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ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони:022/610069, 624657, 621065
Факс:022/610070

Дежурна служба: 064/8894580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800100122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsEmail: o�  ce@sremgas.rs

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Vernicima koji Bo`i} slave po gregorijanskom 
kalendaru ~estitamo praznik

Aleksandra ]iri} 
predsednica
Op{tine Ruma



СРП „ЗА СА ВИ ЦА“

За вр шен про је кат
об но ве вла жних еко си сте ма

Пројекат „Обнова вла
жних екосистема у сред
њемПодунављу–Wetland
Restore“ је успешно завр
шен.Пројекатсунакондве
и по године спровели По
крет горана Сремске Ми
тровице, каоводећипарт
нер, Удруга за заштиту
природеиоколиша„Зеле
ни Осијек“, ЈВП Хрватске
воде,ЈВПВодеВојводине
иЈавнеустановеАгенције
за управљање заштиће

ним природним вриједно
стима на подручјуОсијеч
ко–барањскежупаније.
„Обнову влажних еко

система у средњем Поду
нављу – Wetland Restore“
је финансирала Европска
унија у оквируИНТЕРРЕГ
ИПА програма прекогра
ничне сарадње Хрват
ска–Србија2014–2020.
Укупна вредност пројек
та износила је 981.848,00
евра, од чега је допринос

Европскеунијеизносио85
посто. Пројектни партне
рисуостваренерезултате
представили на завршној
конференцијиуЕкоцентру
„Златнагреда“уХрватској
10.децембра.
Водичзамониторингби

одиверзитетавлажнихеко
система базиран на инди
каторскимврстама, према
речима Слободана Сими
ћа,управникаСпецијланог
резервата природе „За

савица“ значајно ће олак
шати редовни мониторинг
биодиверзитета у Резер
вату и тако омогућити ра
но откривање еколошких
промена у екосистемима.
Тоћеомогућитиправовре
мену примену адекватних
управљачких мера. Осим
тога, активности на реви
тализацији дела водотока
Засавицеивлажнихлива
данапашњаку„Ваљевац“
ће дугорочно унапредити
конзервациони статус би
одиверзитета ових ста
ништа и послужити као
модел за ревитализацију
другихлокалитетауРезер
вату„Засавица“.
Пројекат Wetland Resto

re,реализованупрекогра
ничном региону Србије и
Хрватскепредстављапри
мер добре праксе преко
граничне и међусекторске
сарадње на планирању и
спровођењу ревитализа
ције влажних екосистема,
којисесврставајуукатего
рију најосетљивијих и нај
угроженијихекосистемана
планети.

Во дич за мо ни то ринг би о ди вер зи те та вла жних еко си сте ма ба зи ран на ин ди ка
тор ским вр ста ма, пре ма ре чи ма Сло бо да на Си ми ћа, управ ни ка Спе циј ла ног ре
зер ва та при ро де „За са ви ца“ зна чај но ће олак ша ти ре дов ни мо ни то ринг би о ди
вер зи те та у Ре зер ва ту и та ко омо гу ћи ти ра но от кри ва ње еко ло шких про ме на у 
еко си сте ми ма

Радови на ревитализацији горњег тока Засавице

Про је кат We tland Re sto re пред ста вља при мер до бре 
прак се пре ко гра нич не са рад ње Ср би је и Хр ват ске
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Још ја че ме ре
од ни ка квих

Рудари Колубаре и Костолца
затражили су од председника
Србиједаим„писмено”гаранту

једаћењиховараднаместасачувати
одонихкојижеледазатвореруднике
уСрбији,даихсачуваоднепријатеља
уземљиииностранствукојижеледа
отму „кору хлеба нашој деци”, или
крећу пешке у марш на Београд. И
захтевза„писмену”гаранцију,ипрет
њу маршем на Београд рудари су
испоставили преко в. д. генералног
директораЕПСаМилорадаГрчића.
Неки од нас су неизбежно осетили

поштовање према в. д. генералном
директору ЕПС а који, ето, личним
примеромпоказујекаковисокидржав
нименаџерможедабудеузраднике,
баш као што је био легендарни и
никад прежаљени директор РТБ Бор
БлагојеСпасковски, који је променио
дословно све партије на власти од
МилошевићевогдоВучићевогвреме
на да би остао директор ни због чег
другог,осимизљубавипремарадни
цима.
Други међу нама доживели су ову

патетичну Грчићеву улогу рударског
поштарасазбуњеношћуичуђењем.
Прво, повод за тражење „писмене”

гаранцијеодпредседникаизапретњу
рударским маршем на Београд била
је безначајна изјава једнако значајне
посланице Европског парламента
ВиолефонКрамонопотребигашења
српскихрудникаугља,збогчегајесве
помалоличилонајефтинополитичко
поентирање у некаквом кадровском
позиционирању унутар рударско 
енергетског сектора, рачунајући и
надлежноминистарство.
Друго, све је личило на нетражено

„набацивање лопте” председнику
Србије, са рачуном да председник
видиизапамтикомује„набациолоп
ту”.
Треће, све је личилонанамеруда

севидидаизав.д.генералногдирек

тора ЕПС  а стоји елита радничке
класе,рудариКолубареиКостолца.
Шта можемо кад нас има и таквих

којисузахтевипретњурудара,испо
стављене преко в. д. генералног
директора,доживеликаосредствоза
кадровско позиционирање. И све то
пред најаву надлежне министарке,

широко схваћену као претњу, да ће
расписати конкурс за све директоре,
паизагенералногдиректораЕПСа.
Требало је да се саставе само три

дана обилних падавина па да због
блатњавогиводомнатопљеног угља
искочиизфункцијешестблоковатер
моелектранеуОбреновцуидасерас
падне идилична представа о ефика
сном директору ЕПС  а, гласнику
рударскихзахтева,ињеговомменаџ
менту.Србија,чију јевладудиректор
увераваодајеЕПСспреманзазиму,
даимадовољноквалитетногугљана
депонијамаиданећебитипотребеза

увозом електричне енергије, морала
једапосегнезаобимнимувозомстру
је да би се покренуло 2.200 испалих
трафостаница.
НаотворенојседнициВладе,пред

седник Србије је сталожено рекао
Грчићудасенададасусе,њихдвоји
ца,доброразумелиупогледуличнеи
сваке друге одговорности за колапс
електропривредног система. Грчић је
потомсмениочетворицудиректораи
самподнеооставкукојаћебитиактив
накадасекризапревазиђе.

Пре но што је смењен, изврши
директор за производњу елек
тричне енергијеСавоБермазе

вић, један од Грчићевих ефикасних
менаџера, овако је разговарао са
новинаром водитељем јутарњег про
грама једне телевизије. Новинар:
„Штасепредузимадасеугаљутран
спорту не накваси при екстремним
падавинама?” Бермазевић: „Превоз
угља је исти као и увек, али је овог
путабилотоликопадавинаданисмо
моглиништаучинити.”Новинар:„Шта
ћете убудуће чинити да се угаљ
заштити од падавина?” Бермазевић:
„Предузећемо још јаче мере како
бисмодопремиликвалитетанугаљуз
јошвећепадавине.”
Менаџери за производњу угља и

струје који су намеравали да преду
зму јошјачемереодникакавихмера
смењенисутекназахтевпредседни
ка Србије. Сам Грчић пао је у неми
лостмедија,увекгладнихконтроверз
них биографија моћних људи. Као
каријерни куриозитет истиче се да је
Грчић, пре но што је почео да упра
вља рудницима и ЕПС ом, успешно
водиоприватнупечењарууОбренов
цу.
Тај куриозитет не значи ама баш

ништа.Једанбраварјествараоисто
ријузакојомнекиоднасжале,анеки
миследаимсеона јошувекобијао
главу.
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Тре ба ло је да се 
са ста ве са мо три 
да на обил них па да
ви на па да због блат
ња вог и во дом на то
пље ног угља ис ко чи 
из функ ци је шест 
бло ко ва тер мо е лек
тра не у Обре нов цу и 
да се рас пад не иди
лич на пред ста ва о 
ефи ка сном ди рек то
ру ЕПС  а и ње го вом 
ме наџ мен ту

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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Алек сан дра Ћи рић
пред сед ни ца Оп шти не
Александра Ћирић, дипломирана

историчарка, нова је председница Оп
штине Рума – одлучили су одборници
Скупштиненаседници, која јеодржана
16. децембра. После избора, Алексан
дра Ћирић се у свом првом обраћању
сафункције председницеОпштине, за
хвалила свима на указаном поверењу
којећесетрудитидаоправда,ипозвала
сведасејошвишеукључеузаједничко
стварањелепшеибољеРуме.
 – Такође, захваљујем се и Слађану

Манчићу који је био део тима Српске
напредне странке, тима који је радио
наизградњинашеРуме.Верујемдаће
тесвиприметитипромененабоље,да
ћетемоћипоносноиуздигнутеглаведа
говоритеоРуми,нашојопштиниисвим
људимакојиучествујуунашемраду.Од
првог дана, бавићемо се бригом о на
шимграђанима.Радићемонаповећању
приходабуџетакакобинашимсуграђа
нима омогућили бољу будућност. Тако
ђе,увећавамоулагањаукултуру,спорт,
инфраструктуру,екологијуибезбедност
нашедеце–истаклајеАлександраЋи
рић.
Она је најавила и велика улагања у

здравствени систем и намеру локалне
власти  да покуша да се породилиште
вратиуРуму.Подсетимодаје2014.го
динеукинутопородилиштеуДомуздра
вљаРума.
–Натериторијинашеопштинесего

дишњеродипреко600децеистогасу
наше суграђанке заслужиле да у свом
градуимајупородилиштеимићемосе
потрудитидатоиурадимо.Урадућемо,
пресвега,следитиполитикуАлександра
ВучићаиСрпскенапреднестранке–ис
таклајепредседницаОпштинеАлексан
драЋирић.
Онајеуказаладапреузимаједнуод

говорнуитешкуфункцију,ализахваљу

јући добром тиму сарадника који има,
свићесетрудитиирадити напобољ
шањуРумеусвимсегментимаживота.
Наовојседницијезазаменицупред

седницеОпштинеизабранаБиљанаПо
повић Јовановић, струковни васпитач,
запосленауУПВО„Полетарац“уРуми.
С обзиромна то да је доскорашња за
меницапредседникаСкупштинеопшти
неКристинаКашићподнелаоставку,за
заменикапредседникајеизабранМирко
Честић,саобраћајнитехничаризДобри
наца.
ИзабранојеидеветчлановаОпштин

скогвећаРума,атосудрЈованКром
пић, Ивана Бојанић, Бранко Шијачки,
Милош Дудуковић, Миленко Секулић,
Стојан Марковић, Биљана Јовановић,
СнежанаБањациДраганКрстић.
Доскорашњем председнику Општи

неСлађануМанчићујенаовојседници
враћенодборничкимандат.

С. Џа ку ла

АлександраЋирићјерођена5.децем
бра1984.годинеуРуми,гдејезаврши
лаиосновнушколуиГимназију.Дипло
миралајенаФилозофскомфакултетуу
Београду,наОдељењузаисторију.
Од 2015. године ради у  Завичајном

музејууРуми,а2017.годинејеположи
ла стручни испит за кустоса. Алексан
драЋирић је ауторка и коауторка низа
занимљивих изложби у Завичајном

музеју које су побрале похвале бројне
публике,аауторкајеистручнихрадова,
каошто су „Сремскифронт у историо
графији и мемористици“, „Прилике у
Руми 1941. године и почеци оружаног
отпора окупатору“, рад о др Жарку
Миладиновићуиниздругих.Александра
Ћирић је била на функцији заменика
председника Општине од 21. августа
2020.године.

Би о гра фи ја Алек сан дре Ћи рић 

Алек сан дра Ћи рић

Би ља на По по вић Јо ва но вић Мир ко Че стић
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Усвојен бу џет за 2022. годину

Рекордан буџет за 2022. годину, јер су
планирани приходи и примања у висини
од 2.405.404.543 динара, усвојили су
одборници Скупштине општине Рума на
својој 18. седници која је одржана 18.
децембра. Ако се овај буџет упореди са
оним из 2021. године – пре урађених
ребаланса–онјевећизачак384,6мили
онадинара.
Образлажућибуџет,БиљанаДамљано

вић, шефица Одељења за финансије,
привредуипољопривреду је указалада
jeонразвојни,алиидапокриваисоцијал
нузаштитуидајеуинтересусвихграђа
на.Највећиприходићебитиреализовани
одпорезанадоходак,добитикапиталне
добитке,нештопреко1,1милијардудина
раили скоро46,6 процената планираног
буџета,следеприходиодпорезанаимо
винуса428милионаитрансфериоддру
гих нивоа власти са нешто преко 231
милион динара. Средствима из буџета
бићефинансирано17програмскихактив
ности.
ДушанЉубишић,начелникОпштинске

управе,назваојеовајбуџет„историјским“,
али истовремено и реално планираним,
јерћеиовогодишњибитиреализованса
приходимадо2,1милијардудинара,што
је такође, до сада, најбоље остварење
буџета.
–Садругестране,17.децемнрасмона

рачунубуџетаимали420милионадинара
итуимамоједандругипроблемкојићемо
решавати. Велики износ средстава ћемо

пренетиунареднугодинупаћемоморати
планиратииписатиоправдањеМинистар
ствуфинансијазаштојетотако–рекаоје
Љубишић.
Он је истакаода је, поредразвојних и

инфраструктурних компоненти, буџет
усмеренназаштитуживотнесредине.То
супозицијекојесеодносеназатварањеи
санирање градске депоније, набавку
опремезаЈавнопредузеће „Комуналац“,
пошумљавање Парк – шуме „Борковац“,
озелењавањеграда,штосвеидеуправцу
заштитеживотнесредине.
Свитиизносисуоничије учешћеима

локална самоуправа, али се очекују и
средствауМинистарствузаштитеживот
не средине, поготово за реконструкцију
котларницеЦентарЈуг/прекопутаПоште/
гдемазуттребазаменитиупотребомгаса.
– Имамо пројекат за изгардњу котлар

нице, која би покривала комлетан део
центар „Север“. Међутим, њена цена је
150милионадинара,пасмосеипакодлу
чили да прво урадимо реконструкцију
котларницауОрловићевој5иизаРобне
кућеитако идемоуправцуизбацивања
мазутаизцентраграда.Оноштонајверо
ватнијеследиу2023.годинијеизградња
новекотларнице,каоштосмонајавили–
рекаојеЉубишић.
Опредељењејеидасезановиопрема

ујавнимпредузећима„Водовод“и„Кому
налац“, посебно потребних камиона за
несметанофункционисањеовихпредузе
ћа.

 –Планирамо да следеће године ком
плетнозатворимонашуградскудепонију
и да кренемо са одвожењем смећа на
регоионалнудепонијуСрем–Мачва.Пла
нираних 49 милиона динара субвенција
из буџета  су она разлика коју плаћају
кориснициЈП„Комуналац“,којајеприлич
но ниска у односу на окружење,  и оне
стварнецене којућенаплаћиватирегио
налнадепонија–указао јеДушанЉуби
шић.
Поредовогакцентаназаштитиживотне

средине, настављају се програми бес
платногвртића,каоибесплатнихуџбени
ка.Заследећушколскугодинућесепоно
вонабављатикомплетносвиуџбенициза
основце, јер је процена да они не могу
трајатидужеоддвегодинеизатојеопре
дељено35милионадинара.
Кадајеречоинфраструктурнимпројек

тима, постоји обећање да ће румска
општинадобити120милионадинара,те
јеиОдељењезалокалниекономскираз
војприпремалопројектеиконкурисалоза
средства.Утих120милионадинараула
зи увођење уличне ЛЕД расвете у делу
Индустријскеулице,изградњасаобраћај
ницаС1иС3уиндустријскојзони„Запад“
и изградња, односно, пробијање улице
ТрећевојвођанскебригадеуОрловићеву.
– Заиста мислимо да ћемо прилично

амбициозноућиуследећу годинуисугу
рансамдаћесвинаведенипројектибити

Ду шан Љу би шићСте ван Ко ва че вић

Ре кор дан бу џет за 2022. го ди ну, јер су пла ни ра ни при хо ди и при ма ња у ви си ни од 
2.405.404.543 ди на ра, усво ји ли су од бор ни ци Скуп шти не оп шти не Ру ма на сво јој 18. 
сед ни ци ко ја је одр жа на 18. де цем бра. Ако се овај бу џет упо ре ди са оним из 2021. 
го ди не – пре ура ђе них ре ба лан са – он је ве ћи за чак 384,6 ми ли о на ди на ра

Александра Ћирић

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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реализовани – закључио је
ДушанЉубишић.
–Речјеоимпозантнојсуми,

озбиљној цифри. Самим тим
смопоставиливеомаозбиљне
и високе задатке у наредној
години.Покривени су сви сег
менти и сфере живота. Акце
нат је на екологији и култури.
Поред завршетка реконструк
цијеДомавојске,искористила
бихприликудапоменемиула
гањеуЗавичајнимузеј.Реч је
о санацији капиларне влаге,
којаугрожавазградуовеуста
новекултуре.Пројекат јевре
данседаммилионадинараи
биће комплетно финансиран
из општинског буџета – иста
кла је Александра Ћирић,
председницарумскеОпштине.
СтеванКовачевић,председ

никСкупштинеопштуне,указу
једаовакавбуџетзанаредну
годину омогућава успешан
наставаксвихразвојнихпроје
ката који су започети, али и
онихкојисупланирани.
–Овојесигурнонајамбици

ознији буџет у последњих 20
година, али је заснован на
реалним основама. Сви пока
затељи привредних активно
стиуопштинииздравиагрега
ти из којих црпимо буџетска
средства, дају нам основа да
правимо амбициозне планове
и да завршимо све започете
пројекте.Мислимна  заврше
таквртића„Коцкица2“,рекон
струкцију Дома војске, али и
оне пројекте које планирамо
даурадимоунареднојгодини,
акојићедопринетипоправља
њу услова живота грађана.
Пре свега, то се односи на
зелену агенду и  побољшање
еколошких услова у нашој
општини,превасходносанаци
јудосадашњедепоније,пошу
мљавањеиозелењавање јав
нихповршина,ревитализације
Борковачкешумеиизбацива
њееколошкинеприхватљивих
енергената. Пречистач је део
наших развојних приоритета.
Као локална заједница нема
мопункапацитетдацеопроје
катсамиурадимо,већћемога
реализовати у сарадњи са
вишим нивоима власти, где
намјепомоћдржавеиобећа
на – рекао је поводом овог
рекордног општинског буџета
за наредну годину Стеван
Ковачевић.
Наовојскупштинскојседни

ци су усвојени и  планови и
програмирадајавнихпредузе
ћа и установа чији је оснивач
румскаопштина.Такође,Скуп
штина је констатовала да је
нови председник Одборничке
групеСрпскенапреднестран
ке – „Александар Вучић За
нашудецу“МаркоДер,докје
заменикКрумВасев.

С. Џа ку ла

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Јед но крат на на кна да
за 38 по ро ди ца

ОпштинаПећинцикао јед
ну од мера популационе
политикевећтрадиционално
додељује једнократнуновча
нунакнадууизносуод40.000
динара. Ову помоћ добијају
породицекојесудобилепри
нову.
Председник Општине

СинишаЂокић уручио је 17.
децембра, 40.000 динара
породициЈеленићизОбрежа
итомприликомјепоручиода
пећиначка локална самоу
права не одустаје од мера
популационеполитике,јерјој
је борба против беле куге
једанодприоритета.
– Ово је само наставак

борбе против беле куге и
Општина Пећинци ће и убу
дуће подржавати на овај
начин породице са новоро

ђенчадима. Ово није једина
мера популационе политике
којуспроводинашаопштина.
За свако треће и четврто
детеупородицифинансира
мо бесплатан вртић, као и
бесплатан вртић за једно од
деце у породицама са бли
занцима.Каснијетокомшко
ловања обезбеђујемо сти
пендије за студенте и суб
венционишемопревозисту
дентимаисредњошколцима.
Трудимоседаонашојдеци
бринемо током целог перио
да одрастања – поручио је
председникЂокић.
Породици Јеленић, Мари

ни и Марку, Маја је друго
дете,астаријаМиаимавећ
четиригодине.
–Оваквапомоћнамсвака

козначи.Купићемо јошнеке

ствари које су потребне за
бебу,каоштосмоурадилии
сапомоћикојусмодобилиза
првубебу.ХвалаОпштинии
хвала председнику – рекла
намјеМарина.
Марина и Марко су обоје

запослени, а по Марковим
речимаразмишљајуиотре
ћемдетету
– Уклапамо сменски рад

како бисмо чували децу, а
Миамалоидеиувртић.Ухо
далисмосе,пабисатрећим
дететом било још лакше –
нашалиосеМарко
Уовојподели, једнократна

новчана накнада стиже на
кућнеадресе38породицаса
територијепећиначкеопшти
не, које су пријавиле бебу у
периоду од 1. маја до 31.
августа2021.године.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
Про мо ци ја но вог бро ја „Сун ча ног са та“
Часопис за културу, умет

ност и науку „Сунчани сат“
излази већ 28 година са
циљемдасенегујеисторијаи
промовишекултурнабаштина
Сремске Митровице. Промо
ција27.и28.броја „Сунчаног
сата“одржанајеуМузејуСре
ма, у организацији издавача

Установезанеговањекултуре
„Срем“ у четвртак, 16.децем
бра. Главнииодговорниуред
никчасописапроф.дрСлађа
на Миленковић се на промо
цији захвалила ауторима тек
стова,члановимауредништва,
сарадницима, издавачу,
рецензентимаипокровитељи

ма и честитала свима који су
допринели успеху да часопис
излазивећготовотридецени
је. Покровитељи часописа су
Град Сремска Митровица и
Покрајински секретаријат за
културу,јавноинформисањеи
односесаверскимзаједница
маАПВојводине. Б. Т.
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Адаптацијабившегкафићакодпаркау
центруградаприводисекрају.Овајобје
катсеуређујеипреуређујекакобидобио
сасвимновунаменуипостаоТуристички
инфо–центар,којијеСремскојМитрови
цинедостајао.Отварањејепланираноза
27.децембар.Радовесупрошленедеље
обишли заменик градоначелнице Петар
СамарџићидиректорТуристичкеоргани
зацијеДушанДрча.
– Сирмијум, Фрушкогорје и Засавица

три су главне ствари које нудимо дома
ћимистранимгостимакојидолазеунаш
град. Идеја и циљ Туристичког инфо 
центраједатупонудупрезентујенајед
номместуузмогућностдасекупеиград
скисувенири,добијусервиснеинформа
ције, пробају и купе и неки од локалних
специјалитета, тако да се на тај начин
осетииукусСремаизСремскеМитрови
це. Пошто живимо у време дигиталних
технологија, већ од половине следеће
годинебићеинсталирананајсавременија
информатичкаопремауфункцијипрезен
тацијелокалитетаизнаменитостиграда.
ТуристимаћепосебнобитизанимљивВР
–виртуелникутакгдећесенаиновативан
начин кроз примену виртуелних наочара
омогућити гостима да виде, чују, осете,
доживеодређенилокалитетидасенатај
начинодлучедагапосете.ИспредТури
стичкогинфоцентра,уЦарскојпалатии
на Засавици биће постављени интерак
тивнитотемисамапамаградаиприкази
малокалитетаСремскеМитровице.Биће
у функцији 24 часа дневно и од велике
кориституристимакојипосећујунашград
ван радног времена Туристичког инфо
центра.Овоћезаистабитинајрепрезен
тативнији, најмодернији информатички
најопремљенији туристички инфо  цен
тарунашојземљиинадамоседаћесе
захваљујући њему, Митровица добро
позиционирати на мапи познатих тури
стичких дестинација, посебно сада, јер
нам тек долази време када ће туризам
бити ставка на коју ћемо се озбиљније

ослонити,рекаојеПатарСамарџић.
Реконструкцију целокупног објекта

укључујућииреконструкцијујавногтоале
тафинансиралојеМинистарствотуризма
и Град Сремска Митровица. Министар
ствотуризмаопределило јесредстваод
8,4милиондинара, док је Град учество
вао са милион и 700.000 динара. Јавни
тоалетусклопуТуристичкогинфоцен
тра јереконструисанкрозпартиципатив
нобуџетирање.
ДушанДрча,директорТуристичкеорга

низацијеграда,рекаоједаћеуТуристич
ком инфо  центару туристи моћи да
добију потребне информације и да купе
сувенире.
–Разговаралисмосапредставницима

удружењаграђанаисеоскихтуристичких
газдинстава која производе домаће про
изводе, тако да ћемо на дан отварања
приказатинештоодтепонуде.Али,током
јануара и фебруара имаћемо и њихове
производе у пуном капацитету. Даћемо
им прилику да прошире своју продају.
Идејаједанаправимокорпуаутентичних

производа саподручја нашег града, која
ћесадржатипроизводекаоштосукулен,
ракија,сир,вино,мајицеислично,идато
овде може да се купи. Отварање овог
Туристичкогинфоцентраијавногтоале
таврлојебитнозаТуристичкуорганиза
цијуграда,јерћемомоћидасекатегори
зујемо на вишу позицију у туристичком
свету.ИмамоХотел„Срем“,имамомање
смештајне капацитете. Постоји идеја да
сеизгради још једанхотелитакобисмо
напредовализаједанстепенвишеибили
бисмовидљивији,атуризамкаопривред
на грана би добио нов замајац за даљи
развој, изјавио је Душан Дрча и позвао
сеоскатуристичкадомаћинствададоне
су брошуре, ураде презентације које ће
моћи свакодневно да се покажу што
домаћим туристима,што туристима који
долазесастране.
УизрадијеиновсајтТуристичкеорга

низације града Сремске Митровице на
којемћебитипосебанодељакзасеоска
туристичкадомаћинства.

Б. Ту ца ко вић

Пе тар Са мар џић Ду шан Др ча

Бли жи се отвара ње

А ДАП ТА ЦИ ЈА ТУ РИ СТИЧ КОГ ИН ФО – ЦЕН ТРА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Медијски пројекат „Митровица град будућности“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Свим грађанима који Божић
прослављају по грегоријанском 
календару, упућујем најсрдачније 
честитке. Божићне празнике
као симбол мира, толеранције
и разумевања међу људима,
желим да прославите у срећи,
здрављу и благостању! 

Председница Општине
Александра Ћирић

Свим грађанима који Божић славе
по грегоријанском календару,
од срца честитам предстојећи
празник. Нека прослава Божића
у ваше домове унесе радост,
љубав и мир, ојача толеранцију
и јединство међу људима!

Председник СО Рума
Стеван Ковачевић
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Свима који
Божић славе по 
грегоријанском 

календару упућујем 
срдачне честитке

за овај празник.
Нека прослава Божића 

у ваше домове унесе 
радост, љубав и мир.

Председник Oпштине Ириг
Тихомир Стојаковић
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ЉУ БИ ША ШУ ЛА ЈА, ДИ РЕК ТОР ЗА ВО ДА ЗА ЗА ШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ

Ве ли ки ра до ви
обе ле жи ли 2021. год ину
Завод за заштиту споменика култу

ре у Сремској Митровици током 2021.
године своје пословање је усмериона
заштитна ископавања и конзервацију
археолошкихлокалитета.Заокруженје
циклусутрајањуоддесетгодинарада
наконзервацијиантичкихмозаикаЦар
скепалате.Пореддомаћихстручњака,
ангажовани су и стручњаци из Репу
бличког завода. Реч је о мозаицима
старим и до две хиљаде година, врло
захтевнимзатретирање,какосенеби
оштетили,аопетсачувалиодзубавре
мена.Вишегодишњипосаоподржавају
иресорнаминистарстваилокалнаса
моуправа.
–Министарствокултурепратипосло

ве радионице. Током 2021. године ра
дилисмонамозаицимакојићебитина
зидовимаЦарскепалате.Завршавасе
просторијакоја јеипрошлегодинера
ђена,такодасмосадавећдостиглини
вокојисмопредсебеставиликаоциљ.
Имаћемогалеријуподнихмозаика,који
субилитуупрошлости,анисубилидо
ступни оку јавности.Преостаје намда
се посветимо квалитету презентације
оногашто смо открили, кажеЉубиша
Шулаја, в. д. директора Завода за за
штитуспоменикакултуре.
Локалитет на Житном тргу има ви

сок ниво заштите. Иако је комплетно
реконструисан, потребно је одржава
тигаиочувати.Овегодине јеурађена
интервентнаконзервација,којаобухва
та чишћењелокалитета, у циљу задр
жавања пројектног нивоа, односно из
гледа.Исто јеучињеноиуМачванској
Митровици, такозваном „Ширинграду“,
локалитету са изузетним историјским
значајем, нарочито за период раног
хришћанства. Ту се налазило четири
манастира, односно једанверскиобје
кат,којијетрајаовишестотинагодина,

алијекрозисторијуразрушаваниобна
вљан.СобзиромнатодасеСветиМе
тодије и његово епископско деловање
везујууправозатајлокалитет, јасан је
његовархеолошкиирелигиознизначај,
подацисуЗавода.
– Велики део активности наших

стручњакатокомовегодинесеодносио

напраћењеземљанихрадова,односно
заштитнихистраживањакојасуинтен
зивна, а све то захваљујући и интен
зивнојградњи.Правеседвааутопутау
правцу Кузмин –СремскаРача, затим
Шабац – НовиСад. Конкретно, за нас
јебитнатериторијаИрига,атупостоје
значајни локалитети, те наши струч

Љу би ша Шу ла ја

Локалитет на Житном тргу „Ширинград“ у Мачванској Митровици“
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њациучествују у заштитнимископава
њиманалокалитетима који су на тра
сама тих будућих путева. Велики део
временапроводетамо,атунепостоји
могућност одлагања, то су приорите
ти. Археологија не може да успорава
инфраструктурне послове, објашњава
ЉубишаШулаја.
Пројекат за реконструкцију фасаде

галерије „ЛазарВозаревић“ јеизрадио
управо митровачки Завод за заштиту
споменикакултуре.
– Галерија је споменик културе од

великог значака, иначе, стара српска
школа.Министарствокултурејефинан
сиралоовуизузетновреднуактивност,
али не издвајамо само ову. Наш град
имамноготаквихфасадауцентралној
градскојзонизакојејекрајњевремеда
будудоведенеупристојностање,како
доликује једном оваквом граду. Реч је
о правим ремекделима архитектуре и
градње,тврдиШулаја.
На питање које се односи на аутен

тичност боје фасаде овог објекта, око
чега се водила дискусија у митровач
којјавности,нашсаговорниккажедаје
задатак Завода за заштиту споменика
културедауправотоиочува,адајето
и учињено, узимајући у обзир изворни
стил,каоибојудокојесустручњацидо
шлидетаљноманализом.
Изузетноважанналазфрескеобеле

жиојеовугодину.Наиме,пронађенаје
угробницинаисточнојнекрополи,при
ликомспровођењазаштитнихистражи
вања.
– То је врло редак налаз у читавом

свету.Напросторунекадашњеримске
империјетаконештосеможеочекивати
самонанеколикоместа,аСирмијумје
једноодњих.Фрескаосликавадоброг
пастира и врата раја, очувана је у од
личном стању, успели смо да је изва
димо, конзервирамо и сада је у току
последњафазараданањој,атојефи
налнаконзервација,предпрезентацију,
објашњаваЉубишаШулаја.
У плану за наредни период је сана

цијаСпоменгробља,јерјепоследња
урађенапредесетгодина.Поводзато
је осамдесетогодишњица страдања на
томместу, која ћебитиобележена то
ком2022.године. А. Плав шић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Гре ја ње 24 са та

Јавно комуналнопредузеће „Топли
фикација“ ће од 13. децембра до 20.
јануарагрејатистанове24сатаднев
но. То је приликом обиласка котлар
ницеуНасељу„Старимост“најавила
градоначелница Сремске Митровице
СветланаМиловановић.
–Најављујусенискетемпературе,а

рокћебитимождаипродуженуколико
затимбудебилопотребе,реклајеми
тровачкаградоначелница.
Директор ЈКП „Топлификација“

СлавкоСладојевић је изјавиода је и
ранијих грејних сезонана сназибило
грејање24сата,алиовегодинејеоно

кренулоранијенегообично.
–Овесезоненемамоникаквихпро

блемаштосепроизводњеидистрибу
ције топлотне енергије. Цену нећемо
мењати ове грејне сезоне. Не плани
рамонинаредне,осимаконедођедо
драстичногскокаценаенергената,ре
каојеСладојевић.
Како је објаснио, раније је требало

неколико дана да се са уобичајеног
режимапређенарежимгрејања24са
та.Овегодинејетоурађеноутокујед
ногдана,захваљујућиаутоматизацији
процеса производње и дистрибуције
топлотнеенергије. Б. Т.

Светлана Миловановић и Славко Сладојевић

Туристичка организација
општинеИнђијаизабранајеза
једнуодтринајбољеуСрбији
на конкурсу за доделу најпре
стижније награде у области
туризма „Туристички цвет“ у
2021. години. У питању је
награда коју Туристичка орга
низацијаСрбијеод1982.годи
не традиционално додељује
локалним туристичким органи
зацијама за значајна остваре
њаидоприносразвоју,унапре
ђењу и промоцији туризма у
Србији.
– Признање је дошло као

круна на крају једне године у
којојсмоурадилимногокакоби
Инђија била препозната као
пожељна и актрактивна тури
стичкадестинација.Нашциљједабуде
мојединствениидасенатакавначини
представимо потенцијалним туристима.
Каоспојпрошлостиибудућности.Богата
историја,сукобцивилизацијаицарствау
17. веку, 78 археолошких налазишта и
„Келстко село“, део су онога што нашу
општину издваја од осталих и због чега
смо у овој години привукли већи број
туриста него раније истакао је Милан
Богојевић,директорТуристичкеорганиза
цијеопштине.

Уоцењивањутуристичкихорганизација
и одабиру за награду „Туристички цвет“,
жирипосебнупажњуобраћанановепро
граме, иновативне пројекте, креативне
иницијативе,ангажманпојединацаиорга
низација којима је обогаћена туристичка
понуда Србије. Жири чини пет чланова,
афирмисанихстручњакаизобластитури
зма,културеимедија,доксешестаоцена
добија на основу прикупљања гласова
путемдруштвенихмрежа.

М.Ђ.

ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Mеђу три нај бо ље у Ср би ји

Милан Богојевић примио награду ТО Србије
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ОП ШТИ НА ИРИГ

Обнавља се болница
на Иришком венцу
ОдборнициСкупштинеопштинеИриг

су на једној од последњих седница у
овојгодинидонелиидвеодлукекојесе
односенаизрадуплановадетаљнере
гулације Болничког комплекса на Ири
шкомвенцу, каоиманстираСтароХо
повоитуристичкогкомплекса.
Рокзаизрадунацртаовихплановаје

тримесецаодданадостављањаизве
штаја о обављеном раном јавном уви
ду,програмскогзадаткаиприбављања
услова од надлежних органа и органи
зацијаЗаводузаурбанизамВојводине.
Средствазаизрадуовихплановаобез
беђујуинвеститори.
ПоречимаОливераОгњеновића,на

челникаОпштинскеуправе,Болницана
Иришком венцу требало би да добије
нову,односно,обновисвојустаруфунк
цију.
–Инвеститорпланираизградњубол

ничког комплекса за рехабилитацију и
постоперативниопоравакболесника.У
питању јеобухватод7,5хектара.То је
некадашњи стари болнички комплекс
који новом инвестицијом поново треба
дасеставиуфункцију.Циљизрадеовог
планског документа, у складу са урба
нистичким параметрима и просторним
планом Фрушке горе и планом општи
неИриг,јестеутврђивањеграђевинског
комплекса будућег болничког центра,

као и утврђивање регулације приступ
них јавних саобраћајница и услова за
прикључењенаинфраструктуру–поја
шњаваОгњеновић.
У питању је приватни инвеститор, а

намерајеизградњаболничкогкомплек
са на поменутом локалитету Иришки
венац,што јебитноиусегментубуду
ћег здравственог туризма, који је један
одопредељењаиришкеопштине.Само
подручјејереституцијомвраћеноцркви,
односно,општинанијевласник тепар
целе.
Подсетимо, Болница за плућне боле

сти на овом месту је изграђена давне
1926.године,абила јенамењеналече
њуоболелиходтуберколозеизавреме
КраљевинеЈугославијејеважилазајед
нуоднајбољихболницаудржави.Њено
гашење јепочелоизградњомИнститута
заплућнеболестиуСремскојКаменици,
којијезваничноотворен1962.године.
Одлукомоизрадипланадетаљнере

гулације,требалобидазапочнепроцес
комплетне обнове и стављања у функ
цију лечења и опоравка болесника, по
себно плућних и кардиоваскуларних.
Кадајеречопланудетаљнерегулације
МанастираСтароХопово и туристичког
комплекса, реч је о заједничкој иници
јативи приватног инвеститора, који већ
имаобјекатублизиниманастираСтаро

Хоповоибратствапоменутогманастира
иЕпархијесремске.
–Радисеорешавањуприступногпута

и налажење најбољег решења, с обзи
ромнатодајеречовикендзонинате
риторијииришкеопштине.Израдомовог
планскогдокументаћемоиматидугороч
но решење са утврђивањем регулације
приступног пута ка будућем комплексу,
којијеуобластиверскогтуризма,којије
такођеновиперпсктивансегментразво
јаиришкеопштине–кажеОливерОгње
новић. С. Џа ку ла

Оли вер Ог ње но вић

ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ ИРИГ

На поклон ка ми он смећар
Јавно предузеће „Комуналац“ у Ири

гудобило је нови камион за одношење
смећа, а ово специјализовано возило
иришком јавном предузећу је донирало
Министарство заштите животне среди
не.УговородонацијисупотписалиСара
Павков, посебна саветница министарке
заштите животне средине, и Тихомир
Стојаковић,председникОпштине.
ПопотписивањууговораСараПавков

је истакла да јеМинистарству један од
приоритетауправљањеотпадом,што је
једанодгорућихпроблеманатериторији
целедржаве.
–Иригјеједнаодбројнихопштинакоја

једобилаопремузасакупљањеиопре
му за унапређење квалитета животне
срединепопитањууправљањаотпадом.
Овај камион смећар је био неопходан
за  подизање  капацитета локалне са
моуправе по овом питању. Министарво
настављадаобезбеђујесредстваидаје
локалнимсамоуправама.Надамо седа
ћемо затезањем законске регулативе и
доношењем новог закона о управљању
отпадомуобличитиовутематикуиуњу
укључити јошвишедирективаЕвропске
уније,којећеутицатинабољуситуацију
уобластиуправљањаотпадом–конста

товалајеСараПавков.
ПредседникиришкеОпштинеТихомир

Стојаковићјеистакаодајеречозначај
нојдонацији.
–Речјеокамионусмећаруод16ку

бика,такодаћесаовомдонацијомнаше

комуналнопредузећеиматидва камио
на.Тоћеимсвакакоолакшатиприкупља
ње смећа, поготово у летњем периоду
када у иришкој општини борави велики
број како викендаша, тако и туриста –
указаојеСтојаковић. С. Џа ку ла

Пот пи си ва ње уго во ра о до на ци ји
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

До не та од лу ка о бу џе ту
за 2022. го ди ну

Најважнијаскупштинскаодлука,везана
за донешење буџета за наредну годину,
донета је на 18. седнициСкупштине оп
штинеИриг,којајеодржана17.децембра.
Пре ове, одборници су усвојили и одлу
куотрећемребалансуважећегбуџетаза
2021. годину. Образложење потребе за
трећимребалансом једалаМирјанаБа
бић,шефицаСлужбезафинансијеибу
џетОпштинскеуправе.
Онајеуказаладасеребалансобавља

збогпотребепрерасподелесредставаиз
буџетасапозицијакојенећебитиутроше
ненадругепозицијеубуџету.Највећидео
средставакојасепрерасподељујуоства
рен  јеуштедаманаконспроведенихпо
ступакајавненабавке,каоипоступакаод
којихсеодустало.
–Исказанајеипотребапојединихко

рисникабуџетадасеуоквируструктуре
расходаииздатакакорисникабуџетареа
лизујеизменанаапрорпијацијамакакоби
сеоствариконесметанофункционисање
општинеунаредномпериоду. Буџетоп
штинесеовимребалансомсмањујеза64
милионадинара.Укупнопланиранипри
ходи и примања и расходи и издаци са
даизносе932,3милиона:519,8милиона
избуџетскихсредставаи412,4милиона
изосталихизвора.Кодсвихпрограмау
расходимаизвршенојеумањење,осиму
програмуздравственазаштитаиосновно
образовање,каоиикодскупштинегдеје
извршење веће – појаснила је Мирјана
Бабић.
Кадајеречоодлуциоопштинскомбу

џету за 2022. годину укупно планирани
приходи и примања и расходи и издаци
износе632.173.944динараитосусред
стваизбуџета497.588.200динара,доксу
средства из осталих извора 134.585.744
динара.
О општинском буџету за наредну го

дину и његовим најзначајним ставкама
одборницимаСОИриг је говориоипрви
човекОпштинеТихомирСтојаковић.Онје
истакаодаје,поделатностима,закому
налне делатности, управљање и снабе
давањеводомзапићезанареднугодину
опредељено14милионадинара.

–Одтога,тримилионадинарајезапо
везивањедвабунаранаводоводнумре
жууИригу,чимећемоаутоматскирасте
ретитиВрдникиРивицу,штозначидаће
ониимативећеколичиневоде–истакао
јеСтојаковић.
Собзиромнатодауовојобластиима

јошпланова,заовенаменесеочекујеи
помоћсавишихнивоавласти.Овегоди
нејерасписанпрвипутконкурсзапомоћ
угоститељимазаштајеопредељенодва
милионадинара,а сличносепланираи
наредне године.Уобластипољопривре
деируралногразвоја заатарскепутеве
се планира улагање 10милиона динара
сопственихсредстава,алии15милиона
динара са покрајинског нивоа. По први
пут јеобезбеђеноитримилионадинара
за субвенције пољопривредницима који
сууминуледвегодиненабављалисами
механизацијуиопрему.
Значајна средства у висини од 35ми

лиона планирана су за завршетак кана
лизације уИригу. То су средства која се
пребацујуизовегодине,алисеочекује15
милионадинараодУправезакапитална
улагањате13милионаодСекретаријата
запољопривреду–докједесетакмилио
науовојсумиучешћеизбуџеталокалне
самоуправе.Планиранасуитримилиона
динаразаучешћеузавршеткуканализа
цијеуВрднику.
Када јеречосаобраћају,измеђуоста

лог,15милионадинарајеопредељеноза
рехабилитацијуулицаусвимнасељеним
местима,атајизносћесевероватнока
снијеиувећати.
Зафункционисањепредшколскогобра

зовањаубуџетуима24милионадинара,
атусупланираниирадовизадругуфазу
објектауНерадину,гдеимаинајвишеде

це,кадајеречоселима.Планиранасуи
средствазаосновноисредњеобразова
њезапобољшањеусловарадаусеоским
школама,каоизафинансирањепревоза
ученика.
Уобластиздравственезаштитејеопре

дељено17милионадинара,11милиона
динаразаспортгдесепланираиизград
њатрибинауИригу,каоинаставакрекон
струкцијеобјектаФК„Рудар“изВрдника.
Наставиће се и пројекат енергетске

ефикасности, а за следећу годину сред
ства која издваја локална самоуправа
биће дупло већа, односно два милиона
динара.Зафункционисањемеснихзајед
ницаубуџетуима20милионадинара.
ТихомирСтојаковићјенајавиоинаста

вакрадованаобјектима у којима сена
лаземеснезаједнице.ТакоћесеуЈаску
заменити столарија у вредности800.000
динара,каоиуНерадинузаштајепла
нираномилиондинара.Бићерадоваиу
Ривици,ШатринцимакаоиДобродолу.
– Мислим да смо у свим установама

дуговања свели на нулу. Када јеСрпска
напреднастранка2015.годинедошлана
власт, тајдуг јебиоокочетиримилиона
евра.Кадасамјаизабранзапредседни
ка, дуг је био око 200 милиона динара.
Сада могу да кажем да смо све дугове
скоровратили, а истакао  бихданапо
словномрачунуопштинеИригјутросима
мо142милионадинара,штомепосебно
радује–рекаојеТихомирСтојаковић.
На овој седници одборници су једно

гласно донели кадровски план Општин
ске управеиОпштинског правобранила
штва за наредну годину, као и одлуку о
престанкурадаДООАгенцијазарурални
развојОпштине.

С. Џа ку ла

Мир ја на Ба бићТи хо мир Сто ја ко вић

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

Укуп но пла ни ра ни при
хо ди и при ма ња и рас

хо ди и из да ци из но се 
632.173.944 ди на ра и то 

су сред ства из бу џе та 
497.588.200 ди на ра, док 
су  сред ства из оста лих 

из во ра 134.585.744
ди на ра
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД 

Усво јен бу џет
за на ре де ну го ди ну

Седница Скупштине општине Шид je
одржанаупетак,17.децембра,аодбор
ницису,измеђуосталог,расправљалии
усвојиливишеоддвадесеттачакаднев
ногреда.Напочеткузаседањалокалног
парламентанаупражњеноместоодбор
ничке групе Српске напредне странке,
потврђенјемандатБиљаниВујић,стру
ковном  васпитачу из Шида. Наставак
седници обележило је усвајање буџета
ОпштинеШидза2022.годину.Јадранка
Недић,руководилацодељењазафинан
сијејерекладаукупнипланираниприхо
ди,приходиодпродајефинансијскеимо
винебуџетаопштинеШидза2022.Годи
ну,приказанипосвимизворимафинан
срања,износе1.388.770.000динара.
–Утекућубуџетскурезервуиздвајасе

40.000.000 динара. Текућа буџетска
резерва опредељује се највише до

четири посто укупних прихода и прима
ња од продаје нефинансијске имовине
за буџетску годину, рекла је Јадранка
Недић.
Токомзаседања,формиранајеинова

посланичка група „Покрет социјалиста”.
Наиме, из одборничке групе Социјали
стичке партије Србије иступили су
одборници Љиљана Кузмић, Стеван
Грбатинић и Милош Радека. Они ће у
будућем раду Скупштине општинеШид
наступатикаоодборници„Покретасоци
јалиста”, а за председника одборничке
групеизабранјеМилошРадека.
Токомседнициразматранисуиусво

јенипрограмипословањаза2022.исте
пен усклађености планираних и реали
зованихактивности јавнихпредузећаза
2021.годину.
 Д. По пов

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ 
ПЕН ЗИ О НЕ РА РУМА

На бав ка огре ва
Општинско удружење пензионера у

Руми је расписало јавни позив за
набавку огрева за 2022. годину за
потребекорисникаичлановаУдруже
ња и то за огревно дрво и угаљ. За
потребе корисника Удружења за
нареднугодину јепотребноиспоручи
ти1.000кубнихметарадрваитобукве
или тврдих лишћара прве класе као
штосуцерилиграб.Уценуће,поред
дрвета,битиобрачунатаииспорукана
кућнуадресупензионера.
–Испорукабитребалодасеобави

подинамицидасе60одстодрваиспо
ручиод13.мајадо15.августаследе
ћегодине,апреосталих40процената
од15.августадо30.септембра–каже
Светислав Дамјанчук, председник
Општинскогудружењапензионера.
За потребе корисника Удружења

неопходнојеуследећојгодинииспору
читии100тонасировогугљаи30тона
сушеногугљаитоујулуиавгусту,опет
на кућну адресу купца. Понуде са
решењемизАПР–асемогудостави
тиод14.до24.децембракомисијиза
јавненабавкеОпштинскогудружења.

До че к Но ве го ди не
Општинско удружење пензионера

Рума ове године је повећало своје
активности: помоћ пензионерима,
набавка огрева, излети, дружења, а
све је то опет имало за резултат –
готоводупловишечланова.Такоод
постојећих 457, ово Удружење крај
годинедочекујесачак982члана.
Током ове године комплетно је

реновиранаивеликасала,сређенје
паркет,расвета,саниранимокричво
рови, постављене нове завесе, а
набављено је и 80 нових столица.
Простор обновљене сале користи
ОУПкакозаорганизовањесопстве
них дружења уз музику, тако и за
изнајмљивањепаРумљанитучесто
славекрштења,прверођенданесво
јих малишана,  а била је недавно и
прослава једног јубиларног, педесе
тогрођендана.
Наигранкедолазеимлађиистари

ји, а у Клубу пензионера се друже
најстаријиузиграњекарата,домина
ипричу.
ОрганизованогдочекаНовегодине

на Градско тргу нема, али ће га у
Домупензионерабити.Узживумузи
ку, шведски сто са богатом понудом
хране,азасвечанувечеру–прасеће
печење.Наравно, ту је и неизбежна
томбола са бројним нагарадама као
штосуседмодневниборавциуБањи
Врујци иБањиКовиљачи, колорТВ,
ваучеризатехничкипрегледвозила,
за ултразвучне прегледе, кућни апа
рати и још стотинак мањих робних
награда.Картезадочеккоштају3.000
динара, а за репризу дочека 500
динара. С. Џа ку ла

Свој де ци но вого ди шњи па ке ти ћи
ОпштинаШидобезбедилајепакетиће

засвудецуузрастадочетвртогразреда
основнешколекојисуподељениупетак,
17.децембра.ПредседникОпштинеШид
Зоран Семеновић посетио је Основну
школу „Сремски фронт“ и Предшколску
установу„ЈелицаСтанивуковић–Шиља“

унасељу„Исток“уШидуималишанима
поделио пакетиће Родитељи, чија деца
нисуобухваћенапредшколскимишкол
ским образовањем, пакетиће могу да
подигнуупросторијамамеснихзаједни
цаусвојимнасељенимместима,радним
данимаупериодуод10до15часова.

Зоран Семеновић у ОШ „Сремски фронт“
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РУМА: Сти пен ди је за 85 уче ни ка
Урумској општини јеправонадесето

месечну средњошколску стипендију
остварилоукупно85ученика.Стипендије
добија по пет ученика из четири румске
средњешколе, као и 50 ученика ромске
националнемањине.Такође,додељујесе
и15стипендијаученицимасредњихшко
ла, припадницима ромске националне
мањинесапребивалиштемнатериторији
румске општине, али који средњу школу

похађајувантериторијетеопштине.
Онићенамесечномнивоубитистипен

диранисапо3.000динара,асредствасу
обезбеђена у општинском буџету. Не
постојиобавезавраћањаовестипендије,
аученицимакојиизгубестатусредовног
ученикаилипрестанудаиспуњавајубило
којиодусловазадоделустипендија,биће
обустављенаисплата.
 С. Џ.

ГРАД СКИ ТРГ РУ МА

„Бо жић на ули ца“

ДесетугодинузаредомрумскаТури
стичкаорганизацијаопштинереализу
је традиционалну манифестацију
„Божићна улица“. Као и претходних
година, она ће се званично отворити
24. децембра и својим трајањем ће
повезати католички и православни
Божић. На излагачким штандовима
постављеним на Градском тргу за
Румљане се припрема разноврсна
понуда уметничких предмета домаће
радиности,новогодишњихукраса,али
и гастрономских специјалитета, зим
нице, ракије, вина и колача, које ће
посетиоцимоћидакупепоприступач
нимценама. С. Џ.

ДОМ ЗДРА ВЉА У ИРИ ГУ

По ста вље не
под не пло чи це
Санација подова у амбуланти у

Иригу је завршена. Нове подове су
добилиглавнихолОпштепраксе,као
исвеординацијенаДечјем,Зубноми
Гинеколошком одељењу. Комплетне
радовенапоставци керамичкихпло
чица, које је Дом здравља добио од
компаније „Зорка керамика“ из Шап
ца,финансиралајеиришкаОпштина.
– Желећи да нашим пацијентима

учинимо амбијент што пријатнијим,
набављенесуиновеклупезачекао
нице,новаПВЦстоларијаивеликиТВ
екраннакомесеодсадамогупратити
опуштајућисадржајизавремеборав
канаодељењуОпштепраксе–каже
директор Дома здравља дрНебојша
Ацин.
Ондодаједа је захваљујућидона

цијама неколико иришких предузећа
као и пољопривредних газдинстава,
набављен и нов намештај за зајед
ничкупросторијуичајнукухињуДеч
јег одељења, као и нови ормани за
терапију.Подсећамо,Домздрављаје
недавно добио донацију велике ком
паније за производњу керамичких
плочица „Зорка керамика“, а радило
се о 280 квадратних метара подних
керамичкихплочицапрвекатегорије.
Овеплочице, семизузетног квали

тетаидизајна,имајуиспецијалнеан
тиклизнепремазе.
 С. Џ.

ТО КОМ ПРА ЗНИ КА ПО ЈАЧАНЕ КОН ТРО ЛЕ У СА О БРА ЋА ЈУ

Град по ли ци ји до ни рао 
тест на дро гу

Град Сремска Митровица донирао је
ПолицијскојуправиуСремскојМитрови
цитестнаприсутностнаркотика,којиће
битиупотребљаванрадиповећањабез
бедности свих учесника у саобраћају.
Тестирању ће бити подвргнути возачи.
Заједничкициљнадлежнихједасесте
пенбезбедностисвихучесникаусаобра
ћајуподигненанајвишиниво.
–Градимаодличнусарадњусаполи

цијом, а ово је само једна од досада
шњих донација. Вредност ове износи
504хиљадединара,асредствасуобез
беђена из програма Савета за безбед
ност саобраћаја, односно од прекршај
них казни, рекла је градоначелница
Сремске Митровице Светлана Милова
новић,приликомуручења.
На подручју Полицијске управе у

СремскојМитровици,одпочетка године
додецембра,забележенојепрекохиља
дусаобраћајнихнезгодауСрему.Одтог
броја, у 160 случајева дошло је до
тешкихтелеснихповредаилидоматери
јалне штете, чак и до смртног исхода,
реченојеуполицији.
– Преко 3000 учесника у саобраћају

полицијскислужбеницисусанкциониса
ли исључењем због управљања мотор
ним возилом под утицајем алкохола.
Кадасеузмууобзиртибројевиуодносу
на укупан број становника у Срему и
онихкојиучествујуусаобраћају,чињени

ца је да имамо „тамну“ цифру, а већ
током 2022. године сазнаћемо који су
употребни ефекти новог средства које
смодобили,упревенцији,рекаојеЂуро
Мандић, начелник Полицијске управе
СремскаМитровица.
Током2021.године,полицијајезапле

нила веће количине наркотичких сред
става у односу на 2020. годину, те се
може само претпоставити који је број
учесникаусаобраћајубиоподутицајем
таквихсредстава.
–Полцијски службеници нису присут

нинаулицамакакобисамосанкциони
салинеодговорне,већидазаштитеоне
који се понашају у складу са законом.
Апелујем на све учеснике у саобраћају,
јерпоменутестатистикесудовољнаилу
страцијаколикијезначајбезбедногодви
јања саобраћаја и какве су последице.
Пожелеобихунаступајућимпразницима
суграђанима успех и здравље, ами им
обећавамо да ћемо бити много више
присутниуконтроламасаобраћајатоком
тихдана.Некатобудечињеница,којаће
свакогкопопијечашицуалкохоласпре
чити да вози ауто.  Пет живота који су
изгубљени су ненадокнадиви, додаје
начелникПолицијскеуправе.
Предстоји обука полицијских службе

ника за управљање донираним тестом
надрогу,накончегаћеонбитипуштену
примену. А. Плав шић

Све тла на Ми ло ва но вић и Ђу ро Ман дић



16 22. DECEMBAR 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

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.

У оквиру акције „Посади свој хлад“,
истоименоудружењеусарадњисаЈав
ним комуналним предузећем „Комуна
лац“иКанцеларијомзамладеопштине
Инђија у уторак, 14. децембра на тргу
кодПоште,грађанимаИнђијеподељено
је100садницабелогјасена.Подсетимо,
самоутокуовегодиненатериторијиоп
штинепосађено јепреко3700различи
тихврстасадница.Планзанареднихпет
годинаједасезасадијош15хиљадано
вихсадница.
Пре неколико дана, у оквиру акци

је „Зелена Србија“, коју је организовао

Директорат зарадијационуинуклеарну
сигурност и безбедност Србије (СРБА
ТОМ) у сарадњи са компанијом „Color
Media Communications“, уз подршку По
крајинског секретаријата за урбанизам
и заштиту животне средине, засађене
сусадницедивљегкестенауПаркукра
љицеМарије,ауцентруИнђијестабла
кугластогкестена.Циљпројекта„Зелена
Србија“јестезаштитаживотнесрединеи
подизање свести грађана, локалних са
моуправа и компанија о томе колико је
значајноозелењавањеипошумљавање
нашеземље. М.Ђ.

„ПО СА ДИ СВОЈ ХЛАД“ У ИН ЂИ ЈИ

По де ље не бес плат не 
сад ни це бе лог ја се на

По де ла сад ни ца ја се на

ГА ЛЕ РИ ЈА КУ ЋЕ ВОЈ НО ВИ ЋА

Ре кон стру и са на би на
Завршенисурадовинареконструкцији

бине испред Галерије Куће Војновића у
Инђији.Усклопуреконструкцијезамење
несудаске,поправљенанадстрешница
ипостављенисуновиолуци.
КакосуистаклипредставнициКултур

ног центра Инђија, поменути радови су
само увод у веће грађевинске радове,
којићесеизводитиутокунареднегоди
не.Усклопуњих,предвиђена јеобнова

кровне конструкције и неколико мањих
грађевинскихрадова.Такође,планирасе
постављањевидео–надзора,собзиром
натодајеКућаВојновићанаметиванда
ла,којиуништавајуовокултурнодобро.
Културни центар следеће године пла

нирареализацијубројнихативностиуре
ђења објекта Културног центра, Дома
културе и Меморијалне собе Данице
ЈовановићуБешки. М.Ђ.

Ре кон стру и са на би на код Ку ће Вој но ви ћа

ОТВО РЕ НО КЛИ ЗА ЛИ ШТЕ

Ча ро ли је на ле ду
Узраскошанватрометианиматоре

у петак, 17. децембра отворена је
клизалишна сезона у центруИнђије.
Радови на постављању клизалишта
трајалисунеколикодана,истакао је
директор Установе Спортски центар
Илија Трбовоћ и додао да су цене
осталеисте.
–Овојепетагодинакаконаовакав

начин отварамо клизалиште, на
радостнашедеце.Потрудилисмосе
да им само отварање клизалишта
остане у лепом сећању али и да
наредних45данауживајуучаролија
ма на леду. Деца ће током зимског
распустамоћидауживајунаотворе
ном,штојепредносткоришћењакли
залишта у доба пандемије. Прошле
године имали смо рекордан број
посета,чак12хиљада,такодаиове
очекујемо велику посећеност иста
каојеТрбовићнаотварањуклизали
шта.

Трбовићједодаодајеиовегодине
цена коришћења услуге клизалишта
остала иста, 100 динара за сат уз
изнајмљивање клизаљки.Такође, он
је напоменуо да клизалиште ради
свакогданаод8до22сата,тедаће
иовегодинебитиорганизованашко
лаклизањазаученикесвихосновних
школасатериторијеинђијскеопшти
не.
Званичном отварању клизалишта

присуствовали су и представници
Општинекојисуистаклидајеклиза
лиштедобарначиндадециулепшају
зимски распуст и новогодишње пра
знике у ситуацији када су им због
целокупнеситуацијеускраћенемноге
другеактивности.
–Децасуједвачекаладасеотво

риклизалиштеимисмовеомасрећ
низбогтечињенице,јернамјежеља
да, пре свега, њима улепшамо пра
зничне дане истакао је Немања
Милојевић, шеф Кабинета председ
никаОпштинеИнђија.

М. Ђ.
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САРАДЊА ОПШТИНЕ И ДОМА ЗДРА ВЉА У РУ МИ

До ни ра но во зи ло за ди ја ли зу
Примопредаја новог вози

ла за дијализу извршена је
20. децембра у румском До
му здравља, а примопредаји
директору Дома здравља др
Зорану Славујевићу прису
ствовале су АлександраЋи
рић,председницаОпштинеи
Биљана Поповић Јовановић,
заменица председнице Оп
штине.
Александра Ћирић је ука

зала да се локална самоу
права труди да здравствена
заштита грађана буде што
квалитетније, ефикаснија и
боља.
– Из буџета су издвојена

значајнасредствазапрограм
здравствене заштите у изно
суодпреко27милионадина
ра. И у претходном периоду,
помагалисмоДомуздравља
донацијама у виду медицин
скеопремеиливозила.Овог
пута,изсредставабуџетаиз
двојено је3,3милионадина
разанабавкукомбипревоза
задијализу.Надамседаће
мотакоолакшатисвимпаци
јентима којима је неопходан
превоззбогприродеболести
и њиховог лечења, а на тај
начин и помоћи здравстев
ним радницима у њиховом
обављањупосла–истаклаје

председницаЋирић.
Колико је овакво једно во

зилопотребноДомуздравља
Рума,указаојев.д.директо
раовездравственеустанове
дрЗоранСлавујевић.
–Ововозило,којејеискљу

чивонамењенозадијализу,у
зимскомпериодућерастере
тити Хитнуслужбу.Реткосе
налазинатржишту,алиуспе

лисмодаганађемоилокал
насамоуправагајекупилаза
нас. Овим возилом можемо
да превозимо осам корисни
ка надијализу.Велики ј зна
чај овог возила када узмете
простор који покривате,  од
КленкадоИрига–рекаоједр
Славујевић.
Онједодаодајевозилоза

дијализусвакидануупотре

би и да дневно пређе мини
мално400километара.
–Уимецелогколективасе

захваљујем локалној самоу
прави, а имамо обећања да
ћемоиследећегодинеимати
донације локалне самоупра
ве, односно да ћемо добити
још једно возило – истако је
дрЗоранСлавујевић.

С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић, др Зо ран Сла ву је вић и Би ља на По по вић Јо ва но вић

СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА ПАР ЛА МЕН ТА ПРИ ВРЕД НИ КА ПРИ ВРЕД НЕ КО МО РЕ СРЕМА

До де ље не на гра де при вред ни ци ма

Свечана седница Парламента при
вредникаПривреднекомореСрбијеРПК
Сремског управног округа, одржана је
20. децембра у Сремској Митровици.
Том приликом уручене су награде При
вредне коморе Србије и то за посебан
допринос развоју привреде региона и
наградезарегионалногпословноглиде
раза2020.и2021.годину,затимзахвал
ницезаангажовањеиизузетнусарадњу
током пандемије коронавируса. Поред
тогадодељенесуијубиларненаграде,а
међудобитницимајеиНИПСремМедиа

МЦВ,издавачМновина,поводомдваде
сетогодишњицепостојања.Свечанасед
ница Парламента привредника била је
приликадасеговориотомекакојепри
вредаСремафункционисалаупретход
недвегодине.
 У претходне две године у целој

земљи,патакоиуСремубило јепоте
шкоћазапривреду.Држава јепомагала
коликојемогла.Садајенаступилаједна
врста стабилизацијеинадамоседаће
2022. година донети пословне успехе
свим компанијама. Сам завршетак ове

годинепротичемирно,нијебиловеликих
трзавица,иакосепосветусвудадеша
вајуразличитеврстезатварања.Коднас
јетостањеублаженоитонамдајенаду
да ће све у будућности функционисати
још боље. Када је у питању привредна
комора,њиховаангажовањасуевидент
наионоштојенајважнијаствар,јерсам
јапредседникпарламентапривредника,
добросурадилиипоказалипожртвова
ње,рекаојеДалиборБерићпредседник
Парламента привредника Сремског
региона. А. Плав шић

Добитници награда Сремске привредне коморе
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ПО ЧЕ ЛА ПО ДЕ ЛА УГЉА ПО РО ДИ ЦА МА СЛА БИ ЈЕГ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ СТА ЊА

1700 то на угља
за 1700 по ро ди ца

Председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић је у четвртак, 16.
децембрапосетионеколикопородицау
СтаројПазови,којимајелокалнасамоу
правапомоглаунабавциогрева.Према
његовимречима,ОпштинаСтараПазова
је у сарадњи са Центром за социјални
рад набавила 1700 тона угља за 1700
породица, којима је ова врста помоћи
најпотребнија.Тојескородесетогишња
пракса, а сваке године све је већи број
оних, којима општина помаже на овај
начин.
–Овегодине1700породицадобијапо

тону угља, с тим што ћемо оставити

нешто у резерви, уколико нам се неко
додатнојавидамунедостаје,јерзимаје
текпочела,рекаојеРадиновић.
Породица Гудовић из Старе Пазове

једнајеодонихзакојејелокалнасамо
управаобезбедилаугаљ.Радмилакаже
дајесањеномстаросномисупруговом
инвалидском пензијом веома тешко
живетиизатојојовапомоћмногозначи:
–ЗахваљујемсепредседникуРадино

вићу, који нам сваке године даје угаљ.
Дајеоноликоколикоможе.Коликогодда
добијемо,доброје, амалои сами купи
мо, каже Радмила Гудовић из Старе
Пазове.

Помоћувидуугља,којијесудобијали
ипретходнихгодинаодизузетногјезна
чајаизаседмочланупородицуМахоиз
Старе Пазове, јер Ана такође прима
инвалидскупензију.
–Овупомоћдобијам,јеримамвеома

малупензију.Од6000хиљададинараје
стварно тешко живети. Супруг, такође
имамалупензијуазбогболестинеможе
вишедаради,објаснилајеАнаМахо.
АкцијасеспроводиусарадњисаЦен

тромзасоцијалнирад.Поредкорисника
социјалнепомоћи,угаљдобијајуисамо
храни родитељи, вишечлане породице,
примаоцинискихпензија.
– Општина стоји финансијки јако

добро,безикаквогкредитногзадужења,
тако да можемо да помажемо грађани
ма. У наредном периоду спремамо још
низпакетапомоћи,причемућеприори
тетбити старији суграђани, каоипоро
дицесавишедецеисамохранемајке,и
свако коме буде потребно. Желимо да
нашимграђанимаучиниможивотколико
год можемо лакшим, истакао је Ђорђе
Радиновић, председникОпштинеСтара
Пазова.
ДистрибуцијаугљајезапочетауБеле

гишу, Сурдуку, Голубинцима а сада се
наставља у другим местима. Председ
никОпштинеСтараПазоваЂорђеРади
новићјенајавиодајеусусретновогоди
шњимпразницимазанајмлађесуграђа
не је спремно око 5000 новогодишњих
пакетића. Зден ка Ко жик         

У разговору са породицом Махо

Ђорђе Радиновић код породице Гудовић

Оп шти на сто ји фи нан сиј ки ја ко до бро, та ко да мо же мо да по ма же мо гра ђа ни ма. У 
на ред ном пе ри о ду спре ма мо још низ па ке та по мо ћи, ис та као је Ђор ђе Ра ди но вић, 
пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва
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АН ЂЕЛ КА МА ЛИ, НО ВИ НАР КА 
РТ В СТА РА ПА ЗО ВА

На гра да за
жи вот но де ло

Анђелка Мали, новинарка Радио –
телевизије Стара Пазова, добитница је
награде за животно дело Удружења
новинараСрбије.Овупрестижнунагра
ду,УдружењеновинараСрбиједодељу
језаукупанрадидоприносновинарству.
АнђелкаМали је један је од пионира

локалногинформисањауСрему.Рођена
је 1952. године у Војки, у којој и данас
живи и ради. Након завршене основне
школе и Гимназије у Старој Пазови,
дипломиралајенаФилолошкомфакул
тету у Београду на Катедри за југосло
венску књижевност и српскохрватски
језик.
Аутор јенајдуговечнијерадијскееми

сије из културе у Србији „Културна
димензија”,којасеемитујевећ44годи
не,петкомод17часова,а17.децебмра
је имала своје 2087. издање. Прошле
године је обележено јубиларно 2000.
издањеовеемисијејавнимпреносомиз
ПозоришнесалеуСтаројПазовиузуче
шће еминентних гостију из области
медија,уметностиикултуре.

УМЕТ НИЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ НО ВА ПА ЗО ВА „ ИС ЦЕ ЉЕ ЊЕ“ 

Го ди шња из ло жба

Kао круна активности током 2021.
годинеодржанајеосмагодишњаизло
жбаУметничкогудружењаНоваПазова.
У Галерији Kултурног центра публици
се представио чак 41 уметник као и
шестученикауметникаликовнерадио
нице KУД „Младост“. У овој години,
ликовњацисуодржалиВаскршњуизло
жбу и организовали седму уметничку
колонију „И ја волим Нову Пазову“,
побралипризнањанасмотрамаликов
ног стваралаштва општине, Срема и
Војводине, а активни су били и други
чланови Уметничког удружења Нова
Пазова.
Убогатомуметничкомпрограмуотва

рања изложбе учествовале су др Ана
Девић, која говори и пише поезију, и
МаријанаПилиповић, чланицаУдруже
њакњижевникаСрбије,којајеизванич

но отворила годишњу изложбу под
називом„Исцељење“.
–Насвимфронтовимаживотаирада

потребнонамјеисцељење.Бојимседа
ћемо ускоро чист ваздух и бистру воду
видетисамонасликама.Отудајеумет
ност један вид исцељења, било да сте
стваралац, било да сте  конзумент те
уметности.Свакаконамјенеопходнода
ту кризу у уметности  превазиђемо на
начин тако што ћемо више и боље да
радимо, рекла је на отварању изложбе
ЉиљанаСекимић,потпредседникУмет
ничкогудружењаНоваПазова.
Пажљивобиранимрепертоаромпра

во исцељење бројној новопазовачкој
публици донели су чланови Оркестра
тамбурицаПазоваизСтареПазовепод
руководством Банета Јовановића
Шањике. Д. Г.

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.

СА НО ВО ГО ДИ ШЊЕ РА ДИ О НИ ЦЕ

Нај сла ђи ме де ња ци
Иако Међуопштинска орга

низација за помоћ ментално
недовољноразвијенимособа
маизСтареПазовеорганизу
је за своје чланове редовне
радионице сваког уторка, у
сусрет празницима у току
претходне недеље су се оку
пили чак два пута. У уторак,
14.децембраиучетвртак,16.
децембра су украшавали
медењаке.Тојесамоједнау
низуњиховихактивности,али
за за многе ипак најлепша и
најслађа, јер ће украшење
медењакеподелитимеђусоб
но,алиисвојимпријатељима
идонаторима.Наовајначин
уједно,децаињиховиродите
љикориснопроводевремеу
друштвуонихкојиихразумеју.
КакокажеСнежанаЈелиса

вац, председница Међуоп

штинске организације МНРО,
крајњициљимједасеоснује
дневни боравак, који неће
бити ограничен старосном
доби,јеронајкојипостојипри
СОШО„АнтонСкала“,могуда
похађајудо26.годинеживота.
Радионицедоприносесвакако
иочувањењиховемоторикеи
физичкој активности,  јер у
оквиру  редовних активно
сти,у претходном периоду
кували,затимималирадиони
цевеза,асадсуутокуради
нионице ткања на којима се
окупљају сваког уторкаод17
часова.  Саставни део су и
физичке вежбе. У Међуоп
штинскојорганизацијиМНРО
активно је око 30 чланова,
који су овогодишње активно
сти завршили  украшавањем
медењака. З. К.
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ПолазнициСтудија за музичку еду
кацију и образовање Културног
центраПећинцииванредниучени

циМузичкешколе „Петар Кранчевић“ у
СремскојМитровицизаједносаученици
ма издвојеног одељења у Пећинцима
које функционише у оквиру Основне
музичке школе „Теодор Тоша Андреје
вић“ у Руми, наступили су 3. децембра
наРевијимузичких талената симболич
ног назива „Музиком до звезда“. Овај
догађајјеодржанусалипећиначкогКул
турног центра у оквиру манифестације
„Сајамкултуремладихнаселу“.Иначе,
„Сајам културе на селу“ се реализује
четврту годину заредомуорганизацији
пећиначкогКултурногцентраподпокро
витељством Министарства културе и
информисања Републике Србије и
ОпштинеПећинци.
Програм је отворио деветогодишњи

МаркоПлавшићизПећинаца,који јена
клавируизвеокомпозицијуподназивом
„Матадор“ Џејмса Бастиена, а поред
њега у првомделу програманаступили
суитринаестогодишњиАндрејСтаниса
вљевићизПећинаца,којијенатамбури
извеоееидууХ–молуДмитријаКаба
левског, деветогодишњаМилица Михај
ловић из Купинова која се на клавиру

представилаетидомуA–молуЛудвига
Шитеа и десетогодишњи Вељко Плав
шићизПећинаца, који је на хармоници
извеонароднупесму„Милицајевечера
ла“.
Уочидругогдела,публика јеупозната

сарадомСтудијазамузичкуедукацијуи
образовање који при Културном центру
Пећинцифункционише више од четири
деценије.
У овом делу програма су наступили:

дванаестогодишња Мила Цветковић из
Пећинацакојајенаклавируизвелаком
позицију„Тајнабашта“ПоладеСеневи
ла,каоидесетогодишњиАлексаДражић
изПећинаца који се представио народ
номпесмом„Еј,кадсамсиноћ“идесето
годишњи Иван Милићевић из Доњег
Товарника који је на хармоници извео
композицију„Палчић“ВиктораБухВосто
ва.
Публикајеуочитрећегделапрограма

ималаприликудасеупознаисарадом
издвојеног одељења у Пећинцима при
румској Основној музичкој школи „Тео
дор Тоша Андрејевић“ које је са радом
почелоусептембру2020. годинеупро
сторијамаКултурногцентра:
У самој завршнициРевије, наступили

сутринаестогодишњиПавлеМаричићиз

Пећинацакојисенаклавирупредставио
ЕтидомуГдуруЛудвигаШитеаидесе
тогодишњи Матеј Станисављевић из
Пећинацакоји јенатамбуриизвеоком
позицију под називом „Подмосковске
вечери“ Васила Соловјова Седоја, а
наступилисуидванаестогодишњиБран
коПлавшићизПећинацаитринанесто
годишњиМилошСтанковићизПећинаца
којисузаједнонаклавируихармоници
извели „Баладу за Аделину“ Пола де
Сеневила. С обзиром да је од недавно
почеосарадомодсекгитареуПећинци
ма и да се ученици тек упознају са
инструментом,уњиховоименаступиоје
наставник гитаре Виктор Ђурић који је
извеокомпозицију„Фрево“МаркаПереи
ра.
Учеснике су припремали музички

педагогБранкаСавић(Студиозамузич
куедукацијуиобразовање)инаставни
циуиздвојеномодељењууПећинцима
ОМШ„ТеодорТошаАндрејевић“:настав
ница клавира Бранислава Трифуновић,
наставницихармоникеНиколаПантелић
иНиколаЈовановићинаставниктамбуре
Дејан Ћирковић. Свим ученицима и
њиховимпедагозима уручене су збирке
поезије,издања„Српскекњиге“изРуме,
каоизахвалницеибукетицвећа.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Ре ви ја му зич ких та ле на та

Удружење жена „Шимановчанке” у
сарадњи саЗаводом за равноправност
полова, Општином Пећинци и Удруже
њем жена „Горска ружа” из Раковца
организовало је 15. децембра трибину
„Превенција насиља над женама”. О
искуствима решавања проблема наси
љаупородици,посебнонадженама,и
активностимакојесунеопходнеуциљу
превенцијенасиља, говорилесудирек
торкаЗавода за равноправност полова
Станислава Гостовић Маловић, пред
седница Скупштине oпштине Пећинци

Дубравка Ковачевић Суботички, дирек
торка пећиначког Центра за социјални
радБиљанаЈовичићипсихологЉиља
наИгњатовић.Трибину јеводилапред
седница Удружења жена „Горски цвет”
ТањаАјети.
Завод за равноправност полова не

ради непосредно са жртвама насиља,
али је укључен у мрежу институција и
организација које се баве доношењем
законабитнихзаравноправностполова
изазаштитуженаоднасиљаиредовно
јеуконтактусаПокрајинскомвладоми

сигурнимкућаманаподручјупокрајине.
УВојводиниимапетсигурнихкућа,ау
последњих15годинабило је једанаест
хиљадакорисницасамо једнеодњих 
новосадскеСигурнекуће.УСрбији јеу
последњих 20 година у породичном
насиљу убијено више од 300 жена и
многојемалишанатакоосталобезмај
ке,итоједобарразлогдасесвиборимо
против насиља, рекла је директорка
Заводаинагласиладате,имногедруге
чињенице, говоре о значају трибина о
превенцијинасиља.

ПЕ ЋИН ЦИ: ТРИ БИ НА О ПРЕ ВЕН ЦИ ЈИ НА СИ ЉА НАД ЖЕ НА МА

И је дан из гу бљен жи вот је мно го
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За прваке у све три основнешколе на
територији пећиначке општине Савет за
безбедност саобраћаја општине обезбе
дио јеприручник„Пажљивковаправилау
саобраћају“сациљемдасекоднајмлађих
развије култура понашања у саобраћа
ју и повећа безбедност деце у саобраћа
ју. Првацима у пећиначкој основној шко
ли приручник су, 14. децембра, уручили
председникопштинскогСаветазабезбед
ностсаобраћајаМиланСтепановић,члан
Савета Милан Мијић, директорка школе
Милијана Срдић и начелница Одељења
за друштвене делатности пећиначке Оп
штинскеуправеЗорицаЛукач.
Оваакција, која сереализујевећ годи

нама, веома је леп вид сарадње између
локалнесамоуправеишкола,оценила је
МилијанаСрдић.
–Добројетоштодецадобијајуконкре

танматеријал,односнокњигуукојојсупо
бројана правила безбедног понашања у
саобраћајуибојанку,такодаучитељиса
њимапролазекрозситуацијеусаобраћају
икакоутимситуацијаматребадасепо
нашају.Тојенајбољиначиндадецаусво
језнањакојаћедопринетињиховојвећој
безбедностиусаобраћају–оценилајеСр
дић.

Милан Степановић је подсетио да се
ова акција у општини Пећинци реализу
је већ седму годину заредом, у сарадњи
са републичкомАгенцијом за безбедност
саобраћаја и Полицијском станицом Пе
ћинци, и да су резултати видљиви, јер у
општиниПећинци у том периоду ниједно
детенијенастрадалоусаобраћају.
Одпрошлегодине„Пажљивковаправи

ла“ су постала интерактивна, али су ове
године додатно усавршена, каже Милан
Мијић.
– На телефон или таблет се преузима

апликација очитавањемQR кода са при
ручника. Када се апликација активира,
телефон или таблет се само усмере на
страницу из приручника, апликација пре
познајестраницуинауређајусеактивира
јувидеозадацинатемукојутастраница
обрађује. Тако деца добијају прилику да,
практично, кроз видео игрицу стичу но
ва знањао саобраћају.Најбољебибило
дадецаапликацијукористеузподршкуи
надзор родитељаи наставника – изјавио
јеМијић.
Подељено је укупно 240 приручника, а

добиоихјесвакипрвакуопштиниПећин
ци,каоиученициспецијалниходељењау
школамауПећинцимаиКупинову.

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

„Па жљив ко“ за ве ћу 
без бед ност де це

ДННТ „ПЕ ЋИН ЦИ“

Го ди шњи кон церт

Годишњи концерт пећиначког Дру
штвазанеговањенароднетрадиције
„Пећинци“ одржан је 11. децембра у
салипећиначкогКултурногцентра.У
име домаћина концерта, публици се
обратиочланпрвогизвођачкогансам
блаовогдруштваЛазарЈовичић,који
јетомприликомрекаодајеовегоди
не фолклорно друштво из Пећинаца
напунило40годинапостојањаирада.
–Тренутноимамосточлановакоји

вредно раде сваког понедељка и
четвртка.Епидемијскаситуацијаиза
званавирусомкоронанијенасомела
давежбамо.Зхваљујућинајпреподр
шциродитељаисвихчлановауспели
смо да припремимо деведесетоми
нутни концерт. Овај значајан јубилеј
обележићемо у наредном периоду
кадасествореусловизато.Посебно
се захваљујем нашем кореографу
Владимиру Радоњићу са којим већ
дужи низ година имамо успешну
сарадњу–рекаојеЈовичић.
Поред најмлађих чланова и пола

зникаШколефолклораовогдруштва
који су извели десетоминутни сплет
народнихигараипесама,представи
лисусеичлановидечјег,другогпри
премногипрвогизвођачкогансамбла
којисуизвелиигреизУжицаиЛевча,
игре из Димитровграда и Пирота и
игре из Пчиње, Врањског поља и
Кобишнице.Концертсуупотпунилеи
вокалнесолисткиње:МиленаСтефа
новићизСуботиштакојасепредста
вилауоквируигараизВрањкогпоља
и Невена Радоњић из Добановаца
којајеизвелаизворнупесму„Срцеми
болује“.

Друштво занеговањенародне тради
ције „Купиник“изКупиновапрославу13
годинапостојањаподелило јесапубли
ком и пријатељским културноуметнич
кимдруштвима.Наконцертуодржаному
пећиначком Културном центру 12.
децембра представила су се четири
амсамбла овог друштва – школа фол
клора,дечји,првиансамблинеизостав
ниветерани,алиигостиизКУД„Жарко
вац“иДННТ„Пећинци“

–Представилисмосеса10кореогра
фија, од Војводине и Срема, преко
Шумадије, Мачве, влашких и тимочких
игара,докореографијаНишава,Играле
седелијеиХајдповедивесело.Садве
нумерејенаступилаивокалнасолистки
њаАњаТабакизКУД„Жарковац“.Надам
се да су наши играчи на прави начин
показаликоликосуизвођачкисазрелиза
ових13годинарадаидајепубликаужи
вала.Упркосснежномневременукојеје

тога дана задесило нашу општину и
практично целу Србију задовољни смо
одзивом публике, а верујем да би у
бољимвременскимусловимасалабила
испуњена до последњег места – рекао
нам је председник ДННТ „Купиник“
МиланЗујић.
Концерту су присуствовали и пред

ставнициКУД„Просвјета“изЗворникаи
КУД „ТЕНТ“ из Обреновца, са којима
„Купиник“имадугогодишњусарадњу.

„КУ ПИ НИК“ 

 Обе ле жен 13. ро ђен дан

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЈУ БИ ЛЕЈ БЕ О ЧИН СКОГ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

Че тр де сет го ди на
ху ма ни тар ног ра да
ЦрвеникрстуБеочинуобе

лежава 40 година постојања
изложбом у Дому културе.
Посетиоци на поставци могу
видети велики број захвални
ца, повеља, старих и новијих
фотографија, али и највећа
признања Општине Беочин –
Октобарскенаграде.
–Изложбомсможелелида

прикажемо како су се некада
активности беочинског Црве
ногкрстаспроводиле,какосу
волонтери изгледали тада, а
какосада.Идејанамједапри
кажемо континуитет рада
Црвеног крста, јер смо једна
однастаријихорганизацијана
територији наше општине,
кажеДраганБранковић,секре
тарЦрвеногкрстауБеочину.
Четрдесет година Црвени

крстјерегистровануБеочину,
алиделовањеволонтерасеже
даљеупрошлост.Међупрвим
забележеним активностима
током педесетих година про
шлог века, а на основу мате
ријалних доказа, јесте борба
против туберкулозе и помоћ
угроженима.
–Надамоседаћезачетр

десет година поново неко
организовати нешто слично,
појашњавајући будућим гере
нацијаманакојиначинсмосе
борили против корона  виру
са, који је сада актуелан,
додајеДраганБранковић.
Оваорганизацијасеупрет

ходномпериодубавиластати
стичким подацима о волонте
рима. Просек година лица у
управномодборуискупштини

организације је 50. Међутим,
подмлађивањетимајезапоче
то, а волонтери су углавном
млади. Спој нових нада и
искуства, Беочинци сматрају
добром комбинацијом у
модерном волонтеризму. Нај
млађи члан је ученик осмог
разреда основне школе.
Активнихволонтеранакојесе

може рачунати у сваком тре
нутку је 16, кажу у Црвеном
крсту, а укупан број доброво
љацајепреко30.
–Одвеликеважностинамје

основнашкола, јер управо из
њедобијамоновеволонтере.
Промовишемонашрадушко
лама, причамошта радимо и
то углавном чине волонтери

који сумало старији одосно
ваца,какобисебољеразуме
ли. Постоје деца која и дођу
код нас, али се ту не препо
знају. Међутим, има и оних
којимаседопадне,атојепре
свега алтруизам – жеља да
некомпомогнете,аданеоче
кујете материјалну сатисфак
цијузато.Постојиједнарече
ница код нас коју радо кори
стимо, а гласи: „Ко се једном
зарази осећајем припадности
Црвеном крсту, он ту остаје
деценијама“, тврди Бранко
вић.
Током2021. године, органи

зованесубројнехуманитарне
акције,међукојимајетрадици
онална„Једанпакетић–много
љубави“,усарадњисамесним
свештенствомихуманитарцем
Милорадом Јурковићем,
познатим као СтоларМиле, у
Сусеку. Велику пажњу приву
кла је акција борбе против
дуванскогдима,приликомкоје
су млади волонтери у локал
ним кафићима делили јабуке
пушачима, који су за узврат
морали да униште по једну
своју цигарету. Пролеће је
билоузнакудавалаштвакрви
и ширењу свести о тој теми
међу децом основношколског
узраста.
– Пензионерима који имају

мале пензије и старијима без
икаквих примања, помагали
смотакоштосмоимодносили
пакетесасредствимазаличну
хигијенуихрану.Утисцинакон
тихпосетабилисувеомасна
жни,собзиромнатодатаквим
лицима далеко више значи
што их је неко посетио, него
штосудобилипакете.Речјео
старим људима, којима недо
стаје да поразговарају, јер
углавном живе сами, каже
секретар.
Беочинци истичу и то да је

од великог значаја добра
сарадња и разумевање са
локалномсамоуправомидру
гим сродним организацијама.
Сарадницима из Сремских
Карловацадониралисудваде
сет пакета помоћи задецуод
првогдопетогразреда.Убуду
ћеимјециљдаомасовесвоју
организацију,односно,проши
ре тим који ће несебично
помагатисвојојзаједници.

Алек сан дра Плав шић

Дра ган Бран ко вић, секретар Црвеног крста

Хуманитарни пакети

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.
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СВЕЧАНОСТ У БЕ О ЧИНУ

Сти пен ди је нај бо љим сту ден ти ма
Из у зет но смо по но сни што смо оп шти на са нај ве ћим школ ским и сту дент ским сти

пен ди ја ма у Ср би ји, ис та кла је Ма ри на Ше ку љи ца и че сти та ла сту ден ти ма на по стиг
ну тим ре зул та ти ма то ком сту ди ра ња

У петак, 17. децембра је у
Великој сали Скупштине
општине Беочинорганизова
носвечаноуручењеуговорао
стипендирању најбољим сту
дентима. Овом приликом,
заменица председнице
Општине Беочин Марина
Шекуљица истакла је да је
цело општинско руководство
поносноштоопштинаБеочин
има изузетне младе људе,
који остварују фантастичне
резултатекада јеречообра
зовању.
–Намераопштинскогруко

водства је да максимално
подржинашенајбољестуден
те и у будућности. Изузетно
смопоносништосмоопштина
са највећим школским и сту
дентским стипендијама у
Србији, истакла је Марина

Шекуљица и честитала сту
дентима на постигнутим
резултатима током студира
ња.
Добитници стипендија су

Данијела Јовић из Беочина,
Лазар Белић из Черевића,
Сара Мацура из Раковца,
НаташаЦветановић из Чере
вића,НиколаСимићизБеочи
на, Наташа Рад из Беочина,
Јелена Расимић из Беочина,
Милан Ковачевић из Череви
ћа,ЈованаКовачевићизЧере
вића, Оливера Виченко из
Беочина, Александра Павлис
изРаковца,ДраганаГрујићиз
Шакотинца, Драга Свирчевић
из Беочина, Драгана Мишић
изЧеревића, ЈеленаСвирче
вићизБеочинаиЈеленаДра
гишићизЧеревића.

Фо то: Исмет Аде мов ски

Нај бо љи бе о чин ски сту ден ти са за ме ни цим пред сед ни це Оп шти не Ма ри ном Ше ку љи цом

СРП СКО ПЕ ВАЧ КО ДРУ ШТВО У РУ МИ

Сре бро у Ки кин ди
СрпскопевачкодруштвоуРумијена2.Међународномфестива

лухорова„Мелодианум“освојилосребрнумедаљу.ОвајФестивал
је одржанод10. до12. децембра уКикинди у онлајнформату, а
Румљанисуукатегоријикамернихмешовитиххоровасаосвојена
82бодазаслужилисребрнумедаљу.
– Представили смо се са три композиције, различитих епоха и

жанрова.Овегодинејеучествовалопреко50хороваизшестзема
ља, тако да смо изузетно задовољни оствареним пласманом –
истичеЗоркаУхрик,диригенткињаиуметничкируководилацСрп
скогпевачкогдруштвауРуми.
Овегодинезбогпандемијеичестиходсуставачлановазбогболе

сти, Српско певачко друштво неће организовати традиционални
годишњиконцерт.Свањиховапажњаћесадабитифокусиранана
нареднугодину, јерћеСПДтадаобележаватисвојвеликијубилеј,
160годинапостојања. С. Џ.
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САОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Про је кат USAIDа
и Гра да Срем ска Митро ви ца
ПројекатзаодговорнувластАмеричке

агенцијезамеђународниразвој(USAID)
и Град Сремска Митровица омогућили
суученицимасредњихшколада,другу
годину за редом, учествују у креирању
ОдлукеобуџетуГрада.Каоипретходне,
ученици ће и ове године имати могућ
ност  да сами дефинишу пројекте које
сматрају важним за унапређење усло
варадаиборавкаусвојимшколама,да
гласањем изаберу најнеопходнији про
јекат који ће бити реализован у 2022.
години. У пројекту учествује пет сред
њихшколасатериторијеГрадаСремска
Митровицаисвакаодњихједоставила
својепредлогезареализацијуунаред
нојбуџетскојгодини,којејенаконразма
трања,Градскауправазабуџетилокал
ниекономскиразвојиуврстилауОдлуку
обуџетуГрадаза2022.годину.
Директорка  USAIDовог Пројекта за

одговорну властЏеклинВилијамс Бри
џерсистакла једа јој јеизузетно задо
вољстводаиницијативазаукључивање
ученикауконсултацијеобуџетузаживе
лаидаћеовегодинебитиреализована
уосамградоваСрбијеузучешћевише

од 23 хиљаде ученика, да је ова идеја
веома значајна за изградњу поверења
удемократскепроцесе,тедасулокал
несамоуправетимепоказаледасуим
мишљење, идеје  и предлози младих
веомаважни.

Локална самоуправа је претходне
година у буџету определила средства
за реализацију изабраних пројеката
међу којима су куповина клима уре
ђаја, набавка опреме за практичну
наставу, набавка опреме за слободне

Основнашкола„БошкоПалковљевић
Пинки“изСремскеМитровице,поводом
предстојећихпразника,организовалаје
неколико активности за ученике и
наставноособље.Утеактивностиспа
дајуукрашавањеучионице,јелкеидру
гихпросторијаушколи.Осимтога,ђаци
судобилииновогодишњепакетиће.
–Пакетићекојесмоподелили,дони

ралаједруштвеноодговорнакомпанија
„Универекспорт“, којој смо веома
захвални.Свакомђакупрвакуурученје
слатки пакет, рекао је директор школе
„Бошко Палковљевић Пинки“ Игор
Дошен.
Ученички парламент организовао је

акцију„Мојановогодишњаучионица“,а
сваодељењасусетакмичилауукраша
вању свог простора. Жири у саставу
наставника и стручних служби, оценио
јеоненајуспешније.
–Учествовалисмоуакцијиукрашава

њанашихучионица,амојразред,одно

сно одељење VIII3 је победило. Као
награду добили смо пројекцију нового
дишњегфилмаусвечанојсали,похва
лила се Ленка Алимпић, председница
ученичкогпарламенташколе.
Трећаакција по којој јешколанајпо

знатија јесте хуманитарног карактера,
„ДецаПинкијевешколезадецуКосова“,

у духу новогодишњих празника, када
родитељи и ђаци припремају пакетиће
какобидецисаКосоваиМетохијеулеп
шалисвечаности.
– Свако дете се радује празницима.

Свеснисудаидругадецаволедадоби
јупакетић.Овегодине,традиционално,
сарађујемо са хуманитарноморганиза

ДЕЧ ЈЕ ХУ МА НИ ТАР НЕ АК ЦИ ЈЕ И УКРА ША ВА ЊЕ ШКО ЛЕ

Пра знич но
у „Пин ки је вој“
шко ли
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Бо жић ни кон церт

Уримокатоличкој црквиСветогДими
тријауСремскојМитровициусреду,15.
децембраодржан јеБожићниконцерту
организацији Удружења Немаца. Ово
удружењејеоснованопредвегодине,а
досада јереализованонеколикопроје
ката,већиномтоком2021.године.
–Можемо се похвалити са пројектом

сликаикарикатура,којесмолетосорга
низовали, а након тога и изложбом тих
радова.Децасуизрадилачакседамде
сетипетрадованатемунемачкекулту
ре, научника, спортиста… Реализујемо
два пројекта која се односе на учење
немачког језика, под називом „Немачки
за младе” и „Немачки учимо заједно”.
Божићни концерт је круна наших ового
дишњих активности ињиме желимо да
поручимосвојимсуграђанимадасмоту,
међуњима,данаспрепознајуподобруи
миру, рекла је Андријана БауерЖивко
вић,председницаУдружењаНемаца.

Нарепертоаруконцерта,измеђуоста
лог, нашле су се композиције Роберта
Шумана,ЈоханаШтрауса,аизводилису
их Александра Падров, Драгана Фили
моновић, Душанка Гавриловић, Ирена
Панић, Јелена Стојаковић, тамбурашки
оркестаридечји хор „Пиколо”.Локална
самоуправајеподржалаовајдогађај.
–СремскаМитровицаћеувекподржа

ватиактивностиудружењанационалних
мањина, јер желимо да им дамо подр
шку,даихмотивишемодасачувајусвој
идентитет,традицијуиобичаје,рекаоје
ВасиљШево, начелник Градске управе
закултуруиспорт.
Догађају је присуствовоиМигелВал

терајт,шефодељењазакултуруиштам
пу Амбасаде Немачке, а подршку су
пружили и Министарство унутрашњих
пословаНемачкезадомовинуиизград
њу као и Национални савет немачке
националнемањине. А. Плав шић

Ан дри ја на Ба у ер Жив ко вић Ва сиљ Ше во

активности ученика, а такав случај
ћебитииубуџетској годиникоја је
преднама.
ТимповодомградоначелницаСве

тлана Миловановић је истакла сле
деће: „Град Сремска Митровица
годинама уназад консултује грађане
приликом доношења одлуке о тро
шењуновцаприкупљеногкрозпоре
зеидругејавнеприходесциљемда
сепобољшаквалитетживотауједној
заједници.
Поредконсултовањаграђана,Град

другугодинузаредомукључујеђаке
средњихшкола у процес  креирања
Одлуке о буџету. Претходне године
ђаци из пет средњих школа су иза
бралипетпројекатакојисупланира
ни Одлукомобуџетуза2021. годи
ну и који су успешно реализовани у
текућој години. Одушевљење код
ђакајеприсутнојерсуонитикојису
препозналишта је тошто недостаје
ушколи,затимдефинисалипројекат
и допринели његовој реализацији.
Такође,иовегодинеГрадјеодлучио
даконсултујесредњошколце,којису
већ дефинисали предлоге пројеката
одкојегћеизабратипоједанкојиће
сереализоватиу2022.години.
Циљ је да се кроз овакве и слич

непроцесеповећаиунапредиакти
визам младих у локалној заједници
и самим тим јача поверење у демо
кратскепроцесенепосредногодлучи
вања.“

цијом „Срби за Космет“. Са њима
заједничкипакујемослаткишеииграч
ке,какобидецанатомпросторудоби
лаидентичнепоклоне.Нашиученици
се увек одазову оваквим хуманитар
ним акцијама, јер су веома савесни,
истиче учитељица Снежана Сладоје
вић. А. Плав шић
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Кре а тив ци „Бук Ба ра“
у празничном штимунгу
Од суботе 18. децембра у култном

митровачком кафићу „Бук Бар“ траје
минипродајнаизложбауникатнихпред
метауметника,којисунаразненачине
везанизаовопопуларностециштекреа
тивнихљуди. „Бук Бар“ је сам по себи
уникатуграду,авећпосебанинеобичан
простор сада је додатно оплемењен
уметничким радовима који могу бити
леп поклон за новогодишње празнике.
Ако јошнисте сигурништа ћете својим

најближима поклонити за Нову годину
или Божић, у „Бук Бару“ можете наћи
решење.Исасвимсигурноћетајпоклон
бити другачији, креативнији и непоно
вљив.
Списак излагача је подужи. Сви они

радеуникатнествари,ЈеленаПетровић
израђујенакитодбакраимесинга,Јеле
наСолдоодевнепремете,УрошРисти
војевић Мрга штампане мајице, Дајана
Дмитровићслике,ДејанМарићбеџеве,

НаташаРохаљмедењаке,ВерицаЈова
новић мале штафелаје и иконе, Ивана
Миросављевић минијатурне баште са
микро биљем, Петар Живковић Јеша
фигуринеинспирисаневинчанскомкул
туром, Катарина Браунштајн слике и
необичнехватачеснова,атујеирепли
ка римскогмачаВладимираБожовића.
Продајна изложба је отворена до 26.
децембра.

С. Ћ.

Је ле на Пе тро вић



2722. DECEMBAR 2021.  M NOVINE

ПЕ СНИ КИ ЊА МИ ЛИ ЦА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ

Ми ли ца – си но ним за Срп ки њу
Разна записана предања, казују да је

ималатаквеочи,дасутобиладвафру
шкогорскабисера.ЧакјеИсидорБајићу
великој композицији Српкиња из опере
Кнез Иво од Семберије спевао стихове
„Белогрлоилице,чарнеочи,Милице.Ил’
ружицеусанаиликосаврана“,којикаода
тачнопремазаписанимказивањимаопи
сујулепоту јединесрпскевиле.Дали је
од ње потекло да име Милица постане
симболиназивзаневиђенусрпскулепо
ту?
МилицаСтојадиновићСрпкињајебила

Фрушка гора, Срем, Војводина. Била је
лепотакојајепосталасиноним.Нијебила
прва списатељица међу Србима, али је
билапрвапотврђена,закоју је,кажесе,
самЊегошрекаодајепрвапесникињау
Србаи торечима „Јапојета,онапојета,
да нијесам калуђер, ето књегиње Црној
Гори“.
Рођена је у свештеничкој породици

1828.или1830.годинеуфрушкогорском
селу Буковац, али је велики део живота
провелауВрднику,збогчекајепрозвана
Врдничком вилом. Имала је четворицу
браћеи једнусестру.Почела једапише
врломладаиобјављивалајесвојупоези
јуи записе умногимондашњимчасопи
сима.Ималајекласичнообразовањекоје
јој није било превише драго, поготово
кадасеучиладамскомпонашањукодјед
неМађарице, јер нијежелелада се учи
манирима колико стварима за „мушки
свет“.Па,ипак,зналајенемачкијезикна
комјечиталаисакогјепреводила.
Дружбовала је са кнезом Михајлом,

билајесавременицаБранкаРадичевића,
дописивала се са Мином Вукомановић
Караџић, а њен отац Вук Стефановић
Караџић је Милицу називао својим дру
гимчедом,речима„маојакћисаФрушке“.
Упркос тако јаким везама и друштвеним
конктактима, критика није у потпуности
позитивнооцењенивала,апонекадипре
оштро,њенупоезијуикњижевнирадуоп
ште. Јован Скерлић се усудио чак да
Миличинупрозуназовебезличном,докје
Аница Савић Ребац записала да иако
Миличини стихови не немају нарочиту
лепоту,ониодишутрагичношћуживота.
О трагичности Миличиног живота се

мало зна, али то да је умрла скоро као
бескућницаидајепредкрајживотапре
живљавалатакоштојејелахранусагро
бова, представља довољно трагичан и
гнусан податак, недостојног било чијег
завршетка.
Свакако, без обзира како је ондашња

или садашња или нека међупериодна
критика оценила књижевни опис и дело
Милице Стојадиновић Српкиње, њена
величиналежиучињеницидасеучисто
мушком књижевномсвету пробилараме
уз раме са највећим нашим књижевним
умовима које је деветнаесто столеће
дало.Одржавала јевезе,имала јекому
никацију,посећивалајесвојепријатељеи
уБечуиБеограду.
Када је Београд бомбардован 1862.

године,наконнемилогубиствадечакана
Чукурчесми,Милицасезатеклауграду

ком су падали турски куршуми, догађаје
језаписалаиописала,текаснијеобјави
ла.  Тиме је постала прва жена ратни
извештач и ратни репортер уопште код
нас.
Била је истински патриота, сваким

делом своје душе, знања и дела. Осим
штосеназивалаСрпкињом,веровалајеу
традицију и Бога.Није наводила датуме
настанка својих дела, већ је ову врсту
евидентције водила према хришћанским
празницима и светитељима који се тога
данаобележавају.
Можесепретпоставитидајетакобогат

патриотски и национални набој Милици
усађениздваизвора.Први јепородица,
породично окружење и одрастање окру
жена истинским патриотизмном у кући
православних хришћана, Срба, Фрушко
гораца.Садругестране,морасеузетиу
обзир да је патриотизам и национално
питање било основна тема у деветнае
стомвекуидасусеготовосвиМиличини
савременицитимебавиликрознекусвоју
форму,билодајетоупитањуВук,којисе
бавио питањем језика или Бранко писа
њем поезије, тек национално питање
Срба и са северне и са јужне стране и
жељазаслободом,билисуполазнетач
кесвакеуметности.
Милица Стојадиновић је била део

таквогсвеобухватногпокрета,знајућида
се национална слобода осваја развија
њемнационалнеуметности,писанеречи,
просветитељскоммисијоммеђународом,
којиосимгуслараодСрпскедеспотовине
нијеимаоготовоникаквеуметничкепред
ставнике, важне за очување идентитета
међу већим и агресивним непријатељи
ма.
Садругестране,МилицаСтојадиновић

Српкиња је још једанпример,какоумет
ничка независност и интегритет жене,
уметнице, јесте неодовојива од економ
ске независности. Тај моменат ће је
коштати пристојног и достојанственог
животанањеговомсвршетку.
Извориописујудвапреломнатренутна

уМиличиномживоту.СмрткнезаМихајла
и одлазак из Врдника. Кнез Михајло
ОбреновићјеврлоцениоМиличинодело,
што је веома материјално подржавао.
Његовим атентатом Милица је изгубила
првоновац, аиспоставиће сеи утицај у
београдским ученим круговима. Одлазк
из Врдника је био за Милицу неминов
ност, јер након очеве смрти, земља се
парчала, те она није могла да се гледа
како поњиховој земљи сада неко други
корача. Отићи ће у Београд, који је њу,
Српскињу такошироко некоћ прихватао,
алиовогпутаједвадаћеуспетиданађе
кровнадглавном.
ТаквајепричаоВрдничкојвили,Мили

циСтојадиновићСрпсскињи,великаина
крајутужна,каомногепричетаквогкова.
Безобзиракаквоњеноделобилоидали
нам једанасважнањенапоезија, треба
дабудемопоносништојеједнавила,јед
на Српскиња, један идеал, потекао баш
ту,санашеФрушкегоре.

Чи тан ка

Дру жбо ва ла је са кне зом 
Ми хај лом, би ла је са вре
ме ни ца Бран ка Ра ди че ви

ћа, до пи си ва ла се са 
Ми ном Ву ко ма но вић Ка ра
џић, а њен отац Вук Сте

фа но вић Ка ра џић је Ми ли
цу на зи вао сво јим дру гим 
че дом, ре чи ма „ма о ја кћи 
са Фру шке“. Упр кос та ко 
ја ким ве за ма и дру штве

ним конк так ти ма, кри ти ка 
ни је у пот пу но сти по зи
тив но оце ње ни ва ла, а 

по не кад и пре о штро, ње ну 
по е зи ју и књи жев ни рад 

уоп ште. Јо ван Скер лић се 
усу дио чак да Ми ли чи ну 
про зу на зо ве без лич ном, 
док је Ани ца Са вић Ре бац 
за пи са ла да иа ко Ми ли чи

ни сти хо ви не не ма ју 
на ро чи ту ле по ту, они оди

шу тра гич но шћу жи во та
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ДР МАРИНА РЕЛИЋ У „СПОМЕНИЦИ“ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“
ПРИРЕДИЛА КРАТАК ИСТОРИЈАТ СВОЈИХ ПРЕДАКА

Пу то ва ње у исто ри ју кроз 
фо то гра фи је митровачке 
породице Даненбаум

У једном од претходних бројева „М
новина“, представљајући ново издање
часописа „Споменица“ Историјског архи
ва„Срем“поклонилисмопажњуинтере
сантномрадуобогатојфотографскојзао
ставштини сремскомитровачке породице
Даненбаум.Кратакисторијатовепороди
цеисвојихпредака–чувенихфотографа
јошизаустроугарскогпериода,приреди
лаједрМаринаРелић,магистарстома

тологије. Чини се да је докторки Релић
судбинапредодредилаулогунастављача
породичнетрадиције.Осимштојеистин
скиљубитељисакупљачстарихфотогра
фија,усвојојздравственојструционасе
специјализовала у области денталне
фотографије,којајепосталанеизоставни
деосавременестоматолошкепраксе.
Подсетимо, фотографска делатност у

породициДаненбаумдатираизXIXвека,

На овим фо то гра фи ја
ма мо же да се ви ди 

ка ко је из гле дао та да
шњи свет у Ми тро ви

ци. Ви ди мо ка ко се 
гра ђан ство оног вре

ме на обла чи ло, ка кви 
су би ли те пи си у про

сто ри ја ма, ви ди се 
стил ски на ме штај, вој

не уни фор ме или 
свад бе не но шње... 

Та ко ђе, ви де се де та
љи и ар хи тек ту ра 

са мог гра да, ње го вих 
тр го ва и ули ца, ра зних 

обје ка та и ре ке Са ве, 
каже др Марина Релић

Место где се спајају професија и љубав према фотографији:
Др Марина Релић у својој стоматолошкој ординацији

Грађанке за време картања у опуштеној атмосфери приватног дома, Музеј Војводине Нови Сад
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азаисторијуживотауСремскојМитрови
ционајезначајнаодпоследњедеценије
тог века, када Егидије Даненбаум  про
фесионални фотограф, након неколико
годинарадаумногимсрединамадолази
у тадашњуМитровицу.Породичнафото
графска радња на улазу у данашњу
Паробродску улицу са десне стране, од
тада је хроничар свакодневногживота и
историједревног града.Од1914. године
посаопреузимаЕгидијевсинХугопаате
љеподназивом„Даненбаумисин“наста
вљаизрадумногобројнихфотографија,
разгледница, дописница, возних и визит
карата, које су данас уметничка, али
вреднаисторијскасведочанства.
ПонесениМарининомпричом,решили

смо да кроз кратак разговор сазнамо
више о њеним мотивима и истраживач
ком раду, замоливши је да са нашим
читаоцима подели неке од занимљивих
фотографија. Са улазних врата њене
ординације,погледом циљамо посебан
кутакфотостудијасапратећомопремом.
Седећинаспрамзубарскестолицеурад
ном окружењу др Релић, започињемо
пријатанразговор.Онакажедајеодувек
имала потребу  „да  једном старомцар
скомградуоставиподаткеостаромзана
ту од једне старе митровачке породице,
због чега се двоумила да ли да напише
монографију или приреди изложбу. При
према двадесетог броја часописа „Спо
меница“билајеприликадаузсугестијуи
подршкусвојенекадашњенаставнице,а
данас архивске саветнице Наде Симић
ЛемајићиисторичарапрофесораНена
даЛемајићасвојасазнањаифоторизни
цууформизанимљивоградаподелиса
суграђанима. Марина  је поносна на
чињеницу да је, истражујући прошлост
својепородице,успеладаначиниипоро
дичностаблозаседампоследњихгенер
ација Даненбаума, што ју је довело до
вредногсазнањадасуњенипрецизапра
воЈевреји,аненемачкогпореклакакосу
дотадасматрали.
–Мождасугенипредака„прорадили“у

мојој професионалној потреби да пре
одређених стоматолошких поступака
фотографишем постојеће стање пације

натакакобихмупредочилаилипредло
жила оно што желимо да постигнемо.
Иначе,имојотацсебавиофотографијом.
Додуше,аматерски,алинастаројапара
турикојусукористилимојипреци.Сећам
се да сам баш ја увек морала да из те
замрачене собе у којој су се развијале
фотографије изађеми повремено „осве
тлим“филм,збогчегасетатаљутио,али
сефотографијебезмененисумоглераз
вијати.Његов аматерски студио звао се
„ФотоДанцика“понадимкуњеговогоца,
амогдеде.Дедаиначенијебио„залуђен“
фотографијом,али јеимаонајвишесли
ка, јер је био окружен фотографима у
породици.Он јередовно фотографисан
од своје треће године – негде од 1924.
године.ТајмојдедаДрагутин,иначеуго
ститељ,имаоје1958.годиневизиткарту
сасвојомфотографијоминовогодишњом
честитком. У њој  стоји следећи текст :
Све најбоље у 1958. години жели вам
конобарДрага.Ресторан„Радник“Срем
скаМитровица.Незнамдалијенекоу
граду у товремеимаооваквулегитима
цију,алијетосигурнобилареткост,каже
дрМаринаРелић.
Фотографије Егидиуса Даненбаума и

његових наследника чувају се у многим
градовимаимузејима.ИзузевуСремској
Митровици,онесеналазеуВршцу,Вели
ком Градишту, Белој Цркви, Београду и
Новом Саду. Примера ради, у Белој
Црквисеналазиоригиналнафотографија
градњеМитровачкегимназије.
–На овимфотографијамаможе да се

види како је изгледао тадашњи свет у
Митровици. Видимо како се грађанство
оног времена облачило, какви су били
теписи у просторијама, види се стилски
намештај, војне униформе или свадбене
ношње...Такође,видеседетаљииархи
тектура самог града, његових тргова и
улица,разнихобјекатаирекеСаве.Фото
графисани суполитички скуповииразна
удружења.Нашлисмофотографијуслав
неглумицеЖанкеСтокићдокјебиладете
ифотографију из детињства митровачке
професоркеГимназије која јестрадалау
Јасеновцу. Интересантно је и то како је
рекламафотоатељеа„Даненбаумисин“
приликом отварања филијале у Шапцу
морала бити исписана ћириличним
писмом. Посебно су вредна фото доку
ментапопутвознихкаратаидругихлеги
тимација, каже наша саговорница са
жељомдаобјаснивредностизначајтако
званих „картонки“  најквалитетнијих ста
рих фотографских записа. Наиме, своје
времено су фотографије израђиване на
дебелимкартонимааготовојеневероват
ноколикосуонеиданасверне,приказују
ћисвакидетаљ,чакиизразелицафото
графисанихособа.ПрегледајућиМарини
нефотографијенаишлисмоинапример
ке предратне новинске фотографије из
београдског„Илустрованоглиста“.
На крају разговора, др Марина Релић

упознајенассанамеромдаускоронапра
ви изложбу оригиналних фотографија
члановапородицеДаненбаум.Желелаби
датобуденанекомотвореномпростору
попутградскогпарка уСремскојМитро
вици.Доксетонедогоди,заовуприлику
чинимомалинапоризачитаоце„Митро
вачких новина“, из мноштва интересант
нихфотографијапредстављамонеколи
корепрезентативнихфотодокумената.

Де јан Мо стар лић

Егидије Даненбаум Градња зграде Митровачке гимназије, 1929 година,  Народни музеј Бела Црква

Дете у црногорској народној ношњи, 
Музеј Војводине Нови Сад
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ИСТО РИ ЧАР ЂОР ЂЕ БО ШКО ВИЋ

За ни мљи ва књи га о Ру ми
у ста рој стра ној штам пи

ЂорђеБошковић,историчаримузеј
ски саветник у Завичајном музеју у
Руми,познатјепосвомистраживачком
радуибројнимпубликацијамакојески
дају вео тајне са прошлости Руме.
Захваљујућињеговимистраживањима,
достасезнаосамомнастанкуиразво
јуРуме,политичкојидруштвенојситуа
цији,структуристановништва,истакну
тим Румљанима, грађевинама, споме
ницима...
Томсвомрадуједодаоизанимљиво

сти везане за Руму у старој српској
штампи. Рад је објављен у Зборнику,
који штампа Завичајни музеј 2018.
године. Сада је његов истраживачки
радбиоусмереннасветекстовеионо
што се писало о Руми, али у страној
штампи. Имајући у виду да је у Руми
живелодостаНемаца,углавномјереч
оштампинанемачкомјезику.Ђорђеје,
семшто јеприредио,ипревеотетек
стове,докјеиздавачЗавичајнимузеј.
Бошковић истиче да је захваљујући

дигитализацији, само преко интернета
дошаодоматеријалазакњигу„Румау
старој страној штампи“, која је знатно
већа  пообимуодоне која себавила
местомРумеустаројсрпскојштампи.
– Коришћени су часописи иштампа

из112листовакојисуизлазилиуокви
ру Хабзбуршке Монархије у оквиру
данашњеАустрије,Немачке,Словени
је,Чешке,Хрватске,Мађарске,Румуни
је,аимачакиједанилидватекстаиз
часописа који је излазио у Њујорку.
МожесезакључитидасеРумамного
чешће појављивала у бечкој, пештан
кој,загребачкојштампинегоштојетоу
каснијемпериоду.Од1918.године,број

текстова је знатно мањи, јер примат
преузимајунекадругаместауКраље
виниСрбаХрватаиСловенацаиуКра
љевиниЈугославији,доксеРумапосле
1918. године појављује спорадично –
истичеБошковић
ОвакњигасебавивестимаизРумеу

периоду од 1790. године, са првим
вестимаотомместу, којесунајчешће
везанезанекевојникекојисуслужили
уовдашњојкасарниињиховимличним
подацима, па закључно са 1945. годи
ном, односно завршеткомДругог свет
ског рата. Тада су то биле, углавном,
вестиукојимаизбеглиНемциилиНем
ци уопште, траже неке своје  претке
којисуовдепогинулиилисахрањени.
Ова књига, с обзиром на то да је и

знатнообимнија,захтевала јеидруга
чијиприступиконцепцију,какобибила
лакша за читање. Зато је урађена по
поглављимауоквирукојихсутекстови
датихронолошкимредом,однајстари
јихпремановијим.Но,усвакомслучају,
коузмедачитаовукњигу,веомабрзо
ће схватити колико је занимљива и
коликосеизсвакодневнихвестиможе
схватитиипластичнозамислитиживот
Румљанаионихкојисутададолатили
уРуму.
Информацијеустранојштамписусе

односиленаразнеобластиживота,од
онихнајобичнијихогласа, објава, умр
лица, личних вести, помена и слично,
до текстова о румском властелинству,
његовимуспесима,личностима...
Примераради,у једночасопису јеи

најававенчањавелепоседникаЈована
ЂуришићасаДаринкомСтефановић,а
управојепотомтобилаједнаоднајве

ћих трагедија забележених у Руми.
Подсећамо,отомесмописалиунашем
фељтонуо познатимрумскимпороди
цамакадајеДаринкаотроваласебеи
њиховадвасина.
Најобимнији део о Руми у старој

страној штампи је политика, а има и
два посебна поглавља која се односе
навелеиздајничкипроцесуоквируког
је учествовао и др Жарко Миладино
вић, затим  српско – руски рат. То су
текстовионационалнојборбинесамо
Срба. Било је доста Румљана који су
учествовалиурату,алиионихкојису
прослављалиразличитепобедеизбог
тога плаћали цех. Ту су и текстови о
комуналним вестима, разне згоде и
незгоде, посебно поглавље о румским
ватрогасцима,црнахроника...
Уоквируовехроникеможемосхвати

ти да се у Руми дешавао велики број
пљачки,напада,убистава,прељубаса
кобним последицама, али и какве су
казнебилезато.Доонихказнивеша
њем,акојејепубликамогладагледа.
Наравно, ту су и вести из културе и
образовања, направљена су и  погла
вља о румској гимназији и хрватском
дому,апотомиоекономији,здравству,
спорту,религији...
Овдејепосебнозанимљивоистаћии

једанневероватанштрајкуРуми,када
су гостионичари због повећања закуп
нинеорганизовалиштрајкизатворили
своје кафане и преноћишта. И још
једанопорезу,из1938.године,покојем
јеРумабилајединственауцелојтада
шњој Југославији, а како каже писац
вести,мождаицеломсвету–попорезу
накаснидолаазккући.

Ђор ђе Бо шко вић

Ко ри шће ни су 
ча со пи си и штам па 
из 112 ли сто ва ко ји 
су из ла зи ли у окви

ру Хаб збур шке 
Мо нар хи је у окви ру 
да на шње Ау стри је, 
Не мач ке, Сло ве ни

је, Че шке, Хр ват
ске, Ма ђар ске, 

Ру му ни је, а има чак 
и је дан или два 

тек ста из ча со пи са 
ко ји је из ла зио у 
Њу јор ку, ис ти че 

Ђор ђе Бо шко вић
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Наиме, свако ко се после 24 сата
затекаоугостионицииликафеуморао
једаплатиовајпорез,азатојеградска
управа образовала и униформисану
патролу. Порез су звали „порез на
нежење“алисугаплаћалисвикојису
сезатеклипослепоноћипадочетири
ујутро у кафани, а износио је један
динар.
Рума се често помиње јер је била

средиште штаба Јелачићеве војске
1848–1849.године,алитосусвекрат
кевести.Сличнојесаобасветскарата,
с тим да је мало више текстова о
Првомсветскомратуитосеуглавном
односинапродорсрпскевојскеуСрем,
кадасутадашњевластикоментариса
летајдогађај.
– Најинтересантнији су ми текстови

којисенеодноседиректнонаРуму.Ту
постоји један јако добар етнографски
текст из 1867. године који је писао
Немац Густав Штолце. То је текст у
наставцима где  је он описао свадбу
између једног Краљевчанина Николе
Којићаи газдинскећеркеМилицеТри
фуновић из Вогња. Иначе, презиме
КојићпостојиуКраљевцимаимогућеје
дајеречоисторијскојличности.Утих
пет, шест наставака описани су сви
обичаји од упознавања преко припре
ма,самесвадбеипослесвадбе–исти
чеауторкњигеЂорђеБошковић.
Други текст из те групе поглавља о

СремујетекстоОбедскојбари.
– Текст је из сличног периода, а

писао га је један орнитолог.  Он је
детаљно писао о биљном и животињ
ском свету на бари и колико сам чуо,
биојепознатуорнитолошкимкругови
ма у нашој земљи и напољу, али га
нико до сад није превео – додаје
Бошковић.
Свитекстовисупреведенисанемач

когисахрватског.Санемачкогсупре
веденинанашкњижевнијезик.Ониса
хрватског,рачунајућидагазнамо,дати
су уоригиналу.Mадаможебитипоте
шкоћа разумевању због старог хрват
скогјезика.
Има неких текстова који су широј

публицимањезанимљиви,ониправне
природе,којисуубаченичистодаилу
струјуитајсегментживотауРуми.
Кадачитамоовевести,темесускоро

исте или сличне данашњим, али је
самостварубројутекстовакојисутада
иданасписаниоРуми.
– Рума је тада припадала Хабзбур

шкојМонархијиибиланасамојграни
ци,тесезбогтогамождавишепажње
обраћало,јерјебилаблизу.Мождајеи
самживот био интересантнији. Распа
дом Монархије 1918. године, Рума
постаје део Краљевине Србије, па
мождаизатопослетогаимасвемање
текстоваоРуми.Мадасеидаљепоми
њекадасуупитањунекиекстремнии
необичнислучајеви–закључујеЂорђе
Бошковић.
Ову занимљиву и информативну

књигуоРумијефинансираоПокрајин
ски секретаријат за културу и јавно
информисање.Заинтересованијемогу
набавитиуЗавичајноммузејууРуми.

С. Џа ку ла

ГА ЛЕ РИ ЈА СЛИ КА „СА ВА ШУ МА НО ВИЋ“

Но ва пу бли ка ци ја 
о Са ви

Радован Сремац, виши кустос у Му
зејунаивнеуметности„Илијанум”,аутор
је публикације „Документарна грађа Га
лерије слика „СаваШумановић”, која је
шидскојпублиципредстављенаусреду,
15.децембра.Шиђанису,поредпрезен
тацијепубликације,моглидавидеидео
орiгиналних докумената која су припа
далаСавиШумановићуињеговогпоро
дици, а која су изложена у галеријском
простору. Јована Лакић, директорка Га
леријеслика„СаваШумановић”,оовом
пројекту је  рекла се кроз ову публика
цијумогусазнатиновиподацивезаниза
животвеликогсрпскогсликара.
–Натајначин,далисмоимогућност

за неки нови истраживачки рад. Ту је и
поставка оригиналних докумената и то

је један нови садржај који ће бити део
сталнепоставкеГалерије,реклајеЈова
наЛакић.
Највећидеограђејеприкупљенизпо

родице Срђана Дебељачког, сестрића
Персиде Шумановић. Сва документа
ција је објављена у публикацији.Реч је
о је 418 докумената, који до сада нису
представљена јавности.Углавномсу то
Савинаписма,каоиписмањеговемајке
Персиде,разнебелешкетокомрадасли
кара, скице, упутства заприпремубоја,
кројењеплатна.
РадованСремацнастављаидаљеда

насодушевљавасвојимприступомуис
траживачкомраду,кадасусупитањудо
гађајивезаненесамозауметност,негои
свеоноштојетокомовихгодинаобјавио
оШидуиШиђанима.
–Послепедесетгодинаодкадапосто

јифондгалерије,он јепубликован.Нај
већи део се односи наживот и ствара
лаштвоСавеШумановића, а други део
грађеприпадавођењудомаћинствапо
родицеШумановић. Ту има готово иди
личнихделова,кадаШумановићописује
својесликеион јеутимречимазаиста
насликаослику.Каднекусликупрода,он
дајетачнаупуствакакосликутребаока
чити, под каквим осветљењем како би
сликадаламаксимумодсебе.Имапуно
докуменатаи јаверујемдаћеовакњи
габитиодвеликогзначајаизаструку,за
онекојисебавенаучнимрадом,каоиза
поштоваоцеСавеШумановићаињегове
уметности.закључиојеСремац.
Публикацијајештампанау250приме

ракаидоступнајеуГалеријислика„Са
ваШумановић”.Пројекат је реализован
узподршкуОпштинеШид.

Д. По пов

Јо ва на Ла кић

Ра до ван Сре мац
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Ни је ме не ма ма ро ди ла 
да бу дем тво ја до ма ћи ца

Зна чи, ни је до по сла до ме не је. Ни је до ње га, до 
ме не је. Са ви ла сам сво ју кич му и он да се љу тим 
што не ко по њој га зи. Од лу чи ла сам да бој ко ту јем 
кућ не по сло ве, па да се ће ра мо

Сви му шкар ци се у 
по чет ку ма ло про да
ју, као и ми. Увек сре

ђе на ко са, лајт шмин ка, 
сре ђе ни нок ти, а да не при
чам оно глат ке но ге и ку па
ње 16 пу та днев но. Сви то 
ра ди мо, али кључ је не 
пре те ра ти. Јер, ако пре те
ра те, ис па шће да се баш 
про да је те за осо бу ко ја 
ни сте. А, мој мо мак је баш 
пре те рао.

У по чет ку је но сио ке се 
из про дав ни це, па чак и 
тор бу ако ви ди да је ма ло 
те жа. Да не при чам о оно ме 
кад но сим лап топ или 
ко фер, увек је био ту да се 
на то ва ри као ма зга. Ку вао 
је је дан дан он, је дан ја, а 
су ђе че шће (и бо ље!) прао 
од ме не. Сре ђи ва ли смо 
стан за јед но уз му зи ку и 
све је де ло ва ло не ка ко 
иди лич но. Он је ра дио, 
ра ди ла сам и ја, и не ка ко је 
наш за јед нич ки жи вот 
из гле дао као из не ког фил
ма. Ни ско бу џет не ро ман
тич не ко ме ди је до ду ше, 
где се згод на пла ву ша 
за љу би у свог нај бо љег 
дру га штре бе ра, али ко те 
пи та за то. 

Док ја ни сам пре ста ла да 
ра дим. Вре ме ном се све 

про ме ни ло. Ме не је гри зла 
са вест што он ра ди, а ја не, 
иа ко су ме ни мо ји ро ди те
љи сла ли са свим до вољ но 
нов ца да не за ви сим ни ка
ко од ње га – зна чи, би ла 
сам нов ча но не за ви сна, 
али мен тал но ипак, за ви
сна. Ето он ра ди, ја же лим 
да га до че кам са руч ком да 
ми пре при ча ва свој дан и 
не ко вре ме је и да ље 
по сто јао ба ланс. Опрао би 
су ђе, ви кен дом по мо гао 
што ви ше и ус пут би ишао 
до про дав ни це. 

Ка ко је вре ме про ла зи ло 
све ви ше и ви ше је опа да
ла ње го ва же ља да ра ди 
би ло шта, а ја бих ухва ти ла 
се бе да са 25 го ди на цео 
дан про во дим у ста ну, рин
та ју ћи. Слу ша ла сам се бе 
ка ко из го ва рам ре че ни це 
сво је мај ке и је жи ла сам се. 
Нит ку че та, нит де те та, 
са мо нас дво је  па ваљ да 
би тре ба ло да нам бу де 
ле по, а не да јед но дру го ме 
бу де слу ге? 

Ра но ми је би ло да се 
осе ћам та ко и ко га код да 
пи там за са вет, сви би 
ре кли исто: ‘то су ти 
му шкар ци’, ‘на вик ни се 
бо ље са да, па ће ти ка сни је 
би ти лак ше’ и ‘јој, ћу ти, да 

знаш ка квих има твој је 
су пер’. 

Не за ни ма ме ка квих има, 
не за ни ма ме ни што је мој 
на спрам ве ћи не су пер  
за ни ма ме са мо оно за што 
је пре стао да се тру ди. У 
јед ном тре нут ку је и из го
во ре на же на ма до бро 
по зна та ре че ни ца: ‘Па ја 
ра дим...’ и не што је опа сно 
мо ра ло да се ме ња. 

По че ла сам по но во да 
ра дим и Бог ме је по гле дао 
са пла том ве ћом од ње го
ве. На да ла сам се да ће ово 
по но во ус по ста ви ти 
ба ланс из ме ђу нас. Али не, 
све се на ста ви ло по ста
ром и ја бих тр ча ла с по сла 
у про дав ни цу, па да про ше
там пса (јер сад има ку че) и 
да ску вам да би смо обо је 
је ли, а и ја по не ла на по сао 
су тра дан. Ухва ти ла сам 
се бе у још ве ћем вр тло гу 
до ма ћин ства, не го што сам 
би ла ра ни је. 

Зна чи, ни је до по сла до 
ме не је. Ни је до ње га, до 
ме не је. Са ви ла сам сво ју 
кич му и он да се љу тим што 
не ко по њој га зи. Од лу чи ла 
сам да бој ко ту јем кућ не 
по сло ве, па да се ће ра мо. У 
том пе ри о ду, до био је пла
ту, та ко да је го спо дин био 

до вољ но обез бе ђен да 
сва ки дан руч ка ван ку ће. 
Су пер, исто мо гу и ја. Ку ва
ла сам за јед но и је ла за 
јед но, за тим опра ла је дан 
та њир и јед ну ви љу шку и 
ле гла бих да спа вам. И та ко 
смо се ће ра ли две не де ље. 

Пла та се ис тро ши ла, 
су до ви опра ли, по до ви 
ори ба ли, пас про ше тао и 
руч ко ви ку ва ли. Све се 
де ша ва ло ла га но и са 
не ким чак ела ном. До ла зи
ла бих на то пао оброк и 
од ла зи ла на по сао са ску
ва ним руч ком у по су ди. И 
ето, са мо стал ним екс пе ри
мен том са два су бјек та, 
на уч но је и успе шно до ка
за но да не тре ба да имаш 
ве ћу пла ту. Са мо ве ћа 
му да. 

И ни шта не мам про тив 
до ма ћи ца, са мо ја не 
же лим да бу дем јед на. 

ЛА Луна

Под слоганом „Поново
заједно“, у петак, 17. децем
бра,одржанјегодишњикон
церт КУД а Бранко Радиче
вићизСтареПазове, чију су
члановизналисудаихпозор
ницачека,каоивернапубли
ка,предкојомнисунаступали
скородвегодине.Напочетку
концерта, председник Рато
мир Играч је уручио захвал
ницеитозапет,десетипет
наестгодинауДруштву,докје
ПетруНераџићуприпалапла
кетаза45годинауРадичеви
ћу. Он је најпре почео да

наступа као играч, а зањега
ово Друштво представља
другидом.
Поред најмлађе дечје гру

пе,упрограмусунаступилии
старијадечјагрупа,припрем
ни,извођачкиансамбл,певач
ке групеинародниоркестар,
а као гости  чланови Орке
стра тамбурица Пазова,
певачкагрупаисолистаБра
ца Чортан. Низале су се
песме и игре од Срема до
Лесковца,каоиРесаве,Пчи
њеиКрајишта,којесуизведе
непремијерно. З. К.

КУД „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“
 Го ди шњи кон церт
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Не над Је здић у мо но дра ми

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

Мо но дра ма „Књи га 
о Ми лу ти ну“
Представа Звездара театра „Књига о

Милутину”изведенајепредрумскомпу
бликом15.децембраувеликојдворани
Културног центра. Реч је о монодрами
укојој је глумацНенадЈездићпублици
представио шумадијског сељака Милу
тинаОстојића, а кроз причуоњеговом
животу,његовимречимаиставовимаса
гледанајеисторијасрпскогнарода.
ИтомождаунајтежемпериодуБал

канских и Првог светског рата када је
изгинула половинамушке популације у
Србији. Кроз његове речи, приказан је
део историје од сарајевског атентата,
битака,преласкапрекоАлбаније,Крфа,
Африке па до повратка кући.Милутин,
обичансељакизселаКоштунића,отва
ранизпитањакојанамуказујунабесми
саората,каоидапобедницимогубити
истовременоигубитници,акозатупо
бедудајуогромнежртве.

„Књига о Милутину“ Данка Поповића
јеобјављена1985. године.Изазвала је
тадабројнеполемике,анекисујепро
гласилиизанационалистичку.Књигу је
запредставуприредиоипредставуре
жираоЕгонСавин,и то каодубокоан
тирантну.Затонијеничудошто јепре
мијерноизведена11.новембра,наДан
примирја.
Културницентар„БранаЦрнчевић“ је

омогућио публици која је купила карту
за ову представу, да погледају још јед
нуито27.децембра.Речјеодуодрами
„ЗВРК“укојојиграјуМаркоЈањићиНе
над Пећинар. Представа је настала по
текстуирежијифранцускогписца,реди
тељаиглумцаВиктораЛануа.
Човечанствосеналазипредизумира

њемзагађење,вируси,нестанакозон
ског омотача задају последњи ударац
људима.Двамушкарцауградудухова,
можда и последње живе особе на Зе
мљи,суочавајусесанестанкомхране,
воде,паикисеоника.Похлепа,жељаза
влашћуиконтроломихдоводидосуко
ба,којисучовечанствоидовелиуова
квуситуацију. С. Џа ку ла

Ана Пе јић: Новугодинућудочекати
са друштвом, нас неколико приватно.
Својимвршњацимабихпожелеласве
најбољеиуспешнуновугодину

Злат ко Мар ко ви но вић: Ову Нову
годинућудочекатикодкуће,породич
но уз телевизијски програм. Када је
речожељамазаследећугодину,коле
гама новинарима бих пожело што
мање стреса на послу, а грађанима
здрављаидаконачностанемонапут
пандемији.

Вла ди мир Ја во рац:Новугодинућу
дочекатипоридичнонаРуднику.Биће
мо заједно са кумовима, неко мање
друштвооднасдесетак самојимнај
милијима и најближим пријатељима.
Уграбићемо тих неколико дана преко
викендадаихискористимонанајбољи
начин. Свим грађанима желим добро
здравље,успехураду,анакрајукраје
вакадимамодоброздрављесвеоста
лозависисамооднас.Коликосебуде
мотрудили,такоћенамибити.

АН КЕ ТА

Где ћете за Нову годину

Ана Пeјић, Злат ко Мар ко ви но вић и Вла ди мир Ја во рац

ДНЕВ НИ ЦЕН ТАР ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ СА СМЕТ ЊА МА У 
РАЗ ВО ЈУ

По кло ни ком па ни је 
„Trel le borg“

Компанија „Trelleborg“, којапослујеиу
Руми,одлучилаједапоклонимаобраду
је све кориснике услуга румскогДневног
центра/боравказадецуимладесасмет
њамауразвоју.Представницикомпаније
су 15. децембра  уручили 35 новогоди
шњихпакетића,пожелeвшисвимасрећне
празнике,нагласившидасе јачина једне
компанијемериињеномдруштвeномод
говорношћуиодносупремалокалнојза
једници.

Представници ове компаније су иста
клидајеовоипочетакдаљесарадњеса
Дневнимцентром.Онисузахвалилиина
лепомдочеку и уникатними креативним
поклонима које израђују корисници ове
социјалнеуслуге.
Збогактуелнековидситуацијеизостала

јетрадиционалнаприредбаучастгостију
изкомпаније„Trelleborg“,пајетакоостао
иповодзановодружење,унекимздрав
ственосигурнијимусловима. С. Џ.

Па ке ти ћи за ко ри сни ке Днев ног цен тра
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Дешавања у фудбалском клубу
ЦрвенаЗвездасуужижиинтере
совањапоследњихдана.Актуелни

шампионсенашаоупроблемуипоред
тогаштојеуспеодаосвојипрвоместоу
групи Лиге Европе. У домаћем првен
ствујеситуацијадругачијасобзиромна
тодајенајвећиривалПартизанјесењи
првак са пет бодова више од клуба из
ЉутицеБогдана.
Коликогодпетбодоваразликеизгле

даломало,јасноједаусрпскомпрвен
ству,уовомконкретномслучају,тараз
ликаможедабуденедостижна.Остаће
уЗвездиномкалендаруцрнимсловима
исписанидатумикадасуигралипротив
фамозногРадникаизСурдулице,јерим
јеовавеселачетаоткинулачакчетири
бодаупрвенству.Иначе,овајтимјепри
самомднутабелеиостајепитањекако
јеизабраницимаДејанаСтанковићаове
сезонеостаонерешиваенигма.
Великијеулогупитању,јернијемала

ствар бити у ситуацији да се следећег
летаборишзаЛигушампионаимили
онскесвотекојеовотакмичењедоноси.
У таквим условима, ни јесењи успех
црвено–белихуЕвропинијебиодово
љандаобезбедимирномореСтанкови
ћуидружини.

Већнековремесеназирупроблемиу
табору актуелног шампиона. У тачно
темпираним моментима пред неке
важне мечеве, поједини таблиоди су
пласиралиразнепикантеријеизсвлачи
оницеалииприватногживотапоједина
цаизредоваЦрвенеЗвезде.
Поједини навијачи су ово препознли

каооркестрираннападнањиховклуб.У
некоммоментусунастадионудељени
памфлетиу којимасепозивана једин
ствоиподршкууправи,асдругестране,
осуђују медији који воде кампању про
тив вољеног клуба. Није лако све то
сварити, поготово поштеној раји која
дође на стадион да гледа утакмицу и
бодрисвојклуб,анедачитаполитичке
прогласеиразмишљаосвакавимбуда
лаштинама.
Особа која је константно била на

тапетуделајавностии„фанова“надру
штвениммрежамабиојеЗвездинкапи
тенМиланБорјан.Оваегзотичнапојава
наголуЦрвенеЗвездеимомаккојиима,
у најмању руку, чудну животну причу,
иманесрећудасеожениоатрактивном
плавушом Снежаном, која вазда диже
прашину и привлачи пажњу где год да
сепојави.Иначе,госпођајесвојевреме
но била упосленица ривалског клуба,

што је за многе душебрижнике била
посебнапикантерија.
Елем, ствари су се закомпликовале

оногмоментакадасекрозетарпроло
мио трач да је заносна Снежана у
љубавној афери са Звезданом Терзи
ћем, генералним директором Црвене
Звезде.Истинаилилаж,штетајенапра
вљена, а несрећном капитену било је
тихдананајтеже.
Дастварбудејошгора,прошленеде

љесумногимедијипренеливестосуко
буизмеђуЗвездиногголманаитренера
ДејанаСтанковића.Причалосечакио
„хватањузагушу“имеђусобнимувреда
ма у свлачионици. Разлог су, наводно,
лоши резултати српског шампиона у
нејакомдомаћемпрвенству.
У духу свих тих недавних догађаја,

МиланБорјанјепренеколикоданаобе
лоданиосвојунамеруданапустивоље
никлуб.Овавестјезначајнаизпростог
разлогаштојечовеквећгодинамакапи
тениузданицацрвено–белих.Оњего
вим голманским квалитетима се може
дискутовати,алисвакакојењеговапоја
ва и понашање на терену често био
одлучујућифактор у многим утакмица
ма.
Борјанје,уштуромсаопштењу,навео

да је био под константним притиском
све ове године, али да су разлози за
његоводлазакмногодубљи.Конкретне
разлогенијенавео.
Овај Србин са Канадским пасошем

имајошкојугодинуфоредабраниида
узменекулову.Каоследећадестинаци
ја се спомиње Америка, а дечко има
приликуидасесаКанадскомрепрезен
тацијом нађе на Светском првенству у
Катаруследеће године.ОдлазакМила
на Борјана свакако ће бити ударац за
ЦрвенуЗвезду,алистичесеутисакдаје
токоракудобромправцу.Зањега.

СПОРТ

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

ФК „РАД НИЧ КИ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Од но ве го ди не но ви тре нер
Фудбалскиклуб„Раднички“изСрем
скеМитровицеидосадашњитренер
Драган Перишић према информа
цијамаизовогклуба,споразумносу
раскинулисарадњу.Перишићјееки
пу„Раднички“преузеопочеткомсеп
тембраове године, када јенаклупи
наследио Богдана Корака. Екипа са

„Хесне“ јенапрвенственупаузуоти
шласаосмепозицијенатабелиПрве
фудбалске лиге Србије.  Из митро
вачког клуба поручују да ће се име
новог шефа стручног штаба знати
посленовогодишњихпразника.При
преме екипе почињу 10. јануара на
реднегодине.

Бег из жи вог бла та
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Од ла зак Ми ла на 
Бор ја на сва ка ко 
ће би ти уда рац 
за Цр ве ну Зве
зду, али сти че 
се ути сак да је 

то ко рак у 
до бром прав цу. 

За ње га
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АТЛЕТ СКИ МИ ТИНГ
У БЕ О ГРА ДУ

Де сет ме да ља
за „Си рми ум“

На митингу у Београду, такмичењу
са великом конкуренцијом, млади
атлетичари„Сирмиума“суосвојилису
десет медаља. Златну медаљу су
освојили:РељаМилетић,НемањаЈор
гић иДејанМојсин.Сребрнамедаља
јеприпалаСтефануЂонић,Страхињи
ЧикићуиТијаниМајкић,доксубронза
на одличја понели: Стефан Ђонић,
Страхиња Чикић, Тијана Мајкић и
ЏеверЛара.
–Медаљесуосвојененаконтренин

гаубезикаквиходговарајућихуслова.
Немамо атлетску дворану и у том
погледунисморавноправнисатакми
чарима из Новог Сада и Београда,
истакли су тренери Ходоба и Павло
вић, који су додали да ће се и даље
трениратизајошбољерезултате.

АК „СИРМИУМ“

Ања Чан ча ре вић 
нај бо ља у ба ца њу 
ку гле
НадворанскомпрвенствуВојводине

за пионире и пионирке које је проте
клогвикенда,18.децембраодржаноу
НовомСадунаступиојеАтлетскиклуб
„Сирмиум“ са три представника пред
вођенихтренеромСлободаномМаца
новићем. Ања Чанчаревић убедљиво
јетријумфовалаудисциплинибацања
кугле.ТијанаМајкићзаузелајечетврто
местоутрцина60метарасапрепона
ма у конкуренцији годинудана стари
јихтакмичарки,докјеСтрахињаЧикић
уистојдисциплинибиопети.

КИК – БОКС КЛУБ „РУ – 09“

Успе шно за вр ше на 
так ми чар ска се зо на

Какосурадилиитакмичилисетоком
целе ове године, такмичари Кик – бокс
клуба „Ру – 09“ тако и завршавају ову
годину–успешно.Напоследњемового
дишњемтакмичењу,ПрвенствуВојводи
не,удисциплинилоу–кик,одржаному
Сомбору,румскикик–боксерисуоства
рилисјајнерезултате.
Наступила су четири такмичара и

освојенојеистотоликомедаља.
Драган Делић  у категорији старији

јуниор до 60 килограма, као и Милица
Боговић,млађа јуниоркадо56килогра

масуосвојилизлатнемедаље.
Мишо Воркапић у категорији млађих

јуниора преко 91 килограма је освојио
сребрно одличје, док је Марко Кркић у
конкуренцијимлађихјуниорадо60кило
грамаосвојиобронзанумедаљу,абиоје
тоњеговдебитантскинаступ.
–Одличнирезултатиуовојгодининас

обавезујудасеунаредној јошпосвеће
нијеијачетренира,какобисенадмаши
ли резултати претходне сезоне – каже
тренерВладимирБоговић.

С. Џа ку ла

Но ви успех рум ских кик бок се ра

СТРЕЛ КИ ЊА АЛЕК САН ДРА ХА ВРАН 

Уру чен „Бе о град ски по бед ник“
„Белекспо”центарнаНовомБеогра

ду је био у суботу, 11. и недељу 12.
децембра у знаку стрељаштва, јер је у
њему одржано традиционално 46.
ИнтернационалнопрвенствоБеоградау
организацији Стрељачког савеза Бео
града.
Пехар „Београдски победник” за нај

бољу такмичарку пушком отишао је у
руке младе страопазовчанке Алексан
дре Хавран из Стрељачке дружине
„Јединство“.ЗоранаАруновићјезаузела
другоместоваздушнимпиштољем,док
судвебронзе“упуцали”МиленкоСебић

(пушка)иДамирМикец(пиштољ).Јуни
оркаАлександраХавранјезаблисталау
такмичењу дама пушком. У врло узбу
дљивом финалу тријумфовала је са
вредна 252,3 круга, оставивши за круг
изасебедругопласирануУкрајинкуВик
торијуСукорукову.
Иначе,Александрајеусуботуосво

јилазлатоујуниорскојконкуренцији,ау
недељустигладопобедеуапсолутној
категорији.
Александра Хавран је званично пета

јуниорка Европе, а ово њен највећи
успехусениорскојкатегоријидосада,и

то у обиљној конкуренцији,
кажењентренерСашаИкер,
јер је на овогодишњем тур
нируГранприБеоградабило
је 270 стрелаца из 11 зема
ља.Битно јеусавршититех
нику,причемујеодизузетне
важности став, дисање,
нишањење, окидање, али и
психичкаприпреманагласио
је тренер, а Александра је
једна од најталентованијих
међу30члановаСтрељачке
дружине „Јединство“ у Ста
ројПазови.

Д. Г. 
Алек сан дра Ха вран 
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ГРАД СКИ ОД БОЈ КА ШКИ КЛУБ „СРЕМ ИТОН“

Циљ ула зак у шест
нај бо љих у Ли ги „Се вер“

Докрајапрвогделаодбојкашкесезоне
у Другој републичкој лиги „Север“ прео
стало је још једно првенствено коло у
коме ће одбојкаши сремскомитровачког
Градскогодбојкашкогклуба„СремИтон“
дочекати фаворизовану екипу новосад
ске „Војводине“. Домаћини ће покушати
дасена крају такмичењадомогну глав
ног циља– уласкамеђушест најбољих
тимоваулиги.
У последњих неколико утакмица, а

нарочитоутријумфупротивекипе„Хајду
ка“ из Куле, значајна улога на терену
поверена је најмлађим играчима. Чини
седасуониовајтеретизнелинанајбо
љи могући начин. Опредељење шефа
стручног штаба Зорана Ковачића да се
свевишеослањанамладеснаге,потвр
ђујеопштепознатучињеницудасуСрем
скаМитровицаињенградскиодбојкашки
клуб истински „расадник“ талентованих
играча. Многи од њих данас играју у
елитном одбојкашком такмичењу и ква
литетнијим лигама. Нажалост, неки су
раније него што би требало напустили
матичниклубиприликудадокрајаиско
ристе потенцијале и избрусе свој тале
нат.
О начинуфункционисања ГОК „Срем

Итон“ и феномену митровачке школе
мушкеодбојке,разговаралисмосатре
нером Зораном Ковачићем. Овом при
ликом, анализирали смо тренутно ста
њеињеговаочекивањаунаставкусезо
не. Деценијама уназад, Ковачић је у
градском одбојкашком спорту и непо
средни је актерњегових успона, али и
сведок повремених организационих и
резултатскихпадова.Такмичарскуекипу

преузеојенапочеткуовесезоне.
– Различите околности од почетка

сезоневезанезаиграчкикадариповре
декојесузадесиленашепрвотимцепри
моралесунасдабудемоуфазисталног
мењањаекипе.Међутим,насрећуима
мо младе играче на које можемо да се
ослонимо.Одговораниуспешантренер
скипосаоупедагошкомсмислу,подразу
мевадатојдеципружимошансудаигра
ју,анесамодапопуњавајубројностање.
Значајно отежавајућа околност за нас

јестечињеницада,чимнекимладиигра
чипокажуодговарајућиквалитет,прила
зе им суперлигашки и прволигашки клу
бови  са знатно већим буџетима и тако
намнанекиначин„отму“овуталентова
ну децу. Практично остајемо без стан
дарднихиграчаипрвотимацакојипрела
зе у таборе  богатијих суперлигашких
клубова.Честоседешавадаовимлади
играчи не добију праву шансу, већ их
великиклубовиузимајуињимапопуња
вајуклупузарезервнеиграче.Илузорно
је да дете у седмом разреду основне
школеутомузрастуодеизматичногклу
ба.Заправо,тиклубовинерадесасоп
ственом,већсанашомдецом.Најтежеје
усвомклубустворитииграчаитакмича
ра,којијепотпуноовладаоодбојкашком
техником, јер покрети у овом спорту у
суштининисуприроднипокретиитреба
доставременаистручноградадамлади
играчквалитетносавлада,најпребазич
нутехнику.Текпослетогаможемогово
рити о некој његовој надоградњи или
тактичким варијантама, рекао је тренер
Ковачић.
Онсапосебнимзадовољствомистиче

чињеницу да јеОсновнашкола „Слобо
дан Бајић Паја“, у којој иначе ради као
наставникфизичког васпитања, већ две
године сабирни пункт потенцијалних
младиходбојкашаузрастадошестеили
седме године из Сремске Митровице и
околине. Реч је о пројекту „Мој први
смеч“, који је у жељи да што већи број
клинаца„инфицира“одбојкашкомигром,
протекле године осмислио Одбојкашки
савезСрбијеикојијошувектраје.
Сремска Митровица, иначе позната

Зо ран Ко ва чић
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као „расадник“ одбојкашких талената,
једанјеод23градаучесникауовомпро
јекту, а број од скоро педесетакмладих
полазника превазилази  број пријавље
нихклинацаунекимодвећиходбојка
шкихцентара.Захваљујућиовомпројек
туГОК„СремИтон“можедасепохвали
изузетном пионирском селекцијом,  која
је у врху  првенствене табеле – међу
првихосамекипауВојводини.Полазни
ципројекта,односношколеодбојке,који
су остали у овој спортској причи, чине
такозванипредпионирску клупску селек
цију.Кадети„Срема“својулигуиграјупо
окончању сенирског првенства, док су у
сениорском тиму готово сви играчи из
Митровице, не рачунајући првотимца
Ивана Тривунчића из Новог Сада, који
многозначиуигриовеекипе.
ЗоранКовачићсматрадаимапросто

радаорганизацијамушкеодбојкеуграду
иоколинибудеунапређена,подусловом
дасеусвимшколамарадинастварању
играчаињиховомселектирањузанаступ
упрвомтимуградскогклуба.Утомсми
слу,похвалиојеиндивидуалнирадсвојих
колегаусремскомитровачкој„Пинкијевој“
иердевичкојосновнојшколи,каоиград
скојшколи„СветиСава“,односно„Добро
савРадосављевићНарод“уНоћају.
Град Сремска Митровица подржава

одбојкашкиспорт,алисуамбицијеиоче
кивани резултати често у уској вези са
расположивимизносимабуџетскихсред
ставазаовенамене.Уклубу,каонарочи
то значајну истичу подршку компаније
„Итон“,којадугинизгодинастојиизаовог
клуба, подржавајући рад са младим и
талентованимодбојкашима.
ЗоранКовачићсеосврнуоинатренут

ну позицију у средишњем делу првен
ствене табеле и очекивања у наставку
сезоне.
–Морам да признам да нашем клубу

неиденарукучињеницадасеодбојка
шка првенства реорганизују наредне
године при чему ће се угасити Прва Б
лига,такодаћеосимСуперлигепостоја
тиПрвалигаиосталенижерегионалне
лиге.Врлојемогућедаутаквимуслови
ма из наше садашње лиге од дванаест
тимова,чакшестпређеунижиранг,што
бибиловеомасуровоалиштајетује.
Мићемосеборитимакардазаузмемоту
шеступозицију,збогчеганеискључујем
могућност да потражимо евентуална
појачања како бисмо избегли испадање
из лиге. Да нема ових промена, били
бисмо у сигурној и безбедној позицији у
свом друголигашком статусу. У сваком
случају једаноднашихциљевабићеда
оформимо што више одбојкашких пунк
товапопутовогу„Бајићевој“школиида
уједно ојачамо тренерски кадар како
бисмо имали тренере за све селекције,
рекао је први човек струкемитровачких
одбојкаша.
Примераради,ЈованКовачић,капитен

првог тима, у овом тренутку обавља и
посаотренерапионирскеселекције„Сре
ма“.Докрајатекућекалендарскегодине,
пионири и кадети ГОК „Срем Итон“  у
периодуод24.до26.децембранаступи
ће на престижном „Новогодишњем
фестивалу одбојке“, који се традицио
налноодржавауНовомСаду,аокупља
вишеод100екипаизземљеииностран
ства. Де јан Мо стар лић

ОД БОЈ КА ШКА СУ ПЕР ЛИ ГА ЗА СЕ НИ ОР КЕ

По бе да „Сре ми ца“
као из уџ бе ни ка од бој ке

ГЖОК „Срем“ (СМ)  ЖОК „Спар так (Су бо ти ца) 3:0 
(25:13, 25:16, 25:18)

ГЖОК „Срем“: Михајловић, Стано
јевић, Грабић, Тадић (Л), Лукић, Берба
товић, Јековић,  Даниловић,  Драговић,
Антић, Гаћеша, Егић. Тренер: Мирјана
Мусулин

ЖОК „Спар так“:ПетровићМ,Короли
ја, Спасенић (Л), Радоњић, Тушевљак,
Андрић, Баић, Шкорић, Зуцовић, Џако
вић, Хаџимушовић,Жигић (Л). Тренер :
ПредрагЗуцовић

Су ди је:Станковић,Цветковић
Одбојкашице сремскомитровачког

„Срема“посленеколиковезанихпораза
и тешких гостовања обрадовале су до
маћупубликуодличнимиздањемуутак
мици 12. кола супрелигашког такмиче
ња победивши екипуЖОК „Спартак“ из
Суботице максималним резултатом 3:0
(25:13,25:16,25:18).Кретањерезултата
ибројосвојенихпоенагошћиизСуботи
це јаснопоказују дањиховаекипани у
једном тренутку меча није угрожавала
тријумфални поход Митровчанки. Већ
у првом сету после петог поена дома
ће одбојкашице направиле су солидну
резултатску предност која је при крају
сетау једноммоментуизнослиланедо
стижних десет поена. У нападачким ак
цијама„Срема“напочеткуутакмицена
рочитосусеистаклеАнаМихајловићи
блокерАнаЈековићузстандарднодобре
ДуњуГрабићиИсидоруБербатовић,ко
јесуималечетириассервисаодукупно
шестзањиховуекипуупрвомсету.Дру
гисетотпочеојеводством„Срема“2:0и
наставком концентрисанеигредомаћих
одбојкашица до коначног резултата у
овом сету 25:16.  Поред наведених од
бојкашицаГЖОК„Срем“одличнуигруу

пољупружилесутехничарКатаринаЛу
кић,либероАлександраТадићипримач
МинаСтанојевићзбогчегашефстручног
штаба Мирјана Мусулин током читавог
мечанијеизвшиланиједнуизмену.Њен
колегаизсуботичкеекипеПредрагЗуцо
вићнијеуспеодаизменамаитактичким
променама заустави победнички ритам
Митровчанки. Трећи сет био је потврда
већ виђеног у досадашња два сета,  с
обзиромда јекаква такварезултатска
неизвесносттрајаласамодоседмогпо
ена. У коначном билансу утакмице од
бојкашице„Срема“билесудоминатнеу
свимелементимаигре,нарочитоуброју
неодбрањивих ас сервиса и успешних
смечева. Најистакнутија у редовима го
шћитокомцелогмечабила је коректор
ИванаРадоњић.
Уизјавиза“Митровачкеновине”после

овеврловажнеутакмицезаопстанаку
елитном одбојкашком  друштву тренер
МирјанаМусулинреклајеследеће:
– Показало се још једном да важне

утакмице играмо на високом нивоу, јер
знамоштајенашамеракадасуупитању
противници.Некакосеиспоставидасву
концентрацију, снагу и знање покажемо
башуутакмицамакојесунамаодвели
когзначаја,штојеодликадобрихекипа.
Небихиздвојиланиједнуиграчицујерје
овотимскапобедазбогчегаимискрено
честитам.Испоштовале су свештосмо
радили целе недеље на тренинзима  и
збогтогаимсвакачаст.Унаредномсу
сретусаекипомКлека“,јасенадамуспе
хуисигурномопстанку.
УтакмицауКлекуиграсе24.децембра

2021.године. Д. М.
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ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријумаиуслова
у договору са сарад

ницима како бисте побољшали
својупословнупозицију.Слобод
но можете да инсистирате на
својимидејама,јериматепоузда
не показатеље о успеху. У свом
емотивном заносу спремни сте
да учините нешто посебно како
бистеимпресиониралипартнера.

БИК: Неко вам даје
корисне сугестије
које лако можете да
примените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудитеседаправилнодози
ратесвојстваралачкиимпулсса
заједничким интересима, како
бистенанајбољиначинусклади
лиразликекојепостојеумишље
њуилиискуству. Преиспитујете
свој однос саблискомособому
жељидасештобољеразумете.

БЛИ ЗАН ЦИ:Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили

комиспуњавањаразнихдогово
ра које имате са сарадницима.
Реалнозасниватесвојеодлукеи
нема разлога да неко утиче на
вашу професионалну несигур
ност. У односу са партнером,
нема потребе да упорно пона
вљате ситуације које не доносе
жељениефекат.

РАК: Имате добар
предосећајиуспехсе
налази на дохват
руке. Највише ће вас

обрадоватифинансијскопобољ
шање.Не само да имате добре
пословнепроценевећдобијатеи
новибројпристалица, такодау
већиниситуацијапролазителак
ше од других. Осећате да се
налазите на емотивној прекрет
нициирадоприхвататеизазове.

ЛАВ: У договору са
сарадницимасадана
успешанначинможе
те да решите низ

важних питања. Наставите да
подстичетезаједничкедоговореи
удруживање по разним особама.
Потрудите се да неко озбиљно
схвативашеидејеокофинансиј
скихзахтевакојеимате.Уодносу
саљубавнимпартнеромпролази
текрозпроменљивуфазу,алине
требадасепредајете.

ДЕ ВИ ЦА: Све кори
сне информације
могудавамолакшају
успешно решавање

неких пословних питања које
имате.Обратитепажњунасуге
стијекојевамдајеједнаискусна
особа,немаразлогадаодбацује
тенекеидејесамозатоштовам
звуче сувише апстрактно. Ако
вам је стало да промените и
побољшатесвојодноссавоље
номособомондапокажитевише
разумевања за критеријуме које
користидругастрана.

ВА ГА: Делујете као
особа, која нема вре
меназанекеповршне
сусретеилизадогађа

јекојисенеуклапајуувашусфе
руинтересовања.Боље једа се
понашатештоумереније јерсво
јим енергичним понашањем код
некихсарадникаподстичетераз
личите реакције и негодовање.
Сталовамједасвојојпородиции
вољеној особи приуштите више
радостиузаједничкомживоту.

ШКОР ПИ ЈА: Делује
те позитивно и анга
жованистенаразли
читим странама.

Умете да пренесете стваралач
ки импулс и креативну енергију
насвојуоколинуштовамолак
шава остварењемногих плано
вакојеимате.Пажљивијеослу
шкујте поруке које добијате од
блискихособа.Бољеједапока
жете више скромности у пона
шању.

СТРЕ ЛАЦ: Неко од
сарадника нема
довољно интересова
ња да испоштује

заједнички пословни договор,
штонеминовноусловљаваодре
ђенигубитак.Делујетезабринуто
збогпромена којенаговештавају
вашисарадници.Упорнопокуша
ватеунајкраћемрокударешите
неке велике проблеме. Склони
сте честим променама располо
жења,каоидруштвакојепривла
чивашуемотивнупажњу.

ЈА РАЦ: Пословни
проблеми са којима
се тренутно суочава
те захтевају додатни

напор или добру концентрацију.
Немапотребедареагујетеисхи
трено и да прецењујете своје
могућности пред околином.
Добра љубавна стратегија под
разумева и спремност да се
непрекиднопревазилазеограни
чењакрозкојапролазитесасво
јимпартнером.

ВО ДО ЛИ ЈА:Понекад
требаприхватитионе
најтеже околности,
како бисте себи и

другимадоказалидастедовољ
но дорасли пред најразличити
јим изазовима. Уз блиску особу
све можете да превазиђете на
добарначин,некавасправилно
дозирање мудрости, емоција и
страсти наведу на заједничка
љубавнарешења.

РИ БЕ:Нековамдаје
кориснеинформације
инатакавначинвам
помажедаправилни

је процењујете пословне могућ
ностикојеиматенарасполагању.
Јасновамједазаједничкидого
вори представљају позитиван
помак у решавању важних
пословних интереса. Учините
неки посебан гест пажњепрема
свомпартнерууприлогзаједнич
којсрећикојутребанеговати.

VREMEPLOV
22. де цем бар

1894.Францускиартиљеријски
капетан Алфред Драјфус осу
ђен јенадоживотнуробијуна
основу лажне оптужбе да је
Немцимапродаваовојнетајне
ипослатузатворнаЂаволска
острва у Француској Гијани.
Подпритискомјавногмњењау
које јебиоукљученикњижев
никЕмилЗоларехабилитован
је1906.

23. де цем бар
1972.Умросовјетскиконструк
торавионаАндрејНиколајевич
Тупољев. Руководио израдом
више од 100 типова авиона,
укључујући бомбардере и
џиновскиАНТ–20„МаксимГор
ки“.ПослеДругогсветскограта
конструисао путничке авионе,
међу њима ТУ–144, први
суперсоничниавионнасвету.

24. де цем бар
1865. У месту Пуласки у аме
ричкој држави Тенеси основа
на је расистичка организација
белацаКју–Клукс–Клан.
1944.УНовомСадујеизашао
први број дневног листа на
мађарском језику “Сабад Вај
дашаг”, који је у септембру
1945. променио назив у “Ма
ђарсо”.

25. де цем бар
1977. Умро енглески филмски
глумац,сценариста,режисери
продуцент Чарли Чаплин.
Један од пионира кинемато
графијеинајвећихуметникау
историјифилма,светскуславу
стекао у САД улогом сенти
менталног кловна–луталице у
комедијама немог филма.
Добитник Оскара за животно
дело1972.

26. де цем бар
2004.Уналетуплимногталаса
цунамијаизазваногземљотре
сомјачине9степениРихтеро
вескаленедалекоодиндоне
жанскогострваСуматре,стра
дало је више стотина хиљада
људи у земљама региона:
Малезија, Индија, Бангладеш,
ШриЛанка,Тајланд,Индонези
ја,Малдиви,Сомалија, Танза
нија,Сајшели,Мјанмар,Кенија
иМадагаскар.

27. де цем бар
1822. Рођен француски хеми
чар и биолог Луј Пастер.Изу
мео вакцину против беснила,
антракса и црвеног ветра и
поступак конзервирања хране
спречавањем размножавања
бактерија, касније назван
пастеризација.Основаомикро
биологију и стереохемију,
1888. организовао институт,
каснијеназванпоњему.

28. де цем бар
1869.ВилијемСемплизОхаја
патентираожвакаћугуму.
1895. У париском ресторану
Гран кафе браћа Луј и Огист
Лимије организовала прву
филмскупројекцију.

HOROSKOP

Сре да, 22. (9) де цем бар 
ЗачећеСветеАне

Че твр так, 23. (10) де цем бар 
СветимученициМинаидругис
њима;СветиЈован,деспотСрп
ски

Пе так, 24. (11) де цем бар 
ПреподобниДанилоСтолпник

Су бо та, 25. (12) де цем бар 
Преподобни Спиридон Чудо
творац,епископтримитунски

Не де ља, 26. (13) де цем бар 
СветимученикЕвстратије;Све
ти свештеномученик Гаврило,
патријарх српски, Свети Нико
димСрпски(Материце)
По не де љак, 27. (14) де цем бар 
СветимученициТирс,Левкије,
Филимон, Аполоније и други с
њима

Уто рак, 28. (15) де цем бар 
Свети свештеномученик Елев
терије;ПреподобниПавле

Crkveni
kalendar

•Не пре ки дај ме док те 
за бо ра вљам! По сле 
мо рам све ис по чет ка ...
•Ако ми слиш да се све 
вр ти око те бе... ле зи и 
спа вај, си гур но ти је 
ни зак при ти сак!
• Де пре си ја у Ср би ји је 
кад се ви ше не ра ду је те 
ни ту ђој не сре ћи. 

Цар ски ко лач
Са стој ци: 250 грама маргари

на,250грамашећера,250грама
млевених ораха, 250 грама бра
шна,3јаја,3кашикекакаопраха,
1/2кесицепрашказапециво,сок
икорацелоглимуна

На чин при пре ме: Маргарин
пенасто умутити са шећером,
додати једнопо једно јајеимле
венеорахе.Брашноизмешатиса
прашком за пециво и какао пра
хом, па и то умешати, додајући
кашиком,анакрајудодатисоки
рендану кору добро опраног
лимуна.Излитисмесууподмазан
ибрашномпосутплехкојитреба
дабудесредњевеличине.Колач
пећи у загрејаној рерни на 200
степени пола сата, проверити
чачкалицом да ли је печен, про
хладитиисећинакоцке.Можесе
посути прах шећером, а и не
мора,илепшијекадмалоодстоји
упоклопљенојпосуди.


