.

Гор да на Ву ка ши но вић

Ко виљ ка и Ра ди ша: Шет ња Кла до вом

Но ви Бе о град су гра ди ли ак ци ја ши по пут Ко виљ ке и Ра ди ше (Fo to: blog spot.com)
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Пише: 
Алек сан дра Ћирић, 

кустос исто ри чар

ЗНА МЕ НИ ТЕ РУ МЉАН КЕ (4)
СЛАВ КА ПЕТРО ВИЋ СРЕ ДО ВИЋ 

У послед њем тек сту о зна ме ни тим Румљан ка ма, сазна ће те нешто више о Слав ки 
Петро вић Сре до вић. Рође на је у Руми, а афир ма ци ју је сте кла пре све га, као вајар
ка и меда љар ка. Осим тога, гово ри ла је и више стра них јези ка и бави ла се пре во
дом, али и писа њем тек сто ва о умет но сти. Иако је мно го путо ва ла и живот про ве ла 
ван Руме, Слав ка је сахра ње на на Град ском гро бљу у свом род ном месту. И о овој 
изу зет ној жени и умет ни ци пише кусто ски ња исто ри чар ка Алек сан дра Ћирић.

Славка Петровић Средо
вићјерођенауРуми22.
марта1907.године,као

трећа ћерка у породици
Петровић. Њени родитељи
Ђорђе и Екатарина (Катинка)
рођенаМику,порекломРумун
ка,доселилисусеизПанчева
у Руму 1902. године. Ђорђе
Петровић је по наговору др
Жарка Миладиновића дошао
уРумуиосноваоштампарију
која се налазила у Главној
улици,  у згради данашњег
ЗавичајногмузејаРума.Уовој
штампарији је штампан већи
бројнедељнихлистова,часо
писа, народних календара,
популарне белетристике и
разних публикација на срп
скомјезику.
Пре Петровићеве штампа

рије, у Руми је радилаштам
паријабраћеЂорђевићукојој
је штампан лист „Српски гла
сник“,каоиштампаријаРобер
та Венингера. Штампарија
Ђорђа Петровића је радила
све до његове смрти 1917.
године и дала је значајан
допринос тадашњем култур
ном и просветном животу не
само Срба у Руми, већ и на
ширемпростору.
Славка је крштена у цркви

Силаска Светог духа на апо
столе,акумнакрштењујебио
румски учитељ Душан Попо
вић, који је био и председник
Српскогпевачкогдруштва.
Славкасвоје основношко

ловање завршава у Руми, а
потом уписује румску  Гимна
зију, а затим и гимназију у
НовомСаду.КодСлавкесеод
детињства запажао изузетан
таленат за ликовну уметност.
Зато је и студирала ликовну
уметностуБеограду,апотоми
уиностранству.
Сликарство је прво учила

код Уроша Предића а вајар

ствокодЂорђаЈовановића.
Своје усавршавањеСлавка

наставља у Француској, Ита
лијииГрчкој.
У Паризу је у периоду од

1928. до 1931. године учила
вајарствокодЕдуардаКвотро
кија, док је у Дижону 1931. и
1932. годинеучиламедаљар
ство код О. Јенсена, да би
затимкодПолаГаскауПаризу
усавршавала округлу пласти
ку.
Пред Други светски рат,

Славка јерадилакодАристи
даМајолауПаризу.
Поред тога, радила је и у

Фиренци, Атини... да би се
потомвратила уБеоград, где
наставља своје стварала
штво.
Поред сликарства и вајар

ства, Славка је учила стране

језике и бавила се превође
њем и писањем о уметности
на неколико страних језика.
Водилајепрепискусамногим
познатимуметницимасакоји
ма је учествовала на разним
изложбама у иностранству и
путовала по страним земља
макаоштосуАустрија,Белги
ја,Немачка,Енглескаискан
динавске земље. Са њима је
размењивала уметничка дела
тако да је створила и своју
збиркурадовамногихстраних
уметника.
Славкаје,посвојојприроди,

биласкромна,тихаисталоже
на.Вишеодполавекајеради
лабезправогуметничкогате
љеа,пајеусвомстанукојисе
налазио у Таковској улици,
једнусобукористилакаоате
ље.

Највише је радила медаље
иплакете.О својој уметности
СлавкаПетровићСредовићје
говорила:
– Медаља је мој најмилији

начин изражавања. Медаља
садржи читав један свет на
малој површини. Медаља је
кратка песма која са мало
речи толико каже. Ту нема
места за објашњење, порука
семораодмахсхватити.Моје
медаље су углавном ливене,
ливена медаља је у ствари
склуптура, сасвим је непо
средна.
Плакетеимедаљесалико

вима знаменитих личности
постале су Славкина специ
јалност, а на њима, као и на
њеним осталим уметничким
делима доминирају дечји
ликовииактовичитаваједна
галерија, а свака за себе је
прича о узвишеном осећању
материнства иљубави према
детету.
Нањимајеичитавагалери

ја познатих уметника, култур
них стваралаца, историјских
личностииличностиизсавре
меног живота не само наших
простора, него и других зема
ља.ТосуДоситејОбрадовић,
Вук Караџић, Никола Тесла,
Иво Андрић, Меша Селимо
вић, Урош Предић, Надежда
Петровић,Шекспир,Данте...
ЊенаплакетаВукаКараџи

ћа је била установљена као
награда и додељивана је
добитницима„Вуковенаграде“
у периоду од 1964. до 1971.
године.Обрађивала јеидога
ђаје из наше раније прошло
сти. Забележила је одлазак
Турака из Београда (1867.
године) својом ведутом „Бео
град 1967“ која је настала
поводомстогодишњицепреда
јекључеваграда.
Ту је и „На Дрини ћуприја“,

Уметница
малих формата

Слав ка Петро вић Сре до вић
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„Београдиз1804“,„Београдиз
1805“. Није избегавала ни
савремена збивања те  је
разорни земљотрес у Скопљу
из 1964. године обрадила на
једнојодсвојихмедаља.Иако 
је уметничку афирмацију
остварила у медаљарству,
токомсвојеуметничкекаријере
никаднијеодусталаодизраде
скулптура. За време Другог
светског рата,  1943. године,
склањајућисеодокупаторских
властиуБелеВодесаИсидо
ром Секулић (биле су велике
пријатељице),понелајеисвоју
склуптуру „Сељанчицу“. Иси
дораСекулићјенаторекла:
–ПаонајепонелаСунце.
ТојезаСлавкубилависока

оцена уметничког дела од
коректне Исидоре Секулић,
којој је тада Славка извајала
лик.
Након завршетка Другог

Светскограта,одржалајесво
јупрвуизложбууроднојРуми
у Градској библиотеци, 1955.
године.ТадајеНародниодбор
откупио њену скулптуру „Три
детета“, коју већинаРумљана
знакаоскулптурукојасенала
зиуМаломпарку.
Након изложбе у родном

граду,Славкајеизлагаласвоја
дела у Сплиту (1955), Паризу
(1956.), Сомбору (1957), Бео
граду (1957. и 1959. 1962. и
1967), у Сремској Митровици
(1957),ПодгорицииуСупета
ру(1974.године).
Своје радове готово никада

нијепотписивалаименом,већ

иницијалимаСПСигодином,а
порединицијалапонекадсамо
по месту настанка. Радила је
портрете, бисте, медаље и
плакете,представљаласвојаи
групнадела,која јерадиласа
својимколегама.
Славка је била чланица

готово свих уметничких дру

штава на простору СФРЈ,
измеђуосталогичланУдруже
њаликовнихуметникаСрбије,
Нумизматичког друштва у
Загребу, Друштва немачких
љубитеља медаља и многих
других.
На Борковачкој колонији у

свом родном граду, Славка је

одоснивањаколонијеокупља
лауметникеиљубитељеумет
ности и излагала своја дела.
Постављенаје1967.годинеза
доживотног представника
СФРЈ уСветској организацији
медаљара ФИДЕМ, чије је
седиште у Паризу. Каоњихов
члан, Славка је своје радове
излагала широм Европе. За
времењеногборавкауКопен
хагену,тамошњиМузејјеотку
пиоњенумедаљусаданским
тројкама, затимсаликом кра
љицеМаргаретеII,каоиДан
теаи једнуодваријантископ
скогземљотреса.
Славка је била удата за

Симеона Средовића са којом
јеималакћеркуМирну.После
дуге и тешке болести, преми
нула је у 71. години, 8. јула
1978.годинеуРуми.Сахрање
на је на Градском гробљу у
Руми, а на споменику је и
њенапосмртнамаска.
Изасебејеоставилавелики

број дела која су поклоњена
ГалеријиМатицесрпске.Неки
одњенихнајпознатијихрадова
су плакета са ликом Вука
Караџића, рељеф плакете
Исидоре Секулић, Споменик
слободи и споменик „Деца са
књигом“уМаломпаркууРуми.
Споменикслободисеналазио
уцентруДобринаца,алијепре
вишегодинаукраденсапосто
ља.

Део фото гра фи ја поти че
из збир ке Исто риј ског
оде ље ња Зави чај ног

музе ја Рума

Скулп ту ра у Малом пар ку

Слав ка поред спо ме ни ка Сло бо ди

Слав ка током рада на скулп ту ри у Малом пар ку
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СРЕЋ КО РАДУ ЛО ВИЋ И МИРО СЛАВ БИУ КО ВИЋ, СЛИ КА РИ

Тра га ње за лепо том
Увременима пуна страха и неизвесности,  временима епидемије и

свих врста ограничавања, бавље
ње уметношћу захтева посебан напор,
често повезан и са личним прегнућем.
Такавподухватпоказаласудвасремско
митровачкасликараСрећкоРадуловићи
Мирослав Биуковић, повезана заједнич
ким занимањем, али и пријатељством
којасусеудружиласанамеромдаотво
реликовниатељеуцентруграданаЖит
номтргу,симболичногназива„СМАрт“.
Повезује их заједничко опредељење за
реализам као правац, али и намера да
својим сликарством задовоље потребу
за лепим. Отворени атеље тако поста
је галерија, која живи, где се поставка
стално мења и допуњује, где се упоре
досликаиразговараоуметности,место
гостопримства сваком путнику намерни
ку,гдесеразмењујуинформацијеоумет
ности,алииославнојисторијиграда,а
сликари уједно постају његови промо
тери. Подухват два сликара ентузијаста
постаје утолико вреднији и драгоценији,
уколико представља слику једног града
предсобомипреддругима,каосредине,
која упркос свим искушењима времена,
заправоидаље„маризауметност“.

М НОВИ НЕ: Ваши путе ви ка умет
но сти нису били пра во ли ниј ски, сту
ди ра ли сте неке дру ге факул те те, пре 
него што сте се опре де ли ли за бавље
ње сли кар ством?

Срећ ко Раду ло вић:Одувексамимао
склоностикасликарству,алинисампри
даваонекупосебнупажњутоме,јерсам
волео технику.Начин размишљања тех
ничкеструкеми јекаснијепунопомогао
у сликарству. Није случајно, каошто се
каже, да суматематика, музика и умет
ностповезани.Иначе,избегавамтермин
уметност, јер верујем да смо пре свега
ликовни ствараоци. Не сматрам да сам
уметник, то припада вишој категорији
и треба оставити суду времена, шта је
уметност. Моје сликарско формирање
везаноје,пресвега,заимеДраганаМар
тиновића,којијеутицаонаменедапоч
нем да сликам. Почетком осамдесетих,
често сам се налазио уњеговомликов
номстудију,гдесамнасликаоипрвусли
купоњеговимсугестијама.

Миро слав Биу ко вић:Свиприметимо
таленатјошураномдетињству,алитале
нат мора временом да се оствари кроз
активност.Каодечкобавиосамсеспор
том,вишемејеинтересовао,акаснијеи
музика,асветотраживреме.Студирао
самДИФитекузрелијемдобусамузео
четкицууруке.Паралелносамсебавио
ситоштампомиписањемфирми,гдесам
стекаоодређеноискуствоирутину.Узо
рисумибилиВасаДоловачки,аодстра
них Вермер. На студијским путовањима
обилазио сам музеје по Европи, а нај
јачидојамнаменесуоставилиПаризи
Амстердам.Ипак,свештосамнаучиоо
сликарствунаучиосамслушајућистари
јеуметникепостажуиздомаћесредине,

пресвега,ДраганаМартиновићаиСрећ
каРадуловића.

Опре де ли ли сте се за кла си чан тип 
сли ке, реа ли зам у пуном зна че њу те 
речи, у сти лу ста рих мај сто ра.

Срећ ко Раду ло вић: Напочеткусуме
интересовалиимпресионисти,алисамсе
временом определио за реализам. Брзо
сам увидео да је реализам и минуцио
занначинсликањавишеодговараомом
сензибилитету.Морамдапризнамдајеу
момформирањукаосликарареалистеи
профилисањаутомправцу,Мартиновић
одиграо кључну улогу.Ипак, каоидруги
сликари,имампотребудасеповремено
изразимусвиммогућимсмеровимаитех
никама. Назвао бих тај „излет“ у нешто
друго, као задовољење потребе за сло
бодомстварањаилиослобађањеоднеке
врстеокова,којеможеданаметнерути
на.

Миро слав Биу ко вић: Сликам у духу
поетског реализма, јер сматрам да има
више емоција него класичан  хиперреа
лизам.Сликаморадазрачиемоцију,да
изовереакцијунарелацијислика–гледа
лац.Акотонепостигне,сликанијеуспе
ла.Нијебитнаформа,сликанеморада
буделепа, важно једаизазовереакцију
оногакојегледа.Тозначидајеуметник
дочараоемоцију,јердобрасликаморада

јеизазове.Усуштини,вишеволимлепе
слике, које ће да улепшају амбијент у
комеборавимо,скинупаучинусасивила
свакодневицеиизазовупријатнеемоције.

Оми ље не теме су мртве при ро де 
аран жи ра не посу ђем и рекви зи та ри
ју мом, који као да је иза шао са сли ка 
ста рих фла ман ских мај сто ра.

Срећ ко Раду ло вић: Предмети које
сликам одавно су изгубили употребну
вредност, али поседују својом патином
чарпрошлихвремена.Типредметилепо
томпревазилазеданашњепредметеупо
требненамене,јерпатиначинидаониу
намаизазивајуемоцију.Сликесведочео
временукадсевишеуживалоуживоту,
лепотималихствариипредметазасва
кодневну употребу, који су поред своје
практичненаменебилииизузетноестет
ски обликовани и лепи.Мој задатак као
сликара једакрозмртвеприродеиста
ринске ентеријере покушам да сачувам
тучарлепоте,илибарсећањенању.

Миро слав Биу ко вић: Мртве приро
де су кроз историју сликарства настаја
лекаосегментивећихкомпозиција,како
бивећибројљубитељауметностибиоу
могућностисебидаприуштислику.Фла
манцисуовајтипсликедовелидосавр
шенства,аменикаосликарујетајмодел
слике највише одговарао мом сензиби

Срећко Радуловић и Мирослав Биуковић
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литету и био пресудан за моје сликар
ство.Сликајусепредметикојисетешко
могу наћи у данашње доба, који обилу
ју орнаментиком или дрворезбаријом,
којунепоседујесведенимодернинаме
штај.Мотивимртве природе изражавају
носталгију и сентименталност, враћају у
нека времена кад семањежурило, кад
јебиловишемираитишине.Циљмије
да слике изазову племенита осећања и
одишунекомврстомспокојауданашње
брзовреме.

Зау зе ли сте став да се Митро ви
ца намет ну ла као незва нич ни цен тар 
овог типа сли кар ства, као град у коме 
је при сут но сна жно упо ри ште реа ли
стич ког начи на сли ка ња.

Срећ ко Раду ло вић: Митровицa је
специфична.Интересантно,реализам је
овдепустиодубоке корене.Имамо сли
карство које је препознатњиво, оно је
на неки начин дефинисано као поетски
реализам.Бавимсетомврстомсликар
ствапрекотридеценијеиздваразлога.
Оноодговарамомсензибилитету,такође
желимдадамисвојдоприностомсмеру
укомесеразвијамитровачкосликарство.

Миро слав Биу ко вић:Кадсмо једном
приликом боравили у Суботици, тамо
шњи сликари су нас представили као
представнике митровачке школе реали
зма.Наравно,Мартиновићјењенродона
челник,амигапратимоколикоможемо,
свако у складу са својиммогућностима.
Почаствованисмоштојенашрадпостао
препознатљив на савременој ликовној
сцени,асвакисликарбирамотиве,било
да су они  рурални или грађански, који
вишеодговарајумомсензибилитету.

Вред но је поме ну ти да сте сво је вре
ме но ушли у ужи избор нај ве ћих срп
ских сли ка ра реа ли ста, који је био кру
ни сан изло жбом „Два на ест магич них 
мај сто ра пре ци зне фигу ра ци је“.

Срећ ко Раду ло вић: Стицајемоколно
сти,ушаосамукругљудикојирадеслич
не ствари, што је препознао господин
Иванишевић,власникгалерије„Picasso“.
Окупио нас је по сличном сензибилите
туинаправиотајнеформалникруг.Није
билоупитањуудружење,негоскупљуди
са сличнимафинитетима у неговању те
врсте сликарства. Били су то људи из
различитих градова, али Митровица је,
слободно могу рећи, концентрат таквих
сликара, јерсунасчетворицаоддвана
ест била Митровчани (Драган Мартино
вић,ДамирСавић,ГоранМитровићија).
Можесезакључитинаосновутечињени
цедајеовајграднаСави,језгроирасад
никтихпојаваунашемсликарству.

Које изло жбе бисте издво ји ли као 
кључ не за ваш даљи рад?

Срећ ко Раду ло вић: Изложбу у орга
низацији Музеја Срема, у Дому ЈНА
одржане давне 1986. сматрам изузет
нимдогађајем,несамоштојебилапрва
самостална, већ и због њене репрезен
тативности.Сећамседајетобиоправи
спектакл,сапуномсаломпубликекојаје
седела, богатим програмом, а изложбу
је орворилаЕмицаМилошевић, истори
чаруметностиизМузеја.Токомкаријере,
имаосамдвадесетаксамосталнихиоко
стотину групних изложби. Од самостал
них изложби, издвојио бих ону на Кри
ту, која се узима као самостална, иако
суизлагалатриаутора.Изложба једуго
трајалаибилајевеомапосећена.Наши
домаћини су били изненађени постиг
нутим квалитетом дела, добар глас се
далекочуо,такодасмоуспелисвеслике
дапродамо.

Миро слав Биу ко вић: Имаосамдесе
так самосталних и око стотину групних
изложби,акосерачунајуиколоније.Прву
самосталну изложбу сам имао у Библи
отеци „Глигорије Возаровић“, а излагао
самуспешноиуиностранству.Издвојио
бих двојну изложбу у Културном центру
у Руми, симболичног назива „Трагање
залепотом“накојојсмосепредставили
у пару. Добре замисли не треба мења
ти,такодасличнуизложбупланирамоу
РускомдомууБеограду,кадепидемијски
условитобудудозволили.Личноприпре
мамизложбеуиностранству, упрегово
римасамсанекимгалеријамауПаризуи
Амстердаму,градовимазакојесамипри
ватновезан,јеруњимаживемојадеца.
Колико сам успео да пратим тамошње
сликарство, имају потребу за оваквом
врстомсликарства,јерсупреплављени
апстракцијом.

Оку ша ли сте се и у дру гим типо ви
ма сли кар ства са изра же ним сим бо ли
змом. Шта за вас зна че ти „изле ти“?

Срећ ко Раду ло вић: Одувек је моја
идејабиладареализаммаломодифику
јемдонадреализма,даиакосекористи
фигурација, она буде измештена у неки
немогућпросторилиситуацију.Томоже
да се произведе ликовним средствима,
то јест,дабудетехничкаствар.Алиако
сеуспеутаквојзамисли,можедасеиза
зове и нека емоција. Кадразмишљамо

промени мог начина сликања онда оно
идеутомправцудабихсемогаоизра
зитикаонадреалист.Направиосамвише
сликаутомманиру,попут„Егзит“,„Жена
померичовека“,„Тежакјетеретуметно
сти“ или „Виолино не свирај“. Кад оста
вимосвестпостранииослонимосена
интуицију, настаје најчешће добра сли
ка.Кадсе слика саморазумомпостиже
се ниво заната, мајсторство, али ништа
више. Савладали смо технике мајстор
ства, али то не значи да ће слика бити
уметничкодело.

Миро слав Биу ко вић: Волим повре
менодасеизмакнемодреализма.Сма
трам да кад уметник ради цео живот у
једном маниру постаје препознатљив,
алиистовременоулазиурутину,аонда
тунемауметности.Затосетребаповре
меномало одмакнути и направити неки
искоракудругачијесликарство.Публике
затуврстусликарстваима,углавномсу
томладиљуди који нису толико везани
за реализам. Реализам јесте најближи
широкојпублици,најразумљивијије,али
младиволемаломодернијествари.

Отво ри ли сте зајед нич ки ате ље, 
може се рећи да је нео бич но да два 
сли ка ра раде у истом про сто ру, када 
се зна да је сли кар ство пре вас ход
но инди ви ду ал но зани ма ње. Сво јим 
при ме ром пока зу је те да удру жи ва ње 
може да пома же умет ни ци ма. 

Миро слав Биу ко вић: Људијаковоле
дадођуовде.Ово је једанмагичанпро
стор,просторгденастајуслике.Људису
присутниигледајупроцесњеногнастаја
ња,тореткогдеможедасевиди.Присут
најекомуникацијаизмеђусликара,посе
тилаца,знатижељникакојижеледаосе
темиристерпентина,будунаизворишту
стварања.Свевишељудидолази,поне
кадтознадабудеиоптерећујуће,јерза
стварањејепотребанмиритишина.

Срећ ко Раду ло вић: Атеље даје
могућност да се човек измести из свог
свакодневногпростораидакомуницира
са посетиоцима, љубитељима уметно
стикојиимајупотребудавидеслику,са
колегама.Човекмноголакшеуђеуате
љенегоунекиприватанпростор,јерјето
отворенпростор,намењенискључивоза
потребеовенашеделатности.Људикоји
долазе са стране објективније сагледа
вајузначајатељеанегосамиМитровча
ни,зањихјетодоживљај,којиуглавном
непостојиусрединамаиз којихдолазе.
Мислим да је то реткост и да је приви
легија,несамозанас,већизаљудеса
стране.То јеиместодуховности,храна
за душу, а цивилизацијске тековине се,
по мом мишљењу, пре стварају преко
духовности, него преко материјалног и
технолошкогразвића.

Мари ја Вукај ло вић

Сли кам у духу поет ског реа ли зма, јер сма трам да има 
више емо ци ја него кла си чан  хипер ре а ли зам. Сли ка 
мора да зра чи емо ци ју, да изо ве реак ци ју на рела ци ји 
сли ка – гле да лац. Ако то не постиг не, сли ка није успе ла. 
Није бит на фор ма, сли ка не мора да буде лепа, важно 
је да иза зо ве реак ци ју оно га ко је гле да, каже Мирослав 
Биуковић

Оду век је моја иде ја била да реа ли зам мало моди фи ку
јем до над ре а ли зма, да иако се кори сти фигу ра ци ја, она 
буде изме ште на у неки немо гућ про стор или ситу а ци ју. 
То може да се про из ве де ликов ним сред стви ма, то јест, 
да буде тех нич ка ствар. Али ако се успе у таквој зами
сли, може да се иза зо ве и нека емо ци ја, рекао је Срећко 
Радуловић
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ОВАН:Пролазитекроз
различите фазе ства
ралачког расположе
ња и стало вам је да

себи обезбедите оптималне усло
ве. Обратите пажњу на реакцију
ближе околине, јер понекад не
желите да прихватите коментаре
које доживљавате као оштру кри
тику.Уодносусапартнеромчесто
преузиматеактивнуулогуиспрем
нистедапроменитенекезаједнич
кенавикекојевасспутавају.

БИК: Неко вам даје
корисне сугестије које
лакоможетедаприме
ните приликом реша

вања озбиљних питања. Потруди
те се да правилно дозирате свој
стваралачки импулс са заједнич
киминтересима,какобистенанај
бољи начин ускладили разлике
којепостојеумишљењуилииску
ству. Тренутно преиспитујете свој
однос са блискомособом ужељи
дасештобољеразумете.

БЛИ ЗАН ЦИ: Понекад
треба прихватити оне
најтеже околности,
какобистесебиидру

гима доказали да сте довољно
дораслипредизазовима.Ослони
тесенасвојуинтуицију.Узблиску
особу свеможете да превазиђете
надобарначин,некавасправилно
дозирање мудрости, емоција и
страсти наведу на заједничка
љубавнарешења.

РАК:Делујетеенергич
ноусусретусасарад
ницима и постављате
нове захтеве у очеки

вањудасветечеповашимпроце
нама. Ипак, претераним истица
њемличнихзахтеваизазиватераз
личите коментаре међу сарадни
цима.Љубавнеразмирицеприхва
титекаопролазнуфазу,јерсвесе
своди на нови подстицај или на
добаримпулскојивасводикаемо
тивномзближавањусапартнером.

ЛАВ: У зависности од
личног интересовања
имотивацијекојуима
те, осмислите нека

нова или модификована решења
која ће вам доносити најбоље
резултате.Потребнисувамразно
врсни дипломатски манири или
компромисна варијанта, као успе
шнаформулакојадоносикорисне
и дугорочне резултате. У љубав
номживотууживатеуразноврсним
ситуацијама. У љубавном животу
свепостајемогуће.

ДЕ ВИ ЦА: Јасновамје
даоколинаодвасоче
кује да се непрекидно
истичете са посебним

резултатима и да увек остављате
некивеличанственутисак.Тренут
но постоје неке компликоване
околности са којима ћете морати
дасесуочаватеуходубезпредаха
илиодлагања.Посебно вамприја
породична хармонија и нечије
искуство,јернатакавначинможе
тедаостваритебољупсихолошку
равнотежу.

ВА ГА: Налазите се на
велики корак испред
других,јерумететачно
да предвидите нечију

реакцијуилиодговорупословним
преговорима. Јасно вам је да
савременији приступ заједничким
темама или интересима доноси
дугорочнији успех. Постављате
сувише строге критеријуме пред
вољенуособу,аливашподстицај
умедаделујеблаготворнонавише
начина.

ШКОР ПИ ЈА:Нековам
дајекориснеинформа
ције и на такав начин
вампомажедаправил

нопроцењујетеразличитепослов
немогућностикојеиматенараспо
лагању.Јасновамједазаједнички
договори представљају позитиван
помакурешавањуважнихпослов
нихилиприватнихинтереса.Сло
бодноизразитенекасвојапотисну
та осећања или намере. Учините
неки посебан гест пажње према
свомпартнеру.

СТРЕ ЛАЦ: Умете да
процените повољну
ситуацијунапословној
сцени и да осмислите

добарнаступилиредоследпотеза
пред сарадницима. Обратите
пажњу на разне могућности парт
нерског удруживања које имате.
Важноједаприхватитепословеза
које имате довољно знања. У
љубавном животу не можете да
останете равнодушни на нечије
утицајеилипоступке.

ЈА РАЦ: Ослањате се
на своје преговарачке
манире, јер да без
добре припреме, пла

наилипроцененеманизначајног
пословног успеха. Потребно је да
се усаглашавате са својим сарад
ницимаокоуважавањаразличитих
интереса,какобисвиоковасосе
тилиморалнуиматеријалнусатис
факцију.Пажњаиразумевањекоје
добијате у кругу своје породице
делујуврлоподстицајно.

ВО ДО ЛИ ЈА: Уз добру
процену могућности и
правиланизборсарад
ника релативно брзо

можетедаостваритесвојециљеве
напословнојсцени.Усвомпрепо
знатљивомманирууметедаосва
јатесимпатијенаразличитимстра
нама.Кадастедоброрасположени
имате утисак да су вам доступне
најбољемогућностиитадаобично
бирате доминантну улогу пред
партнером.

РИ БЕ: Постоје важни
циљевикојеможетеда
остварите у разним
фазама или на неки

заобилазниначин.Сталовамједа
осмислитедобрупословнустрате
гију на основу које ћете успешно
реализовати скоро све што сте и
замислили.Наставитедасепона
шатедовољнопромишљеноупро
цени правих вредности. Очекује
вас позитиван обрт у љубавном
животу.Препуститесесвојимосе
ћањимадавасводе.

VREMEPLOV
17. но вем бар

1800.КонгресСАДсепрвипут
састао у новој престоници,
Вашингтону, а председникСАД
ЏонАдамспостаопрви станар
објекта касније названог Бела
кућа.
1989. У једној од највећих
рударских несрећа у Србији, у
јамиМораваАлексиначкихруд
никаугља,погинуло90рудара.

18. но вем бар
1991. После 86 дана опсаде,
припадници Југословенске
народне армије ушли у разру
шен Вуковар. У борбама с
хрватским снагама погинуло
вишехиљадаљуди,међуњима
велики број цивила. Од 45.000
предратних становника, око
10.000,коликојеосталоуграду,
изашлоизподрумапослегото
вотримесеца.

19. но вем бар
1828.У31.годиниодтифусаје
умро аустријски композитор
ФранцПетерШуберт
1996.Окупљањем35.000људи
уНишусупочелипротестизбог
фалсификовања изборних
резултатадругогкругалокалних
избора у Србији, на којима је
победилакоалиција“Заједно”

20. но вем бар
1873. Два града на десној и
левој обали Дунава, Будим и
Пештаспојенисууједанифор
мирали мађарску престоницу
Будимпешту.
1923.ГаретА.Морганјепатен
тирао први аутоматски сема
фор.

21. но вем бар
1806. У намери да економски
сломи противника, Наполеон
Бонапарта објавио Берлински
декретоблокадиВеликеБрита
није, уз забрану пристајања
британских бродова у све
европскелуке.
1995. После тронедељних пре
говора,увојнојбазиРајтПетер
сон у граду Дејтону, у САД,
председнициХрватске,Боснеи
Херцеговине и Србије парафи
ралимировниспоразумкојимје
окончанратуБиХ.

22. но вем бар
1497. Тражећи морски пут у
Индију, Португалац Васко да
Гама постао први морепловац
који јеопловиоРтдобренаде,
накрајњемјугуАфрике.
1963.УградуДаласу,уТексасу,
САД, убијен председник САД
Џон Фицџералд Кенеди. За
атентат осумњичен Ли Харви
Освалд,когједваданакасније
уполицијскојстанициубиоЏек
Руби.

23. но вем бар
1855. У Сенти рођен Стеван
Сремац, најизразитији пре
дставник српске хумористичке
прозеи једаноднајзначајнијих
писацасрпскогреализма.
1889. У салону Пале ројал у
СанФранцискупостављенпрви
џубокс.

HOROSKOP

Сре да, 17. (4) но вем бар 
Преподобни Јоаникије Велики;
Св.свештеномученикНикандар

Че твр так, 18. (5) но вем бар 
Свети преподобномученици
ГалактиониЕпистима

Пе так, 19. (6) но вем бар 
СветиПавлеИсповедник;Пре
подобниВарлаамХутински

Су бо та, 20. (7) но вем бар 
Света33мученикауМелитини;
ПреподобниЛазар

Не де ља, 21. (8) но вем бар 
СаборСветогАрхангелаМиха
ила и осталих небеских сила
бестелесних–Аранђеловдан
По не де љак, 22. (9) но вем бар 
Свети мученици Онисифор и
Порфирије;Св.НектаријеЕгин
ски

Уторак, 23. (10) новем бар 
Свети апостоли Олимп, Ераст,
Родионидругисњима

Crkveni
kalendar

• Дај те сва ком да ну шан
су да бу де нај леп ши у 
ва шем жи во ту.
• Не мо раш се бо ја ти 
оста ти сам. Ти гро ви иду 
са ми, ов це у ста ду.
• У све ту углав ном ца ру
је зло, а глав ну реч има 
глу пост. 

Пи ле ће
пље ска ви це


По треб но је: 1/2 кг пилећих
батака, 1/2 кашичице соли, 1/4
кашичице бибера,  2 чена белог
лука, 1 кашичица туцане папри
ке,3кашикепрезли,2јајета,2дл
јогурта,2печенељутепапричи
це.

Избатакаизвадитекости,паих
заједносакожицом.Увећојпосу
ди помешајте презле, месо, јаја,
исецканбелилук,туцанупаприку,
биберисо,пагњечитедокмаса
непостане компактна.Ставитеу
фрижидернаполасата.Одмесне
масе обликујте пљескавице и
пецитеихнајакојватри.Папричи
це ољуштите и ситно исецкајте,
помешајте са јогуртом, па тиме
преливајтепљескавице.
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ПО КРА ЈИН СКА СМО ТРА ЛИ КОВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Ли ков ни ства ра о ци из Ста ре Па зо ве нај бо љи
Прво место на 22. покрајинској

смотри ликавног стваралаштва ове
годинеодржанојуНовомБечејупри
пало је Драгомиру Алексићу, вајару
изВојке,другојеосвојиоЛазарМом
чиловић из Старе Пазове, а треће
СинишаЧолаковићизВојке.Поодлу
ци жирија, специјалне награде су
добили Даница Ћирковић и Бранко
Орешчанин,сликариизСтареПазо

ве,иРудолфЦетинићизНовихБано
ваца.
За ликовне ствараоце из Савеза

амтераопштинеСтараПазовабила
је ово најуспешнија година, како по
броју пласираних на највиши ранг
такмичења,такоипобројуосвојених
награда, јерсеод26ауторасаЗон
ске,наПокрајинскусмотрупласира
лоњих17,одкојихјешестородоби

ловисокеоценеипризнања.
Наовајначинјепотврђеносвеоно

штојебилопретходнихгодина,када
су у питању достигнућа старопазо
вачких аматера, наглашава Петар
Нераџић, секретар Савеза аматера,
а то је да је ова средина водећа у
свимобластима културно  уметнич
когаматерскогстваралаштва.

З.К.

Удри Ми тре
Александар Митровић

јеунедељукасноуве
чеусрећиодобардео

Србијесвојим голомуПор
тугалу, којим је одвео нашу
фудбалску селекцију на
СветскопрвенствоуКатару.
Када је освануло јутро и
утисцисеслегли,посталоје
јаснокакавјеподвигнапра
виланашарепрезентација.
Малокојеостаоравноду

шаннаоноштосуПиксије
випуленипоказалиуЛиса
бону.Нашаигратевечерије
умногимсветскиммедијима
окарактерисанакаоневеро
ватна представа на нивоу
најјачих светских фудбал
скихсила.Итосаправом.
Некакосеујавностидани

ма пред меч стварала
атмосфераеуфоријеинеке
сулудеубеђеностидаћемо
избамбусати несретног
Роналдаињеговудружинуу
одлучујућој утакмици за
одлазак на Светско. Веро
ватноједобардеотог,чини
ло се, ирационалног само
поуздања, потицао од сјај
них игара наше селекције
подкомандомДраганаСтој
ковића.Овајчовекјенапра
вио револуцију у нашем
репрезентативномфудбалу.
Дасеразумемо,нијеизми
слиотоплуводу,нитијепра
вио неке велике резове и
промене.Он је једноставно
научиосвојеизабраникеда
играју фудбал. Мислите да
јетолако?ПитајтеТумбако
вића, Крстајића и њихове
претходникекојисусеређа
линаклупиСрбије,дабина
крају прошли као боси по

трњу,акаријереимосталеу
каналу. Наравно, част изу
зецима, попут легендарног
РадомираАнтића.
Заразликуодполовњака

који су се патили на селек
торскојфункцији,Пиксијеу
репрезентацију донео две
стварикључнезаселектор
скипосао–харизмуиауто
ритет.  Не треба трошити
речи о каквом се фудбал
ском мајстору ради. Сигур
ноједачовексатакобога
том фудбалском каријером
итекако уме да наштелује
екипу и да играче научи
како да разумеју фудбал.
Замислите само Крстајића
какоизсвогштоперскогугла
и улоге бившег  играча од

којег се и не очекује баш
нека памет, даје савете
неком тамо мајстору попут
Тадића.Неиде.
ПиксијеуЛисабонупого

дио све. Екипа која је иза
шланатеренигралајекаоу
трансу.ИграчиПортугаласу
већидеоутакмицеизгледа
ликаоскупинааматеракоја
не уме да пренесе лопту
преко пола терена. Лекција
из фудбала једној од најја
чихселекцијанасвету.Ито
уњиховомдворишту.Савр
шено.
Сада се, наравно, сви

питајуколикисунамдомети
нанајвећој смотрисветског
фудбала.Апетитисусвака
копорасли.Нетреба,ипак,

заборавитинеславнутради
цијунашегфудбалаиневе
роватанталенатдазасере
мо у одлучујућим моменти
ма. Најбитнија ће бити
атмосфераунашемтабору
за време Светског првен
ства, која је, готово увек
биланарушеназбогкретен
ских потеза појединаца из
Савеза.Уколикосветеглу
пости изостану, са пуним
правом се можемо надати
пласману у нокаут фазу,
што би, признаћете, био
огроман успех. Али, што
кажеПикси,заштотустати?
Можда је ово наших пет
минута.Самопаметуглаву,
да не би истом треснули о
под.
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Будућност – ОФК Бачка 0:1;
Рад–Инђија4:0;ИМТ–Тимок
1919(субилиодигралиупоне
дељак);Кабел–Мачва(субили
одиграли у понедељак); Лозни
ца–ОФКЖарково(субилиоди
грали у понедељак); Младост
НС–Златибор(субилиодигра
лиупонедељак);РадничкиСМ
–ЈаворМатис(субилиодигра
лиупонедељак);Железничар–
Графичар(четвртак).

Бе чеј: Бечеј 1918 – Стари
Град1:2;Ста раПа зо ва:Једин
ство–Тиса1:2;Ки кин да:ОФК
Кикинда – ОФК Вршац 1:4;
Ку ла: Хајдук 1912 – Феникс
1995 0:1; Но ви Ба нов ци:
Омладинац – Текстилац 2:0;
Ру ма: Први Мај – Раднички
19120:2;Шај каш:Борац(Ш)–
Динамо 1945 2:1; Са ку ле:
Борац(Са)–Раднички(З)4:0.

01.Феникс 14 10 2 2 24:8 32
02.ОФКВршац 14 9 4 1 32:14 31
03.Бечеј1918 14 9 3 2 29:15 30
04.Омладинац 14 9 0 5 29:16 27
05.Текстилац 14 8 2 4 27:15 26
06.Борац(Ш) 14 7 2 5 13:17 23
07.Борац(Са) 14 6 4 4 33:20 22
08.Раднички 14 7 1 6 19:18 22
09.ПрвиМај 14 6 3 5 15:14 21
10.Тиса 14 4 4 6 23:28 16
11.ОФККикин. 14 5 1 8 14:26 16
12.Јединство 14 4 1 9 18:29 13
13.СтариГрад 14 4 0 10 21:27 12
14.Динамо 14 3 1 10 10:23 10
15.Радн.(З) 14 3 1 10 13:31 10
16.Хајдук 14 3 1 10 14:33 10

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.ДоњиСрем 14 9 3 2 23:11 30
02.РФКН.С. 14 9 3 2 22:10 30
03.Хајдук 14 8 4 2 31:13 28
04.Слога(Т) 14 8 2 4 21:16 26
05.Слобода 14 8 1 5 22:14 25
06.Индекс 14 7 2 5 24:18 23
07.Слога(Е) 14 7 2 5 20:14 23
08.Радн.(Ш) 14 7 1 6 21:15 22
09.Подунавац 14 6 3 5 12:12 21
10.Цемент 14 4 5 5 17:15 17
11.Ветерник 14 4 3 7 16:29 15
12.Јединство 14 4 2 8 13:19 14
13.Радн.(НП) 14 3 4 7 12:16 13
14.Будућност 14 4 1 9 16:27 13
15.Младост 14 3 2 9 14:30 11
16.Дунав 14 2 0 12 9:34 6

01.Инђија 18 12 4 2 33:15 40
02.МладостНС 16 10 4 2 19:8 34
03.Ј.Матис 16 8 5 3 23:12 29
04.ОФКЖарк. 16 9 2 5 24:15 29
05.Мачва 16 8 4 4 18:15 28
06.Железничар 17 7 5 5 26:21 26
07.Рад 18 6 6 6 20:21 24
08.Радн.(СМ) 17 6 4 7 23:20 22
09.ОФКБачка 18 5 7 6 11:16 22
10.Лозница 15 5 5 5 15:14 20
11.ИМТ 16 5 5 6 15:14 20
12.Златибор 17 4 7 6 12:18 19
13.Будућност 17 5 4 8 18:27 19
14.Графичар 15 4 1 10 21:27 13
15.Тимок 17 3 3 11 19:27 12
16.Кабел 17 1 4 12 9:36 7

Ру ма: Фрушка Гора – Зека
Буљубаша 0:3; Но ћај: Змај –
Јединство0:3;Ку ку јев ци:Оби
лић 1993 – Граничар (К) 1:1;
Ер де вик: Ердевик 2017 – Гра
ничар (А) 0:3;Ла ћа рак: ЛСК –
БСК 4:2;Срем ска Ра ча: Срем
–ОФКБикић1:3;Ви шњи ће во:
Хајдук–ОФКБачинци7:0.

01.Хајдук 13 11 1 1 52:6 34
02.Јединство 13 11 0 2 29:9 33
03.Обилић 13 8 5 0 27:10 29
04.ЗекаБуљ. 13 9 1 3 30:12 28
05.Гранич.(К) 13 9 1 3 30:15 28
06.ОФКБикић 13 7 2 4 30:18 23
07.ЛСК 13 5 0 8 19:24 15
08.Гранич.(А) 13 5 0 8 20:28 15
09.Змај 13 5 0 8 26:37 15
10.Ердевик 13 4 1 8 19:39 13
11.БСК 13 4 1 8 24:45 13
12.ОФКБачин. 13 4 0 9 23:39 12
13.Срем 13 3 0 10 10:23 9
14.Ф.Гора 13 0 0 13 10:44 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Врд ник: Рудар – Срем 0:6;
Но виКар лов ци: Полет – ПСК
8:2; Кру ше дол: Крушедол –
Младост 5:3;Обреж: Граничар
(О) – ЧСК 4:0; Пла ти че во:
Јединство – Шумар 1:0; Кр че
дин: Фрушкогорац – Хајдук
1932 2:0; Гра бов ци: Граничар
(Г)–Напредак1:2.

01.Срем 13 13 0 0 48:4 39
02.Шумар 13 11 0 2 43:10 33
03.Крушедол 13 9 0 4 39:19 27
04.Полет 13 8 2 3 38:19 26
05.Напредак 13 8 0 5 32:21 24
06.Гранич.(О) 13 7 0 6 28:26 21
07.Младост 13 6 1 6 40:26 19
08.ЧСК 13 5 4 4 21:26 19
09.Фрушкогор. 13 6 0 7 29:25 18
10.Јединство 13 4 2 7 9:25 14
11.Рудар 13 4 1 8 19:40 13
12.Хајдук 13 3 1 9 15:26 10
13.Гранич.(Г) 13 1 1 11 13:50 4
14.ПСК 13 0 0 13 10:67 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

После две недеље паузе од
краја јесењег дела такмичења
Општинске лиге Инђија, Ириг,
СтараПазовајеодигранарани
је одложена утакмица. У
Шатринцима, 27.Октобар је у
утакмици из 10.кола угостио
Дунав из Новог Сланкамена.
Гост је био бољи, победивши
резултатом1:2.

1.Дунав 10 7 2 1 32:14 23
2.ЦарУрош 10 6 2 2 21:13 20
3.Војводина 10 6 0 4 28:18 18
4.Планинац 10 4 4 2 27:16 16
5.27.Октобар 10 4 0 6 15:20 12
6.Слога(М) 10 3 2 5 13:17 11
7.Слога(К) 10 2 2 6 16:40 8
8.Борац 10 1 2 7 14:28 5

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Ру ма:Словен–Подриње2:0;
До брин ци: Сремац (До) –
Љуково 1:3;Мар тин ци: Борац
(М)–Борац(К)4:1;Ви то јев ци:
Партизан–Јадран3:1;Ман ђе
лос:Фрушкогорац–Хајдук1:3;
Ириг: Раднички (И) – Сремац
(Дч) 1:0; Во гањ: Слога (В) –
Сремац (В) 2:4; По пин ци:
Напредак–Железничар0:2.

01.Словен 14 12 2 0 39:7 38
02.Железнич. 14 10 2 2 37:11 32
03.Хајдук 14 9 2 3 29:16 29
04.Јадран 14 8 3 3 35:19 27
05.Слога(В) 14 7 2 5 24:19 23
06.Партизан 14 6 2 6 22:20 20
07.Срем.(Дч) 14 6 1 7 19:17 19
08.Борац(М) 14 6 1 7 21:27 19
09.Сремац(В) 14 6 1 7 25:34 19
10.Подриње 14 5 3 6 26:25 18
11.Напредак 14 5 2 7 24:27 17
12.Фрушкогор. 14 4 3 7 21:26 15
13.Љуково 14 3 5 6 15:22 14
14.Радн.(И) 14 4 2 8 18:30 14
15.Срем.(До) 14 2 2 10 16:32 8
16.Борац(К) 14 2 1 11 21:60 7

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Шид:Раднички(Ш)–Раднич
ки(НП)1:0;Те ме рин:Слога(Т)
–ДоњиСрем20151:3;Ве тер
ник: Ветерник – Индекс 2:2;
Са лашНо ћај ски: Будућност –
Јединство 2:1; До њи То вар
ник: Слобода – Младост 3:1;
Бе шка: Хајдук – Цемент 4:1;
Бе ле гиш: Подунавац – Слога
(Е)1:0;Ста риБа нов ци:Дунав
–РФКН.С.19210:2.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

џУ ДО КЛУБ „ЛСК“

Осво је но пет ме да ља 
НатакмичењууБечеју, које

је одржан 14. новембра, Џу
до клуб „ЛСК“ је наступио са
девет такмичара. Освојено је
петмедаља,пехарзанајуспе
шнијегмлађег пионираинов

чанунаграду.Пехарјеосвојио
СлавкоЛончаревић,Страхиња
Бировљебјеосвојиодругоме
сто, док су Јована Воркапић,
ДанилоМашић и ДаркоМија
товићосвојилитрећеместо.

џУ ДО КЛУБ „СИР МИ УМ“

Три брон зе у Бе че ју

Бечејје14.новебрабиодо
маћин Меморијалног турнира
,,Жељко Николић 2021“. Увек
добарорганизатор,Џудо клуб
„Младост“иовегодинејеоку
пиовеликибројклубоваитак
мичара. Учешће на турниру
узелоје40клубоваса327так
мичараизСрбијеиземаљаиз
окружења. Такмичење је одр
жаноутриузраснекатегорије
полетарци ,млађипионири и
старији пионири.Млади џуди
сти„Сирмиума“ималисупред
ставникеусветриузраснегру
пе. Код полетараца најближи
медаљи био је Урош Јовано
вић, који је уборбизабронзу
изгубио, мада је током целог
меча био у предности. Ма
ла неопрезност коштала га је
бронзанемедаље.Кодмлађих
пионира, бронзану медаљу је

освојила Лана Новаковић, ко
ја јешампионка државе , али
је олако пришла полуфинал
номмечу.Међутим,уборбиза
бронзујепоказалаправолице,
али је то било довољно само
затрећеместоибронзануме
даљу. Код старијих пионира,
бронзуитрећеместоосвјиоје
ДавидПерковићусупертешкој
категоријинакондвапоразаи
једнепобеде. Највишеборби
имао је Лука Новаковић, чак
четири,алинакондвепобеде
идвапоразабилоједовољно
затрећеместоибронзануме
даљу. Све у свему, прилично
лоше издање младих такми
чара„Сирмиума“.Нијебиоњи
ховдан.Посебносетоодноси
на Катарину Томић, вицешам
пионкуСрбије,којајеизгубила
упрвомколу.
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ЈЕ СЕ ЊИ РА ДО ВИ НА ЊИ ВА МА

Ду бо ко ора ње 
најважнији посао

Дубоко орање је основ на 
об ра да зе мљи шта, а нео п
ход но је ускла ди ти по гон
ску је ди ни цу, у овом слу

ча ју трак тор са плу гом 
ко ји ће се агре га ти ра ти са 
њим. Оно што је за те рен 

Сре ма не ка ори јен та ци о на 
вред ност је сте јед на коњ
ска сна га на је дан цен ти

ме тар за хва та плу жног 
де ла, каже Милан Пуповац

Поједини пољопривредници у Срему
још увек нису завршили дубоко орање,
иако јетоагротехничкамеракојутреба
завршитиодмахнаконскидањаусева.И
тај,каоисвиосталипословиупољопри
вредиморабитиурађенправовременои
квалитетно.Стручњациапелујунапољо
привреднике да само са исправном и
добро припремљеном механизацијом
обављајуовајвеомаважанпосао.Под
сетимо, правилна обрада земљишта
веома је важна, затошто она треба да
одржи и поправи његову структуру,
физичко  хемијске и микробиолошке
особине.
Дубоко зимско орање треба обавити

надубинуод35до40центиметара.Ора
нични слој требапреврнутииизложити
утицају влаге, ваздухаимраза.Тако се
влагапрекозимесакупљауземљишту,а
упролећебрзосуши,пасеблаговреме
но могу спровести припреме за произ
водњураногповрћа.
Милан Пуповац, професор механиза

цијеизРуме,подсећадабездобропри
премљенихмашина нема доброг посла
нањиви.Приликомизбораплуга,битно
је водити рачуна која је снага трактора
којимседубокоорањеобавља.
–Одмахнаконжетвесоје,сунцокрета

и бербе кукуруза треба обавити и јесе
ње, дубоко орање. Оно представља
основнуобрадуземљишта,анеопходно
је ускладити погонску јединицу, у овом
случају трактор са плугом који ће се
агрегатирати са њим. Оно што је за
терен Срема нека оријентациона вред
ност јесте једна коњска снага на један
центиметарзахватаплужногдела.Акоје
трактор,примераради577,иденаплуг
којиимаширинузахватаоко70центиме
тара, каже Пуповац и додаје да све

ширине плугова преко 70 центиметара
могудасекористезанекаплићаорања,
например,гарења.
Новитракторитражеиновупољопри

вредну механизацију. Када су плугови
новијегенерацијеупитању,онисунаме
њени за раванско орање, без разора,
имају хидрауличко окретање, али је и
кодњих,каокодонихизстаријегенера
цијепотребноподешавање.
–Битно једаплугбуде ‘изравнат’по

уздужној и попречној оси. То значи да
уздужно, свако плужно тело ради на
истој дубини, а по попречној оси треба
да буде угао од 90 степени, како би се
браздаокренула за135 степени колико
препоручује наука и како је правилно.
Плуг не сме да буде, како наш народ
каженасађенниулевуниудеснустра
ну,већдастојиподправимугломуодно
суназемљу,ондакадаједесниточаку
бразди,објашњаваПуповац.
Преуласкауњиве,плугтребаподеси

тинаравнојповршини,атосеможеура
дитиикодкуће.
–Знајунашипољопривредницидауз

помоћ греде која је приближна дубини
орања, а коју подбаце под леву страну
точка, могу добро да подесе плугове.
Кадајетракторнагнутнаравнојповрши
нидворишта,требалугподеситидасто
јиподугломод90степениуодносуна
површину земље, уз напомену да се
подешавање мора урадити и на самој
парцели,додајеПуповац.
Накондубокогорањаплуговетребана

адекватан начин спремити за следећу
годину.Најважнијеихједоброочистити,
опрати,осушити,азатимобичнимспре
јемнанетизаштитнубојукојаћеспречи
тиоксидацију.

З. Мар ко ви но вић

Милан Пуповац

РУ КО МЕ ТА ШИ ЦЕ РК „РУ МА“

По бе да у
град ском дер би ју

Усусретудвеградскеекипе,одр
жаном 13. новембра у Спортској
хали, рукометашице РК „Рума“ су
победиле ЖРК „Словен“ резулта
том28:20.
Утакмица се одиграла у доброј

атмосфери,узподршкуинавијање
преко500гледалаца.
Рукометашицама „Руме“ су до

краја полусезоне остале још три
утакмице,азавикнеднасвомтере
нудочекујуекипуизМокрина.
–Честитамиграчицаманадоброј

партијиипобеди,апресвега,пожр
твованости у фази одбране током
читаве утакмице. Противничком
тиму честитам нафер и коректној
игри.Мислимдасмоконтролисали
утакмицу од почетка до краја и
заслужено узели два бода. Захва
лиобихипублицикоја једошлау
великомбројудапратиовајсусрет
–каже
тренер Драган Видовић, уз кон

статацију да места за опуштање
нема.
Рукометниклуб„Рума“сетакми

чи у Првој лиги Војводине, а од
осамдосадашњихутакмица,побе
дајезабележенауседам,узједан
нерешенрезултат,такодасуруко
меташицеовогклубаосвојилеукуп
нодосада15бодова.
–Очекујемодасетабеланепро

менидокрајасезонеидаследеће
године изборимо пласман у виши
ранг, а то је Супер Б лига Србије.
Јоштриутакмиценасделедокраја
полусезоне,доксесезона2021/22.
завршава умају наредне године–
каже секретар клуба Предраг Вук
мирић.

С. џа ку ла
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СПОРТ СКА СЦЕ НА БО ГА ТИ ЈА ЗА НО ВИ КЛУБ

Осно ва но Стре ли чар ско 
удру же ње „Ру ма“

Однедавно је у Руми по
чеосарадомновиспортски
клуб,аречјеоСтреличар
скомудружењу„Рума“.Ини
цијатива за оснивање овог
клубапотеклајеодРумља
нина Петра Боровића, који
сестреличарствомбавивећ
двегодине,алиуједномно
восадском клубу. Сви који
су се до сада прикључили
клубу,илиимајунамеруда
то учине, тренирају у рум
скојСпортскојхали, укојој
једеокугланеприлагођени
заовајспорт.
–Стреличарствојемоде

ран, универзалан спорт са
древним коренима који не
гује вештину гађања луком
и стрелом. То је вероватно
један од најобухватнијих
спортованасвету.Њимесе
равноправно могу бавити
обаполабезограничењау
годинама, деца као и осо
бе са инвалидитетом. Раз
вијасигурностиповерење,
самопоуздање, ментални и
физичкибаланс–кажеПе
тарБоровић.
Стреличарство је, пре

свега, индивидуални спорт

у коме је најтежепобедити
самог себе. Постоје мета,
стреличарипразанпростор
између.Зауспехстезаслу
жни искључиво ви, као и
за неуспех. Стреличарство

помаже у изградњи само
поштовања, дисциплине,
стрпљења и смирености,
сматраБоровић.
– За сада нам је задо

вољство приоритет, јер се

самоентузијастибавеовим
спортом. Али, припремамо
седа  активно учествујемо
на такмичењима у Срби
јиирегионуистичеједан
одоснивачаСтреличарског
удружењаПетарБоровић.
Стреличари тренирају

три пута недељно, уз сву
потребну опрему и прила
гођен простор за тренинге.
Од1.новембразапочелису
и тренинзи кроз курсеве, а
заовај спорт владавелико
интересовање,будућидасе
курсевикомплетнопопуње
ни. Нове обуке планиране
сузадругуполовину јануа
ра.
У стреличарству постоје

три врсте такмичења, а у
румскомклубусебавемет
ним такмичењем,  које је и
јединопризнатозаолимпиј
ски спорт. Пуца се напољу
наудаљеностиод70мета
ра,акаозимскадворанска
дисциплина на 18 метара.
Румскиклубјерегистрован
уСтреличарскомсавезуСр
бије,као иСтреличарском
савезуВојводине.

С. џа ку ла
Пе тар Бо ро вић

Стре ли ча ри у Ру ми
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ПРИ ЈЕМ У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ

Хи ља де Љу би ши них ко ра ка, 
за Или јин пр ви
Љубиша Шљивић прелази

окодеветстотинакилометара
какобискренуопажњуграђа
нима да уплате средства за
помоћ четворогодишњаку са
параплегијом да прохода.
Љубиша ће направити хиља
де корака заИлијинпрви.На
путјекренуоизЗадраишета
доКрагујевца,апешачио јеи
кроз Срем. У суботу, 12.
новембра прошао је кроз
Сремску Митровицу, а у овај
подухваткренуојејош28.сеп
тембра.ДечакуИлијиизКосје
рића да прохода помогла би
операција,којајевеомаскупа.
Зањегов проблем, хуманита
рац је сазнаопутемдруштве
них мрежа, контактирао је
његовумајкуикренуоуакцију.
ПредахуСремскојМитровици
омогућиламујелокалнасамо
управа,чијисугачелницисве
чанодочекалиуГрадскојкући.
Љубиша је објаснио зашто је
баштурутуодабрао.
Кренуосамизродногсела

у околини Задра. Дошао сам
1995. године у избегличкој
колониито јемојунутрашњи
мотив зашто сам и сада кре
нуостогместа.Желеосамда
испратим тај пут који сам као
беба прошао са непуне две
године. Кроз три земље сам
ишао,прошаосамкрозКнини
натомпутусамупознаоневе
роватнељуде, који су обеле
жилимојепутовање.Намени
је да довршим започето, са
уживањем.Многисуодлучили
дамипомогну,такоштосуми
обезбедили смештај или хра
ну.Догодилосетодасамвећ
после трећег дана добио
повреде на стопалима, јер

корачамса20килограматере
та на леђима. Тада ме је
позвалаједнаженакојајепре
шласкоростотинукилометара
дадођедоменеипоклонила
миновепатикекакобихмогао
наставити, препричао је
ЉубишаШљивић.
Шљивић се бави бицикли

змом и својим двоточкашем
прешао је више од 14.000
километара по Европи, а ово
сматрадосаданајекстремни
јимподухватом,собзиромна
то да искључиво корача. У
Сремској Митровици је имао
прилику да посети Царску
палату и Музеј, како би му

остало у сећању где је био и
збогчегасенашаобашутом
граду.
– Мотив овог човека је

фасцинантан и задивљујући,
односно жеља да помогне
дечаку у излечењу. Сваки
корак којиЉубиша начини је
корак ближе људима који су
спремни да својим доприно
сом помогну Илији, рекао је
приликом пријема у Градској
кући Васиљ Шево, начелник
Градске управе за културу и
спорт.
Поредначелниказакултуру

и спорт Васиља Шева, Илију
Шљивића је у Градској кући

примио и начелник Градске
управезасоцијалнузаштитуи
заштиту животне средине
ДраженРиђошић.
– Пре свега, желим да

честитамЉубишинахумано
сти, храбрости и издржљиво
стикакобиоствариосвојциљ.
Ми нисмо у могућности да
пешачимо, али зато можемо
да апелујемо на грађане да
донирајусредства,поручио је
ДраженРиђошић.
Свиљудидоброгсрцамогу

дати свој допринос, тако што
ћепослатиСМСпорукусадр
жаја„856“наброј3030.

Алек сан дра Плав шић

ЗА ВР ШЕН КОН КУРС ЗА НАЈ ЛЕП ШУ ПЕ СМУ О ВИ НУ

Про гла ше не три нај бо ље пе сме
СрпскачитаоницауИригуиВинарија

„Мачков подрум“ организују већ 11 го
дина конкурс за најлепшу песму о ви
ну,поводомманифестацијеДанмладог
португизера.Одпочеткаконкурса,сти
глојеукупно696песамаод405аутора,
штоговориоњеговомзначају.Овогоди
шњиконкурсјетрајаодопоследњегда
наоктобра,апристиглоје59песамаод
37аутора.
Стручнижирисесастао9.новембра

инатомсастанкуодлучиодауужииз
боруђе25песама,али јепрогласиои

тринајбољепесмеовину.
Првунаградуједобилајепесма„Из

мишљениПариз“ аутора Јевђенија Ју
лијанаДимитријевићаизЧачка. Другу
награду је добила песма под називом
„Капрујногвина“којујенаписалаБран
кицаСладојевићизСремскеМитрови
це. „Виноиљубав“ јенасловтрећена
грађенепесмеауторкеЉиљанеТерен
тићизСмедерева.
Осим ових награда, једногласно је

одлученодасепохвалипесма „Ово је
последњапесмаовину“аутораМиро

славаСубинаизНовогСада.
Свепесмекојесуушлеуужикругна

конкурсимаод2010.до2015.годинесу
објављене у зборнику „Вино је пољу
бацпостојања“,аизштампејеизашао
и други зборник, који обухвата  песме
пристигленаконкурсеод2016.до2021.
године.
Награде ће бити додељене и збор

никпромовисаннаманифестацијиДан
младогпортугизера,којабитребалода
се одржи у Винској улици у Иригу до
крајановембра. С. џ.

Дра жен Риђошић, Љу би ша Шљи вић и Ва сиљ Ше во


