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Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

www.m-novine.com

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

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

Asfaltiran put od Stare 
Pazove do Golubinaca

Tradicija 
se nastavqa

U [IDU ODR@AN
„SREM KLOB KOB FEST“



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

Нашим суграђанима честитамо
празник Општине, 24. новембар,
Дан уједињења, као и славу града,

Светог краља Стефана Дечанског.

Председник Општине Рума
Слађан Манчић

Председник СО Рума
Стеван Ковачевић
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

При ви ђа ње
кре за ве Ср би је

ЈеданодДЕПОС-овихиДОС
-ових доприносаполитичкој
реторицибиојеувођењетер-

минакрезавеСребије.Терминсе
наметнуонаконСлобиногконтра-
минига на коме су „слободарски”
фоторепортери ухватили живопи-
сниликсредовечнедамебез јед-
ногилидвапредњазуба,сашај-
качом и петокраком на глави и
јарболомвеликезаставенараме-
ну. Опозиционе новине и страни
медији разграбили су ову фото-
графијукаоилустрацијустаросног
икултуролошкогпресекаподржа-
валаца политике Слободана
Милошевића.ДЕПОС,сећамосе,
није успео да победи крезаво
бирачкотело.Тојепошлозаруком
ДОС-у,акојевероватиМилоше-
вићевом образложењу изборног
пораза.КрезаваСрбијаутонулаје
после 2000. године у тишину и
маглу,свеснадапрогоњенисоци-
јалистинемогу јошињудавуку
нагрбачи.
Неки су се клели уживот да су

крезавуСрбијувиђалинаскупови-
маШешељевихрадикала,алибез
петокраке на шајкачи. То није
потврђено.
ПричаокрезавојСрбији поново

васкрсава на страницама једног
српског дневника. У једној од
колумни о феномену крезавог
бирачког тела, филозофкиња и
психотерапеуткињаТатјанаМили-
војевићпримећујекакоосвешћена
српскамладостизогорчењагледа
на„Вучићевегласаче”:„Свремена
на време медији нас чашћавају
видео - снимцима старијих жена,
популарнозванихбабе,какоизја-
вљујуљубав, јачуод смрти, свом
вољеномпредседнику.Ондасета

бабушкауклопиуонувећу(ваљда
групу–прим.Д.Д.)сапензионери-
ма,алиасматорцима,сасведеда-
маузбабе,којиматребазабрани-
тидагласају,јербосупоткупљиви
забрашно,уље,витамине,детер-
џент,излете.Илисуглупи,сенил-
ни, старачки задрти и себични,
краду будућност својим потомци-
ма.Илисунеизлечивоконтамини-
рани јошудетињству, каоТитови

пионири,слепимобожавањемнај-
већихочева,синоваисветихдухо-
ванације.”
Аевокакофилозофкињаипси-

хотерапеуткињастручнообјашња-
ваосвешћенојиогорченојмладе-
жидијалектичкифеноменкрезаве
Србије: „Понашањебабакоје гле-
дамоислушамонавидео-сним-
циманеодређујењиховастарост,
негоњихова економска, друштве-
на,културнаиобразовназапуште-

ност.Плуспатријархалнасредина
укојојсуодрастале,којаимјеуту-
вила у главу, душу и тело да су
слабеинепотпунебезмушкарца.
Нинемуштеисказедедакојенови-
наринахватајузакраткеинтервјуе
наулицинеодређујењиховаста-
росна доб, већ вишедеценијско
пропагандно програмирање и
образовназанемареност.”
НијеспорнодаукрезавојСрби

ји,каоиузубатој,уосталом,има
скромно образованих, али је вео-
маспорнопојамкултуре српских
бабасвестинапојамкултуреоних
којесу”потпунеибезмушкараца”.
Десничарибибеззадршкенашли
дајетокултурнифашизам,анама
сеипакчинидајепроблемсамоу
култури.

ДанашњукрезавуСрбијуизве-
снонечинениТитовипиони-
ри ни Слобини омладинци,

већграђаникојисуиздржалимно-
ге катастрофе, кризе, политичке
заблуде и преваре, и који имају
своје „алате” за избор политичке
понуде.
У буквалном смислу, крезаву

Србијучинемилиониграђана, јер
сумедицинскаистраживањапока-
зала да тек 8,5 одсто становника
има све своје зубе, док 9,3 одсто
неманиједансвојзубувилици.
За сваку креативну опозицију,

стање зуба у вилицама грађана
Србијемоглобиувекдаотимане
малобирачаодвладајућихпарти-
ја.Српска опозиција, међутим, за
сада не мисли о крезавој Србији
којојтребапомоћивећимучешћем
државеулечењузуба,већмисли
окрезавојСрбијичијасе„биологи-
ја” још одржава упркос ковиду и
другимпошастима.
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Ни је спор но да у „кре
за вој Ср би ји”, као и у 
„зу ба тој”, уо ста лом, 
има скром но обра зо ва
них, али је ве о ма спор
но по јам кул ту ре  срп
ских ба ба све сти на 
по јам кул ту ре оних ко је 
су „пот пу не  и без 
му шка ра ца”.  Де сни ча
ри би без за др шке 
на шли да је то кул тур
ни фа ши зам, а на ма се 
ипак чи ни да је про
блем са мо у кул ту ри

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

Оче ку је се ре кор дна го ди на
у оства ре њу бу џе та

Извештај о реализацији општинског
буџета закључно са септембром текуће
годинеусвојилисуодборнициСкупшти-
не општине Рума на седници одржаној
19.новембра.Планираниприходиирас-
ходиуовој годиниизносе2.309.241.116
динара. Приходи и примања за девет
месеци износе 1.482.407.253 динара,
штозначидајеостварењепланауовом
периодуготово69,5процената.Расходи
ииздациуистомпериодусу1.264.716.145
динараилискоро55,6проценатаодпла-
нираних.

КакојеинформисалаБиљанаДамља-
новић,шефицаОдељењазафинансије,
привреду и пољопривреду, приходи од
пореза на доходак, добит и капиталне
добиткеизносе791милиондинара,ау
тој суми је највише оприходовано од
порезаназараде,646,4милионадинара
илинештовише76проценатаодплана.
Од пореза на имовину приход је 290,5
милиона динара, док су трансфери од
другихнивоавластискоро219милиона
динара.
Говорећи о извештају о реализацији

буџета, Душан Љубишић, начелник
Општинске управе, указао је да ће ово
битирекордна година, када јеупитању
остварење буџета, што показује да се
водидобрабуџетскаполитика,алипока-
зује и добру економску ситуацију у
општини.
–Кадарадимопоређење,уодносуна

прошлу годину у истом периоду имамо
већиприливпоосновупорезаназараду
у износу од 187 милиона динара, што
заистанијемало.То јепоследицапове-
ћањаплата, какоу јавномтакоиупри-
ватномсектору,каоиновогзапошљава-
ња.Тојенајдрагоценијибуџетскиприход,
јерјетопрактичнореалнавредносткоја
се ствара, а која нама после омогућава
да спроводимо и програме бесплатног
вртићаипрограмебесплатнихуџбеника
–истакаојеЉубишић.
Онјеинформисаоодборникеидајена

пресеку 15. новембра приход у буџету
био милијарду и 763 милиона динара,
штозначидаћедокрајагодинеприходи
ипримањапрећидвемилијардединара,
јерсеуновембруидецембруувекбеле-
жиповећанприлив,нарочитоодпореза
назараде.
Приходпоосновипорезанаимовинује

већиза57милионадинарауодносуна
деветмесеципрошлегодине.
–Тотакођеохрабрује,собзиромнато

УсусретДануопштине,донетајеи
одлука о додели јавних признања и
награда за ову годину. Та признања
ћедобитницимабитиурученанасве-
чаној седници Скупштине општине
Рума која ће се одржати 24. новем-
бра. Подсетимо, то је дан када је
донетаодлукауРуми,данпреседни-
це Велике народне скупштине у
Новом Саду, да се Срем, независно
оддаљеграсплетаполитичкихокол-
ности,присаједниКраљевиниСрбији.
Одлуком СО Рума носилац Румске

повељеза2021.годинубићедрЕми-
лија Освалд, докторка у Дому здра-
вља, координаторка Ковид амбулан-
те. Наиме, захвалнице и новчане
награде од 30.000 динара доделиће
сеСтефануЗубовићу,репрезентатив-
цуСрбијеуџуду,најбољимстуденти-
ма: Милици Вујић, Деани Јерковић,
ЖаркуБлагојевићу,ДрагануМилоше-
вићуиОбрадуСрећи, теволонтери-
ма Црвеног крста: Немањи Гајићу,
ЗораниЛазаревић,ДејануПавловићу,
ЈелениЖарковићиАниЦицовић.

На гра ђени поводом Дана оп шти не

Го во ре ћи о из ве шта ју о ре а ли за ци ји бу џе та, Ду шан Љу би шић, на чел ник 
Оп штин ске упра ве, ука зао је да ће ово би ти ре корд на го ди на, ка да је у 
пи та њу оства ре ње бу џе та, што по ка зу је да се во ди до бра бу џет ска по ли
ти ка, али по ка зу је и до бру еко ном ску си ту а ци ју у оп шти ни

Би ља на Да мља но вић Сте ван Ко ва че вићДу шан Љу би шић
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УЛИ ЦА 15. АВ ГУСТ У РУ МИ

За са ђен др во ред
Послекомплетнереконструкциједвевелике

улицеусамомцентруграда,ранијесузасађе-
неновесадницеуУлици15.мај,која јепрва
изавршена,аполовиномновембра јецелом
дужином озелењена и Улица 15. август, тач-
нијеодОрловићеведоИришкеулице.Наовај
начинјезаокруженкомплетанпосаовезанза
реконструкцијупоменутихулица.
Тако суРумљани, поред нових инсталаци-

ја, коловоза, тротоара и расвете, добили у
ове две улице и дрвореде у којима ће моћи
дауживајувећследећегпролећа.Засађеноје
300садницаврстекугластикаталпи,аупосао
формирањановогдрворедасусе,поредрад-
никаЈавногпредузећа„Комуналац“укључили
ирумскиволонтери,доксупоједнодрвозаса-
дилиипредседникОпштинеСлађанМанчић,
каоидиректорЈП„Комуналац“ДраганПанић.
–Чекалисмодабудеповољновреме,када

станевегетацијаикадауђемоујесен,попре-

поруциљудииз„Комуналца“идиректораовог
предузећа.Купилисмо300садницаизатоиз-
двојилиоко800.000динарабезПДВ–а.Ина
овајначинсмопоказалидаоноштообећамо
испуњавамо. Такође,  показујемо наш однос
премазаштитиживотнесрединеиозелењава-
њуисвемуономештољудимаживотунашем
градучиниугоднијимилепшим–рекаојеСла-
ђанМанчић.
Директор ЈП „Комуналац“ кажеда сеовим

озелењавањемиформирањемдрворедафи-
нализујурадовиудвевеликеградскеулице.
–СвепосађенесадницеуУлици15.мајсу

селепопримиле,улицасадасасвимдругачи-
јеизгледа,атакодаћеиоваулицазагодину
–дведругачијеизгледати.Замолиобихсамо
грађанедачувамоово,јерсвакопосађенодр-
вочиниплућанашегграда–указаојеДраган
Панић. С. Џ.

ИРИ ШКА УЛИ ЦА У РУ МИ

Ра до ви на по ста вља њу
но вог тро то а ра
УИришкојулициуделуодГлавнедо15.

августаутокусурадовинапостављањуно-
вог тротоара, који субилинајављенипри-
ликом реконструкције улица 15. мај и 15.
август. Наиме, раније је реконструисана и
Главна улица тако да се овим тротоаром
омогућаваграђанима,алиимајкамасадеч-
јимколицима,данаправеједнудужушетњу
крозсветеулице.
–Тротоарсерадиудужиниод330ме-

тара,апотомћесеуградурадититротоар
саобестранеЖелезничкеулице,напотезу
одЈНАдоУлицеСтанкаПауновићВељка,
као и плато испред Поште и Војвођанске
банке–кажепредседникОпштинеСлађан
Манчић.
Овирадовисереализујууоквирутендера

вредног20милионадинара,акојисетиче

уређења инфраструктуре у месним зајед-
ницама.Њимесу,поредграда,обухваћени
и слични радови у три села: Витојевцима,
ВогњуиБуђановцима.
УБуђановцимаћесерадити200метара

продужеткаПинкијевеулицекојанијеима-
лаасфалт,ауВогњудеотротоараипла-
тоиспредамбулантеиМеснезаједнице.У
Витојевцимасерадовиодносенаизградњу
тротоараудужинипрекоједногкилометра.
–Радовиуоквируовогтендерасузапо-

челиуправоуИришкојулици,атребалоби
дасеокончајудо15.децембра.Незнамда
лићемоуспетиутомрокудазавршимосве
радове, зависиће од временских прилика,
алићемокориститисвакумогућностдадо
крајакалендарскегодинеурадимоштови-
ше–рекаојеСлађанМанчић. С. Џ.

дасмолокалнасамоуправау
Срему,којаиманајнижепоре-
ске стопе којенисмомењали
уназад седам година. Разлог
томе је, пре свега, прошире-
ње пореске базе, добар рад
Одељења за локалне јавне
приходе и станоградња, која
јеувеликомузлетунатерито-
ријинашеопштине.Овегоди-
не праве трансфере, осим
овихредовнихкојинамприпа-
дајупозакону,инисмоимали.
Прошле године, пројекат
реконструкција улица 15.
август и 15. мај је са 200
милионадинара финансира-
ла је Управа за капитална
улагања,ами тај приходове
годиненисмоимали.Ипоред
тога,  у односу на прошлу
годинузадеветмесециима-
мо укупан приход у буџету
већи за 159 милиона динара
– подвукао је Душан Љуби-
шић.
Изузетнозадовољанреали-

зацијомбуџетазадеветмесе-
цијебиоиСтеванКовачевић,
председник СО Рума. Он је
истакао да оваква рекордна
година отвара могућност да
се у следећој могу очекивати
значајне комунално - инфра-
структурнеинвестиције.
–Заистауспевамодаупри-

лично неповољном економ-
ском окружењу, када су у
питањусвепоследице које је
пандемија нанела привреди,
одржимо тренд успешног и
развојног буџетског финанси-
рањаидаизгодинеугодину
постижемосвебољерезулта-
те. Ове године се надам да
ћемоиматирекорднопуњење
буџетаи то јеоснова запра-
вљењеамбициознихпланова
за наредну годину. Оно што
можданиједобројестедасмо
ималималипадкадајеречо
расходнојстрани,јерзанеке
развојне пројекте које смо
планиралиуовој,наплатаће
доћи у наредној години. Зна-
чи,једандеосредставаћесе
пренети,алисвакако јеохра-
брујућаилепавестзаграђа-
не да ћемо све планиране
инвестицијезавршитиупред-
виђеним роковима – истакао
јеСтеванКовачевић.
Наовојседнициодборници

судонелиигодишњиПрогра-
ма заштите, уређењаи кори-
шћења пољопривредног
земљиштаудржавнојсвојини
натериторијирумскеопштине
за текућу годину,док су зав.
Д.директореименованиКата-
ринаФилиповићуКултурном
центру „Брана Црнчевић“ и
БраниславПавићзаУстанову
за пружање услуга социјалне
заштите „Солидарност“, који
сусеиупретходноммандату
налазилинатојфункцији.

С. Џ.
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.

Сад ња др во ре да
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ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ РУ МА

По ре з на имо ви ну 
се не ме ња 
ЧлановиОпштинскогвећасунаседни-

циодржаној12.новембра,донелиодлуку
оутврђивањупросечнихценаквадратног
метранепокретностизаутврђивањепоре-
занаимовинуза2022.годину.Натерито-
ријирумскеопштинесуодређенечетири
зоне за утврђивање пореза на имовину
према комуланој опремљености и опре-
мљености јавним објектима, саобраћај-
ном везом са централним деловима,
односнораднимзонамаидругимсадржа-
јимаунасељу.
Наравно,највишеценесуупрвојинај-

опремљенијој зони.Таконапример,про-
сечнеценеквадратногметранепокретно-
стизаовузонузастановеизносе70.400
динара, за куће 38.500 динара, а за
пословнезградекојеслужезаобављање
делатности 82.500 динара. У другој зони
грађевинско земљиште је 790 динара по
квадратном метру, пољопривредно
земљиште је 100 динара, станова је
62.700,акућезастановање35.500дина-
ра.У трећој зони грађевинско земљиште
је220динара,пољопривредноземљиште
је70динара,станови29.700динара,куће
за становање 22.830, док је у четвртој
зониценаграђевинскогземљиштапоква-
драту700динара,азапословнезградеи
други грађевински објекти који служе за
обављање делатности 15.595 динара по
квадратном метру. Циљ доношења ове
одлуке је квалитетније утврђивање осно-
вицепорезанаимовинубазиранонапро-
сечној тржишној вредности непокретно-
сти,којајеостваренаупрометупојединих
непокретностиузависностиодзонеукојој
сеналази.
Шефица Одељења за локалне јавне

приходеМилеваКовачевић истичеда се
просечне цене квадратног метра непо-
кретности за утврђивање пореза на имо-
винунисумењалепоследњетригодине.
– Било је простора за четврту зону за

корекцију,алијебилоинекихидентичних
цена па смо и то оставили исто. Био је
ставдасеништанемења.Мисаприходи-
мадобростојимо,адобрајенаплата.Има
јошувекиобјекатакојинисупријављени,
тако да посебну пажњу посвећујемо обу-
хвату обвезника који нису до сада били
пријављениинаплати,тојенамајошувек
поље где се ми највише бавимо. Трећу
годинузаредомнеповећавамоцененима-
ло,алипунорадимотакодаисатаквим
непромењеним ценама у апсолутном
износуимамореалновећунаплату–исти-
чеМилеваКовачевић.
Једина новина у поменутој одлуци,

формалнасобзиромнатодасеипрет-
ходнегодинекористила,алисенијенала-
зила у одлуци, јесте у 3. члану.Њим се
дефинишекакосеразврставанеизграђе-
нограђевинскоземљиште,којесекористи
искључиво за гајење биљака, садног
материјала,односношума,засврхуутвр-
ђивања основице пореза на имовину за
нареднугодину.Тозначидаћеобвезници
моратидадокажуданатимповршинама
имајунештозасејано,анедасесамопри-
јављује као пољопривредно земљиште и
даимсетоаутоматскипризнаје. С. Џ.

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА „ПАР ТИ ЗА НО ВОГ“ ИГРА ЛИ ШТА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Вра ћа ње ста рог сја ја

Утоку јереконструкција „Партизано-
вог” игралишта у центру Сремске Ми-
тровицекодградскогпарка.Обновље-
не су трибине, а у наредних неколико
дана почеће и радови на постављању
новеподлогенатерену.
Радове јепрошлогпеткаобишаона-

челник Градске управе за културу и
спортВасиљШево.
– Сремска Митровица наставља да

улаже у инфраструктуру, тренутно ре-
новирањем желимо да вратимо стари
сјај„Партизановом“игралишту.Планје
да овоместо помогнешколама у реа-
лизацији програма.Поред тогаштоће
овоместопомоћишколамадареализу-
јусвојатакмичења,каоинашемСпорт-
скомсавезукојиимаивишенегобогат
програм,желимодасеовдеодвијајуи
културне манифестације. Кренули смо
дарадимоудвефазе,упрвојфазисмо

поставилиноветрибине,затимудругој
фазирадисеасфалтнаподлога,поди-
глисмостаруподлогукојаједотрајала,
поставилиновуинаовуподлогућедо-
ћигумирана,којаимасвесертификате
кадапричамоо квалитетуибезбедно-
сти будућих корисника, изјавио је Ва-
сиљШево.
Онједодаодаћесенапролећепо-

ставитиЛЕДрасвета,столиценатриби-
нама,ауредићесеипомоћниобјекти,
односносвлачионице.
– Све ће бити савремено, биће по-

стављениитушеви.Натеренућебити
постављениголовиисвејеосмишљено
такодабудемултифункционално,зна-
чизавишеспортова,рекаојеШево.
Вреднострадовајешестмилионади-

нара,средствасуобезбеђенаизбуџета
ГрадаСремскаМитровицаиПокрајин-
скогсекретаријатазаспорт. Б. Т.

Ва сиљ Ше во

БУ ЂА НОВ ЦИ

За са ђе но 20 сад ни ца ја бла на
Члановирумској„Ротариклуба“су

уз подршаку „Ротакидса“ обележили
Међународнидандетета.Онисуна
овај дан, 20. новембра засадили 20
стабала јаблана у Буђановцима и
успоставили сарадњу са Бранисла-
вомРадовићем,којиодржаваливаду

утомселунакојојсузасађенесад-
нице.
Планједасеоваакцијаодржииу

Руми и тако настави дугогодишња
традицијаРотаријанацакадајесад-
њедрвећаупитању.

С. Џ.
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Зграда подручног одељења у Засави-
ци I Основне школе „Добросав Радоса-
вљевић Народ“ биће комплетно обно-
вљена.Радовесупрошлогпеткаобишли
ПетарСамарџић,заменикградоначелни-
цеСремскеМитровице,МирославЈокић,
начелник Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину, Слађан
Папић,директоршколе,иДаницаПавло-
вић,чланСаветамеснезаједницеЗаса-
вицаIкаоинеколикородитеља.
– Средства за реконструкцију обезбе-

дилојеМинистарстваправде,тачније,то
сусредстваизопортунитетаувредности
оддеветмилионадинара.Ово јенаста-
вакрадованареконструкцијипоменутог
објектаиз2018.годинекадасморадили
реконструкцију кровног покривача. Ови
радови обухватају комплетну санацију
објектаупогледузаменестоларије,изо-
лацијеиунутрашњихинсталацијаструје,
воде,грејања,затим,радовинаподови-
ма,купатилима,зборницииучионицама.
Након завршетка ових радова који ће
трајати90дана,ученициинаставноосо-
бље који користе овај објекат за учење
радиће у будућности у савременим и
модерним условима, какви и треба да
буду,рекаојеМирославЈокић.

Овајобјекатјеизграђен1919.године,
ту је некад била осмогодишња школа.
Данас се настава одвија за ученике од
првогдочетвртогразреда.
– У питању је реконструкција старе

школе која је саграђена јошдвадесетих
година прошлог века, дакле има преко
100годинаалијеудобромстању.Одно-
сно,изграђенајеодквалитетнеграђе,од
доброг материјала. Рок за завршетак
радовајекрајјануара,такодајеочекива-
но да ће ђаци моћи да следеће године
похађајунаставууједнојновојшколикоју
сужељноишчекивали.Улагањеубољеи
квалитетније образовање деце један је
однашихприоритета.Драгомијештосу
та улагања на територији Сремске
Митровице равномерно распоређена,
односноравномерноуселимаиуграду
што и јесте један од циљева политике
градског руководства, а то је да село и
градбуду једнапородица.Када јеречо
изградњи сале за физичко, још увек се
тражеизворифинансирања,алиуплану
је да се ради сала која већ неколико
година недостаје нашем граду, односно
ђацимауМачванскојМитровици,изјавио
јеПетарСамарџић.
КакојерекаоСлађанПапић,директор

школе, наставу у Засавици I тренутно
похађаоко30ученикаудвакомбинована
одељења, каоинеколикопредшколаца,
закојеовирадовимногозначе.
–Последужегвременадобијамонову

школу, јер ће још једна азбестна зграда
нестати, тако да ће ученици и наставно
особљеиматиједанздравобјекатукојем
ћепохађатинаставуипредавати,рекао
јеСлађанПапић.
Стара зграда ће после обнове бити

једна лепа здрава зграда, према њего-
вимречима.Уњојсукласичнеучионице
од по 50 квадрата, просторија за пред-
школсковаспитање,зборницаисанитар-
ни чворшто сасвимдовољно испуњава
условезабројученикакојијепохађа.
ДаницаПавловић,чланСаветаМесне

заједницеЗасавицаI,нагласила једа је
ова инвестиција веома значајна како за
ученике,предшколце,такоизазапосле-
не,аизамештане,односно,родитеље.
– За наше село јако је значајно што

добијамоновушколуи јасамбилауче-
никстарешколеијакомиједрагоштоће
децаунашемселудобитиновуукојојће
моћидабуденормалнанаставаикојаће
бити здрава за њих, рекла је Даница
Павловић. Б. Т.

Ре кон струк ци ја шко ле

ЗА СА ВИ ЦА I

Ми ро слав Јо кић Пе тар Са мар џић Сла ђан Па пић Да ни ца Па вло вић
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МИР ЈА НА ВА ШУТ, ДИ РЕК ТОР КА ЈП „УР БА НИ ЗАМ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

При зна ње ми тро вач ким ур ба ни сти ма
У окви ру обе ле жа ва ња Да на гра да, 8. но вем бра, ка да је и Свет ски дан ур ба ни ста, 

ми тро вач ки ур ба ни сти су на Ме ђу на род ни са лон ур ба ни зма у Ни шу по сла ли два ра да. 
У ве о ма ве ли кој кон ку рен ци ји, пре ко 140 ра до ва, у ка те го ри ји пла но ва де таљ не ре гу
ла ци је, План де таљ не ре гу ла ци је стам бе ног на се ља „Ле ди не“ у Бе ше но ву, до био је 
за слу же но при зна ње. Од го вор ни ур ба ни ста за овај План је Је ле на Са вић Лац ко вић, 
ди пло ми ра ни ин же њер ар хи тек ту ре, ре кла је ди рек тор ка „Ур ба ни зма“ Мир ја на Ва шут
Јавнопредузеће„Урбанизам“Сремска

Митровицајеиовегодинеузелоучешће
најубиларном30.Међународномсалону
урбанизмауНишу.Урбанистисууокви-
руактивностиобележавањаДанаграда,
кадајеиМеђународниданурбаниста,8.
новембар,наСалонпослалидварада.У
веома великој конкуренцији, преко 140
радова, у категорији планова детаљне
регулације, План детаљне регулације
стамбеногнасеља„Ледине“уБешенову,
добио језаслуженопризнање.Одговор-
ни урбаниста за овај План је Јелена
СавићЛацковић,дипломираниинжењер
архитектуре. О наступу митровачких
урбаниста у Нишу разговарали смо са
МирјаномВашут,директоркомЈП„Урба-
низам“.

М НО ВИ НЕ: Ре ци те нам не што о 
ра до ви ма ко је сте по сла ли на Ме ђу на
род ни са лон ур ба ни зма у Ни шу.

МИР ЈА НА ВА ШУТ:Једанурбанистич-
ки пројекат је из области унапређења
уређењасеоскихпростора.Упитању је
потицајразвоја сеоскогподручјареали-
зацијом изградње пословног објекта,
којисенаслањанасопственупољопри-
вреднупроизводњуипрезентацију про-
изводаутуристичкесврхе.Ауторпројек-
та је Милица Хрустић, дипломирани
инжењерархитектуре,каообрађивачаи
Јелена Савић Лацковић, дипломирани
инжењер архитектуре, као одговорни
урбаниста.Другирадјеизобластипла-
нова детаљне регулације, који за циљ
имауређењесеоскогподручјасатемом
уређења слободних површина у нове
стамбене просторе руралног карактера,
а намењене савременом становању на
селусависокимстепеномурбанитета.

У че му се огле да спе ци фич ност ур

ба ни стич ких про је ка та ко ји се од но се 
на се о ске сре ди не, у овом слу ча ју кон
крет но на Бе ше но во?
–Уређењеикоришћењепростораза-

снивасенарационалнојорганизацијии
коришћењу земљишта, те усклађивању
самогућностимаиограничењимаурас-
полагањуприроднимистворенимвред-
ностима. Планом се утврђују подручја
којасузавршенецелинепородичногста-
новања и простори на којима јемогућа
нова изградња са циљем очувања жи-
вотанаселу.Планираникапацитетпро-
сторазаформирањеновихграђевинских
парцелајескроман–до100становника,
уз планирану минималну густину насе-
љености. Између блокова планираног
становањаиатарапланирасезаштитно
зеленило.Утврђујусерегулацијеплани-
раногпродужеткапостојећеулице (вер-

тикалнисмер)дужкојихћесепланира-
ти нова изградња и уређење простора
уистимилиштосличнијимгабаритима,
какобисемаксималноискористиопро-
стор.Утврђивањемправилапарцелације
радиизградњеобјекатапородичногста-
новањанаслободномтеренуформира-
ће се стамбениблок са новим урбаним
идентитетом. У оквиру зоне становања
могу се обављати делатности из обла-
стипословањакојенеугрожавајуфунк-
цију становања, те лоцирати социјал-
ни, образовни, здравствени, културни и
административни садржаји. Такође, за
спортско - рекреативне површине на-
мењује се раван простор у централном
делу обухвата Плана, где је започета
изградња спортских објеката. Планира
сеизградњаисличнихспортскихиуслу-
жних објеката као и партерно уређење
слободнихповршина.

У ко јој ме ри се овим про јек том од го
во ри ло на еко ло шке стан дар де и зах
те ве?
–Зеленеповршинеспортско-рекреа-

тивнезоненадовезиваћесенапланира-
низаштитнизеленикоридорпремаата-
руи уређене зеленеповршине уличних
коридораускладусаеколошкимпотен-
цијалимаподручјаиочувањемпејзажних

и амбијенталних вредности руралног
предела.

Мо же те ли не што ре ћи о оста лим 
ак тив но сти ма ми тро вач ких ур ба ни ста 
и про стор них пла не ра?
– У складу са ангажовањем запосле-

нихнаактивностимаунапређењарадаи
образовањанапословимапросторноги
урбанистичког планирања запослени су
узели учешће и на 24. Сусретима про-
сторнихпланера-2021.Сусретејеорга-
низовала Матична секција просторних
планераИнжењерске комореСрбијена
Дивчибарама.ТемаовогодишњихСусре-
та је„НовипланскициклусуРепублици
Србији“–просторнопланирањеидиги-
тализација.Путрадапланераиурбани-
ста није лак и пун је искушења.Својим
радомиидејаматрудимоседарадимоу
интересусвихнасибудемозадовољни
кадасетеидејеостварују.Нашрадима
итежњудабудепутоказзамладегене-
рацијеуопредељењуизборазанимања
накојимаћесенадаљеослањатиживот
града Сремска Митровица. Својим
активностима, запослени у „Урбанизму“
сетрудедасеукључеунапорезаочува-
њеипосвећеностипланерскојиурбани-
стичкојструци.

М. Н.

Мир ја на Ва шут

M NOVINE :
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Бес по врат на сред ства
ту ри стич ким до ма ћин стви ма
У Агенцији за рурални

развој града Сремска
Митровица у четвртак, 18.
новембрапотписанисууго-
вориододелисредставаза
осам сеоских туристичких
домаћинстава. Бесповратна
средствадодељена су сео-
ским туристичким домаћин-
ствимакаоподстицајрурал-
ногразвојаитуризма.Како
јереклаДушицаПавловић,
директорица Агенције за
руралниразвојградаСрем-
ска Митровица,  сеоска
туристичка домаћинства ће
моћи да користе ова сред-
ства како би своју услугу
моглишто боље да промо-
вишу,билозаизрадуинтер-
нетпрезентације,заизраду
промоспотова,рекламаали
итуристичкесигнализације.
–Додељенојеоко800.000

динара. У наредномперио-
ду планирамо презентацију
кредитнихлинијазаједноса
РазвојнимфондомВојводи-
не и исто тако, пошто нам
предстојипериодкаданаши
пољопривредници више не
раде нањивама, саПољо-
привредном стручном слу-
жбом кренуће саветодавна
предавања која ћемо орга-
низовати у Градској кући,
реклајеДушицаПавловић.
Свакодомаћинстводоби-

лојепо100.000динара,ау
сврху промоције руралног
туризмаиповећањавидљи-
востисвојепонудеиуслуга
натржишту.
Снежана Бисерчић у име

Сеоског туристичког дома-
ћинства „Бисери“ из Старе
Бингуле захвалила се на
подстицајуиказалаједаће
средства искористити за
израдупромоспота.
–Хтелибисмода сешто

бољепредставимотуристи-
ма, јер смо почетници у
овомпослу,реклајеСнежа-
на.Бисерчић. Б. Т.

Ду ши ца Па вло вић

Пот пи си ва ње уго во ра

Сне жа на Би сер чић

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

Свет ски дан де те та
Двадесети нoвeмбaр je дaн

кaдa je 1959. гoдинe Гeнeрaлнa
скупштинa Уједињених нација
усвojилa Дeклaрaциjу o дeтeтo-
вимпрaвимa,аистогдана1989.
гoдинeГeнeрaлнaскупштинaУН
усвojилa Кoнвeнциjу o прaвимa
дeтeтa,чијијепотписникиРепу-
бликаСрбија.Оснoвнипринципи
су прaвo нa живoт, oпстaнaк и
рaзвoj, нajбoљи интeрeс дeтeтa,
прaвo нa пaртиципaциjу, кao и
прaвoнaнeдискриминaциjу.
Много тoгa сe чини нa

унaпрeђeњу пoлoжaja дeцe, aли
дaлeк je пут дo oствaривaњa
тeмeљнихпрaвaдeтeтa,пoсeбнo
дeцe из oсeтљивих и дискрими-
нисaних групa кoja живe у
сирoмaштву, искључeнa су из
oбрaзoвнoгсистeмaидруштвa.

Спрeчaвaњe нaсиљa нaд
дeцoм и дискриминaциje, oбeз-
бeђивaњe рaвнoпрaвних услoвa
зa живoт, здрaвствeну зaштиту,
сoциjaлнo блaгoстaњe, дoступнo
квaлитeтнooбрaзoвaњe,дoдaтну
пoдршку,игруидружeњeзaдaтaк
сусвaкoгoднaсaнeсaмoрoди-
тeљa и зaпoслeних у институ-
циjaмa.
У Општој болници Сремска

Митровица,наиницијативуглав-
не сестре  Гордане Павловић,
Дандетeтаобележенјепосетом
малимпацијентимауДечјемоде-
љењуитомприликомподељени
супоклон–пакетисаслаткиши-
ма,књигама,шољама,диплома-
мазахрабростипригоднимфла-
јерима, а изнад свега жеље за
брзооздрављење.
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Не знат но по ве ћа ње
осно ви це за по рез
Седамнаеста седница Скупштине

ГрадаСремскаМитровицаодржана је
у понедељак 22. новембра. На днев-
ном реду било је десет тачака, а као
прва пред митровачким одборницима
нашаосеПредлогодлукеоутврђива-
њу просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утвр-
ђивање пореза на имовину за 2022.
годину.Постојечетиризоне,формира-
не на основу комуналне опремљено-
сти, опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централ-
ним делом града и радним зонама.
Прветрисеодносенаградскусреди-
ну, а четврта на сеоску, с тим што је
првазонаокарактерисанакаонајопре-
мљенија.
- Значајних промена у вези са дис-

креционим правом, нема. Ради се о
усвајању просечне тржишне цене
непокретности на територијиСремске
Митровице, као основ за израчунава-
њепорезанаимовинуу2022.години.
Доњеседолазиматематичкимпросе-
компрометанекретнинаупериодуод
јануарадосептембраовегодине.Дру-
гугодинузаредомтецифренезаокру-
жујемо,већоноштопокажематемати-

ка,примењујемо.Оноштојетенденци-
јау2021.годинииштосећесеосетити
нареднегодине,јестечињеницадасе
са ценама враћамо у 2019. годину,
кадасунезнатноценебилевише,али
тојејасанпоказатељповећанеактив-
ностипрометанекретнинауодносуна
прошлу годину, рекао јеДушкоШаро-
шковић, начелник Градске управе за
буџетиЛЕР,наконодржанеседнице.
Митровачки парламент усвојио је,

између осталог, измене програма
пословањаАгенцијезаруралниразвој,
које се односе на финансијски план,
план кадрова и зарада запослених.
Измене су настале услед повећања
обимапосла,апланиранасуисмање-
наиздвајањасредставазапостројења
и опрему и трошкове транспортних
услуга.
-Укупниприходиирасходиунашем

програмуосталисуисти,аразликајеу
томе што смо усагласили пословање
Агенцијесапотребама,јерсмоумеђу-
временуималиновеконкурсесавиших
нивоа власти, као што је конкурс за
доделусредставазакуповинусеоских
кућасаокућницом,накончегајеусле-
дилапроменаукадровскојполитици,у

складу са закључком Министарства
државне управе и локалне самоупра-
ве,објаснилајеДушићаПавловић,в.д.
директораАгенцијезаруралниразвој.
Већином гласова одборника усвоје-

несуинформацијеостепенуусклађе-
ности планираних и реализованих
активности из програма пословања
јавнихпредузећаидруштавакапитала
чијијеоснивачГрадСремскаМитрови-
ца.Поредтога,напериододјошгоди-
нуданапродуженјемандатвршиоци-
мадужностидиректорасремскомитро-
вачких јавних предузећа и установа
културе.

Алек сан дра Плав шић

Ду шко Ша ро шко вић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Одр жа не Улич не тр ке
Град Сремска Митрови-

цаусарадњисаАтлетским
стадионом, атлетским клу-
бовима „Срем“ и „Сирми-
јум“ и Збором атлетских
судија, организовао је 58.
традиционалнутркуулица-
ма града у понедељак 22.
новембра.Усклопунадме-
тањаодржанајеимемори-
јалнатркаучастпремину-
лог Милована Лазаревића
–Ћазе, атлетичара који је
чакчетрнаестпутабиопо-
бедник ове манифестаци-
је.Правоучешћаималису
ученици основних и сред-
њих школа са територије
СремскеМитровице, каои
припадници војске и поли-
ције.
-Учешћејепријавилоиз-

међу400и500ђакаи од-
раслих. То сматрамо сма-
њенимбројем у односу на
ранији период, због ново-
насталихприликаувезиса
епидемијом коронавируса.
Просперитет спорта зави-

си од малишана, односно
акцентанамладимкатего-
ријама и њиховом интере-
совању.Спортоплемењује

дух,анајважније једруже-
ње, истакао је в. д. дирек-
тора Атлетског стадиона,
ДаркоГавриловић.

Одржанојеукупно18тр-
ка,подељенихукатегорије
дечака идевојчица, према
разредимакојепохађају.
-Традиционално,оветр-

кесувезане заНовембар-
ске дане. Желео бих да
честитамидасезахвалим
свима који су се пријави-
ли да учествују у тркама.
Нарочито бих захвалност
упутио родитељима при-
сутне деце, које ће и они
сами бодрити у циљу
остварења што бољих ре-
зултата. Спортске мани-
фестације су прилика да
промовишемо здрав начин
живота међу младима, по-
ручио је ВасиљШево, на-
челник Градске управе за
културуиспорт.
Појединачним победни-

цима додељене су меда-
ље,доксуекипнимпобед-
ницима уручени пехари,
како умушкој, тако ижен-
скојконкуренцији.

А. П.
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Медијски пројекат „Митровица град будућности“ 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Но ви про је кат за за шти ту со ва

Сеча крошњи стабала на ком зимују
совенатериторијисевернеМачвејеак-
тивирала грађанедапокренуновипро-
јекат заштите сова. Циљ је предавање
документације са подацима о зимова-
лиштимаутиненатериторијиурбаноги
руралног подручја Сремске Митровице.
Љубитељиприродеиактивистизаштите
животињскогибиљногсветасвечешће
апелују на то како људски фактор че-
стоизазовенегативанутицајнаживотну
средину.УСремскојМитровиципоручују
„Заштитимосове“,

–Пребројали смо сове на територији
Сремске Митровице. Након тога, доку-
ментацију смо доставили Заводу за за-
штиту природе, али нису валоризовали
тастаблакаостаништасова.Топрактич-
нозначидаопетулазимоупрограм,ово-
гапутапотпунонови,токомчијегтрајања
ћемопоновообићистаништасова,про-
веритидалисеналазеидаљетамопа
доставитиЗаводу.Инсистираћемодасе
тастаблавалоризују.Уколикосепонови
ситуацијаодпрошлогпутаитосенеде-
си,можемојошједномдоћиуситуацију

дајенаштрудбиоузалудан,кажеМарко
Цвијановићизгрупеактивиста„Сремски
совићи“.
Наиме, сечење крошње догодило се

у складу са законом, услед одржавања
електромреже,међутимнанелојештету
станишту.ЗатоћесеЗаводузазаштиту
природедоставитиподациотомегдесо-
вебораве,дабисеубудућностиизбегли
проблеми.Бројању сова биће посвећен
цеоновембар.НаподручјуСремскеМи-
тровице,укључујућиируралнепределе,
имаскоро2000сова. А. Плав шић

Мар ко Цви ја но вић

ЈП „СРЕМГАС“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Нај ве ће зим ско ста ни ште сова
Велико зимско станиште

соваушараналазисеуоколи-
нипословногпростораЈавног
предузећа „Срем- гас“ Срем-
скаМитровица,пајеодатлеи
уследио позив да се птице
заштите од повређивања у
новембру 2019. године. То је
наишлонаразумевањелокал-
не самоуправе и Удружења
грађана „Рурални центар
Сова“.
–Честоседешавалодасе

збогрефлектујућихстакалада
се сове залете и ударе у та
стакла.Сматралисмодатона
некиначинтребадарешимо”,
рекла је Даница Недић в. д.
директора ЈП „Срем - гас“
СремскаМитровица.
Резултатсарадњесупоста-

вљене налепнице на прозоре
овог Предузећа којима ће се
заштитити сове од удара у
стакла и постављена је
информативнатаблакојануди
посетиоцима парка основне
информацијеосовамаушара-
ма.

Онда су се родиле нове
идеје. Наиме, парк у који се
свакезимевраћајусове,вео-
ма је посећен.  У урбаном
језгру града, после Градског
парка, можда најпосећенија
локација. Урбани зелени џеп
самногозеленила,простором
задечјеигреидомомзасове
ушареузимскомпериодутре-
балојеуредити.

ЈП„Срем-гас“јеиницирало
нове идеје. У сарадњи са
митровачким сликаромМила-
ном Кардашем, осликан је
муралкојисадакрасипомену-
ти парк, а тематски предста-
вља симбол заштите сова,
птица које су веома важне у
екосистемима.
–Желелисмодадамосвој

допринос уређењу овог посе-

ћеногпарка.Одлучилисмода
сеосликамуралнатемусова
којесупосталезаштитнизнак
овог простора а у следећој
годинипланирамоданастави-
мо са овом нашом идејом.
Сматрамо да је важно бити
друштвеноодговоранусреди-
ни у којој послујемо. Свесни
смо да је то концепт који је
последњих година препознат
као саставни део новог, одр-
живогекономскогмоделакоји
подразумева свест о новом
положају и значају пословног
сектора у савременом, гло-
балномдруштву,иоодговор-
ностикојаизњихпроизилази,
додалајеДаницаНедић.
Иначе, сове ушаре, ове

љупкептице,важнисустанов-
нициградовајеримајузначај-
нуикориснуулогууконтроли
популације глодара. Једна
сова за годину дана поједе и
до 1000 глодара. Зато треба
да је штитимо јер нам ова
животиња увек вишеструко
врати.
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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.

МЕ РЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

Уго во ре за суб вен ци је
пот пи са ло 25 ко ри сни ка

ПредседникОпштинеИригТихомир
Стојаковић је потписао 9. новембра
уговореса25корисникауоквирупро-
јектаенергетске санације породичних
кућаистановауовојопштини.Након
спроведеног поступка за избор фир-
микојећебитиангажоване,апотоми
крајњихкорисника,утврђеноје25гра-
ђанакојисудобилисубвенцијезатри
мере.
За изолацију стамбених објеката

уговоресудобилачетирикорисника,а
вредностсубвенција јеполамилиона
динара. За замену спољашње стола-
ријеи улазнихвратабило јенајвише
корисника који су добили субвенције,
њих16, а вредност субвенције јеми-
лиондинара.Петкорисникаједобило

субвенцијууукупнојвредностиодпо-
ламилионадинараитозамерузаме-
некотланаприроднигасилипелет.
Дан по потписивању уговора, запо-

чели су и радови по основу ове три
мере.
ТихомирСтојаковићкажедајеплан

дасеследећегодинеудвостручесред-
ства за повећање енергетске ефика-
сности кућа и станова у иришкој оп-
штини.
–ОвегодинесмокаоОпштинауче-

ствовали са милион динара, исто то-
лико смо добили одМинистарства, а
грађанисудалидвамилиона.Следе-
ће године планирамодадобијемо од
Министарства два милиона динара,
исто толико да издвојимо из нашег

буџета, такодабисмо са средствима
грађана имали осаммилиона динара
штобибилодовољнозапедесетакко-
рисника–истичеТихомирСтојаковић.
БогданкаФилиповићЛекић,чланица

Комисијазареализацијумераенергет-
скесанације,подсетилаједајепроје-
катенергетскесанцијезапочеоумају
овегодине,кадасудобијенасредства
одМинистарстваенергетикеирудар-
стваувредностимилиондинара.То-
лико јесуфинансиралаилокалнаса-
моуправа,акорисницисуфинансирају
јошдвамилионадинара.Такојејавни
позивбиорасписан са укупно четири
милионадинара.
Јавни позив за крајње кориснике је

трајаодо28.септембра,пријавилосе
35грађана,дабинакрају,њих25до-
билосредства занекуодмераенер-
гетскесанације.
–Рокзазавршетаксветримереје

15.децембар,аакосенезавршеутом
року, он  ћебитипродужен.Сматрам
даће тај посаоимоћидасе заврши
до половине децембра. За сваку ме-
руодабранјепоједанизвођач–каже
БогданкаФилиповићЛекић.
Једанодонихкојисудобилисубвен-

цијујеДушкоЈањићизИрига.
– Имам кућу у Иригу и конкурисао

самза заменустоларије, зачега сам
добио 140.000 динара. Задовољан
сам,јернезнамдалибихсесамодлу-
чиозаовумеруипосао.Столаријами
једостастара,заменићуулазнаврата,
четири прозораи светларник – рекао
је после потписивања уговора Душко
Јањић. С. Џа ку ла

Ти хо мир Сто ја ко вић и Ду шко Ја њић

Пот пи си ва ње уго во ра о енер гет ској ефи ка сно сти
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ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“

Бесплатни 
елаборати

Основнашкола„ДоситејОб-
радовић“уИригујеушлаупро-
јекат унапређења енергетске
ефикасности јавних зграда у
Војводини.Кадајеречоирип-
кој школи, биће обухваћене
подручнешколеуРивици,Не-
радинуиКрушедолу.Покрајин-
скисекретаријатзаенергетику,
грађевинарствоисаобраћајће
финансирати, кроз поменути
пројекат,израдуукупно94де-
таљнаенергетскапројекта.
–Добићемо бесплатне про-

јектезаподручнешколеукоји-

маћесетачнодатисмернице
како да побољшамо енергет-
скуефикасностобјекта.Значи,
добијамо бесплатне елабора-
те за побољшање енергетске
ефикасности, а ми на основу
тога улажемо средства. На
пример,тамогденам јеуове
триподручнешколегрејноте-
ло  на чврсто гориво, а кроз
село јеурађенагасификација,
предлог ће бити да се инста-
лирагасникотао–кажедирек-
торкаОШ„ДоситејОбрадовић“
ГорданаФодог. С. Џ.

Ди рек тор ка Гор да на Фо дог

У току су радови на реха-
билитацији Гребенског пута
на Фрушкој гори, а реч је о
деоници  Змајевац –Црвени
чот.Доктрајурадови,помену-
тадеоницаовогпутаћебити
затвореназасаобраћајуоба
смера.
Подсетимо, радови на де-

оници званично су започели
9.августа,машинесупочеле
дараде15.октобра,апут је
засаобраћајзатворен10.но-
вембра. Дужина деонице од
Змајевца до Црвеног чота је
6,1километар,докћеширина
путабитипетметара.
Посао на рехабилитаци-

ји овог дела пута је добила
румска фирма „Катаго кон-
стракшн“,којаћепоредреха-
билитације и асфалтирања,
урадитии комплетнусаобра-
ћајну сигнализацију на овом
делу пута кроз Фрушку гору.
Вредност овог великог посла
је 292,5милионадинараиу
потпуностиихфинансираПо-
крајина, преко Управе за ка-

питалнаулагањаВојводине.
Општина Ириг је имала

обавезу да  плати надзор, а
финансиралајеиизрадупро-
јектно - техничке документа-
ције.Иако језваничанрокза
рехабилитацију деонице 210
дана, у локалној самоуправи
очекујудаћеонбитизавршен
ираније,односнодокрајаове
године.
– Реконструкцијом ове де-

оницесезавршаваичетврта
фазарадова, такодаћецео
Гребенскипутуделукојипро-
лазикрознашуопштинубити
комплетно рехабилитован –
истиче Тихомир Стојаковић,
председникиришкеОпштине.
Гребенскипут,кадајеречо

територији иришке општине,
почиње од Велике Ремете и
протежеседораскрсницеБе-
очин – Бешеново,што је не-
штопреко27километарапута
којиће,радовимаунеколико
фаза,омогућитибезбеднијии
квалитетнији саобраћај кроз
Фрушкугору. С. Џа ку ла

РА ДО ВИ НА ГРЕ БЕН СКОМ ПУ ТУ
За тво рен део пу та од 
Зма јев ца до Цр ве ног чо та

УзградиПокрајинскевла-
деуНовомСаду,17.новем-
бра су уручени уговори за
суфинансирање израде
планске документације. На
основу спроведеног јавног
конкурса Покрајинског
секретаријата за урбанизам
изаштитуживотнесредине,
правонасуфинансирање је
остварило13локалнихједи-
ница,међукојимаиОпшти-
наПећинци.
– Финансијска помоћ

Покрајинског секретаријата
је веома значајна за нашу
општину,собзиромнатода
су у питању бесповратна
финансијска средства. Кон-
курисали смо ради израде
Плана генералне регулаци-
јенасељаДоњиТоварник,а
остварили смо право на
максималан износ од два
милиона динара. Израдом
новог Плана генералне
регулације овог насеља
створићемо плански основ
за уређење Товарника, али
створиће се и услови за
привредниразвојипланску
изградњу објеката инфра-
структуре–изјавиојепред-
седник Општине Пећинци

СинишаЂокићидодаодаје
нови плански документ био
неопходан због усклађива-
ња новонасталих потреба
друштвеноекономскезајед-
нице у Доњем Товарнику,
као и због усклађивања са
плановимавишегреда,пла-
новина развоја и другим
законскимактима.
Уговоре је испред Покра-

јинског секретаријата за
урбанизамизаштитуживот-
несрединепредставницима
локалних јединица уручила
Светлана Килибарда, в. д.
помоћница покрајинског
секретара,којајетомприли-
комрекладапрошлегодине
због пандемије изазване
ковидомПокрајински секре-
таријат није био у могућно-
сти да додели средства
локалнимјединицама,каои
да јој је посебно задовољ-
ство што је ребалансом
буџета ове године Секрета-
ријатумогућностидаспро-
веде овај конкурс. Укупан
износдодељенихбуџетских
средстава за суфинансира-
њеизрадепланскедокумен-
тације износи 20 милиона
динара.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ДОБИЛА 
СРЕДСТВА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Два милиона
за планску 
документацију

Светлана Килибарда и Синиша Ђокић
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Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИ ЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕ ША“

Сред ства за
ре но ви ра ње то а ле та

Покрајинскисекретаријатзаобразо-
вање, прописе, управу и националне
мањине–националнезаједницедоде-
лио је средњој Техничкој школи
„МиленкоВеркићНеша“уПећинцима
средства за реновирање ученичких
тоалета у износу од близу милион и
осамсто хиљада динара. Уговор о
доделиновчанихсредставазафинан-
сирање санитарних чворова недавно
јепримилав.д.директораСањаДујић,
по чијимречима серадио значајним
средствимакојаћебитиутрошеназа
комплетнореновирањедватоалетау
приземљустарогделаовеобразовне
установе,чимећесепобољшатиусло-
визарадиборавакученикаушколи.
–Побољшаћесе,пресвега,хигијен-

ски услови, јер ћемо са додељеним
средствима добити сасвим нове и

модерне тоалете – биће замењена
плочице, постављена нова врата и
замењена комплетна санитарија.
Надамседаћерадовиускорозапоче-
ти,јерћемонаовајначинмалоосве-
житиовајстаридеошколекогаочекује
комплетна реконструкција – рекла је
СањаДујић.
Уговореофинансирањуисуфинан-

сирању реконструкције, адаптације,
санације, инвестиционог и текућег
одржавања објеката двадесет једне
установеосновног и средњег образо-
вања и васпитања у АП Војводини
вредне 76 милиона динара уручио је
председник Покрајинске владе Игор
Мировић.Онјетомприликомрекаода
јеодтогизноса57,6милионадинара
опредељено за радове на обнови и
одржавању14основнихшкола,докје

18,4 милиона динара издвојено за
радове на санацији у седам средњих
школа.
–НаиницијативупредседникаАлек-

сандраВучићапрешестгодинапокре-
нутјепројекатсвеобухватногулагања
у школске и предшколске установе.
Учинили смо значајне кораке како
бисмо оснажили капацитете школа,
реализовали велике инвестиције и
помоглизапосленимаповећањемпла-
та–изјавиојеМировићиподсетиона
тодајеПокрајинскавлада,следећиту
иницијативу, издвајала знатна сред-
ствакакобиседошлодосвакешколе
уВојводини, каоидаћеПокрајинска
владанаставитисаулагањемуобра-
зовне установе како би свој деци и
запосленима обезбедили што боље
условезаучењеирад.

Игор Мировић и Сања Дујић

ПЕ ЋИ НАЧ КИ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

„Сан ти а го од мо ра“ за ма ли ша не
УсалиКултурногцентраПећинци,у

среду 24. новембра, у 18.00 часова,
бићеизведенапредставазадецу„Сан-
тиаго одмора –Потрага за гусарским
благом”. Цена карте је 250 динара и
бићеупродајинасамданиграњауочи
почетка представе. У питању је хит
представа за децу са занимљивом
поруком:„Људивишенеживеубризи,

ко нема у глави – тај има у књизи“, а
креирана је мотивима из истоименог
анимираог филма. Током представе
Сантиаго - Сантија Монтес, храбри и
оптимистични гусар од осам година,
креће у одважна спашавања, потрагу
заблагомичуваокеане.Сантиињего-
ви најбољи другови плове морем на
величанственомбродуЕлБраво,кори-

стећи своју интелигенцију, гусарске
вештине и морални компас како би
заштитили свој дом. Представу је по
текстуСашеПантићарежираоАндрија
Ковач,аиграју:МаркоНиколић,Маша
ПантићиДраганаСуџук.Изпећиначког
Културног центра апелују на најмлађе
љубитеља позоришта да приликом
доласкапоштујуепидемијскемере.
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Најсрдачније честитке
поводом Дана општине
и градске славе,
Светог Стефана Дечанског, 
упућујемо свим нашим 
суграђанима!

ГЦ „Срем“ Рума

Поводом Дана општине
и градске славе

Светог Стефана Дечанског,
срдачне честитке упућујемо

свим грађанима румске општине!

ЈП „Комуналац“ Рума

Свим  грађанима честитамо 
празнике   Дан општине
и Светог Стефана Дечанског, 
градску славу!

ЈП „Водовод“ Рума

Срдачне честитке
нашим суграђанима
поводом 24. новембра,
Дана општине и градске славе,
Св Стефана Дечанског

Пољопривредна
стручна служба Рума



16 24. NOVEMBAR 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

ПАРК „ВА ША РИ ШТЕ“ У ИН ЂИ ЈИ

Ра до ви се
при во де кра ју
Приводесекрајурадовинауређењупарка„Ва-

шариште“уИнђији.Досадајеизграђенастазаса
четирикрака,постављенесуклупеиканделабе-
ри.Усклопупројектауређењапаркапостављена
јепопрвипут јавнарасвета, која јенедавнопу-
штенаурад,чимејепролазаккрозпаркуноћним
сатима далеко безбеднији и лепши. Уређен је и
деозарекреативнеспортовепопутбоћања,ака-
кокажунадлежни,осталојејошдасепоравнате-
ренипоставемобилијаризадецу.

М.Ђ.
Парк Ва ша ри ште на кон ра до ва

СТА РИ СЛАН КА МЕН

Из град ња ше та ли шта на Ду на ву
Општина Инђија и Ту-

ристичка организација оп-
штине у последњих неко-
лико година интензивно
раденаунапређењустања
у туризму. Пре свега, ра-
ди се на изградњи путне
инфраструктуре, прошле
године јеотворенмузејна
отвореном – „Келтско се-
ло“ у Инђији, отворен је
туристички инфо - центар
у Старом Сланкамену, а
садасеидекоракдаље.С
обзиромнатодаобалаДу-
навауСтаромСланкамену
није у потпуности искори-
шћена, покренут је проје-
кат изградње шеталишта.
Први корак је идејни про-
јекат,којијенедавнопред-
стављенмедијимаузгради
Општине.
Према речима Милана

Богојевића, директора Ту-
ристичке организације оп-
штине, шеталиште ће се
налазити на води и биће
дугачко620метара.

– Шеталиште ће бити
крајње несвакидашње.
Планирамо и изградњу
пристаништазатуристичке
бродове, видиковца, при-
лазнестазезапешакеали

ипунктовазапоставкуиз-
ложби, продајних штандо-
ваилипериодичнихактив-
ности. У идејном решењу
стазе изнад воде предви-
ђена је и поставка клупа

ирасветедужшеталишта.
Стаза прати линију Дуна-
ва,узонизеленилакојеће
остати нетакнуто. Почетак
стазе планиран је од ту-
ристичког инфо -центра, а
крајстазејепредвиђенкод
марине„МикаАлас”уделу
насељапознатијемкаоЗа-
град-истакаојеБогојевић.
Туристичка организаци-

ја општине у сарадњи са
локалном самоуправом
настоји да Стари Сланка-
мен постане једна од нај-
атрактивнијих туристичких
дестинација у Србији. Та-
кође, како јерекаоБогоје-
вић, шеталиште у Старом
Сланкамену биће највећи
инфраструктурни пројекат
уоблаституризмауопшти-
ниИнђија након изградње
„Келтскогсела“.

М.Ђ.

Пред ста вљен про је кат ше та ли шта у Ста ром Слан ка ме ну

Идеј ни про је кат ше та ли шта
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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.

МИ НИ СТАР УДО ВИ ЧИЋ ПО СЕ ТИО ОП ШТИ НУ ИН ЂИ ЈА

Ула га ње у спорт је 
ула га ње у здра вље

МинистаромладинеиспортауВла-
диРепубликеСрбијеВањаУдовичић
посетио је у петак, 19. новембра
Основну школу „Др Ђорђе Натоше-
вић“уНовомСланкаменуитомпри-
ликомуручиодонацијуувидуспорт-
ске опреме и реквизита. Ученици су
добили две табле са обручима за
кошарку,мрежезаодбојкуи40лопти,
по 10 за рукомет, одбојку, кошарку и
фудбал. Током посете школи, мини-
старјепохвалиоОпштинуИнђијакоја
јеједнаодлокалнихсамоуправакоја
издвајазначајнасредствазаспорти
омладину.
–УИнђијиљудипрепознају значај

физичке активности на квалитет
животаиизтогразлогаоваопштина
имавеликиспортскипотенцијал.Мла-
датеквондисткињаЛанаКомненићје
пресамонеколикоданапостигласја-
јан успех. Постала јуниорска вице-
шампионка Европе и доказала да је
великанадасрпскогспорта-рекаоје
Удовичић.
Онједодаодасуулагањауспорт-

ску инфраструктуру, популаризацију
спорта и посвећеност предуслови су
за постизање великих спортских
достигнућа.
–Самладимспортистимасмораз-

говарали о изазовима са којима се
сусрећуиплановимазадаљеактив-
ности,какобисмонаставилидазајед-

ничкирадимонастварањусвебољих
условазабављењеспортом.
ПредседникОпштинеВладимирГак

захвалио се министру Удовичићу на
донацијиипосетитојсремскојопшти-
ни,истакавшијошједномдалокална
самоуправа има добру сарадњу са
ресорним Министарством и још јед-
номподсетионаподатакдајеОпшти-
на Инђија ове године издвојила 175
милионадинаразаспорт.
– На то све можемо да додамо

колико смо реконструисали спорт-
ских терена и фискултурних сала у
последње четири године. У скоро
свакомселујеурађенспољнитерен,
реконструисане су све сале. То је
онај део улагања који се односи на
омладинуалиистотакоповезанјеи
са развојем спорта. Подсећам, у
савезном рангу такмичења наша
општинаимачетириспортскаколек-
тива,којибележезапаженерезулта-
те и од ове сезоне имамо и женски
одбојкашки клуб који се такмичи у
Суперлиги-истакаојеГак.
ПредседникОпштинејеистакаона

крају посете министра Удовичића
школиуНовомСланкаменудаћета
локална самоуправа наставити са
улагањима у спорт и омладину и
додаодајењиховциљдајеидаље
будунајбољиусвемуштораде.

М.Ђ.

Вања Удо ви чић и Владимир Гак у шко ли у Слан ка ме ну

ЈП  „ИН ГАС“ ИН ЂИ ЈА
Це на га са иста до 
кра ја греј не се зо не
Грејна сезона на територији општине

Инђија одвија се без проблема, што је
потврдио директор Јавног предузећа
„Ингас“ЗоранМилићевићнапоследњем
састанкуСистема48.Онједодаодасу
радницитогјавногпредузећатокомлета
билиангажованинаприпремидистрибу-
тивногсистемазановусезону.
– Без такве припреме ми не бисмо

могли да почнемо са новом грејном
сезономионасенебиодвијалабезпро-
блемадатајпосаонијеадекватноипра-
вовремено урађен- истакао је Милиће-
вић.
Кадасуупитањуновиприкључцина

гасоводнумрежу,Милићевић додаје да
јенедавноспроведенаакцијајефтинијих
прикључакадаладобререзултате,теда
сеупретходнатримесецапријавилооко
200грађана.
–Потписалисмо120уговора,ајош80

заинтересованих лица чекамо да ком-
плетирају документацију како бисмо
моглидапотпишемоуговореикренемо
сарадовиманаприкључењу-објасниоје
директорЈП„Ингас“идодаодасенада-
јудаћесвиприкључцибитиурађенидо
крајаовегодине.
Ценагасазадомаћинствадокрајаове

годинесенећемењати,додао јеМили-
ћевић, а према информацијама које
поседује то предузеће, иста цена би
могладасезадржидокрајагрејнесезо-
не. М.Ђ.

СТА РА ПА ЗО ВА

За ме на
бе ха тон пло ча 
УцентруСтареПазовенатротоаруу

УлицикраљаПетраПрвогиспредПоште
упетак,19.новембрајепочеласанација
бехатон плоча, које су постављене пре
петнаестак година и током времена
почеле  да пропадају, нарочито код
кишних одлива. Радове у износу од
1.600.000 динара  финансира Месна
заједница Стара Пазова, а управо због
финансија подељени су у три фазе. У
првој је приоритет 450 квадрата у делу
улице Краља Петра Првог испред
Поште,гдејенајвећафреквенцијаљуди,
збогчегајеодлученодасерадовиизво-
деутокувикенда.Упоредојерађенои
чишћењеканалакакобимогладаотиче
кишница са кровова зграда које се ту
налазе.
Следећегодинећесесаниратибеха-

тонплочеуСветосавској,анаконтогаи
уЗмајЈовинојулици,објасниојеДраго-
славБонђи,председникИзвршногодбо-
раСаветаМеснезаједницеСтараПазо-
ва, јер се све мора прилагођавати
финансијамаскојимарасполажу.
За поплочавање је ангажована при-

ватнафирмаизНовихБановаца,чишће-
њеканаласерадилоусарадњисаЈКП
„Водоводиканализација“,асвеузподр-
шкуОпштинеСтараПазова.

З.К.
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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.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ БЕ О ЧИН

Филм о Јо ва ну Гр чи ћу Ми лен ку
У беочинскиом Центру

за културу је 15. новем-
бра у част његовог 175.
рођендана песника Јова-
на Грчића Миленка пре-
мијерно приказан филм
„Вилењак“. Идеја Илије
- Ике Башића, реализо-
вана је средствимадона-
тора Скупштине општине
Беочин и РТВ Војводина,
а уз несебичан рад извр-
шног продуцента Секуле
Петровића и под „будним
оком“ Милана -Мише Бе-
легишанина. Миленко је
добиоспоменкакаводав-
нозаслужује.

Се ку ла Пе тро вић

По се ти о ци про јек ци је фил ма

Или ја Ика Ба шић

Ре кон струк ци ја по зо ри шне са ле
Како беочински Центра за

културу, спорт и туризам ове
године обележава пола века
постојања, доста се улаже у
објекатДомакултуре.Урађена
јереконструкцијухолаиопре-
мљен је новим намештајем.
Достајеурађеноугалеријском
простору, спортској сали, а
ради се и замена расвете. У
току јереконструкцијапозори-
шнесале,односнозаменасто-
лица,а како јенајвиладирек-
торка Ивана Бранков, ускоро
ће кренути и реконструкција
платоаитргаиспредДомакул-
туре који ће добити сасвим
други изглед. Средства су
обезбеђена од  Општине и
Министарствакултуре.

БИ БЛИ О ТЕ КА

Бес плат на
чла на ри на
Овегодинесенавршава175година

одрођењапесникачијеимесапоно-
сомносиибиблиотекауБеочину,која
ради у оквиру Центра за културу.
Основана далеке 1902. године као
„Читаоница радника и намештеника
Беочинскефабрикецементарасла је
и развијала се заједно са градом.
Поводом рођендана песника Јована
ГрчићаМиленка,15.новембрабибли-
отека бесплатнугодишњучланарину
свима који се први пут учлањују, без
обзиранаузраст.

Ста ре сто ли це су укло ње неПо ста вље на ко шу љи ца у по зо ри шној са ли



1924. NOVEMBAR 2021.       M NOVINE

175 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЈОВАНА ГРЧИЋА МИЛЕНКА
Пише: Др Сне жа на Булат

Фру шко гор ски сла вуј
Као сти пен ди ста Мати це 
срп ске оти шао је у Бечу 

где је поха ђао сту ди је 
меди ци не, али ника ко 

није зане ма риокњи жев
ност. Обја вљу је сво је 

радо ве у мно гим часо пи
си ма, зби р ку ’Песме’ 

(1869), те пре во ди Гетеа, 
Хај неа, Лена уа. У окто бру 

1867. с оду ше вље њем 
пише фами ли ји: „Меди

цин ску стру ку топло сам 
обгр лио, како још нијед ну 
шту ди ју до сада нисам; а 
поред пре да ва ња првих 

про фе со ра у Евро пи – 
надам се лепом успе ху“

ЈованГрчићМиленко,рођенјеуЧере-
вићу, 15. новембра 1846. Његово
правопрезимебилојеГрчки.УЧере-

вићу је окончао српскуосновнушколу, у
Петроварадину немачку основну школу,
новосадскугимназију,тевишугимназијуу
СегединуиПожуну.ЧеревићјеЈованизу-
зетноценио,дирљивимречимајенепре-
стано истицао многобројне лепоте које
красењеговородноместо.Уписмуупу-
ћеном брату Мити стоји: „Чим сам ти
дош’о у Сегедин врло ми се допала
варош;алисамомађарија,нематинаша
Черевићанигде“;„Јасадаусреду,четвр-
тогавгуста,уимеБога,полазимуславни
нашЧеревић,уубавунашуФрушкугору,
да се науживам оне ’ладовине, сенке
брснатогбрестовогграња,дасенапијем
оне бисерне водице из ’Давидовца’ итд.
Да сенаслушампесамадивних славуја,
штоумејусрцедаочарајуидасенажи-
вимизаменеизатебесанашимЧере-
вићанима“(писмапремаЈовановић).
КаостипендистаМатицесрпскеотишао

јеуБечугдејепохађаостудијемедицине,
али никако није занемарио књижевност.
Објављујесвојерадовеумногимчасопи-
сима, збирку ’Песме’ (1869), те преводи
Гетеа, Хајнеа, Ленауа. У октобру 1867. с
одушевљењем пише фамилији: „Меди-
цинскуструкутоплосамобгрлио,какојош
ниједну штудију до сада нисам; а поред
предавања првих професора уЕвропи –
надам се лепом успеху“. Потом пише
Антонију Хаџићу: „Живим задовољно, а
најзадовољније с тога што сам медик.
Сумњам, да би ми се која друга струка
такодопала.Заову годинуизабраосам:
Анатомију,Хемију,ЗоологијуиБотанику–
узтојошнаравскиисецирање.

Чеда Милошевић, пензионисани
чиновникизЧеревића,похађаојеоснов-
нушколузавремеМиленковогстудира-
њауБечу.ПремаМилошевићевимречи-
ма:„КадајегодМиленкосилазиоуЧере-
вић,никаданебипропустиодадођепо
којипутушколу.Милошевић гасесећа
висока, озбиљна, увек лепо одевена у
црномоделуисцилиндром.Љубазноје
увекговориоисаучитељемисаучени-
цима.Вишесепутаобраћаоученицима,
краткимбеседама, поучавајућиихнаро-
читокакодачувајуздравље.Такоимје,
нпр. говорио да никада не попију чашу
воде одједном него у неколико пута.
ШетаосерадодочесменаДунавукојује
иопевао(’Старачесма’).Чесматапосто-
јиисаданаПавлишу,напутуилошком“
(Шевић).

Свог оцаТодора песник није упамтио.
Изгубиогајеучетвртојгодини.Јованова
мајка,Ана,наконсмртисвогамужа,живот
јеупотпуностипосветиладеци.
ЛитерарнирадЈованаГрчићаМиленка,

светлост дана је угледао на састанцима
књижевног ђачког друштва „Пупољак“, а
1863. је објављена његова прва песма
„Небојмисе“уДаници.Снажанутицајна
његово стваралаштво имала је несваки-
дашњаиистинскаљубавпремабескрај-
нолепојжени,МилениСтефановић,која
јетакођебилародомизЧеревића.„Јован
ГрчићиМилена,готовосуседи,врломла-
ди, кротки и болешљиви, волели су се,
изгледа, дуго, нежно и безазлено. Као
што сам каже, он се по њеном имену,
назвао Миленком, али се први пут тако

Јован Грчић Милен ко (Фото: Диги тал на библи о те ка Мати це срп ске)



20 24. NOVEMBAR 2021.  M NOVINE ОПШТИНА БЕОЧИН

потписаоподпесмом’Заплакаће’,којаје
изашла уДаници 1865, када је Милена
већ била умрла. Од тог времена он ће
’Миленко’ увек додавати уз своје име, а
збиркућештампати јединоподтимиме-
ном“ (Кашанин).Овенаводе потврђује и
самГрчићустиховима:

Ох,какомиперодршће,
ох,какомичелогори!
Ал’насрцуштомилежи
хајде,песмо,изговори:
одименатвогМилено,
сазид’oсамспоменмио,
урањенојстрастисвојој
Миленкомсепрекрстио.

ТалентованиЈован,неуморнојеписао
и објављивао песме, као и приповетке.
Причаo je Грчићев пријатељ Милан
Савић:„ГрчићМиленкојеимеђудругови-
ма,одржаваосвојупесничкупозу;биоје
уверен да је његов песнички таленат
великинекакојенећударечемсасажа-
љењем, али с висине гледао на своје
другове.Којезбогтога,акојештосеон
заистагубиопоредЗмајаиЛазеКостића,
у којима смомионданајвише уживали.
Ми га нисмо сматрали за песника, а
његовунадутоствраћалисмомунасвој
начин и подсмевали смо му се. Једне
вечери,ЂуриГаврићу(каснијемлекаруу
Србији) и мени мало се поседело, а
нисмоималиноваца.ТадаречеГаврић:
– Знашшта?Миленко је добио новаца.
Хајдедамуполаскамо,паћенаспоча-
стити.Билисмоу’Корбу’(ђачкакаванау
Бечу), где је био и Миленко. Одемо за
његовсто.Гаврићодма’узмеспомињати
једнупоједнуМиленковупесму.–Онати
јенарочитолепа.Какоонопочињаше:
Свесецуреухватиле,
самотебејоштенема...тебенема!
Миленкоодмахприхвати:
Китњасто се коло ено пред кућицом

твојомспрема,лакоспрема...иодекла-
мова целу песму. Гаврић продужи тако.
Миленкосераздрагаипозванаснавино.
Циљјебиопостигнут.Пописмопрву,дру-
гу, трећубоцувина.Гаврић јепродужио
својуулогу.МенијебиложаоМиленкаи
биосамвишенемипосматрачи–испи-
јач.Аликадвинцеудариулице,Гаврић
испадеизулоге.ПочедаисмеваМилен-
какаопесникапамунајзадирече:–Ти
си међу песницима, што и моја гузица
међуобразима.Миленкосеусп’аири,очи
му плануше гневом – али се задржа; и
безречиустадеиоде“.
Но, Грчића је задесила много већа

непријатност и разочарање. Рад Јована
ГрчићаМиленка није наилазио на разу-
мевањеондашњекритике.МиланШевић
је забележио сећања о његовој списа-
тељској делатности. Наиме, Грчић је
„штампаојеуМатициза1868.приповет-
куподнатписом’Угостионицикод’полу-
звезде’ на имендан шантавог торбара’,
која је касније узела натпис ’Сремска
ружа’,излазилаи1869.алиосталанедо-
вршена. На једној седнициМатице срп-
ске, др Михаило Полит-Десанчић пред-
ложио је да се та приповетка обустави
као недостојна друштвена листа. Тај су
предлог’подупрлијошичлановидрЛаза
Костић и Ђорђе Рајковић’, када је пак
Миленкосабраопонајлепшесвојепесме,
двадесетидеветпесмица,поднатписом

’Мозаик’уСрбадијиза1875.поднеоихје
као ’дар пријатељу моме, а песнику
нашем, Лази Костићу’. Миленко, дакле,
нијебиозлопамтило.ПријатељисуЛазу
гонили да се одазове Миленку. После
више позива, Лаза је саставио једну
песму као одговор Миленку. Песма је
почињала:

Опрости,Миле,пречухте,пречу’,
Им’осамневољупречу“.

Наконпрекида ’Сремске руже’, године
1870.уМладојСрбадијииДанициизлазе
двенеповољнекритике.Неколегијалност
АнтонијаХаџићаиЂорђаПоповићакоји
судопустилиобјављивањеоштреиувре-
дљивекритикенаГрчићеврачун,билаје
довољна да он пет година не публикује
ниједанрад.
СтеванВ.ПоповићјеуЛетопису1873.

објавиочланаксветлоинтонираноЈова-
новимПесмама,пријатељисугасвевре-
менаговаралиданастависапубликова-
њем својих радова, но узалуд, Јован
ниједан рад није објавио све до 1875. и
„Мозаика“, који је потписао шифром
“+++”. Као што је већ напоменуто, овај
циклуспесама јепосветиоЛазиКостићу,
једном од ретких који су га разумели и
бодрилиданастависасвојимплодотвор-
нимрадом.
Здравствено стање Јована Грчића

Миленка се погоршава 1873, када напу-
штастудијеивраћасеуЧеревић.Упро-
леће1875.Јованјепочеодаживиумана-
стиру у Беочину и 29. маја исте године,
туберкулоза је савладала његове биће.
Чеда Милутиновић је оставио успомене
наовенемиледогађајеипрераниодла-
закфрушкогорскогславуја:„Једнегодине
једошаоизБечанашЧеревићкипесник
’Миленко’;пронеласевестуселудајеон
оболео од сушице и да лежи код своје
остареле мајке – ’Маме’. Лежао је тако
болан па кад је за њ. чуо бивши, сад
покојни,архимандритГерманЈовановић,
Илочанин,онгајеонакоболногпосетио,
и видећи како је у неповољним околно-
стима,пружиомујеодмахсвојупотпору,
обећавшиму уједно, да ће га довести у
Манастирчимотопливреме. ’Тамому у
сиротињи њиховој дају пасуљ да једе’,
рече архимандрит вративши се из те
посете. То је било касно у јесен 1874. г.
После је песника још једаред посетио
архимандрит са намесником Митрофа-
номПавловићемипроф.МиланомЈова-
новићем,итусугабодрили,даћеоздра-
витиуманастиру.Добијаојеизманасти-
раразнихпонуда,којесаммудоносиои
отварао,њему онако болесном. ’Отвори

ђачедавидимошташаљетвојујак’.Чим
се указало пролеће 1875. г. послао је
архимандрит кочије са писмом на свог
зетауЧеревићудаприпомогнедаМилен-
коодеуманастирБеочин.Мени,каобив-
шемђакуосновнешколе,којисамчешће
одлазио песнику са разним порукама,
пало је у дужност да одведем кочије до
песника:тусаммупомогаодасесмести
укочијезапут.СећамсеиданасРиђеи
Зеленкаупрегнутихутекочијесакровом
и кад сам се, стигавши до нашег дома,
опростиосапесником.Јаимојродитељ,
којигајенаулициупролазудочекао,гле-
далисмодугокакокочијеодмичусабол-
нимМиленкомкаманастиру[...]Мисмоу
Черевићудобијаливестидапесникпише
песмена зиду, на својимманжетнама, и
даих казујеуперонамснику кададође.
Неке песме је ’Миленко’ предао своме
братуЂоки;оних је читаоудућану код
могродитеља;тусуихтумачили.Једног
даначулисмодајепесникугоре,идаје
околини свој рекао, показујући на груди-
ма: ’довде сам већ мртав’; а то је било
онда кад је испевао ону песму ’У боле-
сти’:Надомојарашчупанивенче.–Итако
говорећиувекоболесном’Миленку’дође
намједногданаархимандритуЧеревић,
те рече свом зету: ’Онај бедник умире;
менида је такожао,данемогу гледати
његовусмрт’.Затимјеотпутоваолађому
Вуковарродбини, пунжалости.Миленко
је већдругиданиза тог свршио. Кадгод
одем у Черевић застанем пред кућом
’Миленковом’ибацимсеупрошлост“.
Убрзо након смрти младог песника,

забележеноједа„је’Мозаик’изазваосен-
зацијуидасугахвалилиинепријатељи
песникови. Само је то признање стигло
доцкан[...]Каошточестобива,савреме-
ници су тек послењегове смрти видели
кога су изгубили.Његов рад је био тих,
развитак поступан, живот кратак, успех
спор.Али,кадсезагледабоље,ондасе
видидаможданико,изузевЛазеКости-
ћа,нијеимао,увременуизмеђу1868.и
1875.године,вишетежњеукњижевности
од њега, нити је ико, може бити, тако
постојаноиодлучноизрађивао свој уну-
трашњисвет,исвојречник,исвојритам,
исвојстил,каоовајболеснимладићпле-
менитоглика“(Кашанин).
ЈованГрчићМиленко јесахрањен јеу

Беочину,ублизиниманастирскецрквена
севернојстрани,ањеговспомениккрасе
стиховиЈованаЈовановићаЗмаја:

„Евоти,горе,ево,
којојситол’копев’о.
Горатичуватело,
аспоменСрпствоцело“.

Убр зо након смр ти мла дог песни ка, забе ле же но је да 
„је ’Моза ик’ иза звао сен за ци ју и да су га хва ли ли и 
непри ја те љи песни ко ви. Само је то при зна ње сти гло 
доц кан [...] Као што често бива, савре ме ни ци су тек 
после њего ве смр ти виде ли кога су изгу би ли. Његов рад 
је био тих, раз ви так посту пан, живот кра так, успех спор. 
Али, кад се загле да боље, онда се види да можда нико, 
изу зев Лазе Кости ћа, није имао, у вре ме ну изме ђу 1868. 
и 1875. годи не, више тежње у књи жев но сти од њега...“
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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.

„СРЕМ КЛОБ КОБ ФЕСТ“ ОДР ЖАН У ШИ ДУ 

Тра ди ци ја се на ста вља
У оквиру манифестације „Сремски

свињокољикобасицијада”усуботу,20.
новембра у Словачком парку у Шиду,
одржан јепрвидеоовогтуристичко -га-
строномскогдогађаја.Наиме,досадасе
оваизузетнаманифестацијаодржавала
уфебруару,аодовегодинејеподељена
удвадела.Првисеодржавауновембру,
кадасетрадиционалнообављајусвињо-
кољипајепротеклесуботеодржанапо-
казнавежбасвињокољаитакмичењеу
брзомправљењукобасица.Зафебруар
идућегодинепланиранједругидео,ко-
јићесеодноситина такмичењеуфер-
ментисаним кобасицама. Иначе, ова
манифестација се одржава дрвадесет
и четврти пут. Бројништандови, који су
поређанипоредстаза,мамилисупосе-
тиоце разноликим производима. Једна
стазабила јецарствосувихпрерађеви-
наодмеса,удругојсусенудиланајбоља
вина,атрећајебиларајзасладокусце.
Манифестацијујетачноуподнеотворио
покрајинскисекретарзапривредуитури-
замдрНенадИванишевић.
–У Војводини током године која није

пандемијска, има преко 1800 манифе-
стацијаизанассусвеоневажне.„Срем-
скисвињокољикобасицијада”јевелика
традиционална манифестација, која се
одржава24.пут.Наовомманифестацији
можемодавидимоштајетрадицијаиса
чимможемодаседичимо.Кадајеречо
Покрајинскомсекретаријатузапривреду
итуризам,нијепостојаладилемадали
ћемоподржатиовајдогађајитакоћеби-
тииубудуће-рекаојеИванишевић.
 СтаниславЂиерчан, оснивач „Срем-

ског свињокоља и кобасицијаде“ се
обратиопосетиоцима.
– ГрадШидимамногоманифестаци-

ја, а нама организаторима је најдража
управо ова. На овај начин дружимо се
саоколнимдржавамакојеимајусличне
манифестације, али ова година је због

пандемије нешто другачија ситуација.
Смањенјебројекипакојеучествујуутак-
мичењу. Захваљујем се Општини Шид,
Туристичкојорганизацији,Секретаријату
запривредуитуризам,Секретаријатуза
пољопривредуштосунамомогућилида
овоорганизујемо,рекаојеЂиерчан.
Испред локалне самоуправе обратио

сепредседникСкупштинеопштинеШид
ТихомирСтаменковић,којијеистакаода
јелокалнасамоупрапоносназбогбогат-
ствакојеможедапокаже.
–Увексетрудимодакаодобридома-

ћинипружимосве,дамосрцеипозовемо
сведадођу поново у наш град.Желим
свимапријатанборавакунашем граду-
закључиојеСтаменковић.
Највећи број посетилаца био је заин-

тересован за производе од меса, а це-
несусеоквирнокреталеод800динара
за килограм кобасица, бутки 500 дин,
сланина семогла купити за 1200 дина-
ра,куленје3000динара,домаћашунка
старатри годинекошта3000динараза
килограм,шваргла је 500динара, крва-
вице350динара.Одржанојетакичењеи
убрзомправљењукобасица,анајбоља
је била екипа „Континг“ изШида. Уму-
зичкомделупрограмаучествоваојетам-
бурашки оркестар „Госпон тамбураши”
изНовогСада.Манифестацију су орга-
низовалиУдружење„Сремскисвињокољ
и кобасицијада”, Словачка национална
заједница,ОпштинаШид,Туристичкаор-
ганизацијаШидиКултурно - образовни
центарШид.

Ти хо мир Ста мен ко вић, Ста ни слав Ђи ер чан и Не над Ива ни ше вић

По се ти о ци ма ни фе ста ци јеКо ба си це сим бол  ма ни фе ста ци је
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Деветнаести век у српској култури и
мислијеоставиовеликадостигнућаи
велике умове за незаборав. У том

векусмодобилинашуазбуку,првиграђан-
ски роман, театар. Добили смо Бранка,
Бору,Змаја,ималисмоВука,утомвекује
рођен Тесла, па Нушић. У том веку смо
изродили двединастије и извојевали два
устанка.Утомвекусмооживелилегендео
ДушановомцарствуиКосовскимит.Девет-
наестивек,апототовоњеговадругаполо-
вина, јестестолећеполетаусвакомкрају
гдејеСрбаидругихСловенабило.
ДалиданашњистановнициМитровице

знају какве је умове и личности дао наш
градутодоба?Знамолидасеовдеродио
МиланЈовановићБатут, који јеустановио
српску медицину и хигијену као научну
дисциплину, пре свега? Знамо ли да је
фрушкогорски Дивош дао фамилију Фру-
шића,аЛежимирпрвогсрпскогиздавачаи
књижичара Глигорија Возаровића, који је
укоричиоСретењскиустав,темусеимена
првимњеговимстранамаинашло?Знамо
лида јепредседниксрпскевладеНикола
Христић и предак великом композитора
Стевана Христића рођен у Митровици?
ЗнамолидасуовдерођенипрециБранка
Гавеле,дасмодалинајславнијегархиман-
дритаманастираГргетегИларионаРувар-
ца,којисеможесматратимодернимоцем
српске историје? Знамо ли ко је Ђорђе
Марковић Кодер, који је на развалинама
Тројеурезаосвојеиме?Знамоликакосе
рађаград?
Тачносудвестотинегодинахабзбуршки

царевивладалиМитровицом,од1718.до

1918. године и тада је у великој већини
временаМитровицабиладеоВојнеграни-
це и седиште регименте. То је оставило
свој значај и обрисданашњем граду, али
да би се створило грађанско друштво,
кључно јебилоданародузмесвојграду
својеруке,тедаразвијазанате,трговину,
данегујекултуруиинтелигенцију.
Вероватно сеосећај величинеантичког

града, који је лежао испод Митровице
почео да се осећа у другој половини 19.
века,алисвакакосепојавила једнаидеја
даовајградоживисебеибаремнакратко
доживи стару славу. Зато је најважнија
личносттепричеЋираМилекић.
Нашцентрални,главнитргносињегово

име,али јеутисакданисмосвибашсве-
сништа је и ко био. Да, знамо да је био
први градоначелник Митровице, можда
негде пронађемо и некакву или оскуднију
или богатију биографију. Али биографија
неодређуједело,аЋираМилекиће јесте
персонификација једногвеликогделакоје
јеубитинаправилагрупачеститихљуди,
којисузналиштазначиволетиродникрај,
штајелокал-патриотизам.
Стотинучетрдестгодинајепрошлоодте

1881.године,кадаМитровицапостајесло-
бодан краљевски гради са томповељом
коначноможедарасполажесвојомимови-
номкакохоће.Нијеискљученодасуеко-
номскиинтересикод групетрговацабили
одпресудногзначајадасеупустеудугого-
дишњубиткузатрансформацијуместаиз
пограничне касарне у леп и живописан
градић.
О Ћири Милекићу се може рећи да је

СТАРА ПАЗОВА

За вр шен про је кат 
„Учи мо за жи вот“
У Центру за социјални рад

општинеСтараПазовазавршенје
пројекат„Учимозаживот“,чијије
циљ био подршка хранитељству.
Трајао јетримесецаиобухватао
јечетири радионицезахраните-
ље и четири радионице за децу,
која се налазе на хранитељском
смештају при чему су се учили
разним вештинама.  За стручне
раднике ове социјлане установе
на крају је одржан округли сто у
циљуевалуацијеурађеногираз-
менесазнањадокојихсудошли.
Чулоседасенајвишепотешкоћа
јавља у раду са адолесцентима,
јерјетодобакададецасазревају
и траже одговоре на многа пита-

ња,апроблемисусенегдејавили
и због  низа нових промењених
животнихоколностиуследепиде-
мије.  Идеја пројекта је да се
заједничкирадииучи,јерсетако
лакшерешавајунедоумице.То је
управо и позитиван исход, јер је
хранитељима показано где могу
да потраже помоћ и начине на
којемогудоћидорешењапробле-
ма. Резултат пројекта „Учимо за
живот“ је истоимена едукативна
публикација о основама храни-
тељства.
РадаЖугић, директорка старо-

пазовачког  Центра за социјални
рад,захвалиласесвимучесници-
ма, нагласивши да је поносна,
што се константно ради на уна-
пређењухранитељства,асвикоји
су заинтересовани да се баве
овимхуманимпослом,могудоћи
уЦентар за социјалнирадда се
информишу. Пројекат „Учимо за
живот“  подржао је Покрајински
секретаријатзасоцијалнуполити-
ку, демографију и равноправност
полова. З.К.

ПР ВИ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Ћи ра Ми ле кић, или ти
ло кал  пар ти о ти зам

Наш цен трал ни, глав ни трг но си ње го во име, 
али је ути сак да ни смо сви баш све сни шта је 
и ко био. Да, зна мо да је био пр ви гра до на чел
ник Ми тро ви це, мо жда не где про на ђе мо и 
не ка кву или оскуд ни ју или бо га ти ју би о гра
фи ју. Али би о гра фи ја не од ре ђу је де ло, а 
Ћи ра Ми ле ки ће је сте пер со ни фи ка ци ја јед ног 
ве ли ког де ла ко је је у би ти на пра ви ла гру па 
че сти тих љу ди, ко ји су зна ли шта зна чи во ле
ти род ни крај, шта је ло кал  па три о ти зам
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КУЛ ТУ РА 
Па зо вач ки
по зо ри шни да ни 
УСтаројПазовијеодуторка,16.

досуботе20.новембратрајаонови
фестивал Пазовачки позоришни
дани. Манифестација је происте-
кланаосновуСпоразумаустанова
културе о сарадњи, потписаног
између11установакултуреуСрби-
ји,међукојимасеналазииЦентар
закултуруизСтареПазове,којије
уједно иницијатор овог  догађаја.
Један од циљева је промовисање
позоришног стваралаштва, али и
другихобласти културеиразмена
програма.  Генералнипокровитељ
фестивалајеОпштинаСтараПазо-
ва,званичногајеотворилаНаташа
Мићић, председница Скупштине
општине,апрвевечеријеодигран
комад „Све о женама“ Аматерског
позоришта „Мирко Таталовић
Ћира“ из Нове Пазове у режији
АлександераБака.Докрајамани-
фестације наступили су још позо-
риштаизСмедерева,Уба,Јагоди-
не и Пожаревца, а нажалост због
болестиглумаца,најављенапред-
става из Смедеревске Паланке је
отказана. З.К.

БИ БЛИ О ТЕ КА

Ан то ло ги ја
„Му ње и гро мо ви“ 
„Муње и громови“ је назив је

антологије словачких афоризама,
коју је приредио познати  српски
афористичар и књижевник Алек-
сандарЧотрић.Књигајепредста-
вљена у среду, 17. новембра у
Народној библиотеци „Доситеј
Обрадовић“ у Старој Пазови на
књижевној вечери, када су поред
аутора о публикацији, говорили и
рецензент Мартин Пребуђила и
књижевницаСенкаПавловић,која
јечиталаодломке.Присутнегосте,
међу којима је био Борис Кончек,
трећисекретарАмбасадеСловач-
кеРепубликеуСрбијииЉибушка
Лакатош, председница Савета
словачкенационалнемањине,на
почетку је поздравила Драгана
Милаш, директорка библиотеке.
Афоризми су минималистичка
књижевна форма и представљају
ризницуумнихопаски, чулосена
промоцијикњиге,која јединствена
потомештојеупитањупрваанто-
логија словачког афоризма уоп-
ште,нагласио јеЧотрић.Укњизи,
која јеизашлаизштампепрошле
годинена300страна заступљено
је45ауторасаоко2500афориза-
ма, које јеЧотрићбираоипрево-
диоизауторскихкњигаисаинтер-
нета. З.К.

ка ко се ка ли

биоплеменитиодКарловац-града,да је
рођен 1847. године у Митровици, да је
трговао, био политичар, био истакнути
члан Српске групе у Хрватском сабору.
Постоје и неке не потврђене приче да је
уживаоустрастимакојесучовекунајдопа-
дљивијеиданијемогаодаодбиједруштво
дамалакекрвиилидаодиграпокојукарту,
текиуоновремебешесветољудски(као
икадагоспођасупругаградскогначелника
Милекићаимафизичкиобрачунсадамама
изједногбордела,очемусуградскилисто-
ви сликовито извештавали користећи нај-
сликовитије примере српског речника, да
се данашњим речима изразимо: живи
људи).
Истина, какви год да су били мотиви и

каквих годда субилинарави,Милекићи
савременици су знали колико је важно
подизати свест о љубави према родном
граду. Уз све своје мане, Милекић је био
чланМатице српске, говорио је неколико
језика, а трговачки манири и политичка
душазаслужнисудајеумеодаосетивре-
меидасетакоодржинавластидвеипо
деценије.Ипак,тајпериодћебитиозначен
унареднихосамдеценијакаонајвећикул-
турниипривреднипрепородМитровице.
Неспорно једа јехтеодаунекократко

временадокнадиизгубљенегодинеипре-
твори Митровицу у место које изгледа и
живи као да се уздигло у доба просвети-
тељства. Успео је у великим наумима. У
његоводобаусвојенјеградскигрб,чароб-
наархитектуракојаиданаскраси град је
потеклауњегововреме,оснивао јеумет-
ничкадруштва,читаоницу,уњегововреме

јеизграђенСрпскидом,аделовиградасу
добилиелектрификацију.
Тонезначидаминетребадасемакне-

моодтоганитидаживимоодславеодпре
стотину четрдесет година, али из свега
тога можемо да учимо. Питање је да ли
желимо да збијемо редове или тражимо
замерке. По правилу, Митровица је нама
досаднаиништанамневаља,адалиће
неки град бити бољи или лошији зависи
искључиво од тога какву и да ли уопште
људи тог града имају идеју о свом граду.
Идеја јеводилаЋируМилекићаињегове
савременике и тако су створили град.
Дакле,локал-патриотизамсекалиидејом
освомграду.
ЗатонамјеважанЋираМилекић,дасе

сетимокакотребадаимамоидејуосвом
граду. Зато треба да му се одужимо, по
њему зовемо трг, пре две године смо му
подиглиспоменик,ализатојењеговакућа
ујаколошемстању.Тонијеодјученитисе
може решити сутра, то лагано пропада
вероватно стотину четрдесет година. Ни
једнонидругонијеважноЋири,алитреба
да буде важно нама, јер је наша слика и
прилика.
Изакрајједанпостскриптум.Јошједна

стваркојасепренелавероватноиздевет-
наестогвекајестеРумскамалта.Малтесу
биле станице на уласку у град, где су се
плаћалетаксезаулазак.Такојеовамалта
остала до данас место где се улази у
Митровицу, а како је из правца Руме,
логично јебилодабудеРумскамалтана
уласкууМитровицунашу.

Чи тан ка



24 24. NOVEMBAR 2021.  M NOVINE ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

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.

АС ФАЛ ТИ РА ЊЕ ПУ ТА ОД СТА РЕ ПА ЗО ВЕ ДО ГО ЛУ БИ НАЦА

Вред ност ин ве сти ци је
око 400 ми ли о на ди на ра

УтокујеасфалтирањепутаодСта-
ре Пазове до Голубинаца и према
најави извођача требало би буде за-
вршен до краја месеца. На путу који
повезује Стару Пазову и Голубинце
овихданасепостављазавршнислој
асфалта.Механизацијајенатеренуи
целих 12 километара би требало да
буде завршено у наредних 15 дана,
што с великим нестрпљењем очекују
становнициовогсела.
Упитањујепутодрегионалногзна-

чаја,којипредстављаглавнуулицуи
простире се кроз цело село, повезу-

јућисагасаСтаромПазовомсједне
стране,иПутинцимасадругестране:
– Веома смо задовољни зато што

смодобили овакву инвестицију, нови
путкојипролазикроздвеглавнеули-
це,рекаојеДраганЂукић,председник
СаветамеснезаједницеГолубинци.
Налицуместабио јеипредседник

ОпштинеСтараПазоваЂорђеРади-
новић, који је изразио задовољство
збогинвестије,јерјепутрађен1968.
годинеиодтаданијебиловећихула-
гања.Садасерадикомплетнарекон-
струкцијаиизградњановогпута.Ин-

веститорисуЈавнопредузеће„Путеви
Србије“иОпштинаСтараПазова.
–ПутћесерадитидоПутинаца,од-

носно докле се простире територија
нашеопштинеиочекујемодаћеовај
посаобитизавршенунаредних15да-
на. Вредност инвестиције је око 400
милионадинараирадисе12киломе-
тарапута,рекаојеРадиновић.
Радови на путном поменутом пут-

ном правцу се изводе паралелно са
изградњомнадвожњака у склопуре-
конструкцијебрзепруге.
– То је уствари веза између Ста-

реПазове и Голубинаца. Очекујемо
да и надвожњак буде завршен до 1.
фебруара.Заистасусеовипослови
одужилиижаомијестановникаГолу-
бинаца који се више од пола година
муче са доласком у Пазову, јер мо-
рају да користе алтернативне, дуже
правце.Ипак,надамседасуграђани
разумни,тедаћеиздржати јошнеко
време,јерсвејеовозаистаодвели-
когзначајазанас,нагласиојеЂорђе
Радиновић.
Пут између Старе Пазове и Голу-

бинацајесамоједнаунизупланира-
нихинвестицијакадајеупитањуре-
конструкцијапутнеинфраструктуреу
општиниСтараПазова.Већследећи
великипројекат јереконструкцијапу-
та Крњешевци – Војка –НоваПазо-
ва–СтариБановци,којијеинајдужи
путниправацуопштини.

Зден ка Ко жик
Ра до ви на пу ту за Го лу бин це

Ђорђе Ра ди но вић у Го лу бин ци ма
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ГЛУМЦИ АТЕЉЕА 212 У РУМИ

Пред ста ва у 
Културном центру

„Овај ће бити другачији“
је назив представе Атељеа
212, коју је румска публи-
ка имала прилике да погле-
да 16. новембра у великој
дворани Културног центра.
Представа се бави вечном
потрагом већине жена за
оним „правим“, који ће бити
другачији од осталих, прет-
ходнихмушкарацаиразоча-
рања,алиуглавном–никад
није.
Да би оствариле свој сан

оономдругачијемиправом,
већина жена је спремна да
се одрекне себе и своје су-
штине, да постане онаква
каква мисли да ће моћи да
оствари свој сан – да мења
свој физички изглед, подвр-
гавасепластичнимопераци-
јама и другим болним трет-
манима, да трпи или чини

насиље–алинакрајусхвата
да је то узалуд. То је случај
исатри јунакињекојеумо-
дерномиздањупредставља-
јувечнупотрагу заистим.И
накрајупредставе,кадаски-
дају све те додатке на свом
телу,лицуикоси,питамосе
да ли су схватиле да треба
да прихвате своју суштину
као нешто најважније или је
то само предах пред новом
потрагомзаонимкојићеби-
тидругачији.
„Овај ће бити другачији“

је победничка драма петог
Хартефактовог регионалног
конкурсазанајбољиангажо-
вани целовечерњи драмски
текст 2017. године. У пред-
стави играју Тамара Драги-
чевић,АнаМандићиМилица
Јаневски,арежијупотписује
ЂурђаТешић.  С. Џа ку ла

Сце на из пред ста ве

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Из ло жбе о по зна тим 
срп ским глум ци ма
Легати чувених глумаца

Данила Бате Стојковића и
Ивана Бекјарева, најпозна-
тијег српског композитора
филмске музике Зорана
Симјановићаичувененови-
нарке и оснивача „Радости
Европе“ Донке Шпичек
налазићесеуИнђији.То је
договорено на састанку
директора Туристичке орга-
низације општине Инђија
Милана Богојевића и пред-
седника Удружења „Адли-
гат“ Виктора Лазића. На

састанку је договорена и
стратешка сарадња, као и
отварањеогранкаАдлигата
у Инђији. Како су истакли
представници Туристичке
организацијеопштинеИнђи-
ја, у огранку „Адлигата“ у
том сремском граду биће
организоване интересантне
изложбе од којих ће многе
по први пут бити предста-
вљене српској јавности.
Отварање галерије се оче-
кујеумартуследећегодине.

М.Ђ.

Поштовани пријатељи, са
жаљењем вас обавештавамо
да је учетвртак18.новембра
преминуо Војин Билановић –
Бил.
Рођен је 10. августа 1934.

годинеуШиду.Основнушколу
игимназијузавршиојеуЕрде-
вику.ШУП у Земуну. Похађао
јеПозоришнуакадемијууБео-
граду.
Сарађивао је на и учество-

ваоуприпремамапозоришних
представа са познатим реди-
тељима попут Мате Милоше-
вића, Др Хуга Клајна, Бате
Седлара, Бојана Ступице,
БореГригоровића,Арсе Јова-
новића,ПредрагаДинуловића
идругих.
ЗавршиојережијунаДрам-

скомстудијуПедагошкеакаде-
мије уВрању где је дипломи-
рао са представом „Отац”
Аугуста Стриндберга, у
насловнојулозисаМиливојем
Живановићем прваком Југо-
словенског  драмског позори-
штауБеограду.
Војин Билановић - Бил,

режирао је позоришне пред-
ставенаОмладинскојидечијој
сцени„Врачар”Београд,Град-
ском позоришту „Сцена” у
Бијељини,Позоришту „Добри-
ца Милутиновић” Сремска
Митровица, Позоришту „Бора
Станковић” Врање, Драмском
студију са малом сценом у
Врању, у Бујановцу, Ковину,
Шиду,ДрамскомстудијуДома
омладине у Сремској Митро-
вици. Један је од оснивача
ромског театра „Баре Јага”.
Помагао јемногимшколамау
припремању представа. Пре-
давао уметничко васпитање у
школскомцентру„Гумопласти-
ка” у Бујановцу. Био је дирек-
тор позоришта у Сремској
Митровици.
Најзначајнија редитељска и

сценографска остварења дао
у представама „Избирачица”
(К. Трифковић), „Кишепрофе-
сора Ноја” (Ј. Михајловић),
„Три угурсуза” (М. Широла),
„Зла жена” (Ј. С. Поповић),
„Отац”(А.Стриндберг),„Атом-

ски век” (М. Бор), „Политичко
венчање” (Ф.Хаџић), „Клупко”
(П.Будак), „Стакленаменаже-
рија” (Т. Вилијамс), „Женско
питање”(Ф.Хаџић),„Клопказа
беспомоћног човека” (Р.
Томас), „Госпођа министарка”
(Б. Нушић), „Стјуардесе” (М.
Камелоти).
Признањаинаграде:
Ручни сат 1962. године -

Омладинска и дечија сцена
„Врачар”изБеограда;Захвал-
ница Позоришта „Бора Стан-
ковић” Врање 1974. године;
Златник на XV  сусрету позо-
ришта  АП Војводине 1974.
године у Кикинди ; Плакета
Дома омладине у Сремској
Митровици 1976. године;
Повеља међурепубличке
заједницекултуре„Сава”1980.
године; Одликован  Орденом
рада са сребрним венцем
Председништва СФРЈ 1980.
године; Захвалница позори-
шна „Сцена” из Бијељине
1982. године; Златна значка
КПЗСрбије1982.године;Пла-
кета Већа синдиката општине
Сремска Митровица 1983.
године; Плакета позоришта
„Бора Станковић” из Врања
1984.године;Признањезанај-
бољу сценографију „Клопка”
насусретурадничкихдрушта-
ва Србије у Новом Пазару
1989.године;ПлакетаПозори-
шта „Добрица Милутиновић”
Сремска Митровица 1990.
године; Новембарска награда
Скупштине општине Сремска
Митровица 1994. године; Руч-
нисатодПозоришта„Добрица
Милутиновић” 1996. године;
Поклонкњигеизсветскелите-
ратуре од Предшколске уста-
нове „Пчелица” из Сремске
Митровице 1996. године;
Диплому за најбоље костиме
на Републичком фестивалу
хумора за децу у Лазаревцу
2002.године;ДипломаСавеза
рома Србије за успешну
сарадњу 2002. године; Пове-
ља и плакета Мајских игара
АПВојводине2002.године.
ВечнаТи слава, чикаБиле,

ихвала!

IN MEMO RI AM

Војин Била но вић Бил
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103 ГОДИНE ОД ОД ЛУ КЕ О ПРИ СА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊУ У РУ МИ

Зна чај од лу ка са На род ног
збо ра у Ру ми и Но вом Са ду
24. и 25. но вем бра 1918. го ди не

Српско становништво је од про-
пасти српске средњoвековне
државеипотпадањаподтурску

власт живело расуто по суседним
областима на простору Хабзбуршке
МонархијеиМлетачкеРепублике.
Сеобесуупочеткубилеспорадич-

не и ишле су ка северу, у данашњу
Војводину иХрватску, које су биле у
саставуУгарскеиназападуМлетач-
ку Далмацију. Расељени Срби су се
најчешће насељавали у крајеве уз
границу, гајећинадудаћесеСрбија
ослободититурскеокупацијеидаће
севратитиусвојекрајевепаје,самим
тим, њихова вековна тежња била
поновноспајање.
Угарскеимлетачкевластисудосе-

љене Србе радо прихватале, дајући
имдозволузанасељавање,узуслов
дабудуграничариидабранеграницу
од турских провала. Када су Турци
током17.векаучврстилисвојувласт
наБалкану,расељениСрбисугубили
наду у скори повратак. Да до скорог
повратказасигурнонећедоћи,виде-
лосепоследвадогађаја:ПрвеиДру-
ге велике сеобе Срба крајем 17. и
почетком18.века,завремепатријар-
ха Арсенија III Чарнојевића и патри-
јарха Арсенија IV Јовановића Шака-
бенде.
После тих великих сеоба,  српско

становништвотрајнонасељавакраје-
ве јужне Угарске, односно, данашње
Војводине,надајућиседаћесеСрби-
јакад-тадослободититурскевласти
и да ће се тада, где тренутно живе,
присајединити Србији. Та нада се
распламсавала током 19. века, за
времеПрвогиДругогсрпскогустанка.
Угледајући се на тадашњу Србију, и
СрбиизданашњеВојводинеубрзава-
јуборбузатериторијалнуаутономију
како би створили услове за присаје-
дињење свих осталих области где
живе Срби, који ће се ослободити
туђинскевласти,иприкључитинеза-
виснојислободнојСрбији.
Србија је стекла независност на

Берлинском конгресу 1878. године.
Одтадасесвевишеразвијаидејао
заједничкој борби за ослобођење
преосталихобластиукојимасуживе-
ли Срби под туђинском власти (тур-

скомиаустријском),алисеутовреме
јавља и идеја о ослобођењу других
јужнословенскихнарода.Угледизна-
чајСрбијепотомпитањунарочитоје
порастао после Балканских ратова,
па се од ње очекивало да преузме
улогу пијемонта, то јест, да постане
центаривођауједињењасвихЈужних
Словенаујединственудржаву.
Овеидејесубилесвеинтересант-

није не само српском, него имусли-
манскомихрватскомстановништвуу
Аустроугарској,посебношколованоји
напредној омладини. Аустроугарске
властисупрогонилепристалицеових
идеја.УтаквимоколностимаАустроу-
гарска користи Сарајевски атентат
каоповодзадугоприжељкиванират
против Србије. Но, рат није остао
само ограничени локални сукоб, већ
јепрерастаоуевропскиисветскират.
У ратним условима, нова српска

ВладапроглашаваНишзаратнупре-
стоницуСрбије.УНишу јеу јекунај-
веће кризе на фронту, 7. децембра
1914.године,донетаНишкадеклера-
ција,којомјеВлададефинисаларат-
не циљеве Србије. Први и основни
ратни циљ је био одбрана Србије,
другијебиоослобођењесвихСрбаи
других Јужних Словена од туђинске
власти, док је трећи циљ био уједи-
њењеузаједничкудржаву.
Почетак рата Срби и други Јужни

СловениизАустроугарскесудочека-
лисазебњомдаћебитимобилисани
у аусроугарску војску и упућени на
фронтпремаСрбији.Оникојисунај-
вишебилинаклоњениидејиуједиње-
њасаСрбијом,амеђуњимајебилои
српских, хрватских и словеначких
политичара из Аустроугарске, почет-
комратасуемигриралиуИталијуили
Швајцарскуданебибилимобилиса-
ни у аустроугарску војску. Они су,
подржани од српске Владе, 1915.
годинеуПаризуформиралиЈугосло-
венскиодбор.Онпостајеважанфак-
тор уједињења јужних Словена у
заједничкудржаву.
Током лета 1917. године на Крфу,

гдејебилопривременоседиштесрп-
скеВладе,састалисусепредставни-
ци Југословенског одбора и Владе
како би се договорили о уређењу

Пише:
Бра ни сла ва 

Ко ње вић

Од одр жа ва ња На род ног збо ра у Ру ми на ко јој је до не та од лу ка о при са је ди
ње њу Сре ма Ср би ји и Ве ли ке скуп шти не у Но вом Са ду, про шло је тач но 103 
го ди не. У су срет тим ва жним да ту ми ма, о зна ча ју ова два ве ли ка до га ђа ја за 
на ше но ви не пи ше исто ри чар ка Бра ни сла ва Ко ње вић, ди рек тор ка За ви чај ног 
му зе ја Ру ма.

Др Жар ко Ми ла ди но вић

Спо ме ник др Жар ку Ми ла ди но ви ћу
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будућезаједничкедржаве.Дакле,20.
јула1917.године,проглашенајеКрф-
ска декларација. Договорено је да
нова држава носи име Краљевина
Срба Хрвата и Словенаца, да она
буде уставна, демократска и парла-
ментарнамонархијаначелусадина-
стијомКарађорђевић.
После пробоја Солунског фронта,

убрзанисуполитичкидогађајикојису
довели до уједињења. Хрватски
Сабор је прогласио раскидање свих
државно-политичкихиправнихвеза
саБудимпештомиБечом.УЗагребу
јетако6.октобра1918.годинеосно-
ваноНародновијећеДржавеСлове-
наца, Хрвата и Срба. Та држава је
обухватала бивше крајеве Аустроу-
гарскенасељене јужнимСловенима.
Онанијебиламеђународнопризната,
нијеималавојскунитијеконтролиса-
латериторијунакојојсепрогласила.
Ималисусамоамбицијудапрогласе
државу,безприсаједињењасаСрби-
јом,аликакосератближиокрајусве
вишесекалкулисалосасудбиномтих
области.ЗбогтогајеВијећеизЗагре-
ба упутило позив српској војсци да
што пре успостави ред и заштити
национални интерес Југословена.
Народновијећећетакопостатитрећи
важанфакторуједињењаистварања
заједничкејугословенскедржаве.
УНародновијеће је, уимеСрпске

народне радикалне странке, као
представникСрема,8.октобра1918.
годинеделегирандрЖаркоМилади-
новић,адвокатизРуме.Уововреме,
оснивају се Народна вијећа у скоро
свим местима у Срему. Упоредо са
активностима,којејекаопредставник
Српске народне радикалне странке
имао у Народном вијећу у
Загребу за уједињење свих
југословенских области са
Србијом у заједничку државу
Срба, Хрвата и Словенаца,
Миладиновићјеводиоиакцију
за непосредно прикључење
Срема, односно целе Војводи-
не Србији и то пре коначног
договора Владе Србије и
НародногвијећауЗагребу.
ЗаразликуодБаната,Бачке

иБарање,којисусеналазилиу
саставуугарскогделамонархи-
је,СремјебиодеоХрватскеи
у том положају је требао бити
припојен Краљевини Србији,
али је Народно вијеће, у нади
да ће бити призната њихова
Држава Словенаца, Хрвата и
Срба,сатомодлукомодуговла-
чило.Збогтаквогставаиодуго-
влачења,дрЖаркоМиладино-
вић приступа организовању
великог Народног збора за
Срем у Руми, 24. новембра
1918. године. Збор је условио
Народно вијеће у Загребу да
што пре оствари јединство са
Краљевином Србијом, у про-
тивном ће на Збору у Руми
заступници Срема прогласити

непосредно присаједињење Срема
КраљевиниСрбији. Тако је и учиње-
но.
ПренегоштојеЗбордонеоРезолу-

цију, она је образложена цитатом из
Крфскедеклерације:„Срби,Хрватии
Словенцигдегоддаживе,сачињава-
јуједнујединственудржаву“.Тадржа-
ваморабитидемократскиуређена,у
којој ће бити потпуно равноправни и
СрбиниХрватиСловенац,акојаће
гарантоватиличнуслободусвимгра-
ђанима.
На Збору је једногласно усвојена

Резолуцијакојагласи:
1. Данашњи Збор изасланика

Народних вијећа изСрема тражида
се оствари јединство и демократски
уређенадржаваСрба,ХрватаиСло-
венацаподдинастијомКарађорђеви-

ћаиочекујесеодНародногвијећау
Загребудасештопреоствариједин-
ствена, заједничка влада са седи-
штемуБеограду.
2.Тачкарезолуцијегласидаћеза

случај племенског или политичког
цепањазаступнициНародногвијећау
Сремукаоизасланицинародагласа-
ти за непосредно присаједињење
СремаКраљевиниСрбији.
3. Тачка резолуције се односи на

случајдаСремсампрогласиприсаје-
дињењеКраљевиниСрбији,дагана
мировној конференцији тада заступа
краљевскасрпскаВлада.
Са Збора је упућена делегација у

НовиСаднаВеликувојвођанскускуп-
штинукојајеодржанаследећегдана,
25.новембра1918.године.
Њу су чинили Јован И. Радивоје-

вић, Емилијан Грбић, Влада
СавићиМиланКостићионису
предали Румску резолуцију
председникуНароднескупшти-
не у НовомСаду, на којој је и
донета одлука о присаједиње-
њу Бачке, Баната и Барање
КраљевиниСрији.
Чланови Народног вијећа су

сеупутили каБеограду крајем
новембра1918.годинекакоби
ипак успоставили договор о
стварању заједничке државе.
Навесто збивањимауНовом
Садуод25.новембра,папотом
о збивањима уПодгорици, где
је 26. новембра на Народном
зборудонетаодлукаоприсаје-
дињењуЦрнеГореКраљевини
Србији и о одлуци Народног
вијећа из Загреба да Држава
Словенаца,ХрватаиСрбапри-
ступи Краљевини Србији,
регентАлександарКарађорђе-
вић 1. децембра 1918. године
проглашава стварање Краље-
вине Срба Хрвата и Словена-
ца, која ће међународно при-
знањедобитивећнамировној
конференцији у Версају, јануа-
ра1919.године.Ку ћа др Ми ла ди но ви ћа у ко јој је др жан Збор
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СРЕМ СКО МИ ТРО ВАЧ КА ПУ БЛИ КА НА ПРО ЈЕК ЦИ ЈИ ФИЛ МА
О ЖИ ВО ТУ СВЕ ТОГ НЕК ТА РИ ЈА ЕГИН СКОГ „БОЖИЈИ ЧОВЕК“

„Имаш ли ми ра у се би?“
Биојетихбиоскопскижаморуо-

бичајензакрајфилмскепројек-
ције.Лицаприсутнихгледалаца

зрачила су некаквом чистом емоци-
јом, истинскомемпатијомпротканом
ипонекомсузом.Садавећсасигур-
ношћуможеморећидасмо гледали
добарфилм.Посвемусудећи, то је
преовлађујућиутисакмитровачкепу-
бликекојајепротеклеседмице,ууто-
ракисреду16.и17.новембрапрису-
ствовалапројекцијамафилма„Божи-
јичовек“усали градскогПозоришта
„Добрица Милутиновић“. Безмало
двочасовнофилмскоостварење,чији
јенастанакпомогаоисветогорскима-
настирВатопед,тренутнијехитуби-
оскопимаширомправославногсвета,
астицајемоколности,уСремскојМи-
тровициемитованјетекнеколикода-
на пре празника посвећеног Светом
НектаријуЕгинском,22.новембра.
Филмамеричко - грчкепродукције,

српске редитељке и сценаристкиње
ЈеленеПоповић,укомесуглавнеуло-
геприпалегрчкомглумцуАрисуСер-
веталису, Русу АлександеруПетрову
и холивудској звезди Микију Рурку,
прати животну причу једног од нај-
поштованијих светитеља данашњег
православногсвета-СветогНектари-
јаЕгинског,некадашњегмитрополита
Пентапољског при древној Алексан-
дријској патријаршији у Египту. Зна-
менити духовник и аскета нашао се
крајем19.ипочетком20.веканажи-
вотном путу пуном искушења, зави-
стииклевета.Одговарајућинамного-
бројнеживотнетегобестворенезлом
вољом другихљуди, брижно негова-
ном вером,љубављу, смиреношћу и
трпљењем, овај великан грчкецркве
обдарен је светошћу и чудотворном
моћи исцељења, нарочито оболелих
од најтежих болести попут карцино-
ма. Захваљујући јеванђељском жи-
вотупротканомбожанскимсиламаи
нескривенимсведочанствимањегове
светостиканонизованје1961.године.
Екранизујући животни пут Светог

Нектарија,којијесампосебидовољ-
но инспиративан, редитељка Јелена
Поповићусвомфилмскомрадуфо-
кусирана је на кључни сегмент ње-
говогземаљскогживота,одмомента

кадамитрополитНектаријебивала-
жнооклеветанпредсвојимдуховним
оцем патријархом александријским
Софронијем и као такав напушта
Египатдотренуткакадафизичкииз-
немогао, али духовно окрепљен са
острваЕгинедолазиуатинскуболни-
цу.Управотуће1920.године,преда-
јућидушуГосподу,пројавитиједноод
својихпрвихизнаменитихчуда.
Млади свештеник и богослов ви-

соких моралних квалитета претход-
но уведен у највише митрополитско
достојанство својом приземношћу,
понизношћу и чињеницом да је био
омиљен међу народом, односно си-
ромашнима,потиштенимаиболесни-
ма, изазвао је завист код појединих
свештеника и људи блиских алек-
сандријскомпатријарху.Тихо,патећи
у себи, али без иједне лоше речи и
поступка према својим гонитељима,
праћенлажнимоптужбамада јеам-
бициознипретендентнапатријаршиј-
скипресто,људскипониженидегра-
диранмитрополитНектаријевраћасе
усвојуГрчкунаилазећиуглавномна
затворенаврата,лишенљудскепо-
дршкеипрекопотребнепомоћи.Као
високи црквени достојанственик без
средстава за живот годинама је лу-
таоодАтинедоразнихгрчкихострва
иобласти.Напуштајућиместоуправ-
ника познате атинске богословије у

којојјестекаомноштвопоштовалаца
и наставио свој богонадахнути рад,
одлази са групоммонахиња и осни-
ваманастирнаострвуЕгини.Уместо
даимаподршкуПатријаршијеиовде
бива страшно оклеветан за наводно
нечистживот.Одговарајућинасрам-
неоптужбеокупљенесветинеупорти
манастира, само је ћутао показујући
прстомканебу.Завршнасценафил-
ма праћена фантастичном глумач-
комизведбомзасигурнојеизмамила
сузе присутне публике. Митрополит
НектаријеодлазиузагрљајГосподу,
аодделањеговеодећеисцељујесе
парализован човек који је лежао до
њега.Послесвегаостадошеизвиње-
њаипокајања,алипрвенственоње-
говасветосткојаћетрајативечно.
Квалитетан, углавном крупан

филмски кадар усмерен на главног
актераовебиографскепричеомогу-
ћиојегледаоцимадасеуживеуње-
гову страдалничку емоцију али и да
сагледајуњеговунезлобивоститрпе-
љивост.Дапроживевремелицемер-
јаиодступништвакојеумногочему
ни данас није боље. Ако је неко од
присутнихимаожељуивољумогао
се  поучити  јеванђељским истина-
ма. Јер, божанска је истина да уну-
трашњи мир,љубав и трпљење на-
супротнемиру,лажи, завистиивла-
стољубљуводекаспасењу-уовом
случајуиспуњењубиблијскогблажен-
ствакојејеприпремљеноонимакоји
страдају“правдеради“.
На послетку, можда није било на

одмет после ових филмских вечери
поновитиједнопитање....Питањена
којеможда и сами тражимо одговор
- „Имашлимира у себи ?“Ово је у
једној сценифилма несрећног чове-
ка, а свог блиског сарадника упитао
митрополитНектарије.

Дејан Мостарлић

Ти хо, па те ћи у се би, али без ијед не ло ше ре чи и по
ступ ка пре ма сво јим го ни те љи ма, пра ћен ла жним оп
ту жба ма да је ам би ци о зни пре тен дент на па три јар шиј
ски пре сто, људ ски по ни жен и де гра ди ран ми тро по лит 
Нек та ри је вра ћа се у сво ју Грч ку на и ла зе ћи углав ном 
на за тво ре на вра та, ли шен  људ ске  по др шке и пре ко 
по треб не по мо ћи
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МУ ЗЕЈ СРЕ МА: ИЗ ЛО ЖБА ПО ВО ДОМ 700 ГО ДИ НА СМР ТИ КРА ЉА МИ ЛУ ТИ НА

Ве ли ки вла дар и ве ли ки кти тор

Поводом700годинаодсмртикраља
Милутина, једног од најмоћнијих срп-
скихвладараусредњемвеку,уМузеју
Сремајеууторак,16.новембраотворе-
на изложба фотографија културних и
сакралних објеката Србије везаних за
овогвладара.
–Одлучилисмодаобележимоседам

стотина година од смрти краљаМилу-
тина овом, заиста лепом, изложбом у
којој можемо видети слике свих вред-
нихграђевинаисвихвалелепнихмана-
стиракојејеподигаоМилутиникојесу
за његов лик и дело везани. Стога
бисмопожелелидапозовемосвенаше
суграђане и све заинтересоване посе-
тиоцедадођудавидеовувреднуизло-
жбуидазаједнонаучимонештооживо-
ту,делуивеликомстваралаштвуједног
од наших најдуговечнијих краљева и
краљева који је најдуже владаоСрби-
јом, рекао је директор Музеја Срема
АндријаПоповић.
Драган Радовановић, професор на

Природно–математичкомфакултетуу
Косовској Митровици, казао је да су

изложене слике цркава и манастира
насталекаодеопројектаСрпскеакаде-
мијенаукаподназивом„Дигитализаци-
ја културних сакралних објекатаСрби-
је“.
–Реализацијатогпројектајезапоче-

ла 2008. године и до дана данашњег
није завршена. Знате да је, нажалост,
2014.годинебиовеликипогром,кадаје
преко 34 цркава скроз уништено, неке
су оштећене, монаштво протерано.
Овде могу да се виде 45 изложене
фотографије цркава не самоКосова и
Метохије,негоиизТоплицеиЕпархи-
је  рашко-призренске. Све је почело у
Топлици, јер јепрвазадужбинаипрва
престоница Немањића била је Топли-
ца, односно Куршумлија. Манастири
Светог Николе и Света Богородице.
ПослетогасепрешлоуРасинаКосово
иМетохију.Изложено једесетакфото-

графијанајвреднијихцркаваиманасти-
ра из Топлице, а 30 фотографија са
КосоваиМетохије.Посебандеоизло-
жбе посвећен је манастиру Бањска,
поводом 700 дана упокојења краља
Милутина,рекаојеРадовановић.
КраљМилутинбиојеједаноднајзна-

чајнијих српских владара у средњем
веку. Србијом је владао 40 година.
Подигао је42цркве,несамоуСрбији
већ и у Солуну, Софији, Цариграду,
Јерусалиму и на Светој Гори. Српска
црква га је канонизовала 1324. године
као Светог краља. Преминуо је 29.
октобрапостаром,односно12.новем-
бра по новом календару 1321. године.
Свети краљ Милутин, из династије
Немањића, био је млађи син краља
УрошаПрвог,млађибраткраљаДрагу-
тинаиотацкраљаСтефанаДечанског.

Б. Ту ца ко вић

Желимо да по зо ве мо све 
по се ти о це да до ђу да 

ви де ову вред ну из ло жбу 
и да за јед но на у чи мо 

не што о жи во ту, де лу и 
ве ли ком ства ра ла штву 

јед ног од на ших нај ду го
веч ни јих кра ље ва и кра

ље ва ко ји је нај ду же вла
дао Ср би јом, ре као је 

ди рек тор Му зе ја Сре ма 
Ан дри ја По по вић

Андрија Поповић Драган Радовановић

ПРЕ ДА ВА ЊЕ О ЋИ РИ МИ ЛЕ КИ ЋУ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ ГА ЛЕ РИ ЈИ

Пр ви ми тро вач ки
гра до на чел ник
У оквиру обележавања „Новембар-

ских дана“ у Галерији „ЛазарВозаре-
вић“усреду,17.новембраодржаноје
предаваљеоживоту првогмитровач-
ког градоначелник Ћире Милекића.
ПредавањејеодржаоисторичарБора
Чекеринац.Он је том приликом гово-
риооличном,породичномиполитич-
комживотуЋиреМилекића.
–Ове године се обележава 140 го-

дина одформирањаМитровачког по-
главарства и избора Ћире Милекића
запрвогградоначелникаСремскеМи-

тровице.Затуприликуспремилисмо
предавањеоживотуовогчовекаипо-
трудилиседанаправимоомажпрвом
митровачкомградоначелнику,рекаоје
БораЧекеринац.
НаконукидањаВојнекрајинеСрем-

скаМитровицаје1881.годинедобила
статус слободног краљевског града,
ЋираМилекићјепосатопрвиградона-
челник, аСремскаМитровица је убр-
занопочеладасеразвија,нарочитоу
економскомсмислу.

Б. Т.
Бо ра Че ке ри нац

Медијски пројекат „Митровица град будућности“
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СТА РА ВРА ТИЧ НА

Стро го чу ва ни ре зер ват
при ро де у Сре му

Срем је богат резерватима природе
којисуподзаштитомдржаве.Поредре-
зервата као што су Обедска бара или
Засавица,којисуотворенизапосетиоце
током читаве године, постоје и они где
људска нога може крочити само уз по-
себнаодобрења,намењенимискључиво
истраживачима.Једантакаврезерватје
под управом предузећа „Војводинашу-
ме”, ареч јеолокацији „СтараВратич-
на”.СмештенајеузграницусаРепубли-
комСрпскомиХрватском.Подзаштиту
је стављен средином прошлог века. Ту
влада еколошка равнотежа, услови жи-
вота биљног иживотњског света су не-
измењени,априроднипроцесиипојаве
одвијајусенесметано.Животињекојету
живенемајустраходљуди.
– Локација је карактеристична по то-

мешто је речо старимшумама храста
лужњака, површине 42.000 хектара на
подручјуСрема.То је једнапетинасла-
вонскихшума,остатаксеналазиуХрват-
скојнаповршиниодоко200.000хектара.
Резерватикојисеналазеугорњемделу
Срема су одређени према типолошким
основама,атосушумехрастаипратеће
врстеграба,јасенаиклена.Постојиоко
три стотине хектара старих резервата,
аСтараВратичнаје једнаодњих,каже
Ивана Лозјанин, самостални референт
зазаштићенаподручјаиживотнусреди-
нуизпредузећа„Војводинашуме“.
СтараВратичнајенедоступнапосети-

оцима,какобисесачувалањенааутен-
тичност.НалазисеузсамурекуСаву,а
њена категорија заштите је прва. Овде
су дозвољени једино научно - истражи-

вачкирадовиипраћењестањаприроде
узспецијалнудокументацијудобијенуод
ресорногминистарства.Постављасепи-
тање,заштојеталокацијатоликоважна.
–Последњаинституционазаштитатог

резерватадатираиз1956.године.Напо-
вршиниод10,3хектараданассеналази
311 стабала храста лужњака, старости
идо450 година, адостижуимпозантне
димензије,односновисинуод35метара
ипречниквећиоддваметра,објашњава
ИванаЛозјанин.
Циљједасетаквеповршинеоставеу

сврсиочувањабиодиверзитета,алиујед-
ноидасеможепратитикакосеприрода
данаспонаша,односнокакобиприрода
изгледалабезутицајачовека,каоиком-
плетнапланетаЗемља.

Алек сан дра Плав шић

Ива на Ло зја нин

ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА У РУ МИ: Про мо ци ја књи ге Му ха ре ма Ба зду ља

„Ју жњач ка уте ха“
Књига познатог писца, но-

винараипреводиоцаМухаре-
маБаздуљаподназивом„Ју-
жњачкаутеха“представљена
је бројној румској ублици 15.
новембра у читаоници Град-
ске библиотеке „Атанасије
Стојковић“.То јеуједноипр-
ва промоција ове књиге, која
је изашла у издању румске
Градскебиблиотеке,аузфи-
нансијску подршку локалне
самоуправе.
Наовајначинјенаставље-

на успешно започета сарад-
ња,када јеБаздуљбиопрви
пут гост Градске библиотеке
као учесник манифестације
„Дани словенске писмености
икултуре“.Управосетомпри-
ликом,како јерекаоБаздуљ,
родила идеја да Градска би-
блиотека у Руми објави неки
његоврад.
Напитањекакосеуњеговој

сфериинтересовањанашаои
фудбал,Баздуљкажедаима
таквог интересовања код ви-
шенашихразличитихаутора.
Када је реч о књизи „Ју-

жњачкаутеха“,Мухаремкаже
дајелогичнодапрвапромо-
цијабудеуРуми,алидаћесе
промоције у наредним месе-
цимаорганизоватииудругим
библиотекама и културним
установамауСрбији,аодмах
после Руме, биће организо-
ванауНовомСаду.Мухарем
Баздуљ је додао и да је ово
првазбиркањеговихтекстова
чији је издавач нека библи-
отека, али јенајавиоидаљу
сарадњусаГрадскомбиблио-
текомуРуми.
Дамир Васиљевић Тоскић,

директорГрадскебиблиотеке
„АтанасијеСтојковић“ уРуми
кажедајевеликачастипри-
вилегијаштојеуправорумска

Библиотека издавач Базду-
љевекњигеида јеречоса-
радњикојаћесенаконструк-
тиванначиннаставити.
Ова нова књига Мухарема

Баздуљајетематскиподеље-
нанатридела:тосуесејио
књижевности, потом тексто-
виофудбалу,каоитекстови

везани за филмско ствара-
лаштво. Текстови у другом
и трећем поглављу су обја-
вљени унедељнику „Време“,
аизпрвогделаузагребачкој
„Просвјети“ и београдском
„Недељнику“, а издата је у
500примерака.

С. Џа ку ла

Са промоције
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ОСМО КО ЛО ЖЕН СКЕ ОД БОЈ КА ШКЕ СУ ПЕР ЛИ ГЕ СР БИ ЈЕ

Обре нов чан ке бо ље од Сре ми ца
ГЖОК „Срем“, Сремска Митровица“:

Михајловић, Станојевић, Грабић, Тадић,
Наранчић, Егић, Лукић, Јековић, Данило-
вић,Драговић,Антић,Бербатовић.Тренер:
МусулинМирјана

ОК „ТЕНТ“, Обреновац:  Ђуровић,
Мандовић,Сушић,Станимировић,Пакић,
Цветковић,Куртагић,Малешевић,Мијато-
вић,Цикуц-ДеансН,Цикуц -ДеансНађа,
Јарамазовић,Митровић.Тренер:Васовић
Владимир.
ОдбојкашицеГрадскогженскогодбојка-

шкогклуба„Срем“изСремскеМитровице
угостиле су протеклог викенда екипу ОК
„ТЕНТ“ из Обреновца у осмом колу Су-
перлиге Србије. Након пет узбудљивих
сетова,Обреновчанкесурешилеовајмеч
у своју корист. Почетак утакмице у хали
Митровачке гимназије није наговештавао
овакаврасплетсобзиромнатодаједома-
ћаекипаготовоцеопрвисетималапред-
ност.Тактичкидисциплиновано,одличном
игром у пољу, домаће одбојкашице до
краја сета повећавале су своју предност.
Поентерскисунарочитобилерасположе-
неАнаМихајловић иДуња Грабић. Када
је присутна публика очекивала наставак
успешног низа дошло је до пада у игри
одбојкашица„Срема“.Предвођенеодлич-
номАномМитровић,гошћесубрзостекле
предностодчетирипоенакојесудобром
игромувећале,дошавшидоизједначења.
Трећисетзапочеојерезултатскомклацка-
лицом,којајепотрајаладокрајаовогсета
које су Обреновчанке преломиле у своју
користистеклепредностод2:1.Учетвр-
том сету, после изједначене борбе до 20
поенаассервисмитровачкеодбојкашице
КатаринеЛукућинеколикодобрихсмече-

ва,резултиралојеизједначењемрезулта-
тана2:2нарадостдомаћепублике.Кроз
цеопети,одлучујућисет,првенственоза-
хваљујућиодличнојигриублоку,гостујуће
одбојкашицеодржавале супочетнупред-
ностштоимјеомогућилотријумфалнипо-
вратакизСремскеМитровице.
Упућујући у изјави након утакмице

спортске честитке противницама, одбој-
кашица ГЖОК „Срем“ Исидора Бербато-
вић истакла је показану борбеност своје
екипе у покушају да освоји бодове али и
очекивањедаћевећунаредномколуеки-
па„Срема“остваритибољирезултат.Ње-
насаиграчицаАнаМихајловићкажедаје
екипауовомтренуткуиграланајбољешто
може али да су у одређеним тренуцима
утакмицепресудилеситнице.ТренерМир-
јанаМусулинначинилајепослеутакмице
краткустручнуанализу.
– Имали смошансу и на моменте смо

игралеодлично,узпонекемањекризе,јер
није лако младим играчицама да задрже
концентрацију, нарочито на важним пози-
цијамакаоштојепримачкадијагонала.Не
треба им замерити. Бориле смо се, има-
ле шансу, правиле одговарајуће грешке
алиигромможемодабудемозадовољни.
Мислим да јесмо пропустиле шансу да
освојимодвабода,нагласилајеМирјана
Мусулин,подсећајућиналошздравствени
билтеничињеницудаекипазбогтоганије
упуномкапацитету.Боримосеимислим
дасмонадобромпуту,закључила јеМу-
сулин.
Екипа ГЖОК „Срем“, једна од најмла-

ђихинајперспективнијихунашојодбојка-
шкој елити у следећем колу, у регионал-
ном дербију гостоваће екипи Инђије, 26.
новембрае. Митровчанке су тренутно на
осмојпозицијипрвенственетабеле.

Д. Мостарлић

ГЖОК „Срем“, Сремска Митровица: ОК „ТЕНТ“, Обреновац 2:3
(25:18,14:25,22:25, 25:21, 9:15)

Свејевишељудиоболелиходдијабе-
теса, а велики број њих чине управо
деца.Наиницијативунаставницебиоло-
гије у старопазовачкој Основној школи
„Бошко Палковљевић Пинки“ одржан је
час посвећен овој савременој  болести
одкојеболујеокополамилијардесвет-
скогстановништва.Породицаидруштво
имају  кључну улогу у животу особе са
дијабетесом.Особесадијабетесоммогу
живети потпуно нормално и радити све
шторадеидругиљуди,самојеважнода
никаданепропуштајутерапијуибригуо
нивоушећераукрви,закључакјепреда-
вања о дијабетесу, које је у среду, 17.
новембраодржаноосмацимастаропазо-
вачкеОсновнешколе„БошкоПалковље-
вићПинки“.
–Дијабетесјеболестпанкреасаиона

можебитиурођенаилистеченаболест.
Опаснајеакосеправилнонелечи,сма-
траосмакНиколаПатенковић.

УченицаСимонаФабјанјерекладаје
напредавањумноготоганаучила.
–Научиласамдавишепоштујемљуде

којиимајудијабетес,нагласилајеСимо-
наФабјан.
Деца односно ученици треба да буду

упознатисаболестимасавременогдоба
аједанодзадатаканаставебиологијеје
даразвијењиховодговоранодноспрема
здрављу.
МаринаБабић,наставницабиологије

уовојшколи,којајеииницираласусрет
и предавање о дијабетесу, сматра да
требадасеговориотојболестидабисе
ученици зналидапрепознајудијабетес,
даподржеонекојисуоболели,даздра-
вим стиловима живота предупреде
настанаковеболести.
Предавач Александар Опачић, иначе

председник Дијабетoлошког савеза
Србије,помоћувидео–материјала,глу-
комера и инсулинског пена је објаснио

њихову практичну примену и одговорио
нанизпитањаученикакојасуихинтере-
совала.
– Најлепше је радити са децом и

морам да похвалим иницијативу школе
заоваквимпредавањем.Идругешколе
бимогледаорганизујуоваквапредава-
ња, јер одијабетесу заистаморада се
говориитребадасеедукујеинаставно
особље,адецамогубољеразметинеког
коимадијабетес,рекаојеОпачић.
У склопу кампање Дијабетолошког

савеза Србије 770.000 покренута је и
акција намењена деци са дијабетесом.
Заштитнемаскесастилизованимбројем
770.000, које су добили и осмаци из
„Пинкија“, налазе се  већ у  упродаји.
Приход од продаје маски биће искори-
шћензаспровођењеедукативнихкампо-
ва намењених деци са дијабетесом и
њиховимродитељима.

Д.Г.

ОШ „БО ШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“, СТА РА ПА ЗО ВА

Пре да ва ње о ди ја бе те су
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ОВАН: Налазите се
на велики корак
испред других, јер
умете тачно да пред-

видите нечију реакцију или одго-
вор у пословним преговорима.
Јасновамједасавременијипри-
ступ заједничким темама или
интересима доноси дугорочнији
успех.Постављатесувишестроге
критеријумепредвољенуособу ,
аливашподстицајумедаделује
благотворнонавишеначина.

БИК: Неко вам даје
корисне информације
и на такав начин вам
помаже да правилно

процењујете различите пословне
могућности које имате на распо-
лагању.Јасновамједазаједнич-
кидоговорипредстављајупомаку
решавањупословнихилиприват-
нихинтереса.Слободноизразите
некасвојапотиснутаосећањаили
намере. Учините неки посебан
гестпажњепремасвомпартнеру.

БЛИ ЗАН ЦИ:Уметеда
процените повољну
ситуацију на послов-
ној сцени и да осми-

слите добар наступ пред сарад-
ницима.Обратитепажњунараз-
не могућности партнерског удру-
живања које имате. Важно је да
прихватитепословезакојеимате
довољно знања. У љубавном
животу не можете да останете
равнодушнинанечијеутицајеили
поступке.

РАК: Ослањате се на
своје преговарачке
манире. Потребно је
дасеусаглашаватеса

својимсарадницимаокоуважава-
ња различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
материјалнусатисфакцију.Пажња
иразумевањекоједобијатеукругу
своје породице делују врло под-
стицајно.

ЛАВ: Уздобрупроце-
ну могућности и пра-
вилан избор сарадни-
ка релативно брзо

можетедаостварите својециље-
ве на пословној сцени. Понекад
морате деловати енергично или
ултимативноудруштвусарадника.
У свом препознатљивом маниру
умете да освајате симпатије на
различитим странама. Када сте
добро расположени имате утисак
дасувамдоступненајбољемогућ-
ностиитадаобичнобиратедоми-
нантнуулогупредпартнером.

ДЕ ВИ ЦА: Постоје
важни циљеви које
можете да остварите
уразнимфазамаили

нанекизаобилазниначин.Стало
вам је да осмислите добру
пословну стратегију на основу
које ћете успешно реализовати
скоро све што сте и замислили.
Наставите да се понашате
довољнопромишљеноупроцени
правих вредности. Очекује вас
позитиванобртуљубавномживо-
ту. Препустите се својим осећа-
њимадавасводе.

ВА ГА:Пролазитекроз
различите фазе ства-
ралачког расположе-
ња и стало вам је да

себиобезбедитеоптималнеусло-
ве. Обратите пажњу на реакцију
ближе околине, јер понекад не
желите да прихватите коментаре
које доживљавате као критику. У
односусапартнеромчестопреу-
зимате активну улогу и спремни
стедапроменитенекезаједничке
навикекојевасспутавају.

ШКОР ПИ ЈА: Неко
вамдајекориснесуге-
стијекојелакоможете
да примените прили-

комрешавањаозбиљнихпитања.
Потрудите се да правилно дози-
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима, како
бистенанајбољиначинусклади-
лиразликекојепостојеумишље-
њу или искуству. Тренутно преи-
спитујете свој однос са блиском
особом у жељи да сешто боље
разумете.

СТРЕ ЛАЦ: Понекад
треба прихватити оне
најтеже околности,
какобистесебиидру-

гима доказали да сте довољно
дорасли пред најразличитијим
изазовима.Ослоните се на своју
интуицију. Уз блиску особу све
можетедапревазиђетенадобар
начин,некавасправилнодозира-
ње мудрости, емоција и страсти
наведу на заједничка љубавна
решења.

ЈА РАЦ: Делујете
енергично у сусрету
са сарадницима и
постављате нове зах-

тевеуочекивањудасве течепо
вашимпроценама.Ипак,претера-
ним истицањем личних захтева
изазивате различите коментаре
међусарадницима.Љубавнераз-
мирице прихватите као пролазну
фазу, јер све се своди на нови
подстицај или на добар импулс
којивасводикаемотивномзбли-
жавањусапартнером.

ВО ДО ЛИ ЈА: У зави-
сности од личног
интересовањаимоти-
вације коју имате,

осмислите нека нова или моди-
фикована решења која ће вам
доносити најбоље резултате.
Потребни су вам разноврсни
дипломатски манири, као успе-
шна формула која доноси дуго-
рочне резултате. У љубавном
животусвепостајемогуће.

РИ БЕ:Јасновамједа
околинаодвасочеку-
је да се непрекидно
истичете сапосебним

резултатимаидаувекостављате
неки величанствен утисак. Тре-
нутнопостојенеке компликоване
околностиса којимаћетеморати
дасесуочаватеуходубезпреда-
ха или одлагања. Посебно вам
прија породична хармонија и
нечије искуство, јер на такав
начинможетедаостваритебољу
психолошкуравнотежу.

VREMEPLOV
24. но вем бар

1642. Холандски морепловац
Абел Јансон Тасман јужно од
Аустралије открио острво и
назвао га Ван Дименова
Земља, касније њему у част
названоТасманија.

25. но вем бар
1915.Врховнакомандасрпске
војске у Првом светском рату
донела јеодлукуоповлачењу
трупапрекоЦрнеГореиАлба-
није.Уповлачењувојникапра-
ћених избеглицама, живот је
изгубило више од 240.000
људи. На Крф је савезничким
бродовима пребачено 135.000
војника, који суопорављении
реорганизовани наставили
борбе на Солунском фронту
нареднегодине.

26. но вем бар
1922. Отворена је гробница
фараонаТутанкамона,којујеу
Долини краљева код Луксора
откриоенглескиархеологХау-
ардКартер.КартерилордКар-
навонбилисупрвиљуди који
суушлиугробницупослевише
од 3.000 година, када је у њу
положенфараон.
1940. Немци су у окупираној
Варшави у Другом светском
рату почели да ограђују део
града од којег су направили
гетозаокополамилионапољ-
скихЈевреја.

27. но вем бар
1919. У оквиру Версајске
мировне конференције после
Првог светског рата Бугарска
потписала документ којим је
Добруџа припала Румунији,
источна Тракија Грчкој, а гра-
дови Димитровград, Босиле-
град и Струмица Краљевини
Срба,ХрватаиСловенаца.

28. но вем бар
1830. У Београду, на Ташмај-
дану, у присуству кнезаМило-
шаибеоградскогпаше,свеча-
но прочитан хатишериф тур-
скогсултанаМахмудаIIоауто-
номији Србије. Турци потом
продали имања Србима и
напустилиБеоград.
2000. Парламент Холандије
одобрио закон којим се допу-
штају еутаназија и самоуби-
ство уз помоћ лекара. Холан-
дијатакопосталапрваземља
којајелегализовалатупраксу.

29. но вем бар
1864.УСентКрикууамеричкој
држави Колорадо јединица
пуковника Џона Чивингтона
масакрирала најмање 400
ЧејенаиАрапахоса,којисусе
предалиузпретходнодобијену
дозволудасеулогорују.

30. но вем бар
1872.УГлазговуодигранапрва
фудбалска утакмица две
репрезентације, Енглеске и
Шкотске. Меч завршен резул-
татом0:0.
1957.УБечуумросрпскисли-
карПајаЈовановић.

HOROSKOP

Сре да, 24. (11) но вем бар 
СветимученикМина;Свети
КраљСтефанДечански

Че твр так, 25. (12) но вем бар 
СветиЈованМилостиви;Пре-
подобниНилСинајски

Пе так, 26. (13) но вем бар 
СветиЈованЗлатоусти

Су бо та, 27. (14) но вем бар 
СветиапостолФилип(Божићне
Покладе)

Не де ља, 28. (15) но вем бар 
СветимученициГурије,Самон
иАвив(Почетакпоста)

По не де љак, 29. (16) но вем бар 
Светиапостолијеванђелист
Матеј

Уто рак, 30. (17) но вем бар 
СветиГригоријЧудотворац;Св.
Максим,Патр.цариградски;Св.
СевастијанЏексонски

Crkveni
kalendar

• Мно ги ма је хлад но, али 
не ки су се смр зли.
• Ако на ђеш пут без пре
пре ка он ве ро ват но не 
во ди ни ку да.
• Не бих се ја ме шао у тај 
брак да ни је ње. 

Ма ђар ски 
ки сели ку пус

По треб но је:2главицецрног
лука, 1/2 чена белог лука, 1
зеленапаприка,2кашикеуља,1
пуна кашика слатке алеве
паприке,1главицакиселогкупу-
са,250гдимљенесланине,1/2
Лпилећесупе),наврхкашикице
кима.

При пре ма: Црнилукисећина
колутове,абелилукизгњечити.
Паприке исећи на коцкице.
Загрејати уље у одговарајућем
лонцу, додатилук и пропржити.
Затимдодатибелилук,коцкице
паприке, алеву паприку, кисели
купус, сланину, супу и ким.
Поклопити и кувати 40 минута.
Сланину исећи на режњеве и
сложитијенакисеокупус.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Тр ча ње у ри кверц
Пред сед ник

Нисуглавечеститостигледанамсе
охладе после историјске победе
нашихфудбалерауЛисабону,кадаје
самонеколикодананаконтогадошао
хладан туш из Фудбалског савеза за
свеонекојисусезатренутакпонада-
ли да наш фудбал коначно иде у
добромправцу.
Наиме,изСавезасунајавилидаће

одмартаследећегодиненачелоове,
већ поштено окаљане институције,
доћи Ненад Бјековић. Добиће четири
годинемандатадајошједномпокаже
какавјеврстанстручњак.
Незнамштајетоштотеранашфуд-

бал у провалију и како то да се кон-
станто даје прилика метузалемима
којисусве,самонеугледниспортски
радници.Како тоданемамониједног
млађег стручњака са менаџерским
способностимакојибимогаоконачно
да уведе наш фудбал у неке мирне
воде?Фудбалски савез ћеморати да
мења статут да би се дала шанса
овом „момку“ који је већ поодавно
загазио у осму деценију. По статуту,
председникнесмедаимавишеод70
лета.Сјајно.
Дотични се прославио као један од

главнихљудиуПартизанузаједноса
ЖаркомЗечевићем, још једнимпред-
ставником старе гарде.Остаће упам-
ћеноисведочењеонамештањуутак-
мица  једногодчлановауправецрно
–белихпредТужилаштвомзаоргани-
зованикриминал.ИзвесниБојанРадо-
вановићјепризнаодајеудванаврата
платио судијама по 10.000 евра, а
новац је извлачен из Партизановог
црногфонда.Такође,сведокјеиспри-
чао како јенамештенаутакмицапро-
тив Младости из Апатина, када су
играчи противничке екипе „трчали у
рикверц“исклањалисеПартизановим
играчиманатерену.
Све у свему, сјајне препоруке да

постанеш први човек српског фудба-
ла.МоглибииТолетаКараџићанека-
кодавратимоу комбинацију,мада је
он ионако почасни председник Фуд-
балскогсавеза.Далићенашииграчи
иселекторостатиизолованииимуни
на утицаје господе каја води Савез,
остаједасевиди.

Кун
Прошленедељејеодјекнулавестда

јеСерхиоКунАгуерозавршиопрофе-
сионалнуфудбалскукаријеру.Виспре-
ни Аргентинац је у 33. години решио
да окачи копачке о клин, а разлог је

више него озбиљан – проблеми са
срцем.
Бивши играч Атлетико Мадрида,

МанчестерСитија иБарселоне се на
мечупротивАлавеса30.октобрасру-
чионатеренижалиоседанеможеда
дођедоваздуха.Накнаднимиспитива-
њем јеутврђенодаимасрчанихпро-
блема, те је прослављени нападач
приморанданапустипрофесионални
фудбал.Великаштета.
Агуеро је важио за једног од најбо-

љих нападача у Европи. У последње
времесемучиосаповредама,прешао
јеизСитијауБарсу,алисенијебаш
наиграо. Фудбалским сладокусцима
ћеостатиусећањуњеговчувени гол
противКвинсПаркРенџерсаупослед-
њем колу енглеског првенства. Попу-
ларни „Кун“ (што му је надимак из
детињства)језавукаоголчинуунадок-
нади времена и тиме донео титулу
МанчестерСитију.
Одиграо је преко 100 утакмица за

националнуселекцију,ауЕнглескојје
ушаоуисторијукаоиграчсанајвише
постигнутих голова за Манчестер
Сити.Стрпаоихје184.Тимејепостао
и најбољи стрелац у Премијерлиги,
када је реч о играчима ван Европе.
Једномречју–мајсторчина.

Про бле ми у ра ју
Кошаркашки клуб Партизан је наи-

шао на период пун препрека и про-
блема,алиипоредтога,Обрадовиће-
ва чета наставља да уписује битне

победе.Изузетакјебиодебаклудер-
бију,гдеихјеЗвездапоштеноиздеве-
талаивратиланафабричкаподеша-
вања.
ЈаснојеиЖељкуОбрадовићудаће

пред собом имати тежак задатак, јер
јераспоредутакмицагуст,аонјефак-
тички заменио комплетну екипу пред
почетаксезоне.
Утаквимоколностимадошлојеидо

првихтрзавицауекипи.Обрадовићје
на утакмиципротивлитванскогЛиет-
кабелисарешиодаражалуједосада-
шњег капитена Радета Загорца и
капитенску тракууручиНемањиДан-
губићу. Чаршијом круже приче да су
се Загорац и колега Радион Куруц
попичкали на тренингу, што је био
довољанразлогдаОбрадовић казни
и једногидругогидаихизоставииз
екипепротивЛитванаца.
Дасеразумемо,Радејеједандобар

дечак,алинекакоделуједаапсолутно
немаквалитетедапонесекапитенску
траку било које екипе. Ако Жељко
Обрадовић од њега направи играча,
биће то један од највећих успеха у
његовојбогатојкаријери.
Људисепитају,заштогајеуопштеи

стављаозакапитена.Паједноставно,
није имао кога другог, јер је заменио
целу екипу. Апсурдно делује податак
да једоскорашњииграчЦрвенеЗве-
зде,НемањаДангубић,прошленеде-
ље добио прилику да буде капитен
Партизана. Податак који се свакако
нећесвидетинајватренијимпристали-
цамацрно–белих.

Не над Бје ко вић
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IN MEMORIAM
Чу то вић Ми хај ло

Дана 15. новембра 2021.
годинеу81.годинипреминуо
је Чутовић Михајло, дугого-
дишњичлануправеФудбал-
скогклубаРадничкиизСрем-
скеМитровице.
ЧутовићМихајлодошао је

у ФК Раднички и у Хесну
1988. године.  Тада се Рад-
нички такмичио у Сремској
лиги.Дошаојенапозивтада-
шњег председника клуба
Вујичић Момира, Чулетовог
рођакаиземљакаизПрања-
на код Горњег Миланов-
ца.   Раднички је тада са
ЧулетомпостаопрвакСрем-
ске лиге и пласирао се у
новосадско-сремскузону.
Од тада Чуле је постао

незамењивчлануправеРад-
ничког у више мандата. Био
је  је активан у клубу преко
двадесетгодина.
У тешким тренуцима за

Раднички, када јепопуларни
клубизХеснебиоукризама
итешкоћама,Чуле јепунои
несебично помагао заједно
саосталимчлановимаклуба.

Пре доласка у Раднички
био је активан у управи
кошаркашког клуба Срем и
управи Спортског друштва
Партизан, који је тада орга-
низоваочувенеинезаборав-
не јулске турнире у малом
фудбалу на бетонском игра-
лишту Партизана иза Град-
скогпарка.
 Чутовић Михајло – Чуле

остаће у најлепшим успоме-
намаисећањима свихчла-
нова Радничког. Нека му је
вечнаслава.

Мачва–Лозница0:1;ИМТ–
РадничкиСМ1:1;ОФКЖарково
– Рад 0:1; Тимок 1919 – Мла-
достНС0:1;Златибор–Будућ-
ност0:2;Графичар–Кабел(су
били одиграли у понедељак);
Инђија–ЈаворМатис (субили
одиграли у понедељак); ОФК
Бачка – Железничар (су били
одигралиупонедељак).

Сом бор: Раднички 1912 –
Бечеј 19184:2;Оџа ци:Тексти-
лац – Први Мај 3:0; Ста ра
Па зо ва: Феникс 1995 – Омла-
динац2:2;Вр шац:ОФКВршац
– Хајдук 1912 3:0; Зре ња нин:
Раднички (З) – ОФК Кикинда
1:0; Пан че во: Динамо 1945 –
Јединство3:0;Бач каПа лан ка:
Стари Град – Борац (Ш) 0:1;
Адор јан:Тиса–Борац(Са)4:0.

01.ОФКВршац 15 10 4 1 35:14 34
02.Феникс 15 10 3 2 26:10 33
03.Бечеј1918 15 9 3 3 31:19 30
04.Текстилац 15 9 2 4 30:15 29
05.Омладинац 15 9 1 5 31:18 28
06.Борац(Ш) 15 8 2 5 14:17 26
07.Раднички 15 8 1 6 23:20 25
08.Борац(Са) 15 6 4 5 33:24 22
09.ПрвиМај 15 6 3 6 15:17 21
10.Тиса 15 5 4 6 27:28 19
11.ОФККикин. 15 5 1 9 14:27 16
12.Динамо 15 4 1 10 13:23 13
13.Јединство 15 4 1 10 18:32 13
14.Радн.(З) 15 4 1 10 14:31 13
15.СтариГрад 15 4 0 11 21:28 12
16.Хајдук 15 3 1 11 14:36 10

Партизан – Војводина 4:1;
Спартак ЖК – Раднички 1923
1:1; Младост – Црвена Звезда
1:5;Чукарички–НовиПазар(су
били одиграли у понедељак);
ТСЦ – Металац 1:2; Радник –
Колубара1:1;Напредак–Рад-
нички Ниш 1:1; Пролетер –
Вождовац1:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.РФКН.С. 15 10 3 2 25:11 33
02.Хајдук 15 9 4 2 36:13 31
03.ДоњиСрем 15 9 3 3 24:16 30
04.Слога(Е) 15 8 2 5 25:14 26
05.Слога(Т) 15 8 2 5 22:19 26
06.Радн.(Ш) 15 8 1 6 23:15 25
07.Слобода 15 8 1 6 22:15 25
08.Индекс 15 7 3 5 25:19 24
09.Подунавац 15 7 3 5 14:12 24
10.Ветерник 15 5 3 7 21:30 18
11.Цемент 15 4 5 6 17:17 17
12.Јединство 15 5 2 8 14:19 17
13.Будућност 15 4 2 9 17:28 14
14.Радн.(НП) 15 3 4 8 12:18 13
15.Младост 15 3 2 10 14:35 11
16.Дунав 15 2 0 13 9:39 6

01.Инђија 18 12 4 2 33:15 40
02.МладостНС 18 11 4 3 22:11 37
03.ОФКЖарк. 18 10 2 6 25:16 32
04.Ј.Матис 17 8 6 3 24:13 30
05.Железнич. 18 8 5 5 27:21 29
06.Мачва 18 8 5 5 18:16 29
07.Рад 19 7 6 6 21:21 27
08.Радн.(СМ) 19 6 6 7 25:22 24
09.Лозница 17 6 5 6 16:15 23
10.ОФКБачка 18 5 7 6 11:16 22
11.Будућност 18 6 4 8 20:27 22
12.Златибор 19 5 7 7 15:22 22
13.ИМТ 17 5 6 6 16:15 21
14.Графичар 16 4 1 11 21:28 13
15.Тимок 18 3 3 12 19:28 12
16.Кабел 18 1 5 12 9:36 8

01.Партизан 17 15 2 0 48:6 47
02.Ц.Звезда 16 13 2 1 40:10 41
03.Чукарички 16 7 6 3 26:18 27
04.Напредак 17 7 3 7 21:19 24
05.Војводина 16 6 5 5 20:20 23
06.Спартак 17 6 5 6 21:28 23
07.ТСЦ 16 6 4 6 26:23 22
08.Вождовац 16 6 4 6 20:19 22
09.Раднички 17 5 7 5 19:20 22
10.Пролетер 17 6 3 8 14:27 21
11.Младост 16 5 2 9 18:24 17
12.Колубара 17 5 2 10 19:36 17
13.Радник 16 3 7 6 13:18 16
14.Металац 17 4 4 9 23:29 16
15.Раднички 17 4 3 10 19:34 15
16.Н.Пазар 16 2 5 9 16:32 11

Ин ђи ја: Железничар – Сре-
мац (До) 3:0; Ма чван ска
Ми тро ви ца:Подриње–Борац
(М) 1:1; Вој ка: Сремац (В) –
Напредак3:2;Деч:Сремац(Дч)
–Слога (В) 5:1;Бе шка: Хајдук
–Раднички(И)3:0;Го лу бин ци:
Јадран–Фрушкогорац2:4;Кле
нак: Борац (К) –Партизан 1:5;
Љу ко во:Љуково–Словен0:4.

01.Словен 15 13 2 0 43:7 41
02.Железнич. 15 11 2 2 40:11 35
03.Хајдук 15 10 2 3 32:16 32
04.Јадран 15 8 3 4 37:23 27
05.Партизан 15 7 2 6 27:21 23
06.Слога(В) 15 7 2 6 25:24 23
07.Срем.(Дч) 15 7 1 7 24:18 22
08.Срем.(В) 15 7 1 7 28:36 22
09.Борац(М) 15 6 2 7 22:28 20
10.Подриње 15 5 4 6 27:26 19
11.Фрушкогор. 15 5 3 7 25:28 18
12.Напредак 15 5 2 8 26:30 17
13.Љуково 15 3 5 7 15:26 14
14.Радн.(И) 15 4 2 9 18:33 14
15.Срем.(До) 15 2 2 11 16:35 8
16.Борац(К) 15 2 1 12 22:65 7

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Но виСад: РФК Н.С. 1921 –
Слога (Т) 3:1; Ер де вик: Слога
(Е) – Дунав 5:0;Но ваПа зо ва:
Раднички(НП)–Подунавац0:2;
Бе о чин: Цемент – Раднички
(Ш)0:2;Бач киЈа рак:Младост
– Хајдук 0:5; Ру мен ка: Једин-
ство–Слобода1:0;Но виСад:
Индекс–Будућност1:1;Пе ћин
ци: Доњи Срем 2015 – Ветер-
ник1:5.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

КИК – БОКС КЛУБ „РУ  09“

Две ме да ље у Бу дви
Чланови румског

Кик - бокс клуба
„Ру - 09“ потврди-
ли су свој таленат
и досадашње до-
бре успехе и на
недавно одржаном
Европском првен-
ству за јуниоре и
кадете,које јеодр-
жаноуБудвиод6.
до 14. новембра.
Наиме, у репре-
зентацијиСрбијеје
билоипетчлановаовогуспе-
шног клуба. То су били Ми-
лошВуковић,старијијуниору
категоријидо71килограма,у
дисциплинилоу–кикНиколи-
наКасап,старијајуниоркадо
65 килограма, у дисциолини
фул - контакт Јована Касап,
старија јуниорка до 60 кило-
грама,удисциплинилоу-кик,
ИванМарковићмлађи јуниор
удисциплиниК1до60 кило-
грама, а ту је био и тренер
Владимир Боговић, као члан
стручног штаба репрезента-
цијеСрбије.
Милош Вуковић је после

освајања Балканског првен-
стваовегодинеуСкопљупо-
новопотврдиоквалитет.Онје
уфиналубиопораженодру-
ског репрезентативца и тако
освојио сребрну медаљу на

Првенству Европе. Николина
Касапјенаконсребрнемеда-
љесаБалканскогпрвенства,
среброосвојилаинаЕвроп-
ском првенству. Поражена је
уфиналуодрепрезентативке
Француске.
Јована Касап није имала

среће у жребу и у четвртфи-
налу је поражена од нове
европске првакиње из Пољ-
ске, док је Иван Марковић у
осмини финала поражен од
представника Израела. Да-
кле, са Европског првенства
уБудви,румскикик-боксери
сузаСрбијуизасебеизбори-
лидвесребрнемедаље,тако
да јеово,поречиматренера
ВладимираБоговића,биојош
једануспешаннаступмладих
Румљана.

С. Џа ку ла
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Стонотениски клуб Срем Спин из
СремкеМитровиценедавнојепри-
вукаопажњујавностиспецијалним

признањемкојеимједодељенонасвеча-
нојакадемијиСтонотенискогсавезаВој-
водинезаунапређењеиразвојстоноте-
нискогспортаупокрајини.Поредкорект-
нихспортскихрезултатаатојетренутно
одлична трећа позиција у Војвођанској
АлигииСремскојлиги,нарочитупажњу
привлачиичињеницадајеовајспортски
клуборјентисанкарадурадусамладим
играчима. Драгоцена искуства преносе
имтренериииграчи којисупинг–понг
столовимахаралиоддавнихосамдесе-
тих  година  када се на овим простори-
ма, па иширомнекадашње Југославије

играо озбиљан стони тенис.  Примера
ради,НенадДинићнекадашњистоноте-
нисерПодравкеизКопривнице,познатог
клубанекадашњеЈугославијеусвојој68.
годиниидаљејеактиваниграч.Каочлан
другетакмичарскеекипеонјесвојимна-
чиномигреи„незгоднимстилом“идаље
„тврд орах“ многим вишеструко млађим
играчима.Слично је и са председником
клубаМладеномНедељковићем који са
својихса60итренеромЖиваномЈова-
новићемкојиса63годинеактивноиграју
у квалитетној конкуренцији покрајинске
лиге.Рецимодасуобојицасуупослед-
њемколупротивстонотенискогклубаиз
СрпскогМилетићазабележилипобеде.
Каоједанодмлађихспортскихклубова

у градуСТКСремСпиноснован је2006.
године а у садашњој организацијифунк-
ционише од 2019. године. Око идеје да
јеприоритет  радсамладимиграчимаи
популаризација овог, иначе интересант-
ногспортапредседникклубаМладенНе-
дељковићпретригодинеокупиојеекипу
проверених сарадника међу којима је и
већпоменутипрофесионалнилиценцира-
ни тренерЖиванЈовановић, некадашњи
играч квалитеног стонотениског клуба из
Јарка,митровачкеСутјеске,Чалме и но-
восадске Војводине. Пролетос је на др-
жавном првенству заузео треће место у
конкуренцији ветеранаа у трипоследње
годинеосвојиоје26медаљаи11пехара.
- На Млађин позив да заједно ради-

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „СРЕМ СПИН“ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Рад са младима приоритет

Младен Недељковић и Живан Јовановић
са признањем Стонотениског савеза Војводине Ненад Динић, најстарији активан играч клуба

СПОЈ МЛАДОСТИ И ИСКУСТВА: На тренингу СТК „Срем Спин“ у холу Медицинске школе „Драгиња Никшић“



3724. NOVEMBAR 2021.       M NOVINE

мопослеготово21годинепоновосамсе
вратиостономтенису,узсвојеврснилич-
ниусловдасвојазнањаиискуствапре-
несемомладимаидаих заинтересујемо
заовајспорт.Напросторимамитровачке
општине а нарочито Војводине некад се
играо изузетно квалитетан стони тенис,
због чега је један од наших циљева да
оспособимо младе такмичаре за равно-
праваннаступуВојвођанскојлигикоја је
данас по квалитету у рангу лига средње
јачине.Уовојконкуренцијисмовећдвего-
дине.ИакојеСремскалиганештослабија
ми се трудимода задржимо ове позици-
јекојећенамомогућитидабудемостан-
дардниуВојвођанскојлигиизкојесеиде
канашимнајквалитетнијимлигама.Сма-
трам да је искуство нас старијих играча
имене као тренера важно за овемладе
иврловреднемомке.Онисуразличитог
узраста, од пионирске конкуренције на
даље и овде могу много да науче. Већ
имамо неколико перспективних младих
играча попут Петра Чулића, Бранимира
Дангића,ЛазараРајковићаиизузетнота-
лентованог Немању Достанића, ученика
основнешколе.Волеобихдасештопре
вратимо старимусловимарадауспорт-
ској хали „Пинки“ када ћемо бити у при-
лицидаурадукључимобарјошдесетак
заинтересованихклинаца,кажетренери
играчовогклубаЖиванЈовановић,алуди-
рајућинаактуелнуситуацијусобзиромда
је због пандемије корона висрусамитро-
вачкиспортскицентарпретворенупункт
заимунизацију.
Такмичећи се са квалитетним стоноте-

нисерима ирадећисасвојимтренерима
и старијим саиграчима млади чланови
СТКСремСпинпостепенонапредујупри-
премајући се знањеми техникомдапре-
вазиђусвојеучитеље,собзиромдајереч
оспортукојидоприносивишеструком,не
само физичком већ и психичком развоју

појединца јерпореддобретехникетражи
смиреност,координацијуиконцентрацију.
Чланови клубатренирајуидочекују го-

стеухолусремскомитровачкемедицинске
школе,гдесупостављенатритакмичарска
столазахваљујућиразумевањудиректора
школе.Двочасовнитренинзисеуопуште-
ној спортској и пријатељској  атмосфери
организијутридочетирипутанедељноуз
редовнелигашкеутакмицевикендом.
   Кроз разговор са председником клу-

ба Младеном Недељковићем трудимо
седасазнамовишеоусловимау којима
клубради.Поредобјективнихпроблемаса
простором за тренинг који ће, надамо се
ускоробитипревазиђенируководствоклу-
басталноконкуришезасредствалокалне
властисматрајућидабисвакафинасијска
и материјална подршка била првенстве-
но у интересу младих стонотенисера. Из
тога произилази апел за подршку овим
момцимаињиховимтренерима.Чланари-
нечлановаклубатренутнопокривајудео
трошковаапринабавциопремеуигрисуи
личнасредстваљудиизруководстваклу-
ба.Њиховрадупотпуностијеволонтер-
скогкарактера.
-Постојимогућностдаомасовимочлан-

ствоунашемклубуиомогућимомладима
дасвојеслободновремеквалитетнопро-
веду кроз дружење и развијање здравих
спортских навика и вештина. То је циљ
због којегжелимо даопстанемоитоза-
истахоћемопосвакуцену,рекаојепред-
седникНедељковић, напомињући да је у
клубу тренутно петнаестак до двадесет
активнихчлановаалидаћесењиховброј
удогледновремесвакакоповећати.Подр-
шкаовојидеји недавно  јестиглаипри-
ликомпосетеАлександраКаракашевића,
некадашњег истакнутог стонотенисера и
председникаСтонотенискогсавезаСрбије
регионалнимклубовима.

Дејан Мостарлић

Чла но ви пр ве еки пе,
уче сни ци Вој во ђан ске 
А ли ге:
МладенНедељковић,ЖиванЈова-

новић, Хамид Токић, Радојица Гла-
мочакиДраганБарна.

Чла но ви дру ге еки пе, 
уче сни ци Срем ске ли ге:
Ненад Динић, Вељко Ђуровић,

Бранимир Дангић, Лазар Рајковић,
Петар Чулић, Немања Достанић,
Стојан Миловац, Светозар Столић,
МихајлоКубурић.

Медијски пројекат „Митровица град будућности“

ПРИЛИКА ДА СЕ УЧИ ОД НАЈБОЉИХ: Дуел са Александром Каракашевићем

СТРЕЛ ЦИ ЈЕ ДИН СТВА
ИЗ СТА РЕ ПА ЗО ВЕ 

Од лич ни на
так ми че њи ма
Стрелци „Јединства” из Старе

Пазовеупоследњатримесецаза-
бележилисуодличнерезултатена
домаћимимеђународнимтакмиче-
њима.Ваздушнасезонастартовала
је почетком октобрамеморијалним
турниром у Београду, на којем је
учествовало чак 115 такмичара из
девет земаља, када се сениорка
МаријаМалићокитиласадвесре-
брнемедаље.
Јуниорка Александра Хавран је

истакла да је сезону започела не-
штолошијеуодносунапретходну,
освојившипоједнубронзануисре-

брнумедаљу,каоидвачетвртаме-
ста,тедасутренинзиупуномјеку,
а да је условима у клубу изузетно
задовљна.
Тренер Саша Икер истиче да је

пред стрелцима треће колоЛиге у
Зрењанину, затим друго колоKупа
СрбијеуНишу,каоинајбитнијатак-
мичења, тримеђународна турнира
у Загребу, Београду и Осијеку, од
којихћедазависисаставрепрезен-
тацијезанареднугодину.
Од наредне године правила за

улазак у репрезентацију биће про-
мењена, а једна од највећих раз-
лика јесте чињеница да ће у ре-
презентацији моћи да наступи пет
стрелаца у једној дисциплини, док
сетајбројзајуниоркеповећавана
шест,штосвакакостваравећешан-
семладимстрелцимакојихјеупо-
следњевремесвевише. Д.Г.


