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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

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

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Milioni iz pokrajinskog 
buxeta za grad
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PREDSEDNIK POKRAJINSKE VLADE IGOR MIROVI]
U SREMSKOJ MITROVICI:



КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Кон тро верз ни траг
иза „Рио Тин та“

Малојефалилодадобијемо,поред
Закона о извршењу и обезбеђе
њу,јошједанзаконкојијебржиод

људске и од божје правде, бржи и од
разума, законоекспропријацији, који је
предвиђаодасеурокуодпетданапри
нудно откупи некретнина, коју власник
због нечега не жели да прода за јавни
интерес или за оно што се дефинише
јавним интересом. Сам председник
државенеможедасеначудикакавјеум
у надлежном министарству могао да
смисли таквубрзинуупоступкуекспро
пријације.
Неки умови у надлежним министар

ствимаод2001.до,заштоне,данасомо
гућили су да се англо  аустралијска
компанија„РиоТинто“примакненакорак
доизградњерудникаудолиниЈадра,па
сеграђанима,справомилине,учинило
дајефамознирокодпетданазапринуд
ниоткупнекретнинеуекспропријацијиу
везисаинтересима„РиоТинта“.Даније
билоовесумње,мождабиипредседни
ку државе промакло ових пет безобра
знихданабржихиодљудскеиодбожје
правде,бржихиодразума.
„РиоТинто“јевећуложио250милиона

долара у истраживање, пројектовање,
откупземљиштаидруго.Следећегоди
неуложићејош200милиона.Адозволу
заотварањерудникатекбитребалода
исходује.
Ова самоувереност глобалне компа

нијеможедасеразуменавишеначина.
Први је у претпоставци да компанија
математички познаје моћ корупције
државнихслужбеника,којаимједосада
крчила путеве до профита рудокопа
њем.Другијеумогућностидасекоруп
цијаизмеђу„РиоТинта“ислужбеникау
српској држави већ догодила и да су
препрекезаотварањерудникавећукло
њене. Трећи је у могућим и јавности
непознатим уговорима са државом
Србијом.
Четврти начин најлакше објашњава

самоувереност „Рио Тинта“: његово
познавање глади сиромашне земље за
раднимместимаипотребевластидапо
свакуценубилдујеБДП.

Некаљуди из јадарског краја одлуче
налокалномреферендумухоћелибити
рудника или неће, каже председник
државе, да би одлуку о руднику макси
малнодемократизовао.
Међутим,веомајетешко,вероватнои

немогуће, последице изградње рудника
литијумаујадарскојдолинилокализова
тинајадарскудолинудабисамоЈадра

нимоглидаодлучеоруднику.Отровне
материјеизексплоатацијерудеЈадарће
путемДринеподелитисаСрбијом.Осим
тога,четвртаусветурударскакомпани
ја, са капитализацијом на берзи од 135
милијарди долара, може и да убеди
Јадранеуњиховудобробитодотварања
рудника литијума па да јој удовоље не
осврћућисенаризикепоздрављепри
родеуцелиниречногслива.

Демократске благодети локалног
референдума могу да се исказују у
јадарскомкрајусамоакосенаучноутвр
дидапоследицеексплоатацијелитијума
остајусамонаЈадру.
Влада је сасвиму правудаћемноги

млади људи јадарског краја потражити
запослење другде, ако га не стекну у
рудникулитијума.
Влада,међутим,прећуткуједаћемно

гимладиљудијадарскогкрајанапустити
завичајуправозбогрудникалитијума.
Историја ове компаније основане

1873,поготовусавремена,пунајетешких
злочина против природе и човека. Уни
штењеабориџинскепећинеуаустралиј
ском кањону Јукон, која је сведочила о
људској активности пре 46.000 година.
Вишеструко кршење људских права на
острвуБугенвилуПапуиНовојГвинејии
бекствосаостваузостављањепустоши
изасебе.ОсудапредбританскомКанце
ларијом за спречавање превара због
подмићивања при куповини рудника у
РепублициГвинеји.Оптужбемонголских
сточаразбогуништенихводаупустињи
Гоби. Осуда у САД  а због преваре у
вађењу угља уМозамбику. Доказано, а
одкомпанијенепризнато,загађењеводе
наМадагаскару...

Издалека се види да „Рио Тинто“
бира земље са тзв. партнерским
владама. Србију је изабрао по

„демократскимпроменама”2000.године,
када је „партнерска власт” одмах поде
лила ентузијазам са англо  аустралиј
ском компанијом контроверзне заостав
штине. Са доласком напредњачке вла
сти,српскаВладанијепресталадабуде
партнерска,алијекрозфеноменВучића
суверенизампостаоозбиљнакорекција,
аконеиневоља,запартнерскиентузија
замвисокихдржавнихслужбеника.
Вучићев суверенизам удружио је две

невољенапуту „РиоТинта“дорудника
поредЈадра.Наистојстранипротивника
рудникалитијуманашлисусеистакнути
противници загађивањаживотне среди
неинесуђенипартнери,разочараништо
су несуђени, коруптивног пузања „Рио
Тинта“премаруднику.
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Ве о ма је те шко, ве ро
ват но и не мо гу ће, по сле
ди це из град ње руд ни ка 
ли ти ју ма у ја дар ској 
до ли ни ло ка ли зо ва ти на 
ја дар ску до ли ну да би 
са мо Ја дра ни мо гли да 
од лу че о руд ни ку. Осим 
то га, че твр та у све ту 
ру дар ска ком па ни ја, са 
ка пи та ли за ци јом на бер
зи од 135 ми ли јар ди 
до ла ра, мо же и да убе ди 
Ја дра не у њу хо ву до бро
бит од отва ра ња руд ни ка 
ли ти ју ма па да јој удо во
ље, не освр ћу ћи се на 
ри зи ке по здра вље при
ро де у це ли ни реч ног 
сли ва

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ПРЕД СЕД НИК ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ИГОР МИРОВИЋ ПО СЕ ТИО СРЕМ СКУ МИ ТРО ВИ ЦУ

Милиони из покрајинског 
буџета за град

Председник Покрајинске владе Игор
Мировић је приликом посете Сремској
Митровици у уторак 7. децембра оби
шао са градоначелницом Светланом
Миловановић пројекте на којима зајед
ничким средствима раде локална и
покрајинска власт, у циљу унапређења
квалитета живота грађана. Обишли су
реконструисани спортски терен „Сокол
ског друштва“ у строгом центру града,
као и новоизграђени објекат Основне
школе„ЈованПоповић“,односнофискул
турну салу, која се дограђује и рекон
струише. Трећи важан посао за град
јесте набавка опреме и апарата за
Општуболницуукојојселечепацијенти
са територије Срема. У претходном
периоду, уз помоћ средстава са покра
јинског нивоа власти опремљени су
одређениделовиболнице,штосенаро
читопоказалокаодоброодпочеткаепи
демије корона  вируса. Посета је знак
добресарадњесалокалномсамоупра
вомупретходномпериоду,алиинајава
даћесеиубудућезаједничкиулагатиу
највећисремскиград.
– Најзначајнија ми је била информа

цијаостањудијагностикеитрудузапо
слених у Општој болници у Сремској
Митровици.УСлужбизарадиологијусу
меинформисалиотомекаквојезалага
њезапослених, јерсуималидвоструко
већи број прегледаних од почетка епи
демије корона  вируса. Разговарали
смоисадиректоромболницеиразгова
раћемоидаљеотомештабитребало
дасеобезбедиунареднојгодини.Радо

винаизградњифискултурнесалеуОШ
„ЈованПоповић“напредујувеомадобро
и верујем да ћемо умарту или априлу
децумоћидаусмеримонафизичковас
питањеиспортуновомобјекту.ОбишлиДр жи мо ви сок ни во ка пи

тал них рас хо да, од но сно 
ула га ња у ви си ни од око 

27 од сто бу џе та, што 
га ран ту је но ве ин ве сти ци
је, ко је ће омо гу ћи ти бо љи 

жи вот гра ђа на Сре ма, 
навео је Игор Ми ро вић

Град Срем ска Ми тро ви ца 
мо же да се по хва ли 

од лич ном са рад њом са 
ре пу блич ким и по кра јин

ским ни во и ма вла сти. 
Ме ста ко ја смо об и шли су 
са мо не ки од про је ка та у 

ко је смо ула га ли сред ства 
за јед но, ре кла је Све тла на 

Ми ло ва но вић

Представници Покрајинске владе и митровачке локалне самоуправе
у обиласку радова на фискултурној сали у ОШ „Јован Поповић“

На ре кон стру и са ном спорт ском те рену 
„Со кол ског дру штва“ у цен тру гра да
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смореконструисанспортскитерен.Ула
гања су била велика у протеклих пет
година. Око 230 милиона динара у
ОпштуболницууСремскојМитровиције
уложено, а Град припрема пројекат за
реконструкцију овог медицинског цен
тра. Стотинумилиона динара смо уло
жили заједно у спортску салу и пет
милионадинараутеренуоквируспорт
скогдруштва,рекаојеИгорМировић.
Од2016.године,подсетиојеМировић,

улагалосеуцеоСремскиокруг,између
осталог у индустријску зону у Руми,

затимпутнуинфраструктурунатерито
рији Шида. Очекује се да ће буџет АП
Војводине бити усвојен 16. децембра у
Скупштини Војводине, након чега се
планирановиинвестиционициклус.
–Држимовисокнивокапиталнихрас

хода,односноулагањаувисиниодоко
27 одсто буџета, што гарантује нове
инвестиције, које ће омогућити бољи
живот грађана Срема, додао је Миро
вић.
– Град Сремска Митровица може да

се похвали одличном сарадњом са
републичким и покрајинским нивоима
власти.Местакојасмообишлисусамо
неки од пројеката у које смо улагали
средствазаједно.Нашепотребесупре
познатеизахвалнисмонатоме,рекла
је градоначелница Сремске Митровице
СветланаМиловановић.
ПоредМировића, у посети су били и

покрајински секретар за здравство
Зоран Гојковић, затим Дане Баста,
покрајинскисекретарзаспортиомлади
ну,каоидиректорУправезакапитална
улагања АП Војводине, Недељко кова
чевић.

А. Плав шић
Фото. Б. Туцаковић

Игор Мировић Светлана Миловановић

У про те клих пет го ди на у Оп шту бол ни цу 
уложено око 230 ми ли о на ди на ра
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РЕ ГИ О НАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЛА ДЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ ОДРЖАНА
У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Где је шан са за мла де
по љо при вре дни ке

Регионална конференција за младе
пољопривредникеодржанајеууторак,7.
децембрауСремскојМитровициуокви
ру пројекта техничке помоћи „Јачање
капацитета за усклађивање са правним
тековинама ЕУ у области пољопривре
де,руралногразвоја,безбедностихране,
ветеринарске и фитосанитарне полити
ке”,којифинансираЕвропскаунија.Циљ
конференције је информисање младих
пољопривредника о националном про
грамуруралногразвоја,подршциЕвроп
ске уније младим пољопривредницима
каоиопроцесупреговораСрбијеиЕУу
областипољопривреде.
Представници Министарства пољо

привреде Сенад Махмутовић, државни
секретар, Бранислав Вељковић, шеф
Одсеказаруралниразвој,ЈасминаМиљ
ковић,начелницаОдељењазауправља
ње ИПАРД програмом и шеф ИПАРД
Управљачког тела  говорили су Нацио
налном програму руралног развоја, до
садашњимрезултатимаминистарстваи

ИПАРДпрограму,априсутнимасеобра
тила и Душица Павловић, директорка
Агенцијезаруралниразвој.Она је овом 
при ли ком ре кла дајемладимпољопри
вредницима ова конференција значајна
збогтогаштомогуизпрверукедадобију
информацијуоподстицајимакојисуњи
манамењени.
СенадМахмутовићјеговориоопрего

варачкомпроцесуСрбијеиЕУ,јеродтог
процеса зависи колико ће средстава из
европских фондова бити доступно срп
скимпољопривредницима.
БраниславВељковићјерекаодасена

трирасписанајавнаконкурсаМинистар
ствапољопривредезаподршкумладим
пољопривредницима, почевшиод 2017.
годинејавилоскоро5.000корисника.
–Исплаћенојепреко35милионаевра.

Надамседасмотимсредствимадопри
нели унапређењу пољопривредне про
изводњеипобољшаликвалитетживота
у руралним подручјима. Министарство
пољопривреде тренутноизрађујеНаци

оналнипрограмруралногразвојазапе
риод 2021 – 2024. године са посебним
освртом на подршку младим пољопри
вредницима, у циљу опстанка на селу,
унапређења квалитета живота, боље
доступности финансијских средстава,
приступафондовимазаразвојпољопри
вреде и уопште развоја и унапређења
конкурентности,рекаојеВељковић.
ОИПАРДпрограмуговорилајеЈасми

наВељковићинагласиладајетоводе
ћипрограмуовојобласти,уоквирукогје
заСрбијуиздвојено175милионаеврау
периодуизмеђу2014.и2020.године,уз
још55милионаевранационалногсуфи
нансирања.
–Важнојенапоменутидасуовасред

ства корисницима доступна до 2023.
године. ИПАРД је инструмент предпри
ступнепомоћикојијенамасададоступ
натакодајетозанасуСрбијиприпрема
заоноштаћенасочекиватикадабуде
моземљачланица,реклаЈасминаВељ
ковић. Б. Т.

Кон фе рен ци ја за мла де по љо при вред ни ке одр жа на у ми тро вач ком хо те лу „Срем“
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БЕС ПЛАТ НО ПО ДЕ ЉЕ НЕ САД НИ ЦЕ БЕ ЛОГ ЈА СЕ НА 
ГРА ЂА НИ МА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

По са ди свој хлад

Садницебелог јасенадељенесу гра
ђанимаСремскеМитровиценаТргуЋи
реМилекићаупетак,10.децембра.Ова
еколошкаакција,којазациљимаукљу
чивање грађана у решавање проблема
загађењаваздуха,спроводисеусклопу
акције„Посадисвојхлад“,ауорганиза
цији„Зеленогразвојногцентра“.
ПетарСамарџић,заменикградоначел

нице, као највећи значај акције истиче
ангажовањеграђанаустварањуздрави
јеживотнесредине.
– „Посади свој хлад“, велика је наци

онална акција озелењавања урбаних
средина  коју спроводи „Зелени развој
ни центар“, са којим је Град Сремска
Митровица сарадњу остварио почетком
априла. Тада смо имали заиста велико
интересовање Митровчана за бесплат
несадницебелогјасена,такодасмосе
одлучилидапоновимоовуакцију.Уса
радњи са Управом за заштиту животне
средине,одлучилисмодаподелимо300
сертификованих садница белог јасена.
Идејаједаграђанизасадеовесаднице
усвомдвориштуилинепосредномокру
жењукакобисебиобезбедилихлад,али
уједноиутицалидасепрочистиваздух
којиудишемо,рекаојеСамарџић.
Пројекат„Посадисвојхлад“јеусагла

шенсаевропскимЗеленимпланомуко
ме јечистваздухуурбанимсрединама
једанодстубовациркуларнеекономије.
– У наредних неколико дана органи

зоваћемо акцију озелењавања јавних
површина уз фреквентне саобраћајни
це садњом зеленима у жардињерама.
До краја године можемо очекивати да
ћемо завршити израду елабората озе
лењавања јавнихповршинау граду, јер
планирамодаузподршкуМинистарства
за заштиту животне средине, почетком
следеће године,реализујемовеликуак
цијупланскесадњезеленилауградуса
фокусомнаиндустријскезоне.Акцијаће
сереализоватиусарадњисалокалним
јавнимпредузећима,алиупланујеида
сеукључеипривреднисубјекти,којипо
слују у индустријским зонама, додао је
Самарџић. Б. Т.

Пе тар Са мар џић

По де ла сад ни ца бе лог ја се на у Ми тро ви ци

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ 
Без ба ри је ре
за но ве ка ри је ре
У митровачкој  Градској кући у

петак,10.децембраодржанајеКон
ференција„Немамбаријерудагра
димсвојукаријеру“каозавршнидео
пројектаКанцеларијезамладегра
да Сремска Митровица „Каријерни
инфосервис2021.“.Пројекаткари
јерног информисања младих подр
жало је Министарство омладине и
спортаРепубликеСрбије.
Темаконференције јебилопред

узетништво тако што су предста
вљенемередржавекоједоводедо
интензивнијег запошљавања мла
дих.БиљанаМатић,координаторка
Канцеларије за младе, изјавила је
да пројекат траје пуних осам годи
на.
– Као и сваке године, учествују

ученици завршних разреда свих
средњих  школа. Радионице које
смодржалипротеклихмесецибиле
суврлопосећене.Циљједасемла
диштовишеинформишуотрендо
вима на тржишту рада, јер нека
нова занимања се појављују, нека
стараизумиру.Сдругестране,циљ
једамладиувидедајезаистамогу
ће да нешто сами направе у свом
животу. Полако приводимо крају
нашепројекте,аодследећегодине
крећуновипројектиизадаци,наја
вилајеБиљанаМатић.
Она једодалада јециљоваквих

пројекта пружање помоћи при про
фесионалнојоријентацијимладиху
доношењу важних одлука по пита
њу избора школе, факултета или
посла.
– Пројекат ми је веома користио

затоштосматрамдасвимладитре
ба да се информишу и да разми
шљају о својој каријери, чиме би
моглидасебавеислично.Учество
валасамиумногимдругимпројек
тима.Конкретно,овајпројекатмије
помогао у одабиру који факултет
бихжелеладаупишем,тобибила
психологија, истакла је Ивана Тер
зић, ученица Средње медицинске
школе„ДрагињаНикшић”.
Срђан Ерак из Кузмина предста

вио је „Чаролије из пушнице“, при
мерпредузетништваи ангажовања
младихуприватномбизнису.
–Мисмомала,домаћапроизвод

њасухомеснатихпроизвода,специ
јализована за прављење кулена,
кобасицеисланина.Правимоиход
најквалитетнијих делова свиња са
наше фарме, од зачина које има
свакапородицаусвојојкући.Срем
је познат по томе да свака друга
кућа прави за себе сухомеснате
производе,Желимоданашепроиз
водепласирамованСрема,јертра
жњапостојиисадобримприступом
купцимаможесенаправитиуспеху
овомпослу,кажеЕрак. Б. Т.
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„ГРАД СКО СТА НО ВА њЕ“

Пу не ру ке по сла

Годинакојаћеускороостатиизанас,
донелајемногопослапредузећу„Град
скостановање“.Од2017.Године,кадаје
измењенначинпословања,руководство
сматра да је сваком новом годином
забележен све успешнији рад. Током
2021. Године, проширен је број услуга
корисницимаизобластитекућегодржа
вања. Због застарелости водоводних
мрежа у стамбеним заједницама,
потребнајеизменавентила,штојебио
једанодгодишњихприоритета.
–Кадаједолазилодоинтервенцијау

тимобјектима,вентилинисумоглидасе
заврну, што значи да није могао да се
зауставидоводводе.Збогтогасмосмо
усарадњисанашимподизвођачимана
теренузаменилипрекодвадесетвенти
ла.Мењанисуионикодкојихједошло
до пуцања, али и они који спадају под
редовноодржавање.Важносттогпосла
схватилисуисамистанари,јерсунаи
лазилинапроблемеприликомрадовау
својим санитарним чворовима, које су
обављали самостално, а главни венти
ли нису били уфункцији, нитимењани
од настанка зграде, а то је и по пола
века,рекао јев.д.директора„Градског
становања“МилошКовач.
Настављен јепројекат кречењастам

бенихзграда,аовегодинепосаојезавр

шен у 67 стамбених заједница. Идуће
годинебићекомплетноокреченеједини
це, које су у систему одржавања овог
предузећа,атоје375зграда.Охитности
оваквог подухвата, сведоче дописи ста
нарасамолбамазакречење,предузећу,
укојимасенаводидајепоследњипутто
урађенојош1974.године.
–Редовназаменасијалицаовегодине

инаредних,одлазиузаборав.Оногтре
нуткакадсепојавипотребазазаменом,
односнокваромсијалица,истогтренут
ка уграђују селед  панели.У наредне
три године очекујемо да ћемо то завр
шитиусвимзградамаитакоиматиком
плетноенергетскиефикаснурасвету.То
ћебитифинансираносредствимапред
узећа, што је важно, јер трошак зајед
ничке потрошње електричне енергије
обухватаирасвету,асадаћетапотро
шња бити умањена пет пута, тврди
МилошКовач.
Сведоцисмоповећањабројановои

зграђених стамбених заједница, а иако
јегарантнирокинвеститорадвегодине,
чак95одстотихобјеката,назахтевста
нара прикључи се систему одржавања
„Градскогстановања“.
– У појединим новим зградама зате

кли смо лоше стање по питању саме
изградњеиусловауњима.Трудимосе

дапомогнемоитада.Послеодређеног
времена,долазидопропадањаматери
јалаитаднаступајуинвестиционифон
довистанара.Тозначидасеодређена
сумановцамесечноодвајазазграду,те
када наступи проблем или дође време
занекеинвестиције,тадасекористета
средства, додала је Зорица Јовановић
изСектораодржавања„Градскогстано
вања“.
Двадотрипутатоком2021.годинесу

чишћени олуци, у зависности одњихо
вог стања. Овај посао ради се у циљу
спречавањаодливањаводеутаванскеи
кровнепросторе.Око40крововајетако
ђе у претходним годинама добило нов
изглед,функционалнијиибезбеднијиза
станаре. Корисници овог предузећа у
нареднојгодинимогуочекиватидаћесе
поправити лифотви, који су у квару.
Тиме ће се решити дугогодишњи про
блеми.
–Тилифтовидатирајуизшездесетих

година,некисеидаљекористе,ализах
тевају озбиљније ремонте. Само једно
отклањање квара кошта више од три
стотине хиљада динара, а ми имамо
десетактаквих,којичекајухитнеинтер
венције, рекао је в. д. директора Град
скогстановања,МилошКовач.

Алек сан дра Плав шић

На ста вљен је про је кат кре че ња стам бе них згра да, а ове го ди не по сао је за вр шен у 
67 стам бе них за јед ни ца. Иду ће го ди не би ће ком плет но окре че не је ди ни це, ко је су у 
си сте му одр жа ва ња овог пред у зе ћа, а то је 375 згра да

Зо ри ца Јо ва но вић и Ми лош Ко вач
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Медијски пројекат „Митровица град будућности“ 

СНЕГ НИЈЕ ИЗНЕНАДИО ЗИМСКУ СЛУЖБУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

СВЕ ТЛА НА МИЛО ВА НО ВИЋ: 
Учи ни ли смо
све што смо могли
Снегнаснијеизненадио,децембарје

иочекиваноје.Оноштојебиопроблем
јесте велика количина снега која је у
недељу пала уфрушкогорским селима.
Тамојебилоивишеод50центиметара
снега.Уградунијебилотако,изјавилаје
на конференцији замедије градоначел
ница Сремске Митровице Светлана
Миловановић која јеодржанаупонеде
љак13.децембраУГрадскојкући.
– Највећи проблем су стварала пут

ничкавозилакојасубилазаглављенау
снегу,нарочитонапутевимапремафру
шкогорскимселима.Људисукренулина
путистали,адовољноједаједанауто
стане да се направи проблем. Што се
тичесамогграда,саобраћајницесупро
ходне.Намасуунедељуувечеприори
тетбилевиталнесаобраћајницекакоби
саобраћај могао да функционише. Ту
мислимнаподвожњак,накружнетокове,
на прилазе установама које су нам од
великог значаја.Проблемсунам, пона
вљам, билафрушкогорска села.Имали
смо у недељу проблем на путу према
Лежимиру, то је отклоњено. У понеде
љак,13.децембрабилојепроблемана
путупремаГргуревцима,наскретањуза
Шуљам,алисвејетопрочишћено.Било
јепроблемајеуБешеновукадасеауто
буспрепречионапутутакодајестворен
„чеп“ који је такође отклоњен. Аутобус
којиидеодСтареБингулеупонедељак
ујутро није ни кренуо.СтараБингула је
увек била проблематична у зимском
периоду. Саобраћај је целој територији
ГрадаСремскаМитровицасадарегула
ран,рекла је градоначелницаипонови

ла да су екипе зимске службе у ноћи
између недељен и понедељка биле на
терену.
Она је најавила за следећу годину

постављање одбрамбених мрежа за
снег.
– На деоницама путева поред којих

неманидрвећанитижбуњакојеспреча
ваналетснегаиформирањесметова,на
примернапутевимапремаГргуревцима
и Бешенову поставићемо одбрамбене
мреже које пропуштају ветар али не и
снег.Тоћемозаследећусезонуурадити,
најавилајеградоначелница.

Какојерекла,настављенојесачишће
њемулицадругогитрећегредаусамом
граду. Радници ЈКП „Комуналије“ чисте
тротоара,чистеприлазеизградама.
– Апелујем на све људе да почисте

снегиспредсвојихкућа,зграда,продав
ница,предузећа,испредшкола,вртића...
Мисетрудимоидајемосвеодсебеда
штопресвеулицебудупроходнеизато
апелујеминасуграђанедасамиураде
шта могу. Падавине се најављују и за
четвртак,сверадимокакобисмоспрем
нодочекалиновеколичинеснега,рекла
јеСветланаМиловановић. Б. Т.

Гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић

Еки пе зим ске слу жбе су у ноћи изме ђу неде ље и поне дељ ка биле на тере ну
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ПРИ ВРЕД НА КО МО РА СР БИ ЈЕ – РЕ ГИ О НАЛ НА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА
СРЕМ СКОГ УПРАВ НОГ ОКРУ ГА

Го ди шње на гра де Ко мо ре
Ме ђу до бит ни ци ма при зна ња При вред не ко мо ре Ср би је је и Но вин ско из да вач ко 

пред у зе ће „Срем Ме диа МЦВ“, из да вач М но ви на
У Сремској Митровици на Свечаној седници Парламента

привредника Привредне коморе Србије – Регионалне При
вредне коморе Сремског управног округа, у понедељак 20.
децембрабићеуручененаградезапосебандоприносразвоју
привреде региона за регионалног пословног лидера, као и
јубиларненаградеза20исвакихнаредних10годинапослова
ња.
Запосебандоприносразвоју привредерегионаиз сектора

услуганаградећебитидодељенекомпанијама„СикаСрбија“

и„Др.Еткер“изШимановаци.
Зарегионалногпословноглидераизсекторауслуганагра

ђени су Бранимир Јукић, директор „Моментум“ Сремска
МитровицаиМеланијаПавловић,директорЈАФНоваПазова.
Јубиларне награде Привредне коморе Србије из сектора

услуга биће уручене привредним друштвима „Сика Србија“,
„СканиаСрбија“,Крњешевци,„Др.Еткер“,Витекс–Хермесиз
Нове Пазове, Новинско издавачко предузеће „Срем Медиа
МЦВ“изСремскеМитровицаи„Фитинг“изШида.

БЕС ПО ВРАТ НА СРЕД СТВА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ У ОКВИ РУ ИА ПРД III ПРО ГРА МА 
НА МЕ њЕ НА И ВОЈ ВО ЂАН СКИМ ОП ШТИ НА МА ЗА СЕ О СКУ ИН ФРА СТРУК ТУ РУ

Ка ко ис ко ри сти ти
рас по ло жи ва сред ства

С об зи ром на то ће ме ра за жи ве ти од 2023. го ди не, а у ци љу мак си мал не ап сорп ци
је пред ви ђе них бес по врат них сред ста ва, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно 
ме сне за јед ни це на те ри то ри ји АП Вој во ди не, има ју до вољ но вре ме на да са гле да ју 
тре нут но ста ње у по гле ду спрем но сти про јект не до ку мен та ци је за апли ци ра ње са 
ци љем уна пре ђе ња ру рал не јав не ин фра струк ту ре, а што је је дан од при о ри те та за 
ве ћи ну гра до ва и оп шти на у Вој во ди ни

Фонд„Европскипослови“АПВојво
динеиРазвојнифондВојводинесу7.
децембраформализовалисвојудоса
дашњу сарадњу закључивањемПро
токола о сарадњи. Овај документ је
основ за удруживање капацитета и
напора ове две покрајинске институ
цијеуциљуунапређењаинституцио
налнихкапацитетасагласнопотреба
маевропскихинтеграција,каоикреи
рања подстицајних механизама за
подршкуучешћакорисникасатерито
ријеАПВојводинеуразвојнимпрогра
мимаЕвропскеуније.
Собзиромнатодајепољопривре

дапрепознатакаоједанодпокретача
регионалног развоја, а АПВојводина
каотипичанпољопривреднирегион,у
новојфинансијскојперспективи2021–
2027,Покрајинскавлада јепрепозна
ламогућностиуоквирумере6,ИПАРД
IIIпрограмаЕвропскеунијеиставила
акценат на припреми и креирању
оквираиефикаснихмераподршкеза
успешну апсорпцију средстава од
јединица локалне самоуправе из у
оквируовемере.
Имајући у виду да је од укупне

пољопривредне трговинске размене
Србије,75одстојесаЕвропскомуни
јом,аизвозСрбијеуЕвропскуунијује
у 2020. години достигао близу две

милијарде евра, могућност коришће
ња ИПАРД III програма је изузетно
значајно са аспекта даљег одрживог
развоја пољопривредног сектора у
Србији. У последњим извештајима и
анализама је оцењено да се Србија
добро припремила заИПАРД III про
грам кроз имплементацију мере ула
гања у руралну инфраструктуру, што
језначајноимајућиувидуснагупољо
привредеиконстатованоједаСрбија
испуњавакритеријумеЕвропскеуније
за финансирање инфраструктурних
пројекатауселима.
У наредном периоду се очекује

акредитација и усвајање програма
„Инструментазапредприступнупомоћ
у области руралног развоја за про
грамскипериод20212027ИПАРДIII“.
Новина у ИПАРД III програму јесте
Мера6–Инвестицијеуруралнујавну
инфраструктуру.Резултати спроведе
не анализе у овом сектору показали
судајеинфраструктураунасељимау
руралнимподручјимау знатнолоши
јем стању у односу на градска насе
ља. Значајни проблеми у руралним
подручјима су квалитет и количина
испоручене воде, велики број дома
ћинстава без прикључка на јавни
канализациони систем, третман
отпадних вода, сакупљање отпада,

неразвијена мрежа локалних путева
илинеадекватно одржавањепостоје
ћих.Светоћемоћидабудефинансиј
скиподржанокрозМеру6меру.Кори
сници ове ће имати могућност да
остваре повраћај од 100 одсто при
хватљивихтрошковаинвестиције.
Собзиромнатодаћемеразаживе

ти од 2023. године, а у циљу макси
малне апсорпције предвиђених бес
повратнихсредстава,јединицелокал
несамоуправе,односномеснезајед
нице на територији АП Војводине,
имајудовољновременадасагледају
тренутностањеупогледуспремности
пројектнедокументацијезааплицира
ње са циљем унапређења руралне
јавнеинфраструктуре,ашто је један
од приоритета за већину градова и
општинауВојводини.
Покрајинскавлада,Фонд„Европски

послови“ АП Војводине и Развојни
фондВојводинезаједнораденапри
преми подстицајнихмера и пружања
одговарајуће подршке градовима и
општинаманатериторијиАПВојводи
не које ће стајати на располагању у
оквиру ИПАРД III програма у циљу
максималне искоришћености сред
ставакојаћестајатинарасполагањуу
програмском периоду 2021 – 2027
године.
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Чланови Општинског већа су на 44.
седници,којајеодржана11.децембра,
усвојилипредлогодлукеобуџетукоја

ћесенаћипредодборницимаСкупшти
не општине Рума на седници, која је
заказаназа18.децембар.Укупноплани
рани приходи и примања општинског
буџета за 2022. годину износе
2.405.404.543динараито:2.386.729.535
динара из буџетских средстава и
18.675.008 динара из осталих извора
буџетскихкорисника.
Каоипретходнихгодина,највишепри

хода се очекује од пореза на доходак,

добитикапиталнедобитке–нештопре
ко 1,1 милијарде динара, што је скоро
половинаукупнихприхода,тачнијескоро
46,6процената.
Уовојкласификацијинајвећијепорез

на зараде који је планиран у износу од
910милионадинара.Укупнопланирани
приходи од пореза на имовину  износе
428 милиона динара, а трансфери  од
других нивоа власти су планирани на
231,2милионадинара.
Осим тога, члановиОпштинског већа

суусвојилиплановеипрограмерадаза
2022. годину свих јавних предузећа и

установачији јеоснивачрумскаОпшти
на,адонесенисуипредлогкадровског
планаОпштинске управе иОпштинског
правобранилаштва, као и план зимског
одржавања путне инфраструктуре на
територијирумскеопштине.
Такође, донет је закључак којим се

дајесагласностнаПравилникоуслови
ма и критеријумума за обезбеђивање и
пружањеуслугеСаветовалиштазабрак
ипородицуопштинеРума,аовууслуга
ћесереализоватиуоквирурадаУстано
ве„Солидарност“.

С. Џа ку ла

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА РУ МА

Пред ло жен бу џет од 2,4 ми ли јар де ди на ра

САРАД њА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА И ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

Поста вљен нов
кисе о нич ки резер во ар
ОпштаболницауСремскојМитровици

јерегионалназдравственаустановакоја
збрињава пацијенте из целог Срема.
Недавно јеБолницамитровачкојлокал
нојсамоуправииГрадскомкризномшта
буупутилазахтевзапомоћокоинстали
рања новог кисеоничког резервоара.
Болница је ималапривременирезерво
ародседамкубика,алијењеговкапаци
тетпостаонедовољанзбогвеликогброја
збринутихпацијенатаоболелиходкови
да–19.
У понедељак, 13. децембра танка за

кисеоникјепостављанитомприликомје
заменик градоначелнице Петар Самар
џић изјавио да је локална самоуправа
реаговаланазахтевБолнице.
–Мисмоувекспремнидапомогнемо

митровачкојБолници.Нарочитоувреме
пандемије корона вируса. То је наша
обавезапремаовојздравственојустано
ви.Градјеиздвојио400хиљададинара
заизрадупројектнотехничкедокумен
тацијеи1,1милиондинаразарадовена
изградњи темеља за кисеонички резер
воариизградњуприлазногпутдорезер
воара,рекаојеПетарСамарџићидодао
да ће локална самоуправа и убудуће
помагати како Општој болници, тако и
митровачкомДомуздравља.
Вршилац дужности директора Опште

болнице др ДраганМалобабић је иста
као да је ова донација Града Сремска
Митровица наставак сад већ дугогоди
шње и успешне сарадње митровачке
локалнесамоуправеиОпштеболнице.
– Град СремскаМитровица је препо

знаонашувеликупотребудазаменимо
кисеоничкирезервоар.Мисамодосада
ималипривремени кисеоничкирезерво
араодседамкубика,иједанодтрикуби
ка који није био у функцији. Сада смо
добилиноврезервоарод10кубика,што
ћенаммногопомоћинарочитоулечењу
пацијената оболелих од ковида 19.
Резервоар мора да стоји на посебном
темељу који је дубоку укопан у земљу.

Градјеплатиоизрадутехничкедокумен
тације, грађевинске радове и прилазни
пут.Надамседаћеовајрезервоароста
тидугоуфункцији.Требарећидајепре
епидемије короне нама био довољан и
резервоародтрикубика,садаовајвели
киоддесеткубикатрајесамоједандан.

Тодовољноговориоозбиљностиситуа
ције када је корона у питању.Наглаша
вамдајевакцинацијанајбољапревенти
ва, а кисеоник је најважнији у лечењу
оболелих од ковида – 19, изјавио је др
Малобабић.

Б. Т.

др Дра ган Мало ба бић и Петар Самар џић
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Од понуђених 10 пројеката на листи
загласање,дваградскаи једансеоски
са највише освојених гласова биће
укључениубуџетзареализацијуу2022.
години.Локалнасамоуправаћеунаред
нојгодиникаорезултатседмогпроцеса
партиципативног буџетирања, у граду
финансиратипројектеуређењапросто
ра на локацији напуштеног базена у
излетишту Борковац и реновирање
кошаркашкихтеренакодзградаунасе

љуТивол,уТиволскојулици,кодДома
здрављаикодОсновнешколе,,Вељко
Дугошевић”.
Кадјеречопројектукојићесереа

лизоватиуселима,поставићесемоби
лијаризаигралиштазадецууКраљев
цима,Добринцима,Жарковцу,Путинци
маиХртковцима.
Прелиминарнепроценеуказујудаће

сезареализацијутихпројекатаиздвоји
тиоко32,3милионадинара.Тимзапар

тиципативно буџетирање је истакао да
јеуседмомпартиципативномбуџетира
њуприкупљеноукупно3.474гласова.
Подсетимо,токомшестгодина,коли

косеурумскојоптшиниреализујепро
цес партиципативног буџетирања, реа
лизовано је26пројеката,безпоменута
трикојаћесерадитиунареднојгодини.
Затих26пројекатауопштинскимбуџе
тима је издвојено укупно107,1милион
динара. С. Џ.

РУ МА

До са да шњи пред сед ник
Оп шти не Сла ђан Ман чић 
под нео оста ку
– Данас сам на писарници

предаооставкунаместoпред
седникаОпштинеРумаизлич
них разлога – рекао је доса
дашњи председник Општине
Слађан Манчић новинарима
на конференцији, која је одр
жана 9. децембра у Градској
кући.
Он јеподсетиода јеуправо

тог датума 2013. године ушао
уГрадскукућу,тадакаозаме
никпредседника,докјеод14.
новембра2014.годинебиона
функцијипредседника.
 – Захваљујем се свим са

радницима из Општинске
управе, Градске куће, свим
својим страначким колегама,
Српскојнапреднојстранцико
ја ми је указала поверење за
овихосам  година које су иза
нас. Поносно подносим ову
оставкусобзиромнатодасмо
за ових осам година урадили
многотога.Румајенаправила
једанвеликиискоракнапреду
односунаокружење,алиина
читавуСрбију,то је јасносви
ма,тојеполитикаСНСакоју
смомиупретходномпериоду
спроводили–подсетиојеМан
чић.
Онједодаодасвомнаслед

нику–асматрадаимадоста
добрих и квалитетнихљуди у
Српскојнапреднојстранцико
јимогуданаставеоноштосе
до сада радило –жели срећу
и успех. Нови председник ће
иматимного здравију полазну
основуитемељнегоштојето
биослучајпреосамгодина.

–Подсетићудаједугопшти
нетадабио374милионадина
ра,кредитнозадужењеготово
200 милиона динара, било је
преко 7.500 људи на евиден
цијизанезапосленалица.Да
нас је слика много другачија,
на данашњи дан је на нашем
изводу 385 милиона динара,
недугујемоникомништа,мно
го је започетих и завршених
и инфраструктурних и других
пројеката,што ће на неки на
чинолакшатимомнаследнику.
ЈасенадамдаћеСНС,башна
предлогипредседника стран

ке,наћинекогкоје,пресвега,
млад, енергичан, квалитетан,
жељан доказивања, ко ће ус
пети да Руму и даље води
овим путем којим смо је ими
водили у претходном периоду
–закључиојСлађанМанчић.
Онјејошједномподвукаода

јеоставкуподнеоизличнихи
моралнихразлога.
–Једноставно,аконекоосе

тиданемавећинуунутарсвоје
Скупштине или странке, шта
другопреостајечовекунегода
шансуданекомдругомидасе
часноипоштеносклонисатог

места. Урадио сам свој део,
на скупштинским органима је
да даље спроведу процедуру,
али сам ја и даље члан Срп
ске напредне странке и даље
сам председник мог Месног
одбора.Наставићу  страначку
борбузаштобољиживотгра
ђанаРуме,алии грађанаСр
бије,  јер је тополитикаСНС,
којупредводинашпредседник
Александар Вучић – рекао је
новинарима Слађан Манчић,
приликомсвојеизјавеоподно
шењу оставке на место пред
седникаОпштине. С. Џа ку ла

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ ЏЕ ТИ РА њЕ

Ру мља ни ода бра ли три про јек та

Сла ђан Ман чић под нео остав ку

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Први снег уСрему почео је да пада у
ноћи 12. децембра и изазвао је велике
проблеме у саобраћају због обилних па
давинаиветра.Посебнојебилопробле
матично у иришкој општини. На путу од
ВрдникакаРумиформираласедугаколо
на. Како сазнајемо одМиодрага Бебића,
председникаШтабазимскеслужбе,било
јестотинаквозилаукојимајебилоима
ледеце.Чишћењејезапочелосарумске
стране,алинимеханизацијазбогтихза
глављаених возиланијемоглапроћи, па
семораоангажоватиутоваривач.
–У једном тренутку су готово сви пут

ни правци били блокирани, јер се после
чишћења брзо формирао нови снежни
покривач,ананосимадодатнодоприноси
и јак ветар.На терен су изашлеи екипе
„Сремута“,ангажовалисмосвунашуме
ханизацију,каоидодатну.Укључилисусе
иприватници,којипомажуучишћењу,али
јеситуацијаозбиљнаинајбољебибило

даниконекрећенапутбезпрекепотребе
–рекаонамјетадаМиодрагБебић.
Захваљјућивеликимнапоримарадника

зимске службе, али и смањењу снежних
падавина, у каснимпоподневним сатима
ситуација је на свим правцима била под
контролом.
КадајеречоувекИришкомвенцу,којије

увекуоваквимусловимапроблематичан,
саобраћај је био обустављен за теретна
возилаитонапутуизмеђуПетроваради
наиИригаинараскрсницизаВрдник.
Том приликом су патроле саобраћјне

полицијеконтролисалеприлазеИришком
венцуизправцаИриг–НовиСадиНови
Сад–Ириг.
ДежурназимскаслужбаЈП„Комуналац“

Рума започела је уклањање снежног по
кривачасаулицаградаирадићетајпосао
док се не обезбеде нормални услови за
одвијањесаобраћаја.
–Ангажовалисмотрикамиона,посипа

јусеичистеулице,ангажованајеимала
раднамашиназачишћењеГрадскогтрга,
каоирадницинаше зимске службе, који
чистецентар.Бићемонатеренудоклегод
то буде потребно – каже Драган Панић,
директорЈП„Комуналац“Рума.
Одтрисатаујутро,сатрикамиона,на

локалнимпутевимачишћењеснегајеза
почелопредузеће„Катаго“.Зимскаслужба
„Сремпута“ такође је ангажовала своју
механизацијуначишћењуколовозанава
жннимпутнимправцимакојисууњиховој
надлежности.
Уовомданудогодиласеисаобраћајна

незгода,кадасеаутобуссаодбојкашица
ма„Младоградника“изПожаревцапревр
нуонапутуизмеђуПећинацаиБуђанова
ца.Срећом,ниједнаоддевојаканијетеже
повређена,радисеолакшимповредама
којејезадобиоитренер,асвионисупре
бачениуклиникууТиршовојнапрегледе.

С. Џа ку ла

РУ МА И ИРИ Г

Јак ве тар и снег пра ви ли
ве ли ке про бле ме

Рас кр сни ца Врд ник  Ри ви ца Ру ма – чи шће ње сне га

Румско Јавно предузеће „Комуналац“
поделило је 10. децембра 100бесплат
них садница белог јасена грађанима у
оквируакције„Посадисвојхлад“.Акцију
организује Зелени развојни центар уз
помоћдруштвеноодговорнихкомпанија,
аакцијајеуцелојСрбијипочелатачноу
12часова.
– Донирали су нам саднице које смо

поделилиграђанима.Свако једобиопо
једну садницу. У питању је бели јасен,
јако захвална врста садница, није зах
тевнанипопитањувлаге,нисветлости,
аизузетнодоброподносиивеликевру
ћине.Наравно,свакокодобијесадницу
имаобавезудајезасади.Насвакојсад

ници има и налепница са упутством за
садњу. Томогу да учине и нашимлађи
суграђани,узпомоћчлановапородицеи
датакоимајусвојумладусадницубелог
јасена.Наовајначинповећавамопошу
мљеностСрбијеинашихградскихипри
градскихтерена–кажеВладимирЈаво
рац,дипломираниинжењершумарства,
руководилацРЈЗеленилоуЈП„Комуна
лац“.
Заовебесплатнесадницевладало је

велико интересовање Румљана који су
свиистаклидаподржавајуоваквеакци
је.
–Мићемосадницупосадитииспред

наше куће. Стварно смо љубитељи

дрвећа и волимо када засадимо неко
дрво,јерјесваконоводрво,новичисти
удах–реклајеМирелаПејић.

С. Џа ку ла

ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ РУ МА

По де ље но 100 сад ни ца ја се на
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ОП ШТИ НА ИРИГ

Осно ви це по ре за на
имо ви ну не про ме ње не
На основу Закона о поре

зима на имовину и Статута
Општине, одборници Скуп
штине општине Ириг су на
седници одржаној  30. но
вембра, донели одлуку
о утврђивању просечних
цена квадратног метра
непокретностизаутврђи
вањепорезанаимовину
занареднугодинууири
шкој општини. Одлуком
је утврђено постојање
четири зоне за утврђи
вањепорезанаимовину,
у зависности од њихове
опремљености с тим да
је прва зона  најопре
мљенија.
Такојеупрвојзонице

наквадратногметраста
нова 48.371 динар, кућа
за становање 40.248 ди
нара, грађевинског зе
мљишта 1.592динара, а
пословних зграда и дру

гихграђевинскихобјекатако
јислужезаобављањеделат
ности83.000динара.
Удругојзонисуценениже,

а у трећој је цена квадрата

грађевинског земљишта 500
динара,пољопривредног95,
ашумског60динара,докјеу
четвртојграђевинскоземљи
ште210динара,док јецена

пољопривредног и шум
ског иста као и у трећој
зони.
Одлуку је образожи

ла Оливера Филиповић
Протић,шефицаСлужба
залокалнејавнеприходе
Општинске управе, која
је истакла да је одлуку
предложило Општин
сковећеидасењомне
предвиђаповећањенити
било какве измене у од
носунаодлукукојајева
жилауовојгодини.
–Практично,просечне

цене ће за 2022. годину
остати на нивоу који је
примењен и ове године
–истаклајеОливераФи
липовићПротић. С. Џ.

Оли ве ра Фи ли по вић Про тић

ТУ РИ СТИЧ КА
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

При ја ве за
но во го ди шње
па ке ти ће
Као и претходних година,

Општина Ириг и Туристичка
организацијаћеприпремитии
поделитибесплатненовогоди
шњепакетиће за сву децу са
територије иришке општине
узрастадо12година.Родите
љисвоју децумогу пријавити
запакетићетакоштоћедоћи
упросторијеТуристичкеорга
низацијекојасеналазиуВрд
нику или на телефон 022/465
633свакоградногданаод8
до15часова.
Пријавезапакетићесеоба

вљају до 20. децембра. Ова
поделапакетићајеранијереа
лизована у оквиру Новогоди
шњег базара, који прошле
године није одржан због епи
демиолошке ситуације. Ипак,
бесплатниновогодишњипаке
тићи су припремљени иДеда
Мразихјеоднеомалишанима
те јетакокрајем2020.године
подељено500пакетића.С. Џ.

ПОТ ПИ СИ ВА њЕ УГО ВО РА О ДО ДЕ ЛИ КУ ЋА  

Ку ће за пет по ро ди ца
УМинистарствузабригуоселу3.де

цембра су потписани уговори о додели
кућасаокућницомнаосновуконкурсако
јијетрајаодо1.новембра.Пристиглоје
945пријава,аподносиоцисубилибрач
нииванбрачнипарови,младипољопри
вредници и пољопривреднице и само
храниродитељидо45 година старости,
којисусеопределилизаживотнаселу.
Наовајначинједодељена651сеоска

кућа,аодтогасучак132породицеодлу
чиледасеизградскихсрединавратена
село.Највећеинтересовањејебилоуоп
штинамаБачкаПаланка,Апатин,Кикин
да,Кула,Сомбор,ана југу су тоПирот,
Алексинац,Димитровград,Свилајнац...
Вредностсеоскекућесаокућницом,ко

јесузаинтересованисамипроналазили,
нијемоглабитивишаод1,2милионади
нара,односно10.000евра,ацеопрограм
сеспроводиусарадњисајединицамало
калнихсамоуправа,којесуобавилепро
ценутржишневредностиипроверавале
да ли су регулисани имовинскоправни
односитенепокретности.
Заовајпрограмјеопредељеноукупно

686,5милионадинара.Међуонимакоји
супотписалиуговореокуповинукућаса
окућницомјебилоипетпородицаизири
шкеопштине,атоликокандидатајепод
нело валиднудокументацију.Собзиром
на то да је конкурс трајао од јуна до 1.
новембра,уговорисуседелиликвартал
но,такодасуупрвомделудвепородице
из иришке општине добиле средства за

куповинукућесаокућницом.
Приликомовогпотписивања3.новем

бра,уМинистарствузабригуоселу,уго
ворејесапородицамапотписаоМиодраг
Бебић, заменик председника Општине.
ОпштиниИригсуовомприликомодобре
нетрикуће,двезамладебрачнепарове
уРивициитрећазазамладогпољопри
вредникауНерадину.
–Драгонамјештојепетпородицаиз

иришке општине на овај начин решило
својестамбенопитање.Онићеживетина
селугдећестваратидобреусловезасвој
живот,ашто јеи једанодциљеванаше
локалнесамоуправеданамселаоживе
–истакаојеМиодрагБебић.
РадославЈанковићизНерадинајере

каодасудобијенасредствавеликипод
стицајзањеговупородицу.
–МојажељаједаостанемуНеради

ну,јерсматрамдајеживотнаселумного
квалитетнији него у граду, због чистијег
ваздуха,бољехранеиведријихљуди–
рекаојеРадославЈанковићизНеради
на.
ИстомислиипородицаПетричевићиз

Ривице.
– Веома смо задовољни и захвални

смо свима који су препознали да смо
једнаодпородицакојојјепотребаннови
дом.Остаћемоидаљеовдедаживимо,
радимоистварамо,реклисунамчлано
випородицеПетричевић.

С. Џа ку ла

Пот пи си ва ње уго во ра за се о ске ку ће
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ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ЗА СПОРТ И ОМЛА ДИ НУ
ДА НЕ БА СТА У ИРИ ГУ

Ви ше нов ца за спорт ску 
ин фра струк ту ру

Покрајинскисекретарзаспортиомла
динуДанеБаста обишао је у четвртак,
9.децембраопштинуИриг,гдесенајпре
састаосапредседникомOпштинеТихо
миромСтојаковићемиопштинскимруко
водством.Томприликом,разговараноје
остањууобластиспорта,спортскеин
фраструктуреиомладинскеполитикеу
овојопштини,каоиодаљојсарадњире
сорногсекретаријатасаопштиномИриг.
Наконсастанка,БастаиСтојаковићоби
шлисустадионФудбалскогклуба„Рад
нички“уИригу,асекретарБастајеовом
приликом руководству клуба на поклон
донеоиуручиофудбалскелопте.
КакојенајавиоДанеБаста,буџетовог

секретаријатаунареднојгодинибићеви
шеструкоувећан,штојеприликазало
калнесамоуправедакандидујупројекте
наконкурсекојићебитирасписанивећ
почетком године. Председник Општине

Тихомир Стојаковић је рекао да је Оп
штинаИриг добила одређена средства
заопремањеКанцеларију замладе, те
даћесвакакоконкурисатикадаконкурси
будуотворени.
–Намабизначилодапоставиморе

флекторе на игралиште „Радничког“ и
размишљали смо да кандидујемо тај
пројекат,алипостојеидругиприорите
ти када се ради пре свега о школском
спорту.Жељанамјетакође,дауредимо
и ставимоновуподлогунадваиграли
штазамалеспортовеушколиуВрднику,
такодаћемовидетикојипројекатћемо
кандидовати,рекаојеТихомирСтојако
вић.
Он је истакао да је у Иригу фудбал

свакаконајпопуларнијиспорт,алидасе
Ирижанимогупохвалилисауспесимаи
удругимспортовима.

С. Ћ.

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

Ле то пис
Ма ти це срп ске
НовибројЛетописаМатицесрпске

представљен је 2. децембра у Срп
скојчитаонициуИригу.
–Иришкапубликајемеђупрвима

у Војводини имала прилику да при
суствује представљању Летописа
Матицесрпске,штоговориозначају
Српскечитаонице.Такође,морамис
таћида јеОпштинаИриговегодине
једнимделомфинансиралаштампа
њеЛетописа.Међупубликомсубили
иученици, члановиђачкихпарламе
натаосновнихисредњешколе„Бори
славМихајловићМихиз“, јерсматра
модаонитребадаучеиваншколе,
апосебнотребадазнајуиоЛетопису
иМатицисрпској–истаклаједирек
торкаСрпскечитаоницеуИригуВера
Новковић.

Летопис су представили Драган
Станић, председник Матице српске,
Ђорђо Сладоје, главни уредник Ле
тописа, и Јелена Марићевић Балаћ,
чланицауредништва.
О значају Летописа, његовом на

станку и везама Матице српске са
ИригомговориојеДраганСтанић,ко
јијеуказаоинаутицајнекихИрижа
нанаразвојМатицесрпске,посебно
БориславаМихајловићаМихиза.Сам
Летопис је представио главни уред
никЂорђоСладоје,докјеЈеленаМа
рићевић Балић публику упознала са
садржајемновембарскогброја.
ВераНовковићјеговорилаиоисто

ријатусарадњеСрпскечитаоницеса
Матицомсрпскомитомприликомје
истаклаЕустахијуАрсићЦинцић,ро
ђенуИрижанку,којајебиласарадник
идонаторМатицесрпске.
Летопис Матице српске без већих

прекидаизлази јошод1825. године.
ПокренутуНовомСадуподназивом
Сербскалетопис,апокретаччасопи
сајебиоГеоргијeМагарашевић.
Представљање Летописа је била

једнаодактивностиСрпскечитаони
цеуИригу,када јепромоцијапубли
кацијаикњигаупитању.
– Нисмо испунили цео наш план,

требалојевише,ализбоговеситау
цијенијебилоусловадасвештосмо
желели и реализујемо – истакла је
ВераНовковић.

С. Џа ку ла

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.

Разговор у кабинету председника Општине Тихомира Стојаковића

Лоп те за ФК „Рад нич ки“
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Опре ма за
По ли циј ску ста ни цу

Председник Општине Инђија Влади
мирГакууторак,7.децембраначелнику
Полицијске станице у Инђији Младену
Добријевићууручиојеопремуувредно
сти око 1,6 милиона динара. Како је
истакао, опрема се састоји од пет ком
плетаалкометара,двакомплетазаоба
вљањеувиђајаиједанкомплетзатести
рање на присуство наркотика у органи
зму.
– Квалитетна опремљеност полиције

веома јеважназабезбедностсвихгра
ђана.Унаредниммесецимапредузеће
монеопходне кораке какобисмоизгра
дили новушалтер  салу у Полицијској
станици.Тонамјепланкојибитребало
дареализујемодомајаследећегодине

дабиграђаниизапосленилакшеибрже
обављали послове – истакао је Гак и
додао да локална самоуправа има
одличне односе са полицијском стани
цом.
Начелник Полиције у Инђији Младен

Добријевићзахвалиосепредседникуна
дониранојопреми,наводећидаћеопре
ма много значити за функционисање и
радполицијскихслужбеника.
КакосуистаклипредставнициОпшти

не Инђија на крају посете Полицијској
станици, средства за куповину опреме
обезбеђенасупрекоСавета забезбед
ност саобраћаја општине Инђија те ће
локална самоуправа и даље наставити
дапомажерадполиције. М.Ђ.

Владимир Гак уру чио опре му на чел ни ку ПС Ин ђи ја

ЈКП „КО МУ НА ЛАЦ“

На ста вље но
по шу мља ва ње
оп шти не

Радници Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“Инђијаиупретходнихнеко
ликоданабили суангажованинапосло
вимапошумљавањатериторијеопштине.
Од путних појасева до гробаља, улица и
зелених површина, до сада је засађено
3600садница.
Како је истакао Душан Лемаић, дирек

торЈКП„Комуналац“,усарадњисаИнсти
тутомзанизијскошумарствозасађенесу
липе, платани, храст лужњак, борови,
кестење,тујеикугластибагреми.
– Радили смо на пошумљавању свих

делованашеопштинеипланједанаста
вимосатим.Упретходнихнеколикодана,
радилисмонаформирањудрворедапла
тананапутузасеоскогробљеуЈарковци
ма, који ће иматифункцију ветрозаштит
ногзидаистакаојеЛемаић.
Онједодаодасууакцијипошумљава

њапосађененовесадницеуЛејама,али
иуосталимделовиманашеопштине.
– Имали смо недавно и ситуацију да

намјеуништено120садница,алисмоих
убрзозаменилиновим,рекаојеЛемаић.
Онјезакрајрекаодајепошумљавање

целеопштинеИнђијаједанодприоритета
и у наредних пет година план је да се
засади15хиљадановихсадница. М.Ђ.

Председник Општине Инђија Влади
мирГакупетак,10.децембрасастаосе
са представницима јапанске компаније
„ТојоТајерс”.Како јенаконсастанкаре
каомедијима,изградњапогонауИнђији
реализујесепредвиђеномдинамиком,а
билојеречииоутицајунаживотнусре
дину,очемуовајинвеститорпосебново
дирачуна.
–Насастанкусмо,конкретно,разгова

ралиоодређенимизменамаупројекту,
којесууобичајене,аодносесенасамиз
гледобјекта.Збогтогаморадасерадии
новапроценаутицајанаживотнусреди
ну.Вишепутасуграђанимоглидачујуу
медијима,алиувектребапоновити,дасу
испоштованесвезаконкскенормекојесе
односеназаштитуживотнесрединета
кода,нинајмањегштетногутицајанеће

битикадапочнесарадомовафабрика,
рекаојеГак.
ПредседникОпштинејенапоменуода

сесапредставницимајапанског„Тојота
јерса“састајеједноммесечнокакобиби
лиупознатисадинамикомрадова.
–Петнаестогдецембраћебититачно

годинуданакакојепочелаизградњапо
стројења у североисточној радној зони.
Радови се одвијају предвиђеном дина
микомипремапроценамаинвеститора,
нећебитивеликихкашњењадозавршет
карадоваипуштањафабрикеурадис
такаојеГак.
Подсетимо да је јапански инвеститор

најавио отварање 567 радних места у
првојфази, а до сада је запослено око
150лица.
–Кренулесуиобукерадникаи,надам

се,даћенајвећибројљудикојиживеу
нашој општини наћи запослење код ја
панског инвеститора рекао је председ
никОпштине,додавшидајенасастанку
са представницима „Тојо тајерса“ било
речииоприлагођавањуобразовнихпро
филапотребамаове компанијеуинђиј
скојТехничкојшколи„МихајлоПупин”.
– На евиденцији Националне службе

за запошљавање имамо доста лица са
занимањима која нису у складу са по
требамаинвеститораилисерадиоспе
цифичнимзанимањима.Мојапрепорука
једамладиињиховиродитељиповеду
рачуна о томе да се школују на оним
смеровиманаконкојихћемоћидасеза
послеса18или19година,одмахнакон
завршеткасредњешколеистакаојеГак.

М.Ђ.

ИЗ ГРАД њА ПО ГО НА ЈА ПАН СКОГ „ТО ЈО ТА ЈЕР СА“ 

Ра до ви иду по пла ну
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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.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Усво јен ре ба ланс бу џе та
На седници Скупштине

општине Инђија одржаној у
петак,10.децембраусвојен
је, између осталог, предлог
одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2021.
годину.Какојеистакаопред
седник Општине Владимир
Гак, у питању је последњи
ребаланс буџета у текућој
години, који је урађен због
усклађивања добијених
средстава од Покрајине и
пројекатакојисубилипред
виђениуовогодишњем,али
ће се ипак финансирати из
буџетанареднегодине.
Председник Општине

Инђија подсетио је да је
досадашњеизвршењебуџе
та преко две милијарде
динара,штојеза500мили
она динара више у односу
на исти период 2016. годи
не.
– Успели смо да вратимо

много наслеђених дугова,
алисмоидодатноконсоли

довали пореску политику.
Са друге стране, то није
резултат повећаних намета
већ већег броја изграђених
стамбених објеката и инве
ститора, који послују на
територији наше општине
објасниојеГакидодаодаје

упитањуозбиљнаразликау
приходима и извршењу
буџета.
Осим предлога одлуке о

ребалансу буџета, инђијски
одборници усвојили су   и
предлог одлуке о изради
Локалногпланауправљања

отпадом на територији
општине за период 2022 –
2031.године,одлукуоизме
ниодлукеокомуналнимтак
самаалисудонелииЛокал
ни антикорупцијски план
општине Инђија за период
2021–2024.године. М.Ђ.

Сед ни ца СО Ин ђи ја

КО РО НА  ВИ РУ С
Зна ча јан пад
бро ја за ра же них
Према подацима Дома

здравља „Др Милорад Мика
Павловић“ у току прве неде
ље децембра на територији
општинеИнђија забележен је
трендпадабројалицазараже
них корона  вирусом. Према
речимадокторкеДанијелеБе
љић, на састанкуСистема48
одржаномупетак, 10.децем
бра,активнасу142случаја.
–Поредзначајногсмањења

броја активних случајева, бе
лежимо и смањење броја пр

вихи контролних прегледа.У
току прве недеље децембра,
било је135првихпрегледаи
227 контролних. Процес вак
цинације се одвија без про
блема и у овом сегменту бе
лежимо пораст апликованих
првих доза за око 10 одсто,
докјесмањенбројдатихдру
гихитрећихдозаистаклаје
дрБељић.
Докторка Бељић такође је

додала и податак да је у ин
ђијскомДому здрављадо са

да нешто мање од
47.000 доза вакцина,
али и да се и даље
апелује на суграђа
недасевакцинишуу
циљу постизања ко
лективног имунитета.
Имунизацијасе,осим
на пункту у Инђији,
активноспроводииу
неколико насељених
места. Радно време
пункта за имуниза
цију у Инђији је од
8.00 до 16.00 часова
исуботомод8.00до
13.30.

М.Ђ.
Др Да ни је ла Бе љић

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА
Кли за ли ште
од 17. де цем бра
НајмлађиИнђинчанииове

зиме уживаће у чаролијама
наледу.Наиме,свечаноотва
рање клизалишта у центру
града (код сата) предвиђено
је17.децембра,сапочетком
у 18 часова. У току је поста
вљање клизалишта. Како је
истакао директор Установе
СпортскицентарИлијаТрбо
вић,приликомсвечаноготва
рања биће организована
великажурканаледу,узпра
тећесадржајеувидусветло
снихефекатаимузике.
– Клизалиштем желимо да

употпунимопразничнупонуду

замалишанеидаимулепша
моданетокомзимскомраспу
ста.Припремамоинекаизне
нађења на дан отварања, а
цену карте нисмо мењали.
Клизалиште ће и ове године
радитидо1.фебруара.Тако
ђе,каоисвакезимеорганизо
ваћемо школу клизања, која
ће бити доступна не само
дециизИнђије,већћедола
зити организовано и деца из
свихоколнихселаистакаоје
Трбовић и додао да ће сат
клизања коштати као и прет
ходних неколико година 100
динара. М.Ђ.

По ста вља ње кли за ли шта 
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСЛО БО ЂЕ њА И ДАН ОП ШТИ НЕ ШИД 

У сла ву сло бо де

Шести децембар је значајан датум
у историјиШида, који се сваке године
обележава бројним манифестацијама.
Седамдесет и седам година у слобо
дистановнициопштинеШиддочекали
сууусловима,које  јенаметнулапан
демија корона  вируса.И поред тога,
представници локалне самоуправе,
СУБНОРаиграђаниодалисупочаст
ослободиоцима полагањем венаца на
споменике и спомен обележја широм
општине.

Централна свечаност одржана је у
салиКултурнообразовногцентрасед
ницомСкупштинеопштине,којујеотво
риопредседникТихомирСтаменковић
и подсетио колико је важна култура
сећањаипотребадасенегујеослобо
дилачка традиција. Потом је приказан
краткифилморадулокалнесамоупра
веупротеклихгодинудана.
ПредседникОпштинеШидЗоранСе

меновић се осврнуо на историјат про
сторанакомесусесмењивалибројни

освајачи,алижељазаслободомјеувек
надјачала.Председникјеуручиоинај
веће општинско признање добитници
маза2021. годину.ИванМладеновић,
бициклиста хуманитарац, и др Зоран
Гаврићсуовогодишњидобитнициовог
престижногпризнања.
ЗоранСеменовићјеистакаопосебну

улогу здравствених радника у ковид 
системупришидскомДомуздрављате
сузахвалницедобили:дрДејанПопо
вић,дрНаташаКутларевић,дрМарија

Пред сед ник Оп шти не Шид Зо ран Се ме но вић се освр нуо на исто ри јат про сто ра на 
ко ме су се сме њи ва ли број ни осва ја чи, али же ља за сло бо дом је увек над ја ча ла. 
Пред сед ник је уру чио и нај ве ће оп штин ско при зна ње до бит ни ци ма за 2021. го ди ну. 
Иван Мла де но вић, би ци кли ста ху ма ни та рац, и др Зо ран Га врић су ово го ди шњи до
бит ни ци овог пре сти жног при зна ња

Зо ран Се ме но вић са до бит ни ци ма оп штин ског при зна ња

По ла га ње ве на ца
Наградскомгробљујеполагањем

венацаипарстосомзапалеборцеу
ДругомсветскомратуобележенДан
ослобођењаШида.Венцесунаспо
мен  обележје положили председ
никОпштинеШидЗоранСеменовић
ипредседникСОШидТихомирСта
менковић са сарадницима, као и
представници општинског и покра
јинскогСУБНОР–а,АмбасадеРуске
Федерације, удружења Српско 
рускогпријатељства,СПСаиСУБ
НОРаизБијељине.
Рециталом су почаст палим гра

ђанима шидске општине одали
песнициЂурицаЕделинскииСло

боданЦвитковић.
Након тога председник СО Шид

Тихомир Стаменковић положио је
венац на спомен  плочу на згради
КултурнообразовногцентрауШиду.
Председник општине Шид Зоран

СеменовићповодомДанаослобође
њаШидаугостиојеуКабинетупрвог
секретараАмбасадеРускеФедера
ције у Србији Игора Киселева и
председникаСУБНОРаВојводине
ЈовуБарошевића,којијеуимеСаве
за бораца уручио председнику
Семеновићу признање за допринос
изазалагањеурадупоменутеорга
низације.
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ГршићДобрић, др Даринка Балаж, др
СањаВлаисављевић,дрЂорђеЈоцић,
дрДанијелаДедић,дрДраганКрстић,
др Драгана Валент, др Иван Гајић, др
Татјана Хован, др Биљана Гачић, др
Маја Шапоња Скленар, др Милијана
Шошкић,дрАницаАнтић,медицинске
сестре и техничари Биљана Ђукић,
Биљана Пађен, Слађана Ковачевић,
Сузана Брзак, Тамара Фрањо, Јелена
Симанић,МирославаШафарик,Слађа
наСороћко,ТатјанаЂурић,ЈеленаВу
чић,СањаПешти,ИванаЈуришић,Ана
Славујевић,СпоменкаВулета,Татјана
ЛазићиСузанаТомек терендген тех
ничариАнтеМилина,ГоранаМијатовић
иПетарНиколић.Поредњихзахвални
цесудобилииНаташаКолар,руково
дилац певачке групе СКУД „Једнота“
Шид,ДушанкаПестелек, председница
Друштвазапомоћменталнонедовољ
но развијеним особама општинеШид,
Удружење „Сремска свињокоља и ко
басицијада“ Шид, Веселин Вучковић,
песник и  Кајакашки клуб „Филип Ви

шњић“изВишњићева.
У образложењу за овогодишње до

битникесекажедаједрЗоранГаврић,
анестезиологиреуматолог,добиопри
знање због пожртвованости и преда
ности, коју је показао у раду са свим
пацијентима,тезбогсвојенарочитена
клоњеностиидоступностипацијентима
изШида,поготовоупоследњедве го
дине, од када ради у ковид  систему
ОпштеболницеуСремскојМитровици.
За Ивана Младеновића Шиђани

одавнознајуипратесвакоњеговопу
товањебицикломипешкетејенаове
начинестизаоидоРусије,Кинескогзи
да,ипешкедоЈерусалима, задецуи
породице,чијаседецалечеодрака,а
помаже  иУдружење „Увек садецом“.
У уметничком програму учествовали
суАкадемскихор„CollegiumMusicum“
изБеограда,хор „Хоршидеја“ те глум
ци Аматерског позоришта „Бранислав
Нушић” и ученици шидских основних
школа„БранкоРадичевић”и „Сремски
фронт”. Д. По пов 

Зо ран Се ме но вић

МИ НИ СТАР БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ ИС ПУ НИО ОБЕ ЋА њА

Ре ко струк ци ја пу та Шид  Ва ши ца
Током посете Вашици, крајем

октобра,министарБраниславНеди
мовићсастаосесамештанимаовог
селаиуразговорусањима,између
осталог, обећао је средстава за
реконструкцијупутаизмеђуВашице
иШида.Обећанојеиспунио.
Министарство пољопривреде,

водопривредеишумарстваодобри
ло је Општини Шид средства за
реконструкцијупутаизмеђуВашице
иШида. Радови на годинама запу
штаном путу почеће почетком сле
дећегодине,апоњиховомзавршет
ку грађани Вашице добиће безбе
дан и сигуран путни правац према
Шиду.

Бранислав Недимовић је 26. октобра био у Вашици и обећао реконструкцију пута
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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.

МУ ЗЕЈ НА ИВ НЕ УМЕТ НО СТИ  „ИЛИ ЈА НУМ”

Пр вих пе де сет го ди на
За Музеј наивне уметности „Илија

нум” ова година је изузетно значајна.
Обележенојепедесетгодинарадаове
установе културе, којом се Шиђани
поносе. Поред тога, организовали су
бројнеманифестацијекојесуоставиле
трагусферикултуре.ЉубинкаПантић,
директорка Музеја наивне уметности
„Илијанум”,означајуовогјубилејакаже
да је ова година за ту установу била
свечарска, а уједно је организовано и
великибројизложби.
Музејнаивнеуметности „Илијанум”

јеовегодинебиослављеник,обележа
валисмопедесетгодинарада.Музејје
основан 1971. године, после поклона
који је Башичевић уручио општини, а
Скупштина општине је донела одлуку
дасеоснујемузеј.Пореднашихстал
нихпоставкииредовнихпослова,акоји
нисутаковидљивијавности,умајусмо
организовали прво дружење са свим
нашим пријатељима и сарадницима,
јерје31.мајдатумкадаједонетапрва
одлукаооснивањумузеја.Томприли
комсмоуручилизахвалницесвимакоји
су у тих педесет година на било који
начиндопринелирадумузеја.Уручили
смозахвалницуиоснивачукојинассве
време финансира. То је била једна
лепаприликадасесвивидимоиево
цирамо неке успомене на оно шта се
дешавало у тих педесет година, каже
ЉубинкаПантић.
Отомештабибила крунаобележа

вања овог јубилеја, по речима дирек
торкетоје3.децембар,кадајепромо
висана монографија о првих педесет
годинарадаМузеја.
–Аутормонографије је виши кустос

Радован Сремац, који је ту обухватио
све оно што треба да садржи једна
таквапубликација  и тоодисторијата,
фонда,делатности,оисторијатуобјек
тау комсеналазимодозапослениху
Музеју,нагласилајеЉубинкаПантић.
Овеустановенебибилобезвелико

душног поклона Илије Башичевића
Босиља,којијеопштиниШиддаровао.
Он је изразио жељу да његов поклон
допринесе развоју културе уШиду, да
градбудепрепознатљивполепимства
рима.Упропратномписму даровном
уговору, Босиљ је нагласио да је на
његаутицаогестПерсидеШумановић,
која језавешталаделасвогсинаСаве
граду.
– Музеј се труди да буде део шире

друштвенезаједницеинатајначишто
сенебавистрогомузеолошкомделат
ношћу, него отварамо врата и неким
другимманифестацијамаидешавањи
ма.Тосуприликекаданашисуграђани
радодолазекоднас.Имамојакодобру
сарадњусаУдружењемграђана„Еуфо
нија”, чији чланови су наставници
Музичкешколе„ФилипВишњић”икоји
организују један музичко  едукативни
фестивалвећнеколико година,аими

учествујемоутомфестивалутакошто
дајемосвојпросторзаконцертеипре
давања која то удружење приређује.
Тако смо имали концерте џез  трија
ВладеМаричића,ималисмопромоције
књига неких професора са Факултета
драмских уметности из Новог Сада,
било је књижевних вечери, концерти
класичне музике у нашем дворишту
које смо средили за такве намене,
набрајаЉубинкаПантић.
Музеј остварује и добру сарадњу са

школама, вртићима са којима се орга
низујурадионице,апосебнасарадњаје
саОсновномшколом„ЈованЈовановић
Змај”,којупохађајудецасасметњамау
развојуисакојимадугинизгодинаобе
лежавају 18. мај, Међународни дан
музеја. Пред новогодишње празнике,
китисејелкауМузеју,адецаизузетно
реагујунаБосиљевеслике,његовколо
рит.Овдедолазеидецапредшколског
узраста,основнеисредњешколе.Број
ни су и туристи који посећују „Илија
нум”.
–Последњих13,14година,захваљу

јући средствимаПокрајинског секрета

ријатазакултуру,добијенимпоконкур
сурадимозаштиту,односно,конзерва
цијуИлијинихдела.Овегодинеједесет
слика у покрајинском Заводу било на
третману,аостајејејошједанмалидео
Илијинихсликакојенисуималаопрему.
Садаћетаделадобитисвојуопремуи
битипостављенауизложбеномпросто
ру.Досадајепреко90сликасређено,
објашњаваЉубинкаПантић.
Ове године је поред монографије о

првихпедесетгодинарада„Илијанума”
,издатаиједнапубликацијазанајмла
ђе посетиоце, желећи да и од  њих
створе конзументе културе. То је за
децеодосам годинапанавише.Ради
се о публикацији Краљеви, краљице,
јунаци и виле на Илијиним сликама“.
Долазећи у „Илијанум“,школарци баш
нисупоказализавиднознањекадајеу
питањупреткосовски, косовскициклус,
који јеИлијаобрађивао.Утупублика
цију су стављени и стихови из епске
народнепоезијегдесеговориоМарку
Краљевићу, Милошу Обилићу, вили
РавијојликојисунаИлијинимсликама.

Д. По пов

Љу бин ка Пан тић

„Или ја нум” је ове го ди не био сла вље ник, обе ле жа ва
ли смо пе де сет го ди на ра да. Му зеј је осно ван 1971. го ди
не, по сле по кло на ко ји је Ба ши че вић уру чио оп шти ни, а 
Скуп шти на оп шти не је до не ла од лу ку да се осну је му зеј, 
ка же Љу бин ка Пан тић
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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.

Општина Беочин je у оквиру поступка
доношења одлуке о буџету увела демо
кратскупраксупартиципативногпланира
ња буџета. Партиципативно буџетирање
је процес доношења одлука о трошењу
новца прикупљеног кроз порезе и друге
јавнеприходеуциљупобољшањаквали
тетаживотауједнојзаједницииускладу
саконсензусомотомекојепројектеипри
оритете треба финансирати. До 25.
новембраграђанисунасајту:https://bud
zet.beocin.rs/предлагалипројектеизвише
дефинисаних области. Предложен је 21
пројекатокојимасесеграђаниизјашња
вали до 30. новембра. Највише гласова
32,16 одсто добио је пројекат изградње
дечјегигралиштау„Новоградњи“уБеочи
ну.ЗареконструкцијукроваОсновнешко
ле„ЈованГрчићМиленко“уБеочинугла
сало је 21,18 одсто, а за вртић по мери
деце 11,76 одсто грађана који су узели
учешћеугласању.
Средствазапредлогсанајећимбројем

гласова, а то је изградња дечјег играли
шта, биће обезбеђена у буџету за 2022.
годину.

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО
БУ ЏЕ ТИ РА њЕ
Гра ди ће се
деч је
игра ли ште

ЕКО ЛО ШКА АКЦИ ЈА

Поде ље но сто сад ни ца 
белог јасе на

Упонедељак13.децембрауБеочинујеподељено100садницабелогјасенаса
циљемдасеиграђаниукључеурешавањепроблемазагађењаваздуха.Подела
бесплатнихсадницајеспроведенаусклопуакције„Посадисвојхлад“,ауоргани
зацији„Зеленогразвојногцентра“.
Сађење новог дрвећа је сигуран начин да се у будућности обезбеди чистија

животнасрединазагенерацијекоједолазе.
С. Ћ. 

Фото: Исмет Аде мов ски

ПРВИ СНЕГ У БЕО ЧИ НУ

Сви путе ви очи шће ни
Снег који је током викен да 

обил но падао на тери то ри ји 
гото во целе Срби је, није изне

на дио кому нал не слу жбе у 
Бео чи ну. Пре ма речи ма дирек

то р ке ЈКП „Бео чин“ Горданe 
Ракић у ноћи изме ђу неде ље 

и поне дељ ка зим ска слу жба је 
има ла пуне руке посла. Раш

чи шће ни су сви глав ни пут ни 
прав ци, а у поне де љак су се 

чисти ле ули це и путе ви дру гог 
при о ри те та.

– У поне де љак у току дана су 
успо ста вље не и редов не ауто
бу ске лини је град ског пре во за. 
Има мо довољ но соли и ризле. 

Ули це и путе ви у општи ни Бео
чин су чисти и за сада нема 
про бле ма када је у пита њу 

одви ја ње сао бра ћа ја, рекла је 
Гор да на Ракић.

С. Ћ.
Фото: Исмет Аде мов ски



22 15. DECEMBAR 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Од По кра ји не 3,5 ми ли о на за
укла ња ње де по ни је на ва ша ри шту
УНовомСадусу7.децем

бра уручени уговори о фи
нансирањуисуфинансирању
пројекатаизобластизаштите
животне средине. Представ
ницима 12 локалних самоу
права из Аутономне Покра
јине Војводине уговоре је
уручиов.д.помоћникапокра
јинскогсекретараНемањаЕр
цег,адодељенабесповратна
средства су намењена фи
нансирањуисуфинансирању
израде пројектно  техничке
документације и реализаци
ји пројектних активности на
решавању проблема неаде
кватног одлагања отпада –
санацији и рекултивацији ди
вљих депонија и санацији и
рекултивацији деградираних
површина на територији АП
Војводине.
У име Општине Пећинци,

уговор је потписао председ
никОпштинеСинишаЂокић,
којијеизјавиодаћедодеље
на средства у износу од 3,5
милиона динара, бити иско
ришћеназапројекатуклања
ња дивље депоније у непо
среднојблизинивашариштау
Пећинцима.
– Ова депонија већ годи

нама представља ругло, али
ипотенцијалниизворзагађе
ња у Пећинцима и због тога
нам је значајна подршка коју
смо данас добили од Покра
јинског секретаријата. Након

уклањања депоније, у плану
је ограђивање простора на
којем се одржава пећиначки
вашар,какобисмопредупре
дили поновно формирање
дивље депоније на овомме
сту,анедостајућасредстваза
завршетаковогпројектаобез
бедићеОпштинаПећинци из
буџетских средстава – рекао
јеЂокић.
Он је истакао да је пећи

начка локална самоуправа
интензивирала активности
на уклањању дивљих депо
нија.
– Сопственим средствима

смо уклонили велику дивљу
депонију у Шимановцима, а
уклањање дивље депоније
у Обрежу су суфинансирали
Министарство заштите жи
вотне средине и Општина
Пећинци. Јавно комунално
предузеће „Сава“ у оквиру
својих редовних активности
већ годинама ради на сана
цијидивљихдепонијаусвим
насељима наше општине.
Заједничкициљнамједаса
чувамо животну средину, ка
ко би нам деца одрастала у
здравом окружењу – изјавио
јепредседникЂокићидодао

дасунајвећапрепрекаубор
би против дивљих депонија
неодговорнипојединциипри
вредници који поново непро
писно одлажу отпад на тек
саниранимповршинама.
ПоредПећинаца,потписни

циуговорасуградовиЗрења
нин,КикиндаиСомбор,каои
општине Нова Црња, Жити
ште, Србобран, Опово, Жа
баљ,НовиБечеј,ШидиСен
та,аукупанизносдодељених
буџетских средстава за фи
нансирањеисуфинансирање
пројекатаизноси46милиона
динара.

Немања Ерцег и Синиша Ђокић

ОЗЕ ЛЕ њА ВА њЕ У СИ БА ЧУ И ПР ХО ВУ

Оа за зе ле ни ла око деч јег игра ли шта
Савети месних заједница Прхово и

Сибачреализовалисуакцијеозелењава
ња својих насеља садницама, које је
обезбедилаОпштинаПећинци.УПрхову
је засађено преко 30 садница дрвећа,
највише платана и брестова, који су
посађени у дворишту Дома културе и
вртића,испредосновнешколеиушкол
скомдворишту,каоииспредправослав
ногхрамаикапеле.
–УПрховусевећпетугодинузаредом

реализују акције озелењавања јавних
површина,азатовремејезасађенопре
ко60садницадрвећа,којећеубудућно
стибитииукрасиплућанашегнасеља
–рекаојепредседникСаветаМЗПрхово
ИванКоњевић.
УСибачујезасађено16садницајаво

ра, каталпе и брезе, а све саднице су
посађененановомдечјемигралиштуиза
споменика палим борцима и жртвама
фашизмауДругомсветскомрату.
–Уакцијисунамсепридружилииуче

ницидваразредасибачкеосновнешко
ле, а поред садница дрвећа, засадили
смоиновоукраснобиљеу20жардиње
ра у центру насеља и на споменику
палимборцима.Заученике јетобилаи

добралекцијаозначајуочувањаживотне
средине,ановодрвећеће,кадапорасте
битиоазазеленилаокодечјегигралишта
– нагласио је председникСавета месне
заједницеСибачЂорђеСмиљанић.

Нове саднице у Сибачу
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УПалати„Србија“,уорганизацијиМла
дихистраживачаСрбије,aусарадњиса
Министарством омладине и спорта Ре
публике Србије, 6. децембра је одржана
свечаност поводом Међународног дана
волонтера, на којој су уручене награде
организацијама и појединцима за допри
носволонтирањуинајбољеволонтерске
кампове и пројекте у 2021. години, међу
којимаиУдружењу„Зеленипоглед”изКу
пинова.
Председнику купинског удружења Пе

рициОдобашићупризнањејеуручилапо
моћница министра за спорт и омладину
СнежанаЖугић,аОдобашићјетомприли
ком нагласио да Међународни волонтер
скиеколошкикамп„Обедскабара”већ23
годинеокупљамладеволонтереизцелог
светаинашеземље,каоидасусевише
деценијскитрудиволонтеризампреко300
учесникаконачноисплатили.

– Током реализације самих кампова
очистили смо велику површину влажних
ливадакојесупосталаповољнаместаза
мрест риба, репродукцију водоземаца и
гмизаваца,каоизаопстанакбројнихврста
зељастихбиљака,алииизузетнахранид
бенабазабарскихптица.Сдругестране,
повећано је интересовање мештана Ку
пинова и Обрежа за очување „Обедске
баре“, која је захваљујући волонтерима
из иностранства постала препознатљива
широмсвета.Мождајошбитнијирезултат
једајеуспостављенасталналинијакому
никације између локалне заједнице, пре
свега Општине Пећинци и МЗ Купиново,
ЈП „Војводинашуме“ као управљача, По
крајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине и Покрајинског
завода за заштиту природе и невладиног
секторам–истакао јеОдобашић, и додао
да јеволонтеризамупећиначкојопштини
годинама уназаддонеобројнебенефите,
како локалној заједници тако ишире, јер
поредеколошкогкампа,Зеленипогледор
ганизујеимеђународниволонтерскиархе
олошкикамп.
Он је на свечаности у краткој видео 

презентацијипредставиорезултатесамих

кампова,ијошједномнагласиодабибез
помоћи Младих истраживача Србије као
волонтерског сервиса, пећиначке локал
несамоуправе,Министарстваомладинеи
спорта,каоиТуристичкеорганизацијеоп
штинеПећинциреализацијаовихкампова
биланемогућа,тедаованаградаприпада
какосвимволонтерима,такоисвимакоји
сунабилокојиначинподржалиорганиза
цијуеколошкихкампова.
Извршна директорка Младих истражи

вачаСрбијеистаклаједасуволонтерива
жнакарикаунашемдруштвуизахвалила
сесвиманаодзивуиукључивањуусаме
акцијеикампове.
–Крозволонтирањесеучисолидарност,

емпатија,самосталност,инцијатива,креа
тивностурешавањупроблема,тимскирад
иразумевањеразличитости.Данасобеле
жавамоМеђународни дан волонтера под
слоганом Уједињених нација – „Волонти

рајтесадазанашузаједничкубудућност“.
Утренуткукадсепланетасуочавасапан
демијом корона  3вируса и климатским
променама,вишенегоикадјепотребнода
преузмемоодговорностсадазаодрживију,
равноправнијуиинклузивнијубудућност–
имањетоплупланету–реклајеПетровић.
ДржавнисекретаруМинистарствуомла

дине и спорта Републике Србије Милан
Савићистакаоједајевишеод2.300мла
дихукљученоуактивностикроз137„Шта
нам тешко“ волонтерских пројеката у 23
округауСрбији,30волонтерскихкампова
и30волонтерскихакција.
– Наш циљ је да едукујемо, подржимо

и оснажимомладеда се укључе уживот
својезаједнице.Свеснисмозначајаволо
тирања,несамозаразвојлокалнесреди
не, већ и лични и професионални развој
младихљуди.ЧеститамвамМеђународни
данволонтераижелимдаваспозовемда
наставимозаједнодаунапређујеможиво
тесвојихсуграђанаизаједницаказаоје
Савић.
Занајбољеволонтерскекамповеу2021.

години, проглашени су, поред кампа на
Обедскојбари, јошикамповинаГолијии
уВаљевскојКаменици.

СВЕТ СКИ ДАН ВО ЛОН ТЕ РА У ПА ЛА ТИ „СР БИ ЈА“

„Зе ле ни по глед“
нај бо љи еко ло шки камп

Награда за „Зелени поглед“

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.

ОП ШТИ НИ ПЕ ЋИН ЦИ
ДО ДЕ ЉЕ НО 1,8 МИ ЛИ О НА ЗА 
ТУ РИ СТИЧ КУ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ

Уна пре ђе ње
се о ског ту ри зма
УНовомСадусу9.децембрауруче

ниуговориододелисредставазауна
пређењеиразвојруралнеинфраструк
туре представницима 12 локалних
самоуправа из АП Војводине, међу
којима и општини Пећинци. Уговоре
вредне 16 милиона динара је уручио
покрајинскисекретарзапољопривреду,
водопривреду и шумарство Чедомир
Божић.Онјеказаодајезаовунамену
опредељено 28 милиона динара, али
данисусвасредствапотрошена.
–Заследећугодинупланиранјеисти

буџет за унапређење руралне инфра
структуре,алиизасмештајнекапаци
тетерекаојеБожићипозваолокалне
самоуправе да искористе ову могућ
ност за унапређење туристичких капа
цитетаусвојимсрединама.
ОнједодаодаћеПокрајинскисекре

таријатзапољопривредунаставитида
пружа подршку пољопривредним
газдинствимадапроширесвојуделат
ност на област туризма. Општини
Пећинци је додељено 1,8 милиона
динара, а у име пећиначке локалне
самоуправеуговорјепотписаозаменик
председникаопштинеЗоранВојкић.
– Додељена средства ће бити иско

ришћена за реализацију прве фазе
пројекта постављања туристичке сиг
нализације унашојопштини.Тимпро
јектомћебитиобухваћенаипољопри
вредна газдинства којасебавепрода
јом својих производа са кућног прага.
Нова сигнализација ће допринети
бољој промоцији наших туристичких
локалитетаигаздинаставакојасебаве
продајом са кућног прага – изјавио је
Војкић.
Какојејошистакнуто,ресорнисекре

таријат се континуирано бави бренди
рањемпољопривреднихгаздинстава,у
погледупродајесакућногпрага.Увези
с тим, до сада је покренута кампања
промоције сирева произведених у АП
Војводини,анамера једасеонапро
шириинадругепољопривреденепро
изводе.
На конкурсу Секретаријата, новац је

додељензаизрадуилиажурирањепро
јектно  техничке документације важне
за унапређење туристичке понуде
локалне самоуправе и продају пољо
привредних производа. Подржана је и
израда пројекта туристичке сигнализа
ције и сигнализације пољопривредних
газдинставакојасебавепродајомпро
извода са кућног прага, а општине су
добиле средства за постављање нове
илиобновљенесигнализације.
ПоредПећинаца,овегодинеподржа

нисупројекти градоваКикинда,Субо
тица и Зрењанин, као и општина
Жабаљ, Опово, Кањижа, Алибунар,
Темерин,Тител,ИригиСтараПазова.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Рада Жугић поново на челу 
Центра за социјални рад
На 15. седници старопазо

вачког локалног парламента
одржаној у петак, 10. децем
брабилојеприсутно42од53
одборника, а председница
Скупштине Наташа Мићић је
напочеткуобавестилаотоме
да јеодборничкагрупаАлек
сандарВучић–Занашудецу
предалаобавештењеоизме
намаусаставу:уместоДуша
на Kрндије, Јелене Иванче
вићиГоранаЈакшићакојису
поднелиоставку,новиодбор
нициовегрупесуЛазоГрабо
вица, Александар Тукелић и
ЗоранАшћерић.
Већиномгласовајеусвојен

предлог одлуке о доношењу
изменаидопунаПланагене
ралне регулације насеља
Белегиш, а на нови четворо
годишњимандатнафункцију
директораЦентразасоцијал
ни рад поново је именована
Рада Жугић, дипломирани
економистаизНовихБанова
ца.  Размотрен је и усвојен
извештај о раду Општинског
правобранилаштва за 2020.
годину као и информације
Одељењазапољопривредуо

извршеним јесењим радови
маупољопривреди,ајесења
сетвајеобављенајена7550
хектараземљишта.
Именован је и нови члан

Школског одбора Основне
школе „Никола Тесла“ у
Новим Бановцима,  пред
ставник из редова локалне
самоуправе.  Допуном днев

ног реда, предодборницама
сусенашлиипредлогодлу
ке о допуни одлуке о доде
љивању искључивог права
обављања делатности пру
жањауслуганакојесеЗакон
о јавним набавкама не при
мењује и измене и допуне
СтатутаНароднебиблиотеке
„ДоситејОбрадовић“, који су

добилизеленосветло.
 Одборничка питања су се

односила на надокнаду тро
шкова пољопривредницима
задизелгоривокоришћеноу
сврхуравнањаатарскихпуте
ваинадугогодишњипроблем
урушавања колектора у јед
номделуатара.

З.K.

НОВА ПАЗОВА

Бра ти мље ње оп шти на
Ста ра Па зо ва и Ми лић
Упетак,10.децембрауНовојПазовиу

ХрамуСветеПеткеодржанјесвечаничин
братимљења између општине Стара
Пазова и општинеМилићи из Републике
Српске.ДајеДринарекакојаспаја,ане
раздваја,доказујеуправочинбратимље
на између ове две општине. Потписива
њемповељеобратимљењу,којејесвеча

нообављеноупортиХрамаСветеПетке
уНовојПазови,оведвеопштинеобавезу
јуседаћенаставитидараденадаљем
развијањупријатељскиходноса.
–Великибројграђана,којиданасживи

натериторијиопштинеСтараПазова,кон
кретнобашуНовојПазови,дошаојеупра
во из Милића. Ово братимљење је на

обострани интерес свих грађана, и оних
којиживеуМилићимаиуПазови,ижели
мо тај однос да подигнемо на још виши
ниво, нагласио је председник општине
СтараПазоваЂорђеРадиновић.
Братимљењеисарадњауспостављени

сууциљунепосредногдугорочногповези
вања,проширењаиунапређењасарадње
уобластипривредеиекономскогразвоја,
пољопривреде, културе, просвете, спор
та,локалнесамоуправеидругимобласти
маодзаједничкогинтереса.
–Ово јетекпрвикорак,анамасесад

отварамогућностдатусарадњуразвија
моидаповезујемонашеопштине,рекао
је приликомпотписивањаповељеобра
тимљењу начелник Општине Милићи
МаркоСавић.
Председник Општине Стара Пазова

ЂорђеРадиновићистакаојеважностова
квихчиноваидодаодајеупланупотпи
сивањебратимљењасаОпштиномЗубин
Поток.Иницијаторибратимљењаовадва
места надају се да ће овакви, како кажу
братски сусрети, постати традиција, коју
ћепресвихмладинеговати. Д. Г.

Сед ни ца СО Ста ра Па зо ва

Потписивање повеље о братимљењу
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ОП ШТИ НА СТА РА ПА ЗО ВА

Ау то – се ди шта
за 36 бе ба

ПредседникОпштинеСтараПазоваје
учетвртак,9.децембрауручиобесплат
на ауто  седишта родитељима деце
рођенеумајуовегодинесапребивали
штем на територији општине Стара
Пазова.  У претходном периоду већ је
било оваквих акција, а са овомдобром
праксомћесенаставитиуциљуунапре
ђењабезбедностисаобраћајанапутеви
манаподручјуовеопштине
Дасебебевозесигурноидабудубез

беднеусаобраћају–тојеједанодприо
ритетаОпштинеСтараПазоваиСавета
за безбедност саобраћаја  због чега је
покренута акција додела бесплатних
аутоседишта.Удецембрујеподељено
укупно36аутоседиштазабеберођенеу
мајуовегодине,амогудасекористеза
превоздецеоддеветдотридесетишест
килограма.При преузимању, родитељи,
али и баке и деке изразиле су захвал
ност, јер посебно за прворођено дете у
породицијеовајвидпомоћивеомазна
чајан.
Ове године је подељено укупно 180

аутоседишта, рекао је председник
Општине Стара ПазоваЂорђе Радино
вић,наглашавајућидајеупитањуакција
у сарадњи са Саветом за безбедност
саобраћаја,тедаћеОпштинаиунаред
номпериодуобезбедитиаутоседишта
засвуноворођенудецу.
–Kористимосредствакојасенаплаћу

јуодказнизабезбедностусаобраћајуи
мислимдајеовоправанамена,истакао
јеприликомдоделеЂорђеРадиновић.
Родитељисуузседиштедобилиипри

ручник „Пажљивковаправилаосаобра
ћају“путемапликацијекојаим једоста
вљенапутеммобилногтелефонаиупу
ствоопостављањуседишта. З. K.

СТА РА ПА ЗО ВА

Обу ка у
стар тап цен тру 
Иновациони Стартап центар у Старој

Пазови има два савремена плотера
штампача.Усреду,8.децембрајејав
ностиуоквирукраћеобукепрезентован
рад ових вредних уређаја. Иновациона
обука у оквиру пројектних активности
Иновационог стартап центра Стара
Пазова,којијеодобренодМинистарства
кабинета  за иновације  и технолошки

развој, а спроводе га заједно Општина
Стара Пазова и Регионална развојна
агенцијаСрем,билајепосвећенарадуи
употребисавременихплотера.Циљова
квихобукаједасејавностподстакнена
тему иновативности како би развила
својепроизводеилиуслуге.
– Овом приликом смо са одређеним

бројемученикасредњеТехничкешколе
уСтаројПазови,којисуизразилижељу
да видепрезентацију дошлида се уче
нициупознајуивидекакобитоевенту
алноизгледалосутракадаонипочнуда
раде.Овапрезентацијазасигурноћеим
значитиубудућемпослу,рекаојеМихај
ло Тодоровић, професор практичне
наставеиграфичкегрупепредмета.
Радиупотребаштампањанаплотеру

значајнајезаграђевинске,урбанистич
ке,општинскепројекте.

–Овдесмоанимиралитрициљнегру
пе.Првациљна групасустанариСтар
тапцентра,другасузапослениуопштин
скојуправиатрећагрупајесамајавност,
односно, овом приликом ученици завр
шне године – графичари, истакла је
ТањаМијајловићизРегионалнеразвојне
агенцијеСрем.
Нареднаобуканатему3Дштампачаи

роботике биће реализована ускоро, а
заитересовани полазници се могу
информисати путем сајта Иновационог
стартапцентраилиРегионалнеразвојне
агенцијеСрем. Д. Г. 

ГА ЛЕ РИ ЈА „МИ РА БРТ КА“

Из ло жба ака дем ских 
умет ни ка

Kакобиуметнициакадемскогобразо

вања из саме Старе Пазове приказали
својрадинаправилипресекустварала
штву,2017.годинесупокренулипројекат
бијеналнеизложбе.Овогодишњуугале
рији „Мира Бртка“ Центра за културу
СтараПазоваотвориојеједанодини
цијатораовогпројектаМаријанKаравла,
академскисликаристручнисарадникза

ликовнукултуруустаропазовачкомЦен
трузакултуру,закогасуовеипретходна
годинабилевеомауспешне.
Натрећојбијеналнојизложбистаропа

зовачких академских уметника са 17
радова представља се девет уметника
свихгенерација,међукојимасуидуго
годишњипедагози.Свисеслажууоцени
да је ово добар пројекат, који многима
даје додатну мотивацију за стварала
штвом и истраживање ликовне уметно
сти.Изложбадоносиприказуметничких
дела насталих у последње две године,
која ће Галерији  бити изложена до 10.
јануараследећегодине.

KУД БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ

Се дам де це ни ја 
по сто ја ња
Давне1951.годинеуНовимБановци

ма издрамскесекцијенастала јефол
клорна која и дан данас поносно носи
име једног од највећих песника српске
књижевности Бранка Радичевића. Чла
нови Kултурно  уметничког друштва
предпрепуномсаломДомакултурепро
славилисуседамдеценијаигре,песмеи
дружења. На свечаном концерту насту
плило јеоко100члановаовогкултурно
 уметничког друштва у оквиру четири
фолклорне секције, од најмлађих до
првогизвођачкогансамбла.
Преддомаћомпубликомнисунаступа

ли скоро две године те су са посебном
енергијом донели игре из Ниша, Црне
Траве,БелеПаланке,Kрајишта,Пчиње,
а посебну драж јубиларном концерту
дало је етно  певање Дијане и Дарије
ДрагосављевићиВиолетеВеселиновић.

Д. Г. 

ПОЉОПРИВРЕДА

Бес по врат на
сред ства
ОпштинаСтараПазова је ове године

за подршку пољопривреди из буџета
издвојила седам милиона динара. По
конкурсу за доделу бесповратних сред
става за инвестицију у сектору млека,
меса, воћа, поврћа, цвећа, и осталих
усева је опредељено је 6,3 милиона
динара, а за сектор пчеларства 700
хиљада динара.  По оба конкурса одо
брено је 89 захтева и добитници сред
ствасуупонедељак,6.децембрапотпи
салиуговоре.
Пољопривреднипроизвођачисунајви

ше конкурисали за набавку прикључне
механизацијеипримарнудопунскуобра
ду земљишта, док пчелари користе ове
субвенције за набавку кошница и опре
ме.Циљконкурсајемодернизацијапро
изводњеи јачањепроизводнеконкурет
ности кроз повећање продуктивности
газдинства, смањење производних тро
шкова,одрживогуправљањаресурсима
и прилагођавања захтевима домаћег и
страногтржишта,алииподршкамлади
ма. З. К.

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.



26 15. DECEMBAR 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

ПА РА СТОС ДР ЛА ЗА РУ РА ШО ВИ ЋУ НЕ КА ДА ШњЕМ
МИ ТРО ВАЧ КОМ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КУ

Чо век са ви зи јом

У Сремској Митровици је нa Право
славномгробљуучетвртак,9.децембра
служен парастос др Лазару Рашовићу,
председникумитровачкеопштине,којије
1937.годинепокренуоградњукејанаСа
виимногедругепројекте.ПетарСамар
џић, заменик градоначелнице, подсетио
јенањеговдоприносразвојуграда.
–Једанодонихкоји јенемерљивоза

служан за Митровицу какву данас има
мо,свакако једрЛазарРашовић,који је
љубавпрема градунаСавиисказао, не
самокаоњенпрвичовек,негоикаопре
даниадвокат,етичар,правник,писац,као
борацзанационалноправонарода,који
је 1918. године Митровици донео веко
вима очекивану слободу. Доктор Лазар
Рашовић,првичовекградапостаје1936.
годинеивећистегодинепокрећеиници
јативузапроменуназиваулица,некеод
њихиданданасносеназивекојесудо
билепревишеодосамдеценија,каоЗмај
Јовина, Светог Саве, Масарикова, Ђу

реЈакшића,БранкаРадичевићаимноге
друге.Оннијесамомењаоназивенаших
улица,већјерадиоинањиховомуређе
њу,заслужанјезаукорићењеканала„Чи
кас“,заизградњусавскогнасипа,односно
бетонскогкеја.Тамитровачкаобалоутвр
да јенаконизградњедоживеланизпро
мена.Последњепроменесу2014.године
наконвеликихпоплаваса којимасмосе
борили, када је обала добила и панеле
за одбрану од поплава, који би требали
да коначно ставе тачку на проблеме ко
јихјебиосвестанидрЛазарРашовићјош
1937.године.Историја,некако,каодага
јенеправеднозаборавилаизапоставила,
али данашње руководство Града Срем
скаМитровица, негујући културу сећања
премаљудима,којисуоставилитрагуна
шемграду,желидатунеправдуисправи.
Овимпоменомипарастосомчинимопрви
коракуоживљавањуликаиделадоктора
ЛазараРашовића,рекаојеСамарџић.

Б. Т.

АНИП „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ 

Годишњи концерт
„Ајд’ у коло, свирац свира” назив је

концертакојијеАнсамблнароднихигара
ипесама „БранкоРадичевић”одржаоу
великојдвораниКултурногцентра„Бра
на Црнчевић” 12. децембра и то у два
термина.Одржанасудваконцертазбог
епидемијскеситуације,јерјебројгледа
лацаограничен,аувекзаовајтрадици
онални годишњи концерт влада велико
интересовањеРумљана.
Упрвомтерминуод17часова пред

ставиле су се све дечје групе школе
фолклора и извођачки састав, док  на
другом концерту нису наступили само
најмлађичланови.
Савприхододпродатихкаратаћесе

искористити за обнову и одражавање
фундусанароднихношњи.

ССШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ 

По сна трпеза
УСредњојстручнојшколи„БранкоРа

дичевић“уРуми,настављајутрадицију
организовањаДанапоснехранекојисе
увек реализује током божићњег поста.
Припремупоснехранеорганизујузајед
ноученициињиховинаставниципрак
тичненаставекуварства,пајетакобило
и9.децембраитопо16.пут.Биојепри
премљенвеликиизборпосне,алипри
влачненаокоиукуснехранекакозана
ставнике,такоизаученикеовешколе.

С. Џ.

РИ МО КА ТО ЛИЧ КА ЦР КВА
„УЗ ВИ ШЕ њЕ СВЕ ТОГ КРИ ЖА“ У РУ МИ

Ор гу ље ста ри је од цр кве
У Римокатоличкој цркви „Уз

вишење Светог Крижа“ у Руми
налазесеоргуљестаријеодцр
кве. Изградња нове цркве у Ру
ми почела је 1808, а завршена
је 1812. године.Оргуље за нову
црквунабављенесу1795.године
уБечуи кошталесу150форин
ти.Оргуљесуималедваманула,
16регистарасаоко600свирала.
Првиоргуљашустаројцрквидо
изградње нове био је ЈоханВај
перт. Оргуљаш у новој цркви од
1813.до1836.годинебиојеИван
Михалфy, а после њега Антон

Цибрић. Обојица су радили као
учитељиушколикојасеналази
лапоредцркве.Од1852.до1905.
године, оргуљаш је биоБенедик
Прејс, а после његове смрти ту
службусуобављалиГеоргГрунд
бах,иЈакобАмброс.Од1929.до
1940. године службу оргуљаша
обављаФердинанд Кристл, пра
ви стручњак на оргуљама. Од
1951.падопрестанкарадаоргу
ља1960.године,спомињусеор
гуљашице часне сестре Аурора
ЈукићисестраФедвига.

Мар ко Ми јић
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ПРИ ПРЕМ НО РО ЧИ ШТЕ ЗБОГ УБИ СТВА У ЛО ВУ НА ТАР ТУ ФЕ

Је дан брат оптужен, дру ги све док
У Вишем суду у Сремској

Митровици, 6. децембра
одржанојеприпремнорочи
штеДејануЕрићу(39)изЈар
ка,којемсенатеретставља
кривичноделотешкоубиство
и кривично дело недозово
љена производња, држање,
ношење и промет оружја и
експлозивнихматерија.Ерић
је окривљен за убиство ро
ђене браће: Предрага (43)
и Станислава (37) Јеличића
из Футога, које се догодило
почеткомдецембра2020.го
дине у шуми у потесу села
Јарак.
Како сазнаје наш лист, на

припремномрочиштусупред
лаганидокази,аочекујеседа
ћеЕрићсвојуодбрануизнети
на главном претресу, који је
заказан за почетак следеће
године. За овај крвави зло
чин, који је потресао регион,
поредДејана био је осумњи
чен и његов млађи брат Не
бојша(37),алијепротивњега
обустављенпоступак,јерније
било доказа кривичног гоње
ња. Шта је претходило овом
стравичном догађају који се
десио док су били у лову на
тартуфе,то јединознајубра

ћа Ерићи, који би могли да
одгонетнусудскомвећутоком
суђења.
Како наводи наш извор из

полиције,тогкобногјутра,че
творицамушкараца срела су
сеушуминакончегаједошло

до вербалног сукоба, а када
се страсти нису смиривале,
ескалирале су уфизичкиоб
рачун.
– Јеличићи, који су у том

тренуткуималикопалице,на
срнулисунаНебојшуипоче

лидагаударајупоглави,он
дајеДејанизвукаопиштољи
почеодапуцауњих.Предраг
јебиопогођенједнимхицему
грудиаСтаниславсадвамет
ка,итоустомаки груди.Од
задобијених повреда браћа
су преминула на лицу места
 наводи наш извор из поли
ције, додајући да је Небојша
позваополицијуитадаиспри
чаоштаседогодило.
Иако је често долазило до

сукоба између тартуфара за
тржиште,овојепрвоубиство
у Србији због лова на “под
земно благо“. Тровање паса,
бушењегуманааутомобили
ма,билисусамонекеодпо
рукадатрагачинисупожељ
нинатомтерену,алидаћесе
плаћати људским животима,
то нико није могао ни да на
слути.
Послеоветрагедијенапод

ручју Сремског округа, није
забележен ниједан инцидент
међу трагачима “златне гљи
ве“, за време лова на ову
скупоцену гљиву, полицијске
патролеидаљесемогувиде
тикакообилаземетса,гдесе
налазетрагачи.

С.Ко стић

Тартуфи, или како их још
зову“подземноблаго“могусе
наћи на много локација у
Србији.Црнитартуфисепро
дајуод50до150евра,доксу
бели много скупљи и они

могу да достигну цену и до
неколико хиљада евра.
Углавном се налазе у шума
ма, у непосредној близини
река, а капитални примерци
могусенаћинаФрушкојгори.

„Под зем но бла го“

НА СРЕМ СКИМ ПУ ТЕ ВИ МА ЗА МА њЕ ОД 24 СА ТА ПО ГИ НУ ЛЕ ЧЕ ТИ РИ ОСО БЕ

Дру мо ви од но се жи во те
На путевима у Срему про

текле недеље обележио је
велики број саобраћајних
незгода.Саподручјаопштине
Инђија,удрумскомсаобраћа
ју живот су изгубиле четири
мушке особе, док су четири
збринутеуКлиничкомцентру
Војводине. Њихово здрав
ствено стање је и даље под
надзоромлекара.Трагедијаје
задесилаимештанеМаради
ка, када су у саобраћајној
незгоди7.децембрапогинула
двамушкарца,аједнаженска
особа хоспитализована у КЦ
Војводине. Сутрадан, у црно
јебилазавијенаБешка.Наи
ме, на путу према Инђији,
погинулесудвемушкеособе
доксутрипревезенеуКЦВој
водине у Нови Сад. На путу
Јарак–Хртковци,10.децем
бра догодила се још једна
саобраћајна незгода када је
погинула једна женска особа
и то у судару камионаипут
ничкогвозила.
Како сазнајемо, у саобра

ћајнојнезгоди,којаседогоди
ла у 7. децембра око 8.20
часова, на улазу у Марадик

одраскрсницепремаИнђији,
двемушкеособесупогинуле,
док је трећа збринута у КЦ
Војводине. Како незванично
сазнајемо до несреће је
дошлокадасепутничковози
ломаркецитроензакуцалоу
паркирану приколицу камио
на, која  се налазила поред
пута.
Страшна саобраћајна

несрећа на путном правцу

НовиСад–Инђија,догодила
се 8. децембра у јутарњим
сатимаокополаседам.Учео
ном судару два путничка
возиланалицуместанастра
даојеЈаковР.(68)изБешкеи
СрђанН. (33) такође из овог
сремскогместа.Шта једове
лодоовенесреће, јошнема
званичних одговора. Али,
према незваничним инфор
мацијама,двапутничкавози

ласудариласуседиректнои
слетела са пута, а затим је
трећи аутомобил обилазио
место несреће и ударио у
четвртовозило.
– Две наше три екипе су

изашле одмах по пријави
несреће на лице места и
збринулеповређенеуКЦВој
водине, рекла је  неколико
сатипослетрагедиједрБоја
наНиколић изХитне службе
ДомаздрављауИнђији.
За настрадалог Јакова,

комшије из његове улице
имају само речи хвале, кажу
дајесвакојутрокаоитогкоб
ног,ишаонапосаоуИнђију.
– Он, његов син Бојан и

комшија Предраг свако јутро
су путовали на посао тим
путем.Такојебилоиусреду
када су имали саобраћајну
несрећу. Јаков је требало да
оде у пензију, али нажалост
то није ни дочекао. Само да
мусесинопорави,онјеотац
тројемаледеце,прича један
одкомшијаЗ.С.изулицеЈуг
Богдана, где настрадали и
повређениживе.

С. Ко стић
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Анегдота каже, како је једном прили
ком Михиз разговарао са неким хрват
ским колегом, такође књижевником, те
овај,желећидасенашалисасвепозна
тим националним набојем свог српског
колеге,иначедоброгпријатеља,Михизу
рече:
–КакавстевитоСрбинарод?Висте

свогакраљабацилисатерасеалудира
јућинаМајскипреврат.Михизкојијесве
томирносаслушао,брзоибриткоодго
вори:
–Имали,пабацили.
ИмождасебашуовомодсвихМихи

зовихизговорених,неизговоренихипри
поведанихречивидисвабриткост,брзи
на,суштинаимудростњеговогкаракте
раињеговогума.Михизјебионајмудри
ја српска глава у временима док је
мудростнештозначила,аизгледада је
умробашуонодобаодкаданимудрост
ниглаваништаинезначе.
Михизјерођен1922.уИригу,усвеште

ничкој породици, гимназију је учио у
СремскимКарловцима,факултетуБео
граду, а живот уСиминој 9а.Ириг је за
СрбеуАустроугарскојбиоместокултуре
и првенства исто као што је то био
Шабац у ондашњој Србији. Била су то
два „Мала Париза“. Зато не чуди да је
такваједнаварошицадалаовогфрушко
горскогмудрацасаживотомсачињеним
одшареноликогкомадаувишедејстава.
ЗбогтогајеИригданассветилиштесрп
скекњиге,местоходочашћамудреречи
игробистинскогпатриотизма,јерсвесе
овоогледалоуМихизовојличности.
Припадаојемногимскупинамаигру

пама. Почео је од Симине 9а, преко
Задарске групе, преко Атељеа 212 и
Клуба књижевника, али је увек припа
даосеби,инату,занатуизнању.Засва
ког писца, сусрет са Михизом је био
судбински,невероватанијединственои
непоновљиво искуствo. Међутим, и за
Михизајесусретикураждаубркиперо

јавно каже Ћосићу све што мисли о
његовом тадановомделулансирало у
орбиту.Осимштојепостаопријатељса
Ћосићем,одтадасеМихизоваречслу
шала и он је постао књижевник који је
написао најмање романа са највише
изговорених романа, а највероватније
дасуонинајбољинастајалииосталиу
бифеуАтељеа212иКлубукњижевника.
БиојецензурароманописањауСрби

јинакојусусвиписцидобровољнопри
стајали.Судбина српскелитературе се
није случајно преламала, она је била
одређенаодМихиза,којијејединизнао
да прогласи нешто за ваљано, а да
често зањега буде узалудно трошење
папира. Чак је и Андрић рекао да је
схватио шта је написао у „Проклетој
авлији“ тек када је прочитао Михизову
критику. Постоје новински чланци и
стручна и биографска литература која
каже да су писци волели да Михизу
шаљупрвипримераксвоганекогновог

ГО ДИ ШњИ ЦА СМР ТИ ВЕ ЛИ КОГ КњИ ЖЕВ НИКА БОРИСЛАВА МИХАЈЛОВИЋА 

Ми хиз  гро мо гла сна реч
Ириг је за Ср бе у Ау стро у

гар ској био ме сто кул ту ре и 
пр вен ства исто као што је то 

био Ша бац у он да шњој 
Ср би ји. Би ла су то два „Ма
ла Па ри за“. За то не чу ди да 

је та ква јед на ва ро ши ца 
да ла овог фру шко гор ског 

му дра ца са жи во том са чи
ње ним од ша ре но ли ког 

ко ма да у ви ше деј ста ва. 
Због то га је Ириг да нас све

ти ли ште срп ске књи ге, 
ме сто хо до ча шћа му дре 

ре чи и гроб истин ског па три
о ти зма, јер све се ово огле
да ло у Ми хи зо вој лич но сти

Умро је 15. де цем бра 1997. 
у Бе о гра ду, а са вре ме ни ци 
ка жу да је тек пред смрт 
за бри ња ва ју ће за ћу тао. 
Мо жда за то што је до та да 
све ре као, а мо жда јер 
ви ше ни је хтео ни шта да 
ка же, јер га ни оно до та да 
ни смо по слу ша ли. Са хра
њен је 18. де цем бра исте 
го ди не у во ље ном му Ири
гу за јед но са оцем Гој ком 
и мај ком Ву ки цом

Михиз са Бориславом Пекићем (Foto Vikipedija)

Борислав Михајловић Михиз (Foto Facebook)
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дела, јер је то постала културолошка
обавеза.
Није било књижевног облика који је

Михизунепознатинијебилокњижевно
стикојамујебиланепозната.Доручко
вао је разговоре офранцуској поезији,
ручаорускукњижевност,авечераошта
јеикогајехтео.СаМиромТраиловићје
основао Позориште Атеље 212 и дуго
година је био уметнички саветник ове
позоришне куће. У ствари, Михиз је у
Атељу основао “драматуршко одеље
ње“, које су чинили он, Борка Павиће
вић,ДанилоКиш,каснијеиЈованЋири
лов, па је тако желео и успео да
унутрашњом уметничком расправом
подигнелествицусрпскогтеатра.Успе
вао је то,штоуСрпској кафани,преко
пута Атељеа, што у самом Атељеу, у
бифеу,гдесунајвећаненаписанаМихи
зова дела и настала. Писац Душан
Ковачевић, који је свој пробој на књи
жевну и позоришну сцену доживео
првим поставкама својих драма у Ате
љеу 212 док је Михиз био тамо, каже
како се Михиза сећа као ужурбаног и
сувоњавогчовека, којиналикујесоколу
којипратиплен.
Далисуњеговисавременицииприја

тељиутодобањеговенајвећекњижев
неснагемислилидањеговкарактерима
везе са пустим сремским пореклом,
мождаинису.Превишејебиосветскида
бињеговознање,умећеимоћуматако
локализовали, али су сигурно зналида
је језик оштар попут свеже наоштрене
бритве морао да наследи из сремског
здравог безобразлука  ил’ ћурећиили
пући.Михизјеодрастаоузкњижевности
међу књигама.Његов отац, који је био
свештеник,биојеперовођаСрпскегра
ђанскечитаонице.Михизујекњигабила
укрви,прваиграчкаипоследњидах.
Маестрално је умеодаодприповед

ног дела направи драмско, можда је
најсјајнији пример како је Пекићево
„Златно руно” претворио у „Корешпон
денцију”. Али, као књижевног и драм
скогауторагајенајвишезанимаомотив
издаје. Можда је донекле то било и
логично,будућидајебиоистинскисрп
ски патриота, који зна колико се овај
мотив често појављује како у народу
тако и у епском предању. Тај мотив је
најбољеупотребиоу „БановићСтрахи
њи” за којег је 1963. добио Стеријину
награду.
Осим што је основао НИН  ову и

понео Стеријину награду, вероватно је
најмилија била она награда које је
дошла из Ирига. Према приповедању
директорке Српске грађанске читаони
це,Михиз је казао, примајући то поча
сно признање, да је он тек други, а
мислиоједаИрижанитоделешакоми
капом. Умро је 15. децембра 1997. у
Београду,асавременицикажудајетек
пред смрт забрињавајуће заћутао.
Мождазатоштоједотадасверекао,а
можда јер више није хтео ништа да
каже,јерганионодотаданисмопослу
шали. Сахрањен је 18. децембра исте
годинеувољеноммуИригу заједно са
оцемГојкомимајкомВукицом.
Оставионамјегромогласнуреч.

Чи тан ка

ЈУ БИ ЛАР НА „БА СО МА НИА“

На ступ за пам ће ње

У оквиру концерта класичне музике,
усреду,8.децембрајеуСтаројПазови
уСловачкојевангеличкојцрквинасту
пио  Квартет контрабаса, који чине
уметницисветскогреномеа.УзЉубин
каЛазићаизВојке,усаставуквартета
„Четири и по контрабаса“ били су и
Јошт Лампрет из Љубљане,  Зоран
Марковић,професорнаГлазбенојака
демијиуЉубљани,иСлободанГерић,
редовнипрофесорнаАкадемијимузич
кихуметностиуБеограду.
Игор Фелди, свештеник, изразио је

задовољстводогађајем,којидоприноси
хармонијидолазећихпразника.Органи
затор је Центар за културу у сарадњи
саЉубинкомЛазићем,аподпокрови
тељствомОпштинеСтараПазова.
Уметнициквартета„Четириипокон

трабаса“сусвојнаступуСтаројПазови
завршилиузовацијуаплаузасвирајући
на бисМакошвилијев „Циркус Валс“ и
„Органик“. З.К.

УДРУ ЖЕ њЕ ЖЕ НА „РУМ њАН КЕ“

Го ди шња скуп шти на
Редовна скупштина Удружења жена

„Румњанке“одржанаје6.децембраито
јебилаприликадасеразговараораду
упротекломпериоду,алидонесуинеке
важнеодлукевезанезарадунаредној
години, чланарину, подношење захте
вазадобијањесредставазарад,алии
даседоговореокозахтевазадобијање
просторијазарадУдружења.
Наиме, УЖ „Румњанке“ је следбеник

раније доста дуговечног Актива жена
„Рума“, чији се рад угасио, тако да је
једновремесамградбиобезсвогудру
жењажена,докгавећинаселаимају.Уз
сву потребну документацију УЖ „Рум
њанке“сурегистрованеуАПР2019.го
дине. С. Џ.

ПРЕ МИ ЈЕ РА ФИЛ МА

Сно ви
Мар ти на Јо на ша
Целовечерњи играни филм „Снови

МартинаЈонаша“сценаристеиредите
ља Мирослава Бенке приказан је у
суботу, 11. децембра у Старој Пазови
на затвореној премијери, пред актери
маовогостварењаидонаторима.Мар
тин Јонаш је једно од највећих имена
словачког наивног сликарства, родом
из Ковачице,  који своје своје слике и

графикеизлагаоу52државесвета,на
свимконтинентима.
У филму се преплићу Јонашево

детињство и живот одраслог сликара,
чијијеликоствариоЈанБрнаизБачког
Петровца, коме је ово глумачки деби,
док његовог школског друга, касније
великогпротивника,играНовакБилби
ја, првакСрпског народног позоришта.
Сниманојенаоко40локацијапоВојво
дини,паиуСтаројПазови,аубројној
глумачкојекипиналазеиглумциизовог
места.
Међузваницаманапремијери,изме

ђуосталих,билисуАлмаРизмановић,
посебна саветница министарке култу
ре,представнициАмбасадеРепублике
СловачкеуСрбији,МоникаПодсклано
ваШухајдова,заменицаамбасадора,и
Борис Кончек, трећи секретар, проду
цент Тихомир Станић, представници
друштвено–политичкихинституција.

ХОР „ТИ ЛИ ЈА“

20 го ди на по сто ја ња
Мешовити хор „Тилија“ из Старе

Пазове, који води диригент АнаЂур
ђевић, прославио је две деценије
постојања. Концерт поводом јубилеја
одржан је у недељу,12. децембра  у
Словачкојевангеличкојцрквиибиоје
део активности у оквиру периода
адвента.На програму су билецркве
не, највише божићне песме, али хор
од свог оснивања у свом репертоару
негујеисловачкународнупесму,кла
сику,евергрин,популарнумузику.Као
гости,насвечаномконцертунаступи
лисуиХорСветеЦецилијеизЗемуна
ипевачкагрупаоснованаприДруштву
Словенаца „Сава“ у Београду. Поред
хуманитарног, јер сав приход од
добровољних прилога ће бити усме
рен за помоћ двоје деце у Африци,
био је и екуменског карактера, јер је
спојио неколико народа и неколико
веранаједномместу.


ФА „ДУ КАТ“

Годишњи концерт 
ГодишњиконцертФА„Дукат“унеде

љу увече, 12. децембра, у Старој
Пазовибиојеузнаку50годинарада
СветланеРудићукултуринакомесе
она опростила од активног рада у
фолклору. Почео је доделом призна
ња за помоћ у раду ансамбла, затим
за5,10и20годинауопанцима,које
су понели Александар Мајорски,
играч, и Мирослав Мирковић, шеф
оркестра. Два прелазна признања,
којаседодељујузапосебнедометеу
претходној години, Стелин сунцокрет
припао је Ивани Радовановић, а
Миланову детелину је добио Кристи
јанЧапо.
Узнакзахвалностизадугогодишњи

рад, тачније 50 година у опанцима,
Светлани Рудић су уручени многи
поклони,међукојимаиградскасрпска
народна ношња од Савеза аматера
општинеСтараПазова. З. К.
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ИСТО РИЈ СКА ТРИ БИ НА У ЗА ВИ ЧАЈ НОМ МУ ЗЕ ЈУ У РУ МИ

Ср би у Угар ској
пре Ве ли ке се о бе
Историјска трибина о Ср

бима у Угарској пре Велике
сеобеорганизована је7.де
цембрауЗавичајноммузејуу
Руми,аоовојтемијерумској
публициговориопроф.дрБо
рис Стојковски са Филозоф
скогфакултетауНовомСаду.
На трибини је представљена
и књига „Пут докумената“  у
издањуАрхиваВојводине.
Професор Стојковски је

истакао да је он у Завичај
номмузејуикаопредставник
своје катедре иФилозофског
факултета,алииАрхиваВој
водине, с обзиром на то да
је предавање комбинација
представљања књиге која је
устручнимкруговимавећпо
зната, јерјеизашла2016.го
дине.
– Оно што сам желео ве

черас је да кроз предавања,
кроз документе, а то је оно
чиме се ми историчари слу
жимо да бисмо реконструи
сали прошлост, напарвимо
једнупричуоСрбима,преВе
лике сеобе. Рума јесте једно
важноместо, поготво за овај
најновијипериод,јерсеутом
месту Срем прикључио Кра
љевиниСрбији24.новембра
1918. године – указао је др
БорисСтојковски.
Тоштоседешавалојегене

за вишестолетног присуства
Србанаовимпросторима,по
готовокадјеСремупитању,и
топрисуствосеможепратити
још од 13. века. У савреме
номдобу једошлодосплета
околностидајеуправоуРуми
одлученодасеСремприпоји
Краљевини Србији, а потом
Краљевини Срба, Хрвата и

Словенацаисвимонимдра
жавним творевинама које до
данас одатле произлазиле.
ТујезначајпричеоСрбимау
јужнојУгарскојпреВеликесе
обе,пресвегауСрему,јерје
он апсолутно центар те при
чепоготовозапериодод13.
до14.инарочито15.и16.век.
– Ту видимо да се српски

етнички супстрат све више
појачава на овим проистори
ма, да би од Велике сеобе
Србипосталиполитичкифак
торшто јеидовелодосвега
штосекаснијезбилонаовим
просторима–сматрадрСтој
ковски.
Ако се говори о фрушко

горским манастирима,  они
свинастају крајемсредњеги
почетком новог века, изузев
Крушедола.Свиосталисуна
сталиуранотурскодоба.Кру
шедол је и маузолеј Бранко
вића,великабиблиотека,култ
идуховницентарнапростору
читаве јужне Угарске, док је
Купиник последња престони
цасрпскихдеспота.
–ТусуизСмедеравапре

нете и мошти Светог Луке,
зато данас и у граду Смеде
реву и селу Купиново има
те цркве посвећене Светом
Луки, јер су тамо и билемо
шти овог великог светитеља.
Дакле, имамо и тај моменат
сакралне топографије, али и
чињеницедајетајчитавпро
стор,пресвегаСрема,носио
некунемањићкуидеју.Увекје
биомоменатдасекрајичком
окагледалокаСрбији,кане
мањићком свету, зато и није
случајно свешто се у новом
веку догодило, да су мошти

светитељапреношенеуСрем
ибиленаовомпростору–ре
каојенапредавањупроф.др
Стојковски.
То је покаазтељ оногашто

историчариионогаштосеод
19.векауфранцускојистори
ографији назива „чињенице
дугог трајања“. Истражујући
овај период, историчари се
срећу са релативно великим
бројем докумената и они су
скоросвиналатинскомјезику.
– Из доста разлога је ва

жнодасебољеупознамоса
својомпрошлоћу, јер јето ја
кобитнодабисмомоглиима
тии садашњостибудућност.
Нарочитосадакададасмоу
поплави псеудонауке и псе
удоисторије сваке врсте па
је неопходно да језиком на
уке, али оним који је пријем
чивсвакоме,приближимооно
што је прошлост ових наших
простора, у којима је Срем
имао,идоданасима,веома
важнуулогуиместо–закљу
чио је проф. др Борис Стој
ковски.
Бранислава Коњевић, ди

ректорка Завичајног музеја,
истакла је да се предавач
ове историјске трибине бави
управо историјом подручја
Срема.
– О Србима пре Велике

сеоба заиста се овде мало
зна, поготвоСрбима још пре
српске деспотовине на овим
просторима. Православног
српског становништва у ју
жнојУгарској,односноСрему
јебилооддавнинаикрозово
предавање се сазнаје више
отоме–рекла једиректорка
Коњевић. С. Џа ку ла

Исто риј ска три би на у рум ском Му зе ју

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ми
лошЋирићиМилијанаВу
којевић.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Дејан
и Ружица Цвјетићанин 
Жарковац,СтефаниСта
наШарецКукујевци,Не
бојша и Светлана Матић
Рума,Стевани Јасмина
Дринић  СремскаМитро
вица, Никола и Драгана
Стеценко  Сремска Ми
тровица,МаркоиБиљана
ЛудајићДеч,ГораниБо
јанаЛазићШид,Даркои
ЈеленаХорватРума.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Бо
јанМиловановић и Алина
Растодер Миловановић
Моровић,ГојкоиДаније
лаСударРума,Славкои
Маријана Ерор  Мачван
ска Митровица, Милош
и Бојана Радосављевић
СремскаМитровица,Зо
ран и Јелена Љубичић 
Брестач,МилованиИвана
БосанчићЛаћарак,Срећ
коиМилаГраовацПутин
ци,ПетериЈеленаСтани
вуковићЈамена.

УМР ЛИ: Софија Крца
новић 1939, Владимир
Калуђеровић 1959, Ми
рослав Коларовић 1943,
Триво Милиновић 1954,
Стеван Фркаш 1958, Ро
муалда Радованов 1938,
Јела Ђуровић 1927, Пер
сидаЂорђић1946,Апониа
Пил1965,ВјераМатијевић
1959, Драгица Цветковић
1951, Марија Јаковљевић
1947, Даница Петровић
1957,СмиљаКрстић1942,
Драгица Пурић 1944, Ве
селин Сталетовић 1956,
СавоБранежац1948,Ми
лица Николић 1934, Дра
гица Анђелић 1935, Јели
савка Савић 1946, Митар
Томашевић 1948, Власта
Макивић 1954, Видак Пе
тровић1940,ГостоМакрић
1948, Мирјана Ранковић
1953, Бошко Башић 1965,
Радомир Живковић 1947,
МиланМалић 1945,Жика
Мирковић 1948, Брани
славТрнић1964,НадаМа
џевић 1937, Олгица Вујин
1961, Анђелка Обрадов
1954, Славица Вученовић
1943,НадаБережни1936,
Геогина Калдараш 1953,
ЈованкаДрезга1956,Мил
каМарковић1955,Даница
Миланковић 1946, Душан
Црномарковић 1927, Ла
зарЈосимовић1959,Томи
славРадивојевић1941.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
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ПО ЧЕ ЛО СУ ЂЕ њЕ ЗА ДВО СТРУ КО УБИ СТВО У ЕР ДЕ ВИ КУ

Ни сам мо гао да под не сем 
при че да има дру го га
– Крив сам, кајем се, јако ми је те

шкоижао.Нисамимаонамеруникога
да убијем нити да угрозим нечију си
гурност.Браниславајебилаособакојој
самнајвишеверовао уживоту, аонда
изтоталноскладногбраканаступилоје
посрнућерекаојеупетак,10.децем
бранаглавномпретресуПредрагГњи
дић (53) изШида, који је окривљен за
двострукоубиствоитосупругеБрани
славеГњидић(49)иМирославаБојића
(55)изШида.
Премаоптужници,коју јекрајем јуна

2021.годинеподиглоВишејавнотужи
лаштвоуСремскојМитровици,Гњидић
сетеретизатрикривичнаделаитоте
шко убиство, недозвољена производ
ња,држањеиношењеипрометоружја
иексплозивнихматеријаиугрожавање
сигурности.Усвојојодбранипредчла

новима Судског већа, Гњидић је го
ворио како га је Бојић у телефонском
разговорупонижавао,зваонадвобојте
дајекодњегаизазваобес,понижење,
болидатокакојенавео,нијемогаода
исконтролише,штоједовелодотраге
дије.
–Кадасамсеједанданвратиосапо

сла,дочекаомејестаријисинирекао:
„Татаседидатинештокажем“,аонда
је одједном у излагању застао, сагнуо
главу,панаставио:„Затекаосаммаму
иБојићаустану,онмејепотомударио“,
казаојеГњидић.
ОкривљениГњидићпредсудијомМи

лицом Цвејић, износио је дешавања
упоследња триданапредсамкрвави

пир.Како јеимаопроблемасакрвним
притиском,ишаокодлекара,гдејеиу
чекаоницичуокаконепознатимладићи
причају, са ким јењеговажена увези,
алиикакојеБојићтукаоњиховогсина.
Повериосеидокторкидаимапородич
нихпроблема,некимпријатељима, јер
гајебилосрамотазбогтихприча.
– Када је синБраниславу одвезао у

Ердевик,настројицасмоувечедошли
кодње,тражиосамдасеврати,аона
је рекла да ће размислити. Сутрадан,
када сам отишао на посао, видели су
даминијебилодобро,реклисумида
идемкући.ОтишаосамуШид,узеопу
шкуикренуозаЕрдевик,рекаојеГњи
дић,додајућидатаданијеимаонамеру
никогадаубијевећзаплаши.
ПремаоптужницикојујеподиглоВи

шејавнотужилаштво,ГњидићјеуБоји
ћасасуошестметакаизаутоматскепу
шке,докјеусупругуиспалиорафално
22метка.
Након изношење одбране окривље

ног,првисведоккојијеушаоусудницу
била јеОлга Гњидић,мајкажртве.Са
ћеркиномсликомуруци,привијеномуз
себе,стала јеиспредчлановаСудског
већаирекла,какојењенаћеркатрпела
психичконасиљеодокривљеног,каои
дасадабринеодеци,јерјемлађисин
јакоболестанидајепосвећенањима.
–Мојсупругјеумропречетиримесе

ца, јернијемогаооводаиздржи.Бра
ниславу је отхранио када је имала пет
година,волеојекаосвоједете.Ћеркин
млађисин је сваовадешавањатешко
поднео,идеидаљекодпсихолога,има
дијабетес,аима18година.Старијисин
има23године,реклајеОлга,којајеина
чебилаудатазаПредраговогстрица.

С. Ко стић

Домар Бранко Матијевић, који је за
времекрвавогпираседеозастоломса
Бојићем,присетиосетогдана.Иакоје
отишаоупензију,кажедатоникадау
животунећезаборавити.
– После рафала, унутра се ништа

није видело од дима, зазвонио ми је
мобилни.ТојебилајеБраниславакоја
јепиталаштасеточуло.Рекаосамјој
дајењенмужубиоБојићаидапозове
полицију. Прекинула је везу, а после
неколикоминутазачуосерафалопет.
Тада сам посумњао да је и њу убио,
рекао јеМатијевићзанашлистдок је
чекаодауђеусудницу.

До мар оти шао 
у пен зи ју

Олга, мајка убијене Браниславе

ПРО ЈЕ КАТ „ЗАЈЕД НО ЗА СОВЕ“

Очу ва ти зимо ва ли шта сова
Неформална група „Сремски совићи“

реализује пројекат „Заједно за Сове“ у
оквирупројекта„Зелениинкубатор“,који
заједно спроводе Млади истраживачи
Србије, Београдска отворена школа и
Инжењеризаштитеживотнесредине,уз
финансијскуподршкуЕвропскеуније.
Конкретанрезултатпројектајепредат

документсавалоризованимподацимао
свим зимовалиштима Утине на терито
рију урбаногируралногподручјаСрем
скеМитровице,руралнихтериторијаоко
СРПЗасавице, Вогња иШида, предате
Заводу за заштиту природе. Током
теренскихактивностисмообишлиукуп
но40локација,евидентиралиприсуство
укупно 25 зимовалишта од којих су два
новауЈаркуиШуљму.Очекујемодаће
Заводизаћинатеренизаштитизимова
лишта.

Повод за ову акцију било је сечење
крошњи стабала на ком зимују сове у
Ноћају.Наиме сечење крошњи се дого
дило услед редовног одржавање елек
тромрежаибилојеускладусазаконом
исазнањимаЗаводаиЈЛС.Контактира
ли смо ЈЛС и надлежне инспекције и
добили следеће информације:  Упркос
нашем дугогодишњем волонтерском
раду на праћењу стања и бројности
популацијаСовау урбаномируралном
подручју Сремске Митровице, изостаје
адекватна комуникација са Заводом за
заштиту природе Србије па се овакве
ситуацијемогудесити(идешавалерани
јеуселимаЛаћарак,Мартинци,Гргурев
ципаицентруСремскеМитровице).Да
би се  избегле сличне ситуације,
контактиранјеЗаводиуправокаорезул
тат разговора са Николом Стојнићем

(орнитолог Покрајинског завода за
заштиту природе) написан је предлог
пројекта током којег ћемо обићи терен,
забележеназимовалиштасова,урадити
описе, узети гпс координате пописати
уколикосадаиколикоимасова,азатим
урадити документ и предати  Покрајин
скомЗаводузазаштитуприроде.
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Клик се кли ком не из би ја, 
ни ти се лин чом
из мр твих вра ћа

И сад, уме сто да це ла зе мља ту гу је за јед ном мла
дом ду шом, и уме сто да се ак ти ви ра по пи та њу пре
вен ци је су и ци да и ди за ња све сти о мен тал ном 
здра вљу мла дих љу ди и де це, ми се ба ви мо без ве
зним пи та њи ма по пут: А ка ко ли је она то ура ди ла? 
А због че га? Хеј та? Или, због ко га ли је? Због ње га? 
Ба ке Пра се та?

На жа лост, сви смо све
до ци, бар ме диј ски, да је 
са мо пре не ко ли ко да на 
јед на вр ло мла да де вој
ка, од лу чи ла да се би оду
зме жи вот. Пи шем де вој
ка, а ми слим де вој чи ца, 
јер ако за ста не мо и раз
ми сли мо, шта је она 
мо гла да зна са са мо 21 
го ди ном? Пу но лет на 
је сте би ла, али то не зна
чи да је од ра сла и ве ли
ка, не го са мо ми сли да 
је сте. 

По себ но она ко ја је за 
сво је го ди не не са мо 
за ра ђи ва ла, не го за ра ђи
ва ла мно го. Не са мо би ла 
по пу лар на, не го за и ста 
по зна та и обо жа ва ло је 
на хи ља де и хи ља де 
љу ди. И не са мо да је 
има ла ту 21 го ди ну и 
си гур но је да је ми сли ла 
да већ све зна, да је обр
ну ла игри цу, као што то 
сви ми у том пе ри о ду 
жи во та. Ми смо ми сли ли 
до ду ше, али рет ко ко од 
нас је то мо гао и да до ка
же. Она је мо гла, и то на 
па пи ру. 

И сад, уме сто да це ла 
зе мља ту гу је за јед ном 
мла дом ду шом, и уме сто 
да се ак ти ви ра по пи та њу 
пре вен ци је су и ци да и 
ди за ња све сти о мен тал
ном здра вљу мла дих 
љу ди и де це, ми се ба ви
мо без ве зним пи та њи ма 
по пут: А ка ко ли је она то 
ура ди ла? А због че га? 
Хеј та? Или, због ко га ли 
је? Због ње га? Ба ке Пра
се та?

Да, си гур но је због 

ње га... Па све но ви не, 
пор та ли и ТВ при ло зи 
го во ре о то ме да је он 
крив. И ка ко. И ко ли ко. 
Си гур но је због ње га, 
се де ли смо сви та ко на 
сво јим гар ни ту ра ма, 
фо те ља ма, WC шо ља ма 
(пар дон, шкољ ка ма ми је 
увек би ло пре глу по и зву
ча ло ми као да смо не ке 
си ре не и сад, ето се ди мо 
на шкољ ка ма) и по сте ља
ма, и јед но став но за кљу
чи ва ли и осу ђи ва ли, 
та ко ђе, јед ну мла ду ду шу 
да је крив. Баш он у име 
на ро да – крив је!

А шта ако ни је? 
Да кле, ко ни је баш упу

ћен – Ба ка Пра се је та ко
ђе по пу ла ран геј мер и 
ју тју бер, ка сни је пе вач ии 
ре пер, шта год. Про зи вао 
је он њу, и то бру тал но, 
про зи ва ла је она ње га и 
има ли су оно што се 
мо же на зва ти  ју тју бер
ском дра мом. Дра ма је 
тра ја ла, ме ди ји су пи са
ли, они су се пљу ва ли. 
Дра ма је пре ста ла, ме ди
ји ни су пи са ли, а њих 
дво је су се дру жи ли... И о 
то ме ћу та ли.

За што, ка ко, ви ше ни је 
ни ва жно, али они су 
би ли у до брим од но си ма 
 што су ме ди ји, а и број
ни по је дин ци, би ло да су 
по зна ти или не, пот пу но 
за не ма ри ли. Сва ког да на 
све сно пра ве од лу ку да 
ће на ста ви ти да за гор ча
ва ју жи вот јед ног клин ца 
за то што се до бро про да
је. 

А и ми то во ли мо. И 
не мој те ми сли ти да 
ми слим ‘ми Ср би’ то 
во ли мо, ми слим ми 
љу ди. Ми љу ди во ли мо 
то та ко да за чи ни мо и 
за ку ва мо и још ма ло крч
ка мо. По сле ако се пре до
ми сли мо, ма ло брч ка мо 
и пе ре мо и чи ча  ми ча 
го то ва при ча. Да ни про
ђу, при че се не при ча ју, а 
по сле ди це? По сле ди це 
оста ју. Али шта нас бри
га, зар не? 

Е, па не, тре ба да нас 
бу де бри га. Тре ба ло би 
да нам је ста ло до сва чи
јег де те та, па и ње га, као 
и ње, и не до зво ли мо да 
се не чи ји жи вот би ло 
ка ко угро зи, па ма кар и на 
нер вној ба зи. Као што се 

и њој то чи ни ло на кра ју 
кра је ва. 

Тре ба да нас бу де бри
га, али не то ли ко да је 
за пра ти мо на Ин ста гра му 
пост мор тем... Је сте ли 
зна ли за тај фе но мен? 
Пр ви пут сам га при ме ти
ла оне го ди не ка да је 
Ма ри ја из гу би ла жи вот 
од су и ци да, а зна ле смо 
се па ми је то те шко па ло, 
и ула зи ла сам та ко на 
њен про фил ето та ко... 
Да бих гле да ла сли ке и 
ту го ва ла, шта знам и ја. И 
ка ко сам ула зи ла не ко ли
ко пу та днев но ето га  
фе но мен. Фе но мен ра ста 
бро ја пра ти ла ца из са та у 
сат. За не ки дан до би ла је 
две или три хи ља де пра
ти ла ца, не знам тач но, 
али би ле су хи ља де. Та ко 
је и са да, са мо су сто ти не 
хи ља да у пи та њу...

За што све ово пи шем? 
За то што сам се те ши ла 
ду бо ко у се би, ето, ста ри
ја је од ме не, ко зна шта је 
про жи ве ла... Не ма сми сла 
мо жда, али ето по ми сли
ла сам та ко. А са да? Са да 
је у пи та њу де вој ка ко ја је 
пет го ди на мла ђа од ме не. 
Ко ли ко је од вас? 

За то не чи тај те бу да ла
шти не, не при чај те исте и 
за чи не скло ни те не где у 
угао по ли це. И пи тај те 
де цу ка ко су, пи тај те 
ро ди те ље ка ко су, и ре ци
те све, све, са мо не: „То 
је са мо фа за, про ћи ће“.  

 ЛА Луна

За то не чи тај те бу да ла шти не, 
не при чај те исте и за чи не скло
ни те не где у угао по ли це. И 
пи тај те де цу ка ко су, пи тај те 
ро ди те ље ка ко су, и ре ци те све, 
све, са мо не: „То је са мо фа за, 
про ћи ће“
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ОДБОЈ КА ШКА СУПЕР ЛИ ГА ЗА СЕНИ ОР КЕ 

Пораз Сре ми ца
на госто ва њу у Убу

ЖОК „Уб“ (Уб)   ГЖОК „Срем“ (С. Митро ви ца) 3:0
(25:12, 25:18, 25:20 )

ЖОК „Уб“: Ђорђевић, Ђурђевић,
Павловић, Глигорић, Новосел, Јакшић,
Вучићевић, Лукић, Петрановић, Ранко
вић,Кецман,Ђорђевић,Медић,Врцељ.
Тренер:МирјанаБоричић.

ГЖОК „Срем“: Михајловић, Грабић,
Лукић(К),Драговић,Бербатовић,Тадић,
Јековић, Даниловић. Тренер: Мирјана
Мусулин.
Судије:Јовановић,Ђерфи
Одбојкашице сремскомитровачког

ГЖОК „Срем“ у оквиру 11. кола Супер
лиге Србије 11. децембра гостовале су
уУбугдесуигралесаистоименимЖОК
„Уб“. Гошће су на ову утакмицу дошле
прилично ослабљене неиграњем Мине
Станојевић, Јоване Антић и Јелене
Васић.Домаћаекипаславилајерезул
татом3:0чимејенастављенасеријаод

неколико пораза одбојкашица „Срема“.
Екипа„Уба“билаједоминантна,нарочи
тоупрвадвасета.Гостујућеодбојкаши
цеималесупредностидржалерезултат
ску неизвесност само у првој половини
трећегсетакојисутакођеосвојилеиску
снеиграчице „Уба“.Онесудоминирале
у нападачкој игри освојивши на смечу
укупно 41 поен насупрот 13 поена про
тивничкеекипе.Најуспешнијипоентеру
домаћојекипибилајеАнђелкаНовосел,
доксууекипи„Срема“највишепоенти
ралеАнаМихајловић,ДуњаГрабић,али
и техничарКатаринаЛукић,што јеочи
гледно било недовољно за упис првен
ственихбодова.Унаредномколудеве
топласиранаекипаГЖОК„Срем“дочеку
јесуботички„Спартак“.

Д. М.

ДРУГA РЕПУБЛИЧКA ОДБОЈКАШКA ЛИГA „СЕВЕР“

Ква ли тет но изда ње
под мла ђе не еки пе „Срема“

ГОК „Срем Eaton“  (С. Митро ви ца) – ОК „Хај дук“ (Кула) 3: 2
(27:29, 25:22, 20:25, 25:11, 15:10)

ГОК „Срем Eaton“: Рољић, Ковачић,
Тривунчић, Петровић, Петковић Б, Пет
ковић Р, Љубишић, Маћешић, Бабић,
Лешчук, Милојковић, Миковић. Тренер:
ЗоранКовачић.

ОК „Хај дук“: Новковић, Бигић, Хорн,
Зверг, Милосављевић, Б, Милосавље
вићМ,Гостовић,Ераковић,Марић,Ходо
рицки, Маленица. Тренер : Милорад
Лазић.
У оквиру 9. кола Друге републичке

одбојкашкелиге„Север“одбојкашиГОК
„Срем Eaton“  а на домаћем терену у
сали сремскомитровачке Гимназије  у

суботу11.децембрадочекалисуекипу
ОК„Хајдук“изКулеиостварилијошјед
ну првенствену победу резултатом 3:2
(27:29,25:22,20:25,25:11,15:10). При
сутна публика задовољна је издањем
митровачкеекипекојајеузначајнопод
млађеном саставу (Рољић, Маћешић,
Петровић)квалитетномигром,нарочито
у последња два сета, сломила отпор
гостијуизКуле.Екипа„Срема“тренутно
јенаседмомместупрвенственетабеле
аунаредномколугостујетрећепласира
ном„Партизану“изБача.

Д. М.

ПЕ ЋИН ЦИ 
Јо ван Стај чић
нај мла ђи пи сац
Промоцијомзбиркепричаподназивом

„Где се крије Туцко Каламуцко“, чији је
аутор десетогодишњи Јован Стајчић из
Купинова, у холу пећиначког Културног
центра,3.децембра,свечано јеотворен
„Сајам културемладих на селу“, који се
четврту годину заредомодржавауорга
низацији пећиначког Културног центра,
подпокровитељствомМинистарствакул
туреиинформисањаРепубликеСрбијеи
ОпштинеПећинци.
Директор Културног центра Јован

Деврња је том приликом изразио задо
вољствоштосеоваманифестацијаодр
жавауконтинуитетуод2018.године.
Промоцијапрвесамосталнекњигеуче

ника четвртог разреда Основне школе

„Душан Вукасовић Диоген“ у Купинову
организована јеусарадњисаНародном
библиотекомуПећинцима,адиректорка
овеустановеНевенаНаићказалаједаје
Стајчић сада најмлађи завичајни писац
натериторијиопштинеПећинци.
Утискеосамојкњизисасвојимвршња

цима, ученицима четвртог разреда
Основнешколе „СлободанБајићПаја“у
Пећинцима,поделиојесамиауторкојије
почеодапишесасвојихосамгодина.
– „Туцко Каламуцко“ је загађивач при

родеизатогаописујемкаосвогнајвећег
непријатеља, с обзиром да то веома
ценимприродуиволимдапроводимвре
ме на отвореном, како у Купинову где
тренутно живим са својом породицом,
такоиуселуВрбица,уоколиниАранђе
ловца, где ми живе бака и дека. Поред
тога, веома волим животиње и томе
посвећујем неколико својих прича. Увек
седесинекимоменатдокборавимупри
роди и са животињима који ми касније
буде инспирација у писању – казао је
Јован,којипоредписањаволидаистра
жује,правимакетеислика.
Народна библиотека Пећинци откупи

ла је неколико Јованових књига како за
самубиблиотеку,такоикаопоклонЈова
новимвршњацимакојисуприсуствовали
самојпромоцији,апозавршеткудогађаја
директоркаНевенаНаићуручилајекњи
геучитељициупећиначкојОсновнојшко
лиЗорициДмитрашиновић.

Са промоције у Културном центру
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

КИК – БОКС КЛУБ „РУ  09“ 

Но ви ус пе си и ме да ље
ЧлановиКикбоксклуба„Ру09“настављајусаосвајањем

медаљаидобримборбама,пасусе таконедавноизНиша
вратилисатримедаље.
УНишујеод3.до5.децембраодржанмеђународнитурнир

„БалканБестФајтерс“накојемсусеборилииРумљани.
НиколинаКасапјеосвојилазлатнумедаљууконкуренцији

старијихјуниоркидо65килограма.Финалетакмичењајеза
правобиларепризафиналногмечаБалканскогпрвенствау
Скопљу,алијесадауНишуНиколинабилабољаодсеверно
македонскерепрезентативкеМиеТодоровеитакосереван
ширалазапоразуфиналууСкопљу.
ДраганДелићјеуфиналнојборбидо63,5килограмаукон

куренцији старијих јуниора, прекидом савладао противника
изкрагујевачког„Радничког“иуРумудонеојошједнузлатну
медаљу.МилицаБоговићјеукатегоријимлађихјуниорки,до
56килограмаосвојиласребрнумедаљу.

С. Џа ку ла
По но во ме да ље за Ру мља не

За ве са
Пала је завеса на фудбал у европ

ским куповима који полако тоне у
зимски сан, а трајаће све до краја

фебруара.Одигранисупоследњимечеви
којисуставилитачкунагрупнуфазусва
триевропскатакмичења.
ИдокјеЛигуЕвропеиЛигуконферен

цијеилузорнокоментарисатииулазитиу
било какве анализе, с обзиромна тода
постојиогроманбројучесникауовадва
такмичења, у Лиги шампиона је ствар
јасна.Готовосвакегодинегледамослич
ну причу у такмичењу по групама, где
фаворитиуглавномодрадепосаоједно–
дваколапредкрај,сапонекимизузетком
иизненађењем.
Првотребаиздвојитидвеекипекојесу

прегазиле своје противнике као плитак
потокиосвојилемаксималанбројбодова.
Реч је о Ливерпулу и Ајаксу. Није мала
ствар остати фокусиран на свих шест
утакмица,чакикадатибодовинетребају,
идобитипротивникекојигребуирукама
иногамазапролаздаље.Посебнотреба
честитати Ајаксу који у новој гарнитури
дресова посвећеној Бобу Марлију држи
лекцијуизфудбаласвакомсвомривалу.
Остали фаворити су углавном успели

да одраде посао на време, али ту онда
долазимо до највећег разочарања ове
сезоне – Барселоне. Каталонци играју
сезонузазаборав.Већјејасносвимада
јеовобледасенкаклубакојиједоскоро
палио и жарио европским теренима.
ПоследњимечипоразодБајернаод„са
мо“3:0јепоказаостварнувеличинупро
блема у којем се славни шпански клуб
налази. Мало је рећи да су их Баварци
демолирали у утакмици која је више
личила на неку ревијалну зајебанцију
Бајернасаосредњимклубомизшпанске
Примере. Ако им је за утеху, Шпанци
настављајутакмичењеуЛигиЕвропе.
Црвена Звезда и Партизан су обезбе

дилиевропскопролеће,акакосудотога

дошли,садавишенијебитно.Нијемала
ствардаобанашатимадобијушансуда
продуже своје битисање у Европи ове
сезоне.
После драме у својој групи, Звезда је

успеладаосвојипрвоместоипласирасе
међу 16 најбољих екипа. Изабраници
Дејана Станковића су успели да откину
бод фаворизованој Браги у гостима, у
утакмицикојанијебашобиловалалепо
том. Станковић се определио да чува
кромпируруциидаиденаконтре.Нека
квомлудомсрећомсрпскитимјеуспеода
изнудипеналиизједначирезултатумечу
у којем су били апсолутно подређена и
надиграна екипа. Нерешен резултат на
другој утакмици у групи им је ишао на
руку,тесуцрвенобелитакмичењепогру
пама завршили на првом месту. Сјајан
резултат,узевшисвеуобзир.
Другу патњу те вечери гледали смо

неколико сатираније уБеограду.Парти
зан је на гузове успео да прође даље
послеремијасакипарскимАнортозисом.
Стрепелисудомаћинидосамогкрајаза
својусудбину.Накрају,пролећеуЕвропи

и лидерска позиција у домаћем првен
ству.Малолије?
Иначе, пажњу јавности су привукла и

некадешавањавантерена.Прво јешоу
направиопаскојисепоштеноолакшаона
средтеренауХумскојпредпочетакмеча.
Сликајебрзиноммуњепротутњалакроз
све друштвене мреже, а аналогија са
игром Партизана се наметнула сама од
себе.Кучесетунијезауставило,пајејош
једанпутушлоутеренизауставиломеч.
Други, озбиљнијидогађај, десио сена

конференцијизановинарепослеутакми
це.ТренерПартизанаАлександарСтано
јевић, видно узбуђен, изашао је пред
камереипоновоосуодрвљеикамењепо
навијачимасвогклуба.Замериоимјешто
звиждеинегодују,акажеиданијелепо
да разбијају прозоре на свлачионици
после дуела са Кипранима. Сада већ
постаје јасно да је човек фрустриран
ситуацијом у клубу, у друштву уопште,
алииодносомсанавијачима.Поставља
се једно логично питање –шта дотични
уопште више тражи у Партизану? Чист
мазохизам.

Бар се ло на – нај ве ће раз о ча ра ње ово се зон ске Ли ге шам пи о на
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При о ри тет пла сман у плеј  оф
У првенственој сезони

2020/2021. године, када је
Фудбалскиклуб„Раднички“из
СремскеМитровице први пут
наступиоуПрвојлигиСрбије,
управа клуба и спортски сек
торпромовисалисунеколико
тада приоритетних циљева.
Један од најважнијих било је
чврсто позиционирање клуба
удругомпо квалитетунацио
налномфудбалскомтакмиче
њу,алиидопадљиваиквали
тетнафудбалскаигра,којаби
задовољила навијаче црвено
 белих са „Хесне“ и остале
љубитеље фудбала. Нарав
но, прволигашки ниво такми
чења подразумева и одгова
рајуће организационе и
инфраструктурне претпостав
ке.Уовимданима,наизмаку
текуће календарске године и
по завршетку јесењег дела
првенства, прилика је да се
начини преглед до сада учи
њеног и скицира план актив
ности у наредној полусезони.
Логично,лествицаочекивања
донекле  је померена,  јер
„Раднички“ је тренутно на
осмом месту првенствене
табеле са реалним шансама
да се надмеће у завршној,
плеј  оффазиовог такмиче
ња. Након тешког гостовања
у последњем колу полусезо
не,  екипа, стручни штаб и
управаклубаокупилисусена
заједничком ручку и својевр
сномрадномдоговору.Суми
рајићи учинак са травнатих
терена, спортски директор
клуба Драган Деспотовић
поделио је своје утиске са
представницимамедија.
–Могудакажемдајезанас

протеклаполусезонабилана
границиочекиваног.Тренутно
смонапозицијиизмеђуплеј
офа и плеј  аута, што ћемо
коначнознатикадасеодигра
ју преостале утакмице.
Мислим да смо направили
искорак напред по питању
инфраструктуре,организације
клубаисамогтакмичења.За
разликуодпретходне године,
били смо озбиљан такмац
нашим противницима и игра
ли смо озбиљан фудбал.
Наравно,билојеиодређених
падова. Уверен сам да ћемо
некимизменамаипроменама
напролећепоказатијошбољу
игрунегоштојебилаовејесе
ни, рекао је Драган Деспото
вић.
Онсеосврнуоинапостоје

ћииграчкикадар.
–Деоиграчкогкадрасвака

којебионанивоукојизадово

љава,докћемосесаиграчи
макојинисуиспунилизахтеве
ове лиге и људи који воде
клуб  растати. Гледаћемо да
наконзимскогпрелазногрока
доведемоодређенефудбале
рекојићеподићинивоигреи
резултата, па и ниво осталих
играча који остају у клубу у
наставку првенства, каже
Деспотовић.
„Раднички“ је током проте

клеполусезонепромениотре
нера, а на питање о одласку
Богдана Корака из клуба
спортски директор  кратко
одговарада јепитањетрене
ра увек деликатно и да је по
његовом уверењу оно везано
првенственозарезултате,ау
овом случају и личну жељу
бившег тренера да напусти
место шефа струке. После
ове промене, шеф струке
постаојеДраганПеришић.
– Фудбал је комплексна

ствар. Ми јесмо на моменте
игралидопадљиво,понекади
више од тога, али у спорту 
нарочито  фудбалу, основно
мерило је резултат. Можете
даигратенајлепшифудбал,а

даиспаднетеизлиге.Поента
спорта је да играте лепо,
допадљивоидаиматерезул
тат. Наша жеља свакако је
улазак плеј  оф ,  да из те
перспективе одиграмо и про
лећнидеопрвенства.Уовом
тренутку освојили смо испод
50 посто бодова, што баши
нијезапохвалу,алисмозаи
стаималипунонеочекиваних
околности.Тосупрвенствено
повредеиболестииграча.Не
знам да ли знате податак да
смомиклубкојијеовејесени
имао највише повређених
играчаипрвотимаца, којису
имали корону у целој Првој
лиги. Наши кључни играчи
имали су преко три недеље
паузезбогкороне.Иакосуто
углавномбилиблажисимпто
ми,онинисумоглилакодасе
врате у тренажни процес и
ритам утакмица. Један од
бољих играча нашег тима
дуго је био повређен, а наш
голман  изгубио је  бубрег.
Имали смо пуно пехова. На
крају, када се све то сабере,
можеморећида јетосасвим
коректно испало иако увек

можебоље, закључује спорт
ски директор митровачког
прволигаша.
Из разумљивих разлога он

није желео конкретније да
говори о потенцијалним поја
чањима, напомињући да
постоје играчи са којима су
обављениизвесниразговори,
алидајошништанијепреци
зираноидоговорено.Напита
њедалијеекипа„Радничког“
остварила неку врсту препо
знатљивостиуигри,Деспото
вић је још једном игру екипе
оцениоприлично„шареноли
ком“одпојединихврхунских
издањадонекихмечеваоди
граних испод нивоа екипе и
такмичења.
–Дабистебилипрепозна

тљиви у начину игре, морате
даиматебарпетшестутак
мицауконтинуитетудабисе
видела та препознатљива
игра. Није довољно да оди
гратедобросамодвеутакми
це у низу. Зависи доста и од
других околности, па и од
навикаиграча,јервећинањих
није играла овако висок ранг
такмичења, каже Деспотовић
који високо цени квалитет и
конкуренција постојеће лиге
са16тимова.Онсматрадасу
битне карактеристике ове
лиге њена уједначеност и
сасвим коректанфудбал који
јеумногимутакмицамабиоу
рангуСуперлиге.Притомесе
показалодајемогућедасва
копобедисвакогузависности
од тренутне спремности и
расположењасамихиграча.У
том смислу, он је поменуо
борбененаступемитровачких
црвено  белих против „Ма
чве“, „Јавора“ или „Инђије“, а
као посебно драге победе
остваренеуфудбалскидопа
дљивојигринавеојесусрете
саТимоком,МачвомилиГра
фичаром.
Најављујућипролећнусезо

ну директор Деспотовић обе
ћао је спортску борбу своје
екипе за што бољи пласман.
Приоритетна жеља  клуба у
овом тренутку је пласман у
плеј – оф. То би пружило
извесну сигурност и омогу
ћило  афирмацију појединих
младих играча. Припреме
екипе  за наставак сезоне
заказанесузапрведанејану
ара 2022. године након чега
ће, како очекују у управи и
стручномштабуклуба,играчи
„Радничког“спремнииздрави
дочекатинареднопрвенстве
но коло последње недеље
фебруара. Д. Мостарлић

Мо гу да ка жем да је за нас про те кла 
по лу се зо на би ла на гра ни ци оче ки ва ног.  
Тре нут но смо на по зи ци ји из ме ђу плеј  
офа и плеј  ау та, што ће мо ко нач но зна ти 
ка да се од и гра ју пре о ста ле утак ми це. 
Ми слим да смо на пра ви ли ис ко рак по 
пи та њу ин фра струк ту ре, ор га ни за ци је 
клу ба  и са мог так ми че ња, рекао је Дра
ган Де спо то вић  

Драган Деспотовић
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КА РА ТЕ КЛУБ „СИР МИ УМ“

Ме сто нај у спе шни јих ка ра ти ста

Недавно одржани Куп Србије у
организацији Карате уније Ср
бије за све узрасне категорије

затакмичаресремскомитровачкогКа
ратеклуба„Сримиум“био јеприлика
да прикажу и потврде апсолутну до
минацију.Такојебилоинапролећном
Државномпрвенству,гдесукаратисти
из града крај Саве проглашени нају
спешнијимклубомугенералномпла
сману.Сјајнуспортскупричу,којаста
нујеудомуовихкаратистаупотпуњује
податакдајењиховучитељ–сенсеи
СтаниславРаковићоднедавноноси
лаццрног појаса осмидан – високог
мајсторскогзвања.Црнипојас8.дан
седодељујељудимаизсветакаратеа,
којипоредистакнутихличнихрезулта
таивишегодишњегусавршавањасво

језнањеиискуствоуспешнопреносе
надруге.Сјајнитакмичарскирезулта
ти и прилика за причу оморалними
дубоко филозофским темељима ове
борилачке дисциплине, довољан су
повод  запригодан разговорса тре
неромРаковићем,популарнимЦигом,
какогавећинаМитровчаназна.
– Карате клуб „Сирмиум“ од свог

оснивањапрескорополавекадода
насдаојепрегрштпрвакакаконадо
маћемтакоинамеђународномнивоу.
Успешанрадпотврђујуинедавнире
зултати,иакосмозбогкоронавируса
и здравствене безбедности ускраће
низамеђународнетурнире. Уклубу
тренутновежбастотинакчланова,од
полетарацадосениора,иможемосе
похвалитичињеницомдасмоидаље

најуспешнији клуб по свим параме
тримау каратеу.Овопотврђује ипо
датакдајенаштакмичарперфектне
техникеАлександарСикин,сапетнај
сјајнијих одличја проглашен  за нају
спешнијегпојединцанаовогодишњем
државномпрвенству,аиначејепрвак
Војводине и освајач многих турнира
и купова. Ми смо данас у ситуацији
да на сваком такмичењу каратисти
ма „Сирмиума“ највећу конкуренцију
представљају управо чланови нашег
клуба,кажеСтаниславРаковић.
Оннаглашавадајекаратеспорт,ко

јисеспојиосанаукомпостаобазична
спотрска дисиплина, итекако препо
ручљивазасвестраниразвојфизичких
способности,самоконтроле,координа
цијеиконцентрације.Радисеоједном
одреткихспортоваукојимасеподјед
накоразвијајулеваидеснамишићна
група, али и поједине важне особине
личности.Знајутостотинемладихљу
дикојисудеценијамауназадучилина
татамијумитровачкогклуба.
„Онај ко својој вољи каже збогом

опростиосеодсамогасебе“.Речиове
древне мудрости исписане на зиду
„Сирмиумове“ тренинг салеупућују и
подстичунаразмишљањео суштини
каратеа. У основи старе источњач
ке вештине, која у буквалном пре
воду означава борбу празном руком
или шаком, стоји систем моралних
вредности ослоњен на унутрашњи
психолошки  склад појединца и сна
гуњеговевоље.Безсталногучењаи
беспоштедногвежбања,овосетешко
можепостићи,пазатонечудиштоје
каратеуЈапанутретиранкаоједнаод
пет најзначајнијих уметности. Стани
славРаковићунамериданасуизве
снојмериупознасасуштиномипрак
тичнимзначајемфилозофијекаратеа
кажедасе СтаниславРаковићкаже
вредност каратеа  огледа у многим
стварима, а првенствено у томешто
код ученика и такмичара непосредно

Први човек Карате уније Србије
проф. Душан Дачић  носилац цр
ног појасадеветидан, напротеклом
Куп  турниру уСремскојМитровици
учиниојевеликучасттренеруСтани
славуРаковићу,асамимтимиКара
те клубу „Сирмиум“, доделивши му
призањеносиоцацрногпојасаосми
дан.Интересовалонасјештаподра
зумева ово високомајстосрко звање
и како се изражава напредак у свим
сегметимакаратедисциплине.
Морамдапризнамдамеједодела

високогзвањапријатноизненадилаи
искренообрадовала.Заменејетове
лика част јер знам како је тежак пут
којимседоњегадолазиузмишљење
најбољихстручњакаичлановамеђу
народне комисије. Постепено савла
давањеразличитихкаратетехникаи
раднасопственомусавршавањудо
водекаратистудозвањаносиоцацр
ногпојаса.Кадатакмичарилимлади

каратистадосвоје16годинесавлада
свепрописаненивоеидођедоцрног
појаса,добијазвањеносиоцатехнич
когцрногпојасакојидо18годинена
полагању мора потврдити. Када то
учинипостајеносиоццрногпојаса–
првидан.Сведопетогдананосиоци
полажупоутврђенимпрограмимаза
звања а преостале нивое могу до
стићисамоособепотпунопосвећене
каратеу,углавномтренерикојиимају
истакнутеличнеи клупскерезултате
икојисусвојазнањапренелинанај
бољимогућиначин.Особакојиима
црнипојастоликојеусавршиласвоје
знање  да  је у стању  да примењу
је каратеи каоспорти каовештину.
Због тога се за носиоца  петог дана
сматрадаjeонусвомзнању,техни
циисназикаратистакојиимахладно
оружјеокомесмопретходноговори
ли,подсећашефструкемитровачког
„Сирмиума“.

Ста ни слав Ра ко вић,
но си лац цр ног по ја са, 8. дан

Ка ра тист ки ње и ка ра ти сти Сир ми у ма са ше фом струч ног шта ба Ста ни сла вом Ра ко ви ћем
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Медијски пројекат „Митровица град будућности“

утиченесамонасавладавањеодре
ђених техника или вештина, већ их
потпуно изграђује као стабилне, ди
сциплинованеивисокоморалнеособе
спремнедасеборесасвимизазови
макојисечовексусрећеусвакоднев
номживоту.
– Карате се у свету развија као

спорталиикаовештинаукојојјепо
јединацобучениспреманзаодбрану
или самоодбрану.  Успех тренера у

раду са каратистом  утврђује умери
укојој јеученикуспеодадисциплину
претвориусамодисциплину.Тозначи
да је преузео потпуну одговорност и
контролунадсвакимсвојимпотезоми
поступком постигавши равнотежу те
лаидуха.Свакипотезитехничкаиз
ведбаврхунскогкаратистепотпуносу
промишљени.Изтогапроизлазидаје
његовуспехнесамомогућностдаза
штитисебеилионекојисуугрожени,

већдазаштитиидругеодсебе,нагла
шаватренерРаковић.
Сећајмосењеговихречиокаратеу

каодисциплиникојау једноммомен
ту постаје озбиљно оружје у рукама
мајстора, због чега учитељи каратеа
морајуводитирачунадатајнедревне
вештинепредајусамопоузданим,пси
холошкистабилнимособамакојисте
ченазнањанећезлоупотребити.

Д. Мостарлић

НаXXIIIкаратеКупуСр
бијекојијекрајемновембра
2011.годинеорганизовану
Сремској Митровици так
мичари „Сирмиума“ осво
јили су 66 медаља, међу
којима је 35 златних, 20
сребрних и 11 бронзаних.
Најбољи такмичар у свим
узрасним категоријама
Александар Сикин осво
јио је 8 златних одличја
у појединачној и екипној
конкуренцији. Најбоља
такмичарка била је Мила
Миљковић са освојених
5 златних и једном брон
заном медаљом. Злато у
појединачној конкуренцији
освојили су  Лука Петро
вић,  Вук Петровић Мила
Станић, Анђела Паровић,
Тодор Гладовић,Борис То
мић, Михајло Јефтић, Теа
Станојевић, Бојана Срете
новић,АлексаМилићевић,
Младен Марковић, Нема
ња Жунић, Михајло То
мић,ЈеленаТомић, Кали
наМаксимовић,Владимир
Павлешин и већ поменути

Мила Миљковић и Алек
сандар Сикин. Сребро су
освојили Коста Петковић,
Теодора Поповић, Лазар
Коризма,ВојинЈовановић,
Лука Јокић, ДуњаПадров,
АндреаАничић,ЛанаЈеф
тић, Тијана Ивковић и Ла
зар Миљковић. Бронза је
припала Милици Станоје
вић, Андреју Аћимовићу,
Ђурђини Илић и Алексан
друПавлешину.
Уаприлуовегодинеми

тровачкикаратистибилису
најуспешнијинапрвенству
Војводине а исти успех
остварили су 16. маја на
XXIII првенству Србије у
конкуренцији 15 клубова
и 270 такмичара. Поред
главног тренера  Стани
слава Циге Раковића од
лучујући допринос овим
успесима дали су и други
тренеричлановистручног
штаба Марија Милановић,
Љиљана Маричић, Горда
на Павловић, Драган Па
ровић,ДалиборРаковићи
МилошМиладиновић.

Ап со лут на до ми на ци ја

Осва ја чи ме да ља са вр ше не тех ни ке

Ди сци пли на за при мер  сва ка реч учи те ља па жљи во се слу ша
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ОВАН:Улажетевели
кинапордаостварите
позитивнерезултатеу
свомпословномизра

жавању,алипостојиследдогађаја
којиреметивашепланове.Важно
једасеправилноорганизујетеи
да испоштујете све задате роко
ве.Склонистечестимпроменама
свог емотивног расположења,не
маразлогадагубитенадуилида
сеудаљаватеодпартнера.

БИК: Савесно испу
њавате својдеооба
веза и делујете врло
ажурно приликом

испуњавања разних договора
које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност.Уодносусапартне
ром,нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносежељениефекат.

БЛИ ЗАН ЦИ: У скла
ду са приоритетима
које сте поставили
имате своју визију и

нежелитедаприхватитекомпро
миснарешењакојавампредла
жуодређенисарадници.Немојте
дозволити да неко отежава ваш
пословни или друштвени поло
жај. Искуство вас опомиње да
направите емотивну дистанцу у
односуна једнуособуинанеке
сумњивеситуације.

РАК: Изненадне про
мене на пословној
сцени, делују као
додатни психолошки

притисак и захтевају да имате
добру концентрацију како бисте
се на време прилагођавали у
односу на очекивања.Вашалич
насрећапроистичеизунутрашње
потребе,да сесвелепемислии
топлаосећањаувекделеилираз
мењујусаблискомособом.

ЛАВ: Потрудите се
да успешно спрове
детесвесвојеидејеи
планове у дело.

Важно је да поред себе имате
особуодповерењаитимпрове
рених сарадника за које вас
везују заједнички интереси. У
љубавном односу,немојте уза
луднопокушаватидапромените
партнерово понашање или да
мењатетокстварикојенезависе
одвашевоље.

ДЕ ВИ ЦА:Истовреме
ностеангажованина
вишепољаисавесно
испуњавате свој део

обавезаилинекезваничнедого
ворекојеиматесасарадницима.
Наставите са озбиљним проце
нама и промишљањем у вези
неких новчаних понуда,немојте
дозволити да неко одлучује у
ваше. Партнер у вама подстиче
сумњичавостибројнапитањана
којанедобијатезадовољавајиће
одговоре.Важноједавишепод
стичетепозитивнорасположење.

ВА ГА: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашумотивацијуина
професионалну ори

јентацију.Сада имате добру
вољудасеангажујетенанеким
задатцимакојеможетедареша
ватеудоговорусасарадницима.
Љубавни догађаји које наслућу
јете имају неку необичну драж.
Допадају вам се поступци које
чинипартнеритоваснаводида
променитеодлуке.

ШКОР ПИ ОН: Осла
њате се на своје пре
говарачке манире, јер
да без добре припре

ме,плана или процене нема ни
заједничког пословног успеха.
Потребно је да се усаглашавате
са својим сарадницима око ува
жавања различитих интереса,
какобисвиоковасосетилисатис
факцију. Пажња и разумевање
коједобијатеукругусвојепороди
цеделујуврлоподстицајно.

СТРЕ ЛАЦ:Изненадни
пословниобртиделују
збуњујуће на вас,али
крајем наредне неде

ље ће се све стабилизовати.
Ваша креативност ће доћи до
изражајаивратитиваснасамврх
у вашем пословању. Слободно
можетедаинсистиратенасвојим
идејама,јериматеврлопоуздане
показатељеоуспеху.уемотивном
заносу спремни сте да учините
нештопосебнокакобистеимпре
сиониралисвогпартнера.

ЈА РАЦ: Потребно је
да се растеретите од
додатнихобавеза,али
немате довољно

енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишнихпитањаприхвататесве
кориснесугестијеилиречикрити
кекојевамупућујублискисарад
ници.Желели бисте да успоста
вите бољу контролу над новим
догађајимауљубавномживоту.

ВО ДО ЛИ ЈА: Налази
тесезавеликикорак
испред других, јер
умете да предвидите

нечију реакцију или одговор у
пословним преговорима. Јасно
вам је да савременији приступ
заједничимтемамадоносиуспех.
Постављате сувише строге кри
теријумепредвољенуособу,али
вас подстицај уме и да делује
благотворнонавишеначина.

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

нечију реакцију. Боље је да се
држитепроверенихправилаида
избегаватебилокојуврстуризи
ка.Одложитенекенапорнеоба
везедокнедобијетебољеусло
ве.Налазите се уфазиемотив
ног узлета, тако да однос са
партнером доживљавате као
остварењесвојихснова.

VREMEPLOV
15. де цем бар

1914. Ослобађањем Београда
уПрвомсветскомратузаврше
најеКолубарскабитка.
1961.Бившинацистичкифунк
ционерАдолфАјхман,органи
затор и извршилац геноцида
над Јеврејима у Другом свет
скомрату,осуђен јенасмрту
Јерусалиму,апотомобешен.

16. де цем бар
1934. Пуштен је у саобраћај
првибеоградскидрумскимост
прекоСаве, назван “Земунски
мост краљаАлександра”.Диг
нутјеуваздухуаприлу1941,а
наместувисећегмостаподиг
нут је 1957, мост незванично
назван“Бранковмост”.
2001. Први амерички брод од
1962, када су САД увеле
ембаргопротивКубе,стигаоје
у луку у Хавани, носећи око
500тонасмрзнутехране.

17. де цем бар
1903. Браћа Вилбур и Орвил
Рајт извела су први успешан
летавиономуисторијивазду
хопловства.
1989. У Румунији су избиле
масовнедемонстрацијепротив
диктаторског режима Николае
Чаушескуа,укојима јепогину
лооко1.000људи.

18. де цем бар
1865. Ратификацијом 13.
уставног амандмана у САД је
укинуторопство.
1972. САД су у Вијетнамском
рату почеле масовно бомбар
довање главног града Ханоја,
које је трајало непрекидно 12
данаиноћи.

19. де цем бар
1905.УсвојенпрвиУставЦрне
Горе, Никољдански којим је
држава конституисана као
уставнамонархија.
1958. Председник САД Двајт
Ајзенхауерупутио,првиусве
ту, божићне честитке преко
сателита.

20. де цем бар
1355. Умро српски цар Душан
Стефан Немањић, син краља
Стефана Дечанског, краљ
Србије од 1331. У Скопљу
1346. крунисан за цара Срба,
ГркаиАрбанаса.Увремењего
ве владавине Србија била на
врхунцу моћи, простирала се
одКоринскогзаливанајугудо
ДунаванасеверуиодЈадрана
назападу,доЕгејскогморана
истоку. Односе у држави уре
дио збирком закона, Душано
вим закоником, објављеном
1349.идопуњеном1354.

21. де цем бар
1993.ПредседникРусијеБорис
Јељцин распустио Министар
ство безбедности, бивши КГБ,
узобразложењедаганијебла
говремено упозорио на опа
сностразвојадогађајауземљи
и зато што институцију која је
деценијама застрашивала гра
ђаненијемогућереформисати.

HOROSKOP

Сре да, 15. (2) де цем бар 
Свети пророк Авакум; Свети
цар Урош; Преподобни Јоани
кијеДевички

Че твр так, 16. (3) де цем бар 
СветипророкСофоније;Препо
добниЈованЋутљиви

Пе так, 17. (4) де цем бар 
Света великомученица Варва
ра; Преподобни Јован Дама
скин

Су бо та, 18. (5) де цем бар 
Преподобни Сава Освећени;
СветиНектаријеБитољски

Не де ља, 19. (6) де цем бар 
Свети Николај, архиепископ
мирликијски чудотворац –
Никољдан(Детињци)
По не де љак, 20. (7) де цем бар 
Свети Амвросије; Преподобни
ГригоријеГорњачки

Уто рак, 21. (8) де цем бар 
Преподобни Патапије; Свети
апостолиСостен,Аполосидру
гисњима

Crkveni
kalendar

• Не пе рем баш све у 
ку ћи. Не што је и чи сто
• Ми се пра вил но хра ни
мо. Ста вља мо хра ну у 
уста.
• Сви се ми ро ди мо као 
љу ди, али нас жи вот 
на у чи па ме ти.

Аро ма тич на 
крил ца

По треб ни са стој ци:1кгпиле
ћих крилца, 50 г ренданог качка
ваља,100млслаткепавлаке,јаје,
босиљак,маслине,соибибер.

При пре ма је ла:Овакрилцасе
савршеноприпремајууелектрич
нојшерпи,популарномпицапека
чу.Доброзагрејтепосудуинауљу
краткопропржитекрилцадапору
менесобестране.Сипајтемало
воде, суд поклопите и динстајте
дамесоомекша.Крилцапребаци
те у ватросталну посуду заједно
са соком од динстања. Умутите
слаткупавлаку, јаје,ренданикач
каваљ,соибиберитимепрелијте
крилца.Ставитедасепекупетна
естакминутана200степени.Пре
сервирањакрилцапоспитесецка
ном першуном и послужите са
маслинама,узполуткепаприкаи
колутовекраставца.


