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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

U ovom broju poklon stoni kalendar
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МАЛО ИЗОШТРЕНО Пе газ и обич ни
за слу жни ко њи

ФилмскиредитељГоранМарко
вић поручио је да се „ово у
Србији” неће решавати ни на

каквимизборимавећпомоделузба
цивањаЧаушескуа.ТакавкрајВучић
треба да има у виду, каже признати
филмски уметник. За оне који нису
запамтилииликојинисубилирођени,
Чаушеску и његова жена линчовани
судосмрти.
Једнакосуодјекнулии „личниста

вови” глумца Чедомира Петровића,
објављени у српском дневнику на
латиници, који налази да је Србија
огрезла у злочинима према косов
скимАлбанцимаипритомподсећана
српске злочине, које је чак и Хашки
суд одбацио као ничим доказане.
НепризнавањеКосовакаодржаве,по
Петровићу,нијеништадругодонаста
вакзлочина.
Чак ни наше таблоидно новинар

ство није посегнуло да корене поли
тичке озлојеђености ове двојице из
светауметноститражиупородичном
васпитању.Моглобисерећидајечак
итаквоновинарствозахвалноМарко
вићевим родитељима, прославље
нимглумцимаРадуиОливериМарко
вић,иПетровићевомоцу,чудесноми
незаборавном Миодрагу Петровићу
Чкаљи,што суостали у нашемпам
ћењу по незаборавним глумачким
остварењима. Сасвим је извесно да
суималииполитичкистав,немогуће
је немати га, али су изабрали да
поштоваоцесвојеуметностипоштеде
искушења избора између вреднова
ња њихове уметности и њихових
политичкихубећења.
Нисмосигурнидали јесвепочело

одБатеЖивојиновићаињеговогкан
дидовања за председника Србије.
Тек, сигурни смо да Бата у својој
предизборној кампањи није никога
називао издајником, страним плаће
ником, сорошевцем, ратним хушка
чем,лоповомисличним.Имаојетзв.
позитивну капмању, нешкодљиву,
доброхотнупаидуховитунамомен
те, али ми и данас не успевамо да
закрпимо оштећење мита о природ
номфилмскомглумцу,митакојинам
сенанеобичанначинспотакаоуслед

уметниковогуласкауполитику.
Легитимнојеиматисвојстав,пачак

ишовинизампремасопственомнаро
ду, каоу случајуЧедомираПетрови
ћа. Легитимно је имати и културну
надменостпремасународницимакоји
су се након прогона из Хрватске и
БоснескућилиуСрбији,каквунекри
јеГоранМарковић.Али,усветуумет
ностисеиписцима,иредитељима,и
глумцимасушерукекадпредузмуда
стварају на шовинизму, надмености,
мржњи.

Намећесетуиједан„правни”про
блем.Могулиуметницидапоштова
носткојусустекликаоуметнициупо
требекаосвојеполитичкооруђеида,
попутГоранаМарковића,изабраном
председникуСрбијепројектујусудби
ну Чаушескуа прињеговом трагично
неуспеломбекству?
Ако занемаримо ову Марковићеву

жељудасепредседникуСрбиједого
ди судбина Чаушескуа, смислено је
поставитипитањеимајулиуметници
право на политичко ангажовање?
Разумеседаимају,алиутомслучају
требало би да их неко подсети да

поштованост њихове уметности, коју
су заслужили као уметници, не могу
понетиусвојполитичкиангажман.
Данијетако,једаноднајвољенијих

глумаца,Велимир–БатаЖивпојино
вић требало је само да се прошета
крозизборедофотељепредседника
Србије.Батаје,међутим,упркоссво
јој огромној популарности, у избори
ма за председника државе одиграо
епизоднуулогу.
Светозар Марковић је 1868. го

дине објавио чланак „Певање и ми
шљење”,а1870.чланак„Реалносту
поезији”, у којима је замерио писци
ма свога времена што не приказују
истинитонародниживотидруштвену
стварност, што не доприносе осва
јању бољег живота за народ. Перја
ницасвојепесничкегенерацијеЛаза
КостићодоговориојеСветозаруМар
ковићу1870.годинедапризнајекако
народ тешкоживи, алио томемора
дасеговоринадругимјезицима,ане
напесничком.
„Не знате ви какав јеПегаз! Та ни

најобичнијараганепијеизваловако
гасудругикоњиизбарлијали,акамо
лион, крилатић! ”, рекао јеЛазаКо
стић.
Акоуметникистинскиверујеумиси

јусвогуметничкогсвета,онћесекло
нитиизвориштанакојимаПегазЛазе
Костићанепије,јерсутудругикоњи
барлијали.
Хоћеш ли бити Пегаз или обичан

коњ?

Разумесе,немамоништапротив
обичнихкоња.Напротив,њихо
вастрадањаињиховепатњеза

потребечовекаушумама,рудницима
иратовимаједнасуоднајстрашнијих
и најболнијих чињеница у људској
историји. Зато, капа до земље пред
обичнимкоњима.
Али, то не осуђује Пегаза што не

пије на истом извору. Пегаз бира
изворјержелидазаштитиБјелогрли
ћа, уметника, од бламаже ударањем
песницама по филмском редитељу
Атнонијевићуодкојеггаделедубоке
политичкеразлике.Пегазунијеуспе
ло, јерјеБјелогрлићизабраодапије
саобичним,заслужним,коњима.
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Ле ги тим но је има ти свој 
став, па чак и шо ви ни зам 
пре ма соп стве ном на ро
ду, као у слу ча ју Че до ми
ра Пе тро ви ћа. Ле ги тим но 
је има ти и кул тур ну над
ме ност пре ма су на род
ни ци ма ко ји су се на кон 
про го на из Хр ват ске и 
Бо сне ску ћи ли у Ср би ји, 
ка кву не кри је Го ран Мар
ко вић. Али у све ту умет
но сти се и пи сци ма, и 
ре ди те љи ма, и глум ци ма 
су ше ру ке кад  пре ду зму 
да ства ра ју на шо ви ни
зму, над ме но сти, мр жњи

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Следећи број М новина излази 12. јануара
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ЂУРА МАН ДИЋ, НАЧЕЛ НИК ПОЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ста ње без бед но сти
у Сре му је задо во ља ва ју ће

Уочи пред сто је ћих 
ново го ди шњих и 

божић них пра зни ка, 
апе лу је мо на гра ђа не 

да не реме те јав ни 
ред и мир и да не 

угро жа ва ју сво ју и 
без бед ност дру гих 
осо ба иза зи ва њем 

туче и уче ство ва њем 
у тучи и упо тре бом 

пиро тех нич ких сред
ста ва. Тако ђе апе лу је

мо на воза че мотор
них вози ла да дослед

но пошту ју све сао
бра ћај не про пи се, 
наро чи то забра ну 

вожње под ути ца јем 
алко хо ла и забра ну 

вожње непри ла го ђе
ном брзи ном усло ви
ма сао бра ћа ја и ста

њу пута. За вре ме 
пра зни ка, сао бра ћај ни 
поли циј ски слу жбе ни
ци оба вља ће поја ча не 
кон тро ле сао бра ћа ја у 

циљу што веће без
бед но сти свих уче

сни ка, рекао је Ђура 
Ман дић

Крајдецембрајеувеквремезасаби
рање и сумирање резултата рада  у
календарскојгодине,алииправљења
плановазанаредну.Када јеупитању
јавнабезбедност, грађаниСремаувек
показују занимање за резултате рада
Полицијске управе СремскаМитрови
ца. Начелник ПУ Сремска Митровица
ЂураМандић језаМновинесумирао
годинукојајенаизмаку,алииапеловао
насвеСремцеиСремицедауданима
празникабудупажљиви,данеугрожа
вају ни своју безбедност, али ни без
бедностдугихљуди.

Како оце њу је те ста ње јав не без
бед но сти на под руч ју Поли циј ске 
упра ве Срем ска Митр о ви ца?
На подручју Полицијске управе у

СремскојМитровици,током11месеци

овегодине,стањебезбедностијеуна
пређеноуодносунаистипериодпрет
ходне године.Томе у прилог говореи
чињеницеда јеукупанбројкривичних
деласмањенза5,5одсто,каоида је
број прекршаја мањи за 21,5 одсто у
односунаистипериод2020.године.
Најтежа кривична дела, два тешка

убиства и два убиства у покушају, са
непознатим извршиоцима су расве
тљена, осумњичени су ухапшени и у
сарадњисанадлежнимтужилаштвим,
процесуирани.Такође,решено јеи11
кривичнихдела тешка телеснаповре
да, од 14 колико је пријављено са
непознатимучиниоцемдоксе,штосе
тиче остала три, и даље предузимају
интензивнемереирадњекакобиучи
ониоцибилиидентификованиипроце
суирани.Уовомпериодуевидентира

Ђура Ман дић
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несуитриизнудеиједнаразбојничка
крађа, а сви осумњичени за ова кри
вичнаделасуухапшениипроцесуира
ни.Такође,постигнутисудобрирезул
татиурасветљавањуимовинскихкри
вичнихдела,којаинајвишеоптерећују
нашеграђане.Одпочеткагодинееви
дентиранесу344крађесанепознатим
извршиоцем,арасветљенојеоко75,9
одсто,каои14разбојништавасанепо
знатимизвршиоцемодкојихјерешено
око64,3одсто.Од15кривичнихдела
неовлашћено коришћење туђег вози
ла, решено је 86,7 одсто. Појачаном
позорничкомипатролномделатношћу,
полицијајенаделуухватила153 извр
шиоца различитих кривичних дела.
Један од приоритета рада Министар
ства унутрашњих послова, па самим
тим и Полицијске управе у Сремској
Митровици је борба против трговине
наркотицима,азаових11месеци,реа
лизованоје379запленаопојнихдрога.
Од укупне количине заплењених нар
котика,досада јевештачењемпотвр
ђено да је одузето 27,7 килограма
марихуане, око 8 килограма амфета
мина и око 6,2 килограма хероина.
Откривена је и једна лабораторија за
узгојмарихуанеувештачкимусловима
сасвомпратећомопремом, каоитри
засадаиндијскеконопље.

Коли ко је еви ден ти ра но пре кр ша ја 
про тив јав ног реда и мира?
НаподручјукојепокриваПолицијска

управа у Сремској Митровици, од
почетка године до краја новембра,
регистровано је263прекршајапротив
јавногредаимира,докјеуовомпери
оду претходне године евидентирано
338прекршаја.Нијебилонарушавања
јавногредаимираувећемобиму,као
ни у угоститељским објектима, које је
полиција стално обилазила у циљу
спречавањапрекршаја,провереиден
титетаипрегледалица.

Каква је ситу а ци ја у обла сти без
бед но сти  сао бра ћа ја?
За 11месеци 2021. регистровано је

1.078 саобраћајних незгода, у којима
суживотизгубиле24особе,аповређе
но је 885. У контролама саобраћаја,
усмереним на откривање прекршаја
који су и најчешћи узроци саобраћај
них незгода, спроведено је 36 локал

них акција, 10 међународних и две
централне.Какоуовимакцијама,тако
и у редовној контроли саобраћаја
откривено је38.466саобраћајнихпре
кршаја, за 22,9 одсто више него у
истом периоду 2020. године, када је
откривено 31.297 саобраћајних прекр
шаја. Откривено је 10.788 прекршаја
невезивања сигурносног појаса, 9.297
прекршаја прекорачења дозвољене
брзине, 3.016 прекршаја вожње под
утицајемалкохола,2.551прекршајупо
требе мобилног телефона у току
вожње, 1.033 прекршаја пролазака
када је упаљено црвено светло на
семафору. У односу на исти период
прошлегодине,повећан јебројоткри
вених прекршаја вожње под утицајем
алкохола, невезивања сигурносног
појасаикоришћењамобилногтелефо
наутокувожње.Унаредномпериоду
приоритет Одељења саобраћајне
полиције биће повећање безбедности
свихучесникаусаобраћају,апосебно
пешака,јерсуонинајрањивијакатего
рија учесника у саобраћају и у свакој
саобраћајној незгоди у којој учествују
задобијунајмањелакетелеснеповре
де.

Пред сто је нам пра зни ци, да ли ће 
бити поја ча но при су ство поли ци је?
Патроле саобраћајне полиције ће,

каоисваке године, уциљуунапређе
њастањабезбедноститокомпредсто
јећих новогодишњих и божићних пра
зника,појачаноконтролисатиучеснике
у саобраћају с посебним акцентом на
откривањеисанкционисањепрекрша
ја који су најчешћи узроци саобраћај
нихнезгода.
Апелујемо на грађане да уколико

пију не возе, да поштују ограничење
брзинекретањаидакористесигурно
снипојас.Такође, собзиромнатода
сеочекујеповећанапродајаиупотре
бапиротехничкихсредстава,полиција
ћесаинспекторимаОдељењазаван
реднеситуацијепредузиматисвемере
и радње из своје надлежности у кон
тролипрометапиротехничкихсредста
ва,каоинасузбијањунелегалнепро
дајепиротехнике,аоникојиихнеовла
шћенопродајућебитисанкционисани
у складу са законом, а пиротехничка
средстваћеимбитиодузета.

Какво је ста ње у обла сти управ них 
посло ва?
У току 2021. године, радници на

управним пословима имали су пове
ћанобимпослазбогиздавањаизаме
неличнихипутнихдокуменатазакоје
грађанинисуподносилизахтеветоком
ванредне ситуације и немогућности
путовања у иностранство, као и због
издавања нових оружаних листова за
којеједвапутабиопродужаванрок,до
5.марта2020.и5.марта2021.године.
За 11месеци ове године, на подручју
Полицијске управе уСремскојМитро
вици,грађанисупредали23.446зах
тева за израду личне карте и 28.230
захтевазаизрадупасоша.Поднето је
7.407 захтева за издавање возачке и
37.951 захтев заиздавањесаобраћај
недозволе,каои865захтевазапри
јемудржављанствоРепубликеСрбије.
Инакрају,уимеПолицијскеуправеу

Сремској Митровици и у своје лично
име,желимдасвимграђанимачести
там предстојеће празнике и да им
2022.будездрава,срећнаибезбедна.

С. Ћосић

Уочи предстојећих новогодишњих и
божићнихпразника,апелујемонаграђа
неданереметејавниредимиридане
угрожавају своју и безбедност других
особа изазивањем туче и учествова
њемутучииупотребомпиротехничких
средстава.Такођеапелујемонавозаче
моторних возила да доследно поштују
све саобраћајне прописе, нарочито
забранувожњеподутицајемалкохолаи
забрану вожње неприлагођеном брзи
номусловимасаобраћајаистањупута.
За време празника, саобраћајни поли
цијски службеници обављаће појачане
контроле саобраћаја у циљушто веће
безбедностисвихучесника.
Подсећамо да је законом изричито

забрањена употреба пиротехничких

средстава(петарди,ватромета)узатво
реном простору и на јавним местима
гдесеокупљавећибројлица,каоипро
дајапиротехничкихсредставамалолет
ницима.
Уследнеправилнеупотребепиротех

нике може доћи до тешких повреда,
настанка пожара и експлозија, као и
узнемиравања грађана и нарушавања
јавногредаимира.
Напомињемодаћефизичкаиправна

лица која неовлашћено продају пиро
техничка средствабитисанкционисана
у складу са законом, као и да ће им
пиротехничкасредствабитиодузета.
СвимграђанимаСремажелимосрећ

неибезбедненовогодишњеибожићне
празнике.

Апел гра ђа ни ма уочи
пред сто је ћих пра зни ка

За 11 месе ци 2021. реги стро ва но је 1.078 сао
бра ћај них незго да, у који ма су живот изгу би ле 
24 осо бе, а повре ђе но је 885. У кон тро ла ма сао
бра ћа ја, усме ре ним на откри ва ње пре кр ша ја 
који су и нај че шћи узро ци сао бра ћај них незго
да, спро ве де но је 36 локал них акци ја, 10 међу
на род них и две цен трал не. Како у овим акци ја
ма, тако и у редов ној кон тро ли сао бра ћа ја 
откри ве но је 38.466 сао бра ћај них пре кр ша ја, за 
22,9 одсто више него у истом пери о ду 2020.
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ИН ТЕР ВЈУ: МИ ЛО РАД ПАН ТИЋ, ПО ВЕ РЕ НИК ОП ШТИН СКОГ ОД БО РА
СНС ПЕ ЋИН ЦИ 

Иза све га сто ји рад
ко ји гра ђа ни пре по зна ју

Пећиначки одбор Српске напредне
странкеважизаједаноднајуспешнијих
уСрбији,којивећгодинамауназадбеле
жи изузетне резултате на изборима на
свим нивоима – од локалних до пред
седничких, а на последњим локалним
изборима СНС је у општини Пећинци
освојио79одстогласоваграђанаитре
нутноимаапсолутнувећинуупећинач
ком парламенту са 26 од укупно 30
одборничких места. Интервју са првим
човекомпећиначкихнапредњака–пове
реником Општинског одбора СНС – а
МилорадомПантићемпочелисмопита
њемштаје,поњему,разлоговаковисо
когрејтингаСНСупећиначкојопштини?
– Пре свега, разлог високом рејтингу

СрпскенапреднестранкеуцелојСрбији
је државотворна политика председника
Републике и наше странке Александра
Вучића.ПолитикакојаСрбијуводипутем
економскогразвојаиподизањамеђуна
родног угледа и утицаја наше земље.
Разлог за висок рејтинг на локалу је
пожртвованрадопштинскогруководства
изредоваСНС–аиСкупштинеопштине
Пећинциукојојимамоапсолутнувећину,
каоисвакодневнираднашихактивиста
којисуувектудаприскочеупомоћгра
ђанимакојимајетапомоћнајпотребнија.
Нематунекемистерије,изасвегастоји
рад који грађани препознају, рекао је
Пантић.

Ко ли ко је те шко одр жа ти та ко ви сок 
сте пен по ве ре ња гра ђа на?

МИ ЛО РАД ПАН ТИЋ: Пасвакаконије
лако, али кад од грађана на изборима
тражите поверење и добијете га, онда
моратеидагасвојимрадомоправдате.
Мисеникаданисмопонашаликаоели
таинисмоседистанциралиодграђана.
Свакодневно смо са грађанима, знамо
њиховепроблемеирадимонањиховом
решавању.Пратимораднашихфункци
онера и очекујемо да дају свој макси
мум.Немаспавањаналоворикама.Уко
ликонеконежелиилинеможедаиздр
житакавтемпо,мимусезахвалимона
досадашњем раду и потражимо нове
људе,сановоменергијом.То јеразлог
што је општина Пећинци сваке године
бољеместо заживот негошто је била
претходнегодине.Самотокомовегоди
не је 570 милиона динара уложено у
образовање – у комплетну реконструк
цијуидоградњуосновнешколеуКупи
новуиуизградњуновогвртићауШима
новцима.Већдругугодинусереализује
гасификација11насељанашеопштине.
Овојеинвестицијаод6,1милионевраи
нареднегодинећецелаопштинаимати
гаскаоенергент.Тосумерљивирезул
тати и то нико не може да порекне. У
нареднојгодинипланирамодазапочне
мо комплетну реконструкцију Дома
здрављауПећинцимаиосновнеиста
рог дела средње школе у Пећинцима,
изградњу канализационих мрежа у
Попинцима, Прхову, Брестачу и Огару,
као и проширење канализационог пре

Де ци обез бе ди ти 
бо ље усло ве за шко

ло ва ње, љу ди ма обез
бе ди ти по сао и бо ље 

усло ве за жи вот у 
на се љи ма. То је је ди на 

пра ва по ли ти ка. Све 
оста ло је пра зна при ча

Милорад Пантић
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чистача у Пећинцима. То су животно
важне ствари за наше грађане и то је
политика Српске напредне странке –
сталноунапређењеквалитетаживотау
локалној заједници. Деци обезбедити
боље услове за школовање, људима
обезбедити посао и боље услове за
живот у насељима. То је једина права
политика.Свеосталојепразнаприча.

На ред не го ди не су пред сед нич ки 
из бо ри. Ка кав ре зул тат оче ку је те?
ОчекујемпобедуАлександраВучићау

првомкругу,каоогромнавећинаграђа
наопштинеПећинцииогромнавећина
грађана целе Србије. Политика Алек
сандра Вучића Србију води у бољу
будућност, а грађани су већ више пута
показалиданежеледасевраћајуупро
шлост. Ми ћемо, наравно, на локалу
датисвеодсебедатуполитикуодбра
нимо, јер Александар Вучић није само
најбољикандидатзапредседника којег
имаСрпска напредна странка, већ нај
бољикандидаткојегимаСрбија.Апасо
лутна подршка политици председника
Републике јеунашојопштиниисказана
недавно и на проширеном састанку
Општинскогодборанашестранке,којем
је присуствовало више од 400 наших
члановаисимпатизераизсвих15насе
ља. Састанку је присуствовао и пред

седникИзвршногодбораСНС–аДарко
Глишић,којијетомприликомоцениода
супећиначкинапредњаципримерслоге,
уједињавања и саборности око добре
идеје.

Ко ли ко у ре а ли за ци ји ка пи тал них 
ин ве сти ци ја до би ја те по др шку од 
Ре пу бли ке и По кра ји не?
Све капиталне инвестиције се реали

зујуузпомоћвишихнивоавласти.Најче
шће кроз суфинансирање, где локална
самоуправа улаже знатно мањи део
средстава.Милиониеврасесвакегоди
не улажу у инфраструктуру у нашој
општини,штолокалнасамоуправанеби
могладаобезбедиизопштинскогбуџе
та.Таподршкајекључнаисигурансам
даћесенаставитииубудућности.Пре

самонеколикодана,општинуПећинције
посетио шеф Кабинета председника
Републике Ивица Којић. И општинско и
страначкоруководствојеималоприлику
да господинаКојића упозна сарезулта
тимакојисудосадапостигнути,алиида
затражи подршку за реализацију нових
инвестицијакључнихзанашеграђане.И
верујемдаподршканиовогапутанеће
изостати.То јепоказатељдаСНСводи
јединствену политику на свим нивоима
усмеренунадобробитграђана.

Ко ји је Ваш нај ја чи ути сак из 2021. 
го ди не?
Панезнам,мождазатоштосутонај

свежијидогађаји,алимојнајјачиутисаку
овомтренуткујетодасу53породицеиз
нашеопштинеовегодинедобилесред
ствазаенергетскусанацијусвојихдомо
ва, каоида јепетмладихпородицаса
децом,иликојеочекујупринову,добило
кућу.Итојереализованокрозпрограме
сарадње Општине и виших нивоа вла
сти.Иакоточакинисукапиталнеинве
стиције, бар не у рангу реконструкције
школа или гасификације општине, када
шездесетак породица побољша услове
заживотусвојимдомовимаилипопрви
пут добије свој дом, такви догађаји су
потврдадасмонадобромпутуидасе
заоваквуполитикувредиборити.

Алек сан дар Ву чић 
ни је са мо нај бо љи 

кан ди дат за пред сед
ни ка ко јег има Срп ска 
на пред на стран ка, већ 

нај бо љи кан ди дат 
ко јег има Ср би ја

Горан Бојовић, Александар Шапић, Дарко Глишић и Милорад Пантић

Проширени одбор ОО СНС Пећинци Обележавање страначке крсне славе
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ СВЕ ТЛА НА МИ ЛО ВА НО ВИЋ

Највише сам поносна на нову 
зграду „Поповићеве“ школе

Година која се ближи крају није
донела решење кризе са вирусом
короне.Ућићемоодјануараутрећу
годину борбе против пандемије, али
људи некако свакодневицу прилаго
ђавају новој нормалности. О томе
какојејошједнапандемијскагодина
завршенакадајеупитањуфункцио
нисањеГрадаСремскаМитровицаи
шта се планира за наредну годину,
разговарали смо са градоначелни
цомСветланомМиловановић.
– Корона нас је ове године као и

претходне успорила, али смо ипак

успелизапочетепројектедадоведе
модокраја.Билојеситуацијатоком
годинекадасмоморалидапреусме
равамосредствакакобисмоспрове
лиимунизацију,помоглифункциони
сањеДомаздравља,Болнице,јерто
намјебиоприоритет.Здрављенаших
суграђана ће увек бити приоритет
локалнесамоуправеитунемадиле
ме. У ситуацији када је епидемија
добила глобалне размере реализа
цијапланираног јебиламноготежа,
билесузатворенеигранице,набавка
материјалајебилаотежана,алиипак

смо успели многе од постављених
циљева да реализујемо, рекла је
СветланаМиловановић.

М НО ВИ НЕ: Ка да су у пи та њу 
по ста вље ни ци ље ви, Ви се др жи те 
аген де ко ја је пред ста вље на про
шле го ди не пред ло кал не из бо ре. 
Шта је од пред ло же ног и обе ћа ног 
за вр ше но?

СВЕ ТЛА НА МИ ЛО ВА НО ВИЋ:
Подсетићу,поставилисмопетциље
ва: инфраструктура, образовање,
храна,екологијаитуризам.Мисетих

Ко ро на нас је ове 
го ди не као и прет

ход не ус по ри ла, али 
ипак смо ус пе ли 

за по че те про јек те да 
до ве де мо до кра ја. 

Би ло је си ту а ци ја 
то ком го ди не ка да 

смо мо ра ли да пре у
сме ра ва мо сред ства 

ка ко би смо спро ве ли 
иму ни за ци ју, по мо

гли функ ци о ни са ње 
До ма здра вља, Бол

ни це, јер то нам је 
био при о ри тет. Здра
вље на ших су гра ђа
на ће увек би ти при

о ри тет ло кал не 
са мо у пра ве

Све тла на Ми ло ва но вић

M NOVINE :
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постављених циљева држимо без
обзира на изазове. Шта смо уради
ли?Кадјеупитањуинфраструктура,
завршен је пројекат постављања
нове уличне расвете. Захваљујући
јавно–приватномпартнерству,угра
ђене су светиљке које саме себе
отплаћују.Врлонам јебилабитнаи
реконструкцијалокалнихпутеваиту
смо направили значајне резултате.
Кренули смо од месних заједница и
хтели смо да нам људи са терена
дајупредлоге,јероникојиживеутим
срединама најбоље знају шта им је
најважније, које саобраћајнице су
приоритетне. Они су нам давали
предлоге које смо усклађивали са
расположивимсредствима.Осталоје
ту још незавршеног посла,људими
пишу,шаљуфотографијесвојихули
ца које нису реконструисане. Све је
томенијасно,алинеможесвеодјед
номдасезаврши.Радимоирадиће
моидаље.Јавнопредузеће„Путеви
Србије“нам јемаксималнопомогло,
томорамданагласим.У2020.години
завршилисмо15километарапутева
и пет у Мачванској Митровици. У
2021.годиниреконструисалисмојош
13 километара путева. То можда
изгледамало,алиније.Углавномсмо
себазиралинаприступнесаобраћај
ницеселима,настављамоидаљеда
радимо.Малосмовишепажњеобра
тили на фрушкогорска села, јер
чињеница је да се од појаве корона
– кризе у фрушкогорским селима
доста тога догађало и мењало.
Дошли су новиљуди, купују некрет
нине,ценевикендицаи кућасуско
чиле,алиинфраструктуратоморада
прати. И то не само путна, него и
водоводна, канализациона, и свака
друга јер то је услов за развој тури
зма.Фрушкогорјесемења,људиула
жу, праве куће, апартмане, базене,
долазе гости, и самим тим је потро
шња и воде и струје већа. Веће су
генерално потребе за комуналним
опремањемисервисирањем.

Шта се у обла сти ин фра струк ту
ре пла ни ра за на ред ну го ди ну?
За следећу годину се планира

изградња градског стадиона код
Казнено – поправног завода, рекон
струкцијазеленепијацеиреконструк
ција и доградња митровачке Болни
це.Болница је заправоинајважнији
пројекат.Упитањујеизградњаод15
до 17 хиљада квадратних метара

новог болничког простора. Пројекат
је урађен, финансирао га је Град и
коштао је око 40 милиона динара.
Дакле, Болница нам је на првом
месту,тојебитанкапиталнипројекат.
Кад је реч о стадиону, није ту реч

самооњему.Узстадионбићеизгра
ђенимногипратећиобјекти,трговин
скиистамбеникомплекси.Захваљу
јућиподвожњаку,којијеизграђенпре
неколико година овај део града има
шансу да се даље развија и гради,
стадион и све око њега што ће се
изградити ће свакако допринети
остварењу тог циља. Наша идеја је
дасеСремскаМитровицаширипре
масеверу,аједантакавкомплексби
свакако допринео атрактивности тог
дела.

Ка да је реч о обра зо ва њу, шта 
сма тра те нај ве ћим успе хом ло кал
не са мо у пра ве?
Највишесампоноснанановузгра

ду Основне школе „Јован Поповић“.
Успелисмоукорона–кризидазавр
шимотузграду.Градједобиоврхун
скушколу,модерну,сасвимускладу
са захтевима савремених процеса
образовања. Сада се ради фискул
турнасала, којабитребалодабуде
завршенадомартаиспојенасашко
лом. Граде се и пратећи објекти,
теретана и сале за аеробик и стони
тенис.Цеопројекаткошта105мили
онадинара.Предвиђеноједасеуре
деиспољниспортскитеренитакода
ће то, када се заврши, бити заиста
леп спортски комплекс који ће моћи
дакористеиграђани.Устаројшколи
смо четири учионице преуредили за
потребепредшколаца,поштојевртић
у насељу „Орао“ оптерећен. У том
објектућеостатидецајасленогузра
ста,астаријићесесместитиустару
зграду „Поповићеве“ школе. Тиме
ћемо решити и листу чекања за
вртић.
УМачванскојМитровицићеследе

ћегодинепочетидасеградисалаза
физичко са кухињом, трпезаријом и
осталимобјектимакојећемоћиугра
ђанидакористе.УЛаћаркусмоотво
рили нову зграду вртића, у старој
требадаурадимоентеријер.Засле
дећу годину предвидели смо ком
плетнуреконструкцијувртићаунасе
љу Стари мост (29. новембар). И
онда нам остаје вртић уМачванској
Митровици, који по мом мишљењу,
требадасеизградипотпунонов.
У плану је реконструкција крова у

школи у Мартинцима и у школи у
СремскојРачиреновираћесетоале
ти. Такође, у току је реконструкција
зградешколеуЗасавициизсредста
ваопортунитета.Локална самоупра
вапратисвеконкурсекојерасписују
РепубликаиПокрајинаисвакегоди
не пролазимо на тим конкурсима.
Увек нека средства обезбедимо са
виших нивоа власти кад је реч о
образовању.

Хо ће ли Ми тро ви ца уско ро до би ти 
и не ку но ву фа бри ку?
Наше индустријске зоне су за сада

попуњене.Међутим,имадостазаинте
ресованихинвеститора,такодаморамо
отварати и трећу индустријску зону,
северно од ауто – пута. Преко пута
индустријске зоне „Север“. Митровица
јевеомаатрактивна,абићејошинтере

сантнија улагачима пошто ћемо се
налазитиизмеђутриауто–пута.Ту је
ауто–путБеоград–Шид,затимауто–
путапремаграницисаБиХиауто–пут
Нови Сад – Шабац, и даље према
Лозници. Очекујем да ће се повећати
протокљуди,капиталаиробе,атоће
се неминовно одразити на стандард
Митровчанаибржиразвојград.

Тре ћа ин ду стриј ска зо на

Еко ло ги ја је из би ла 
сву да у пр ви план. Кад 

је реч о Срем ској 
Ми тро ви ци, пра ве се 

пла но ви де таљ не 
ре гу ла ци је за но ве 

пар ко ве. За са ди ће мо 
80 хи ља да сад ни ца и 

то ће си гур но у бу дућ
но сти по пра ви ти 

ми кро кли му и ква ли
тет ва зду ха. Еко ло шки 
се ма фо ри су про шли 
на пар ти ци патвном 

бу џе ти ра њу, а по ста
ви ће мо ди ги тал не 

ме ра че за га ђе но сти 
ва зду ха. Наш циљ је 

здра ва жи вот на сре ди
на за гра ђа не Срем ске 

Ми тро ви це
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Шта ће се де ша ва ти за згра дом 
не ка да шњег До ма ЈНА?
У плану је изградња информацио

но–технолошкогцентраутојзгради
која би се делимично обновила,
мислимнафронталнидео.Натоби
седоградиопотпуноновдеоустаклу,
даархитектонскиасоцирананамену
објекта.Итонијејединоштоплани
рамо.Намеранам једареконструи
шемозградуПрехрамбено–шумар
ске и хемијске школе (некадашња
ТШЦ школа). То је велики простор,
имамногоквадрата,атренутномало
искоришћених. Идеја је да се ту
направи  средњошколскицентар,да
сеутузградупреместеинекедруге
средње школе. Једноставно, да се
школегрупишу.Поредтога,утоку је
опремањесвихшколапаметнимучи
оницама. Мислим да је то велики
помакуобразовању,азаменејенај
бољиреперуправонова„Поповиће
ва“ школа. Ту се најбоље видело
коликосупаметнеучионицедобреза
наставни процес. Неки наставници
имајуотпорпрематоме,алитомного
олакшаварадикојеушаоутупричу
имасаморечихвале.Децијеинтере
сантнијеилакшесеспремајучасови.

Кад је реч о ту ри зму, уз ње га 
обич но иде и га стро но ми ја, али он 
је не мо гућ без до бре ин фра струк
ту ре. Да ли су на пра вље ни по ма ци 
и у тој обла сти?
Ми смо се фокусирали на развој

винарства и виноградарства, што је
сасвим нормално за овај крај, на
покретањегастро–маркетаимислим
да ће отварање Туристичког инфо –
центра дати једну нову и значајну
нотууцелупричуокотуризма.Тоће
битиместогдећемоћидасепробају
нашадомаћавина,сухомеснатипро
изводи, да се купе аутентичне руко
творине. Идеја везана за промоцију
домаћих производа је наравно пове
зана са туризмом и нарочито разво
јемсеоског туризма.Не само уФру
шкојгоринегоиуМачви.Гастрономи
јаитуризамсуједно.Наравно,битна
је сеоска инфраструктура за развој
туризмаиуправосмонатомпољуи
доста урадили. Даље, поменула бих
манифестационитуризамкојитакође
морамо и даље развијати, колико
будемо у стању због епидемијске
ситуације,анадамседаћеитојед
номдасезаврши.Људимауселима
сунеопходнеманифестацијекаошто
су на пример „Михољски сусрети
села“.Мислимдајетобилоприлично
атрактивно и интересантно. Кад смо
кодсела,морамнајавитиједнуинте
ресантнуствар.Планирамодарекон
струишемо зграду Пољопривредне
стручнеслужбе,укојојбисмообезбе
дили простор за Градску управу за
пољопривреду и Агенцију за рурали
развој.Направибисмоагроинкубатор
такодабипољопривредницина јед
номместумогли да добију одговоре
насвапитања,помоћококонкуриса

ња, савете у вези са пољопривред
номпроизводњомислично.

И на кра ју, али не ма ње ва жна, 
еко ло ги ја. Све до ци смо да се еко
ло шка свест бу ди и да су гра ђа ни 
по ста ли осе тљи ви кад је реч о еко
ло шким пи та њи ма и про бле ми ма. 
Шта је ту ура ђе но и у ком прав цу 
ће ићи ини ци ја ти ве и де ло ва ња 
ло кал не са мо у пра ве?
Напољуекологијерадимоиради

ћемо. До јуче нисмо размишљали о
тим питањима, нико није стављао
такав акценат на екологију. Приори
тетсубилараднаместа,запошљава
ње.Садакадасмоутојобластизаи
стаостварилинапредакисвелинеза
посленостнаједноцифренброј,сада
можемодаидемои коракдаље.Да
себавимостваримакојесусенекад
сматрале надградњом. Људи то од
насиочекују.Екологијајеизбиласву
даупрвиплан.КадјеречоСремској
Митровици,правесеплановидетаљ
нерегулацијезановепаркове.Заса
дићемо 80 хиљада садница и то ће
сигурно у будућности поправити
микроклимуиквалитетваздуха.Еко
лошки семафори су прошлина пар
тиципатвномбуџетирању,апостави
ћемо дигиталне мераче загађености
ваздуха.Нашциљјездраваживотна
средина за грађанеСремскеМитро
вице.
Поредтога,обезбедићемокантеза

примарну сепарацију отпада, од
нареднегодине.Прависепречистач
отпадних вода и то је веома битно.
Канализациона мрежа је приоритет
на националном нивоу. Водовод,
такође. Ми смо проследили мини
старствиманашеплановеипројекте
изградње канализационемрежеи ја
очекујем да ће се следеће године
кренутиуреализацију,односнодаће
почетидасеради.

Све тла на Ћо сић

Но ви про јек ти
–Пројектно–техничкадокументација

заизградњупешачкихстазанатерито
ријиграда
– Пројектна документација: Вртић у

Мачванској Митровици, вртић у Малој
Босни,ТргВојвођанскихбригада,плато
испредПСЦ„Пинки“,тротоаринаБуле
вару Константина Великог, изградња и
реконструкција саобраћајнице  и кому
налнеинфраструктуреунасељу„Мати
јаХуђи“
–Изградњакапелаумеснимзаједни

цамаБешеновоиБосут
–Изградњаспортскесалепришколи

уМачванскојМитровици
– Санација Позоришта Добрица

Милутиновић(усарадњисасвимниво
имавласти)

–Дечјаигралиштанатериторијигра
да
–Пројектно–техничкадокументација

реконструкцијаОпштеболнице
–КомасацијауДивошу
–Реконструкција постројења за пре

радуводе

На ста вак по сто је ћих
про је ка та

–Инфраструктурауоквирустамбеног
комплексазаснагебезбедности
– Изградња фискултурне сале ОШ

„ЈованПоповић“
–Пројектно–техничкадокументација

заизградњуноведепонијскекасетена
регионалнојдепонији
–Путнаинфраструктураусарадњи

саЈП„ПутевиСрбије“

Предвиђено буџетом
за 2022. годину 

Нај ви ше сам по но сна 
на но ву згра ду
Основ не шко ле

„Јо ван По по вић“. 
Ус пе ли смо у ко ро на 
кри зи да за вр ши мо
ту згра ду. Град је 
до био вр хун ску
шко лу, мо дер ну, 
са свим у скла ду

са зах те ви ма
са вре ме них про це са 

обра зо ва ња
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АЛЕК САН ДРА ЋИ РИЋ, ПРЕД СЕД НИ ЦА ОП ШТИ НЕ

За леп шу и зе ле ни ју Ру му
АлександраЋирић је за председницу

Општине Рума изабрана на скупштин
скојседници,којајеодржана16.децем
бра, а два дана касније одржана је и
последњаседницауовојгодининакојој
јеусвојендосаданајвећибуџетрумске
општине. Са председницом Општине
сморазговаралиоплановимазанаред
нугодинуипројектимакојићесенаћиу
фокусу.
– Вредним трудом и радом свих у

Општини, можемо да се похавлимо
рекорднимбуџетомза2022.годинукоји
износи преко 2,4 милијарде динара.
Токомнареднегодинећемоимативели
каизначајнаулагањауобластиекологи
је,културе,инфраструктуре,спорта,ула
гања у здравствени систем и програм
здравственезаштите.Наставићемоиса
пројектимакојесмозапочелиуовојгоди
ни, а ту пре свега, мислим на пројекте
енергетске ефикасности, помоћ при
вредницимаи занатлијама.У наредном
периодућеморешаватииједанвишеде
ценијски проблем, а то је затварање и
санацијаградскедепоније. Ужељида
Руму учинимо зеленијом и лепшом,
радићемо на пошумљавању познатог
румског излетишта Борковац. Програм
који промовишемо у наредном периоду
јестеочувањеизаштитаживотнесреди
не,реклајеАлександраЋирић.

М НОВИНЕ. На ја вље на су и зна чај на 
ула га ња у кул ту ру, а вр тић и уџ бе ни ци 
су и на ред не го ди не бес плат ни...

АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋ: Наравно, и
то смо истакли када смо образлагали
општински буџет за наредну годину.
Реконструкција Дома војске биће завр
шена у марту 2022. године, а када се
овај објекат по којем је Рума позната
заврши,тоћебитиновоместозанашу
Градскубиблиотеку.Долазимизустано
векултуре,изрумскогЗавичајногмузеја,
гдесамбилазапосленакаокустосисто
ричар, и зато ме посебно радује што
ћемоулагатиуадаптацијуМузеја.Посто
јање капиларне влаге у Завичајном
музеју представља велики проблем за
његоврад,такодаћелокалнасамоупра
вауложитиседаммилионадинарадасе
овајпроблемреши.
Дополовиненаредне године заврша

вамо и изградњу вртића „Коцкица 2“,
настављамо са програмима бесплатног
вртићазасвудецуибесплатнихуџбени
ка за све основце. Више пажње ћемо
усмеритиинасеоскемеснезаједницеи
уређење румских села. Тудићемо се
дакле,даунапредимосвесегметеживо
танашихсуграђана.Украткоћуподсети
ти, у усвојеном рекордном буџету за
нареднугодинузазаштитуживотнесре
динесмоопределили84милионадина
ра,заенергетскуефикасност76милио
на,развојкултуре149милионадинара,
азаразвојспортаиомладине143мили
онадинара.Значајна средства суобез
беђена за социјалну и дечју заштиту –
182милионадинара,доксмозаоргани

зацијусаобраћајаисаобраћајнеинфра
структуреопределили252милиона.

У про те кле две го ди не, ко ли ко је 
пан де ми ја ко ро на – ви ру са, ЈП „Ко му
на лац“ је ор га ни зо вао смо не ко ли ко 
ва ша ра. Ви сте на ја ви ли да ће чу ве ног 
рум ског ва ша ра у ја ну а ру – би ти.
Морамдаистакнемдајекључнуулогу

упривредномразвојуРумеимаовашар.
Традиција румског вашара датира од
1747. годинеиутемељена јенацарској
повељи што представља реткост, не
само у нашој земљи, већ и у читавом
региону. Захваљујући вашару, Рума се
развилауважанпривредницентарСре
ма.Протекледвегодине,збогепидемије
корона – вируса који је глобални про
блем, наш вашар није одржаваншто је
многонедостајалонесамоРумљанима,
већитрговцимаиљубитељимавашара
из читаве земље. Пратећи епидемијску
ситуацијуунашојРуми,одлучилисмода
се3.јануара2022.годинеодрживашар.
ОнјесвојеврстанбрендопштинеРума,а
Вашариштем често продефилује око
30.000 људи, што значи да буде скоро
двеРумеуједној.Румскивашарјеједан
од најјачих вашара тог типа у Европи.
Дакле,видимосепоновонавашару!

Јед на од Ва ших пр вих на ја ва ве за на 

је и за до но ше ње но вог пра вил ни ка о 
упо тре би слу жбе них во зи ла.
Радимонатомправилнику.Наиме,до

15 часова сви кључеви од службених
аутомобиламорајубитивраћениујавна
предузећа, установеиОпштинску упра
ву.Затоћебитизадуженалицакојаће
контролисати коришћење службених
аутмобила и у току радног времена, а
поготово да не дође до злоупотребе,
одбносно коришћење службених ауто
мобилапослерадногвремена.Наравно,
тосенеодносинапредузећакојаимају
дежурне службе и раднике на терену
којима су возила заиста неопходна и
после15часоваитокомноћи.Рациона
лизацијаупотребеслужбенихаутомоби
ла допринеће уштедама у општинском
буџету, јер нико више нема право да
службенеаутомобилекористиуприват
несврхе.

С об зи ром на то да нам је до Но ве 
го ди не оста ло још не ко ли ко да на, шта 
би сте по же ле ли су гра ђа ни ма у на сту
па ју ћој 2022. го ди ни?
СвимсуграђанимажелимсрећнуНову

годину и божићне празнике. Свима
желим пуно здравља и успеха како у
приватномживоту, такои у послу којим
себаве.

С. Џа ку ла

Алек сан дра Ћи рић

M NOVINE :
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СТЕ ВАН КО ВА ЧЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА

Бу џет ре кор дан, сле де ве ли ка 
ин фра струк тур на ула га ња
Изанасћејошмало,битидругагоди

накојуживимоуусловимапанедемијеи
ванредне ситуације. Свакако да се то
све одражава како на људе, тако и на
привреду и друштво у целини. Ипак, у
румскојопштинисе,премаподацимаиз
извештајаобуџетукоји јеразматранна
једнојодпоследњихседницаСкупштине
општинеуовојгодини,видидапривреда
успешно одолева, а пуњење буџета ће
битирекордно.Опројектимаибуџетуи
плановимаза2022.годину,разговарали
смосапредседникомСкупштинеопшти
неСтеваномКовачевићем.
– Оношто јепоказаоизвештајореа

лизацији буџета за девет месеци нас
охрабрује и улива оптимизам. Имали
смо реалне страхове да ли ћемо своје
амбициозне планове остварити, с обзи
ром на да смо имали отежане услове
пословањанесамокоднас,негонагло
балниомнивоуидасумногепривредне
гранедоживелетешкеударцеилипуца
ле под теретом пандемије. На срећу,
када је привредна активност у нашој
општини у питању, нисмо имали тих
великих ломова – сви су пословали у
отежанимусловима,алибихрекаоуспе
шно. Најбоља потврда за то је управо
остварење планираног буџета, тако да
ћемо извештај за целу годину дочекати
са чињеницом да ће то бити рекордна
буџетска година. Свакако ћемо према
шити две милијарде динара прихода,
што нам је била пројектована граница.
Морамдаукажемдауовојгодининисмо
имали толико значајних трансфера са
вишихнивоавластикаоранијих,ноибез
тогамисмоуспелидаоставримодобре
резултатеубуџетскомпословању,штоје
свакако за респект, тако да можемо да
правимоамбициознеплановезанаред
нипериод,кажеСтеванКовачевић.

М НОВИНЕ: Би ло је до ста ка пи тал
них про је ка та за ко је су се од лу ке 
до но си ле на скуп штин ским сед ни ца
ма.

СТЕ ВАН КО ВА ЧЕ ВИЋ: Подсетићуда
смоуовојгодиниреализовалисвеважне
пројекте. Најкапиталнији је завршетак
реконструкције Улице 15. август, приво
димокрајуреконструкцијуДомавојске,у
току је изградња новог објекта вртића
„Коцкица 2“ тако да ћемо обезбедити
места за још 250 малишана и то све
нашимсредствима.Морамдаукажемда
можда нисмо имали ни довољно квали
тетнихпројеката,илинасјетарекордна
годиназатекла,панисмотоликодалеко
размишљали.Моглисмо јошнекедруге
пројектедаисфинансирамо, јер је било
довољно средстава. Међутим, сва
потребнадокументацијанијебилазавр
шена, то нам је можда наук за наредну
годинудамаловишеповедеморачунао
томе.Усвакомслучају,овојебилаједна

успешнабуџетскагодина.Оставрилисмо
свезацртанестратешкеправце,апројек
текојенисмозавршилиуовој,завршиће
моупрвомкварталуследећегодине.

При пре ме за до но ше ње од лу ке о 
но вом бу џе ту тра ју не ко ли ко ме се ци. 
Ка ко је тај про цес те као и ка ко се при
пре ма ла, сва ка ко, нај бит ни ја од лу ка 
ко ја се до но си на сед ни ци Скуп шти не 
оп шти не? Ко ји је фо кус за на ред ну 
го ди ну?
Буџетскикалендар јевеомапрецизно

дефинисан,сазацртанимроковимакако
теку припреме за прављење предлога
одлукеобуџет,каоиобавезесвихсубје
ката. Ми смо то све испоштовали, сви
корисници буџета су правили своје
финансијске планове и достављали
нашемОдељењузафинансије,привре
дуипољопривреду.Свесмо тообједи
њавали и на основу тога, као и наших
стратешких опредељења, припремали
смоодлукуобуџетуза2022.годину,која
је усвојена на седници 18. децембра.
Планирани буџет за наредну годину је
нештопреко2,4милијардединара,што
јерекорданбуџетдосада.Определили

смоседаиуовојгодинипланирамотако
дастварамореалнеобавезе,данеиде
мо са неким мегаломаским плановима,
којенисмосигурнидаћемореализовати,
јер је то и опасно за саме учеснике у
буџетскомфинансирању.Трудилисмосе
дабуџетбудепланиранреално,апола
знаосновазатојестањесакојимзавр
шавамобуџетску 2021. годину.Битно је
дајеониизбалансиран–дабудеисто
временодовољноразвојан,алиданоси
и одређену ноту социјалне одговорно
сти,односно,својусоцијалнудимензију.
Безобзирашто јеинашеопредељење
да је најбоља социјална политика –
политикаразвоја,односноданашигра
ђанисвојимрадомобезбедесредстваза
живот.Међутим,никада,панинајразви
јенијадруштва,нисубезодређенекате
горије грађана који имају потребу за
неком врстом социјалне подршке. Са
развојем се та лепеза социјалне подр
шкешири.Такодасвеоношто јебило
деосоцијалногпрограмадосада,бићеи
унареднојгодини.Тосеодносинабес
платне вртиће, беспалатне уџбенике,
социјална давања људима који немају
довољна примања... Дакле, нећемо

Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник СО Ру ма

M NOVINE :
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никакоумањиватитеставке,већгледати
дабудуштовеће.Самозавртићећенам
требати више како због новог објекта,
тако и потребе новог запошљавања у
њему.
Започелисморевитализацијуиобно

вуобјекатадруштвеног стандарда, а то
настављамотакодаћемосредитипрео
стале домове културе. Ту су улагања у
школе, просторије месних заједница, а
повећанприходнамствараусловедато
можемодапланирамо.Ипакјенајбитни
једаћемоунареднојгодинииматикапи
талне инвестиције, а то се односи на
инфраструктурно опремање. Осим што
ћемо завршити започете пројекте –Дом
војскеи„Коцкицу2“,тујеозбиљнастав
ка и приоритет да улазимо у пројекат
санацијеградскедепоније,чијисукапа
цитетипренапрегнутиикојапредставља
великипроблемзацео градиопасност
занекивећиеколошкиакцидент.Донели
смомереиодлукекојесеодносенапро
мене режима депоновања отпада и у
нареднојгодинимитудепонијузасигур
но затварамо и почињемо са њеном
санацијом.У томеочекујемои подршку
ВладеРепублике.Тонамјеједаноднај
амбициознијих планова – да коначно
решимо тај проблем и смеће односимо
наРегионалнудепонију.Тајпроцессана
ције ће трајати, али свакао започиње
наредне године.Радиће се и на преор
јентацијијошједнекотларницесамазута
на гас, а то је она у згради преко пута
Поште.Циљнамједанамсвекотларни
цепређунагас.Решаваћемоипроблем
Аутобуске станице и отварање нове.
Започели смо разговоре и о санирању
пута Путинци – Инђија, који је у јако
лошемстању.Бићедостапослаидоста
лепихвестизаграђане.

Све те ак тив но сти, ин ве сти ци је и 
пла но ви мо ра ју би ти по кри ве ни и 
од ре ђе ним од лу ка ма од ко јих зна ча
јан број до но си упра во Скуп шти на 
оп шти на. Ка ко оце њу је те скуп штин ски 
рад? Сва ка ко је и због то га што у 
Скуп шти ни има ма ли број опо зи ци о
них од бор ни ка, али је за то и ве ћа 
од го вор ност од бор ни ка ве ћи не да те 
од лу ке бу ду ква ли тет не.
Задовољан сам укупним скупштин

скимрадомтокомове године.Одржали
смоосамседницаузсвуадминистратив
ну регулативу, која је потребна да би
функционисалалокалназаједница,aза
коју је надлежна Скупштина, ми смо
доносили благовремено. Пре свега,
одлуку о буџету, али и све остале које
пратерадлокалнесамуправе,радпред
узећа и установа, програм пољопри
вредног земљишта... Ниједан сегмент
радалокалнезаједниценијетрпеозбог
тогаштоСкупштинанијеурадилапосло
ве из своје надлежности. То је кључна
ствар за оцену функционисања Скуп
штине као највишег органа власти у
општини.Кадајеречоструктуриодбор
ничких група и састава, имали смо на
првипогледлагоднуситуацију,јерполи
тичкаструктуракојаимавладајућувећи
ну има и комотну већину у Скупштини
тако да своје развојне пројекте може
врлолаганодаусвојиидонесе.Садруге
стране, одговорност скупштинске већи
не, па и мене као председавајућег је
већа,јерјесвакакодобродасвакаскуп
штинскаодлукапрођеодређенувалори
зацијуикрозскупштинскурасправу.Тру
диосамсекаопредседникдапредстав
ницимаопозицијекојајестемалобројна,
али је ми респектујемо, дамо довољно
простора да изнесу своје ставове и

мишљењеинијебилоникаквихдрама
тичних седница. Мислим да се дијалог
којисеводи,крећеуграницамапристој
ностииатмосфериуважавањаизадово
љан сам.Ми смопред сваку скупштин
скуседницусвакузначајнијуодлукувео
ма одговорно разматрали и на такав
начин усаглашавали своје ставове и
долазили на седнице као  одборничка
групајединствени.Дакле,узунутрашњи
дијалогунутарвладајућевећинеиујед
нојдемократскојатмосферикоја јевла
далауСкупштиниуодносимаодборни
ка,мисмоуовојгодиникаооргануспе
шнофункционисали.

Ка ква је Ва ша по ру ка гра ђа ни ма и 
ко је су же ље у но вој го ди ни?
Желим свим грађанима много здра

вљаисрећенаприватномипословном
плану. Желим да 2022. година буде
дефинитивна победа над епидемијом
којанасјеуминуледвегодинеуспорила
умногимаспектима,иприватнимидру
штвеним. Желим да година прође у
атмосфери уважавања и толеранције,
јерјетоиизборнагодина.Такође,желео
бих да позовем све актере политичког
процеса да тај период предизборних
активности протекне у коректној, демо
кратскојатмосфери.Дасвиводерачуна
оинтересудржавеСрбије,каозаједнице
којојјенеопходнаполитичкастабилност
дабиоствариласвојеразвојнеамбици
је.Уколикосвибудемодовољносвесни
своје одговорности према тим процеси
ма,мислимдаћемопослеизборногпро
цесаућиу једанпериодполитичкеста
билностикојићеСрбијидатиновизамах
и енергију да настави са својим развој
нимплановима.

 С. Џакула

ГРАД СКА КУ ЋА РУ МА

Ка ко ре а ли зо ва ти
про је кат „Без бе дан град“
У Градској кући 22. де

цембра, одржан је састанак
председницеОпштинеАлек
сандре Ћирић и начелника
Полицијске управе Сремска
МитровицаЂуреМандића,а
разговаралосеореализаци
јипројекта„Безбеданград“.
Наиме, локална самоу

правајеубуџетузанаредну
годину за реализацију овог
пројекта обезбедила 20 ми
лионадинара.
– Биће обезбеђени ви

део – надзор, а камере ће
бити постављене на свим
прилазима Руми, као и на
Градском тргу. Поводом то
га, одржали смо и састанак
како да побољшамо сарад
њусаполицијомуциљупо
већања безбедности наших
суграђана, а пре свега де
це. Тема разговора је била
смањење вршњачког наси

ља, смањење насиљамеђу
становништвом уопште, као
и смањење насиља у сао
браћају.Заједничкомсарад
њом ћемо настојати да по

бољшамобезбедностнаших
суграђана,што јеиосновни
предуслов да градимо за
једничку бољу будућност и
бољи живот за све грађане

Руме – указала је председ
ница Александра Ћирић и
истакладаће сецеопроје
кат финансирати сопстве
нимсредствима.

Ђу ра Ман дић и Алек сан дра Ћи рић
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ИН ТЕР ВЈУ ПРЕД СЕД НИ КА ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ СИ НИ ШЕ ЂО КИ ЋА

Сва ка но ва ин ве сти ци ја
је ва жна, јер уна пре ђу је
ква ли тет жи во та на ших гра ђа на

Синиша Ђокић је на чело пећиначке
Општинедошаоуавгуступрошлегодине
иодмахјемораодасеухватиукоштацса
радомуусловимапандемије.Али,судећи
повестимакојенамупоследњихгодину
дана стижуизопштинеПећинци, упркос
пандемијизапочетеинвестицијесунаста
вљене,аиновесуунајави.

М НО ВИ НЕ: Ко је ка пи тал не ин ве сти
ци је су обе ле жи ле го ди ну ко ја је на 
из ма ку?

СИ НИ ША ЂО КИЋ: Током ове године,
пећиначка локална самоуправа је најви
шеулагалауобразовање.Овејесенисмо
завршили комплетну реконструкцију и
доградњуосновнешколеуКупинову,која
сада спада међу најмодерније школе у
Србији.Завршенајеизградњаиутокује
опремањеновогобјектавртићауШима
новцима од 1.700 метара квадратних.
Самоуоведвекапиталнеинвестицијеје
уложено 570 милиона динара. Мање
инвестиције,попутреновирања,уградње
новогцентралноггрејањанагасипелет,
опремањаинформатичкихкабинета,реа
лизованесуускоросвимшколама.Ово
ликосредствауобразовањеупећиначкој

општининијеуложенодеценијама.Током
целеовегодинејенастављенаизградња
гаснедистрибутивнемрежеу11насеља
пећиначкеопштинеукојимадосаданије
постојала.Ово јенајскупљапојединачна
инвестицијаунашојопштини,вредна6,1
милионевра,атокомнареднегодинегас
као енергент постаће доступан сваком
домаћинствуисвакомпривредномсубјек
тунатериторијинашеопштине.

Ко ји су пла но ви за сле де ћу го ди ну?
–Овегодинесмопочелисаприпремом

неколикозанасизузетноважнихкапитал
них инвестиција, са чијом реализацијом
бисмо требали да почнемо у наредној
години.Речјеопроширењуканализацио
ногпречистачауПећинцимаиизградњи

канализационихмрежаучетиринасеља
–уПопинцима,Прхову,БрестачуиОгару.
Процењена вредност ове инвестиције је
девет милиона евра. Припремамо и
реконструкцијуДомаздрављауПећинци
ма вредну 150 милиона динара, као и
комплетнуреконструкцијуосновнеиста
рог дела средње школе у Пећинцима
вредну 265 милиона динара. У плану је
реконструкција основне школе у Попин
цима,каоиреновирањеосновнихшкола
у Брестачу, Огару и Обрежу. Наравно,
увексереализујеимногомањихинвести
цијаусвимнасељима.

Ко ли ко у ре а ли за ци ји ка пи тал них 
ин ве сти ци ја има те по др шку ви ших 
ни воа вла сти?

M NOVINE :

О томе какво је стање у привреди у
нашојопштининајбољеговориподатак
да на евиденцији Националне службе

зазапошљавањеимамосамо620неза
послених лица, истиче председинк
СинишаЂокић.

До бра при вре да,
ма ли број не за по сле них

Синиша Ђокић



1529. DECEMBAR 2021.  M NOVINE

Подршка виших нивоа власти нам је
напроцењива. Јасно је да овако велике
капиталнеинвестицијенебимоглебити
реализоване без њихове подршке.
Потребе грађанаопштинеПећинцинаи
лазенаразумевањеипредседникаРепу
блике, и Владе Републике Србије, и
Покрајинске владе. Захваљујући тој
подршци,овегодинесмопочелисапро
јектимаизобластизаштитеживотнесре
дине, који су за нас, као индустријски
развијенуопштину,одизузетногзначаја.
Сопственим средствима смо уклонили
великудивљудепонијууШимановцима,
са Владом Србије и Министарством
заштитеживотне средине суфинансира
ли смо уклањање дивље депоније у
Обрежу, а недавно смо одПокрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељ
ствоизаштитуживотнесрединедобили
средствауизносуод3,5милионадина
ра,намењенауклањањудивљедепоније
ублизинивашариштауПећинцима.Ове
јесени 53 породице у нашој општини
добиле су средства за енергетску сана
цију стамбенихобјеката, аовај пројекат
су суфинансиралиМинистарство рудар
стваиенергетикеиОпштинаПећинци.У
токујеконкурсзадоделусредставагра
ђанимазауградњусоларнихпанела.То
јејошједанзначајанкоракуправцупове
ћањаенергетскеефикасностииочувања

животне средине, који такође локална
самоуправа суфинансира са Министар
ством рударства и енергетике. Сигуран
самдаћемооваквуподршкувишихнивоа
власти имати и у наредној години, и у
годинамакоједолазе.

Ка да се освр не те на од ла зе ћу го ди
ну, има ли не ре а ли зо ва них ин ве сти ци
ја?
–Нажалостима.ПутШимановци–Деч

–Прекакалдрма–Ашања,који јепрет
ходних година девастиран теретним
транспортом песка за изградњу ауто –
пута„МилошВелики“,тренутно јенајло
шија деоница пута кроз нашу општину.
Надали смо се да ћемо, у сарадњи са
Министарствомграђевинарства,саобра

ћаја и инфраструктуре и ЈП „Путеви
Србије”, ове године почети са рекон
струкцијомдеоницеодАшањедоПреке
калдрме, међутим та инвестиција није
реализована.Надамоседаћесеуреа
лизацијукренутинареднегодине.

Да ли је у овој го ди ни би ло но вих 
ин ве сти ци ја у при вре ди?
Инвеститориидаљепоказујуинтересо

вање за нашу општину. Ове године је у
Шимановцима отворен погон за пуњење
техничкоггасакомпаније„Истрабенцпли
ни“ (Istrabenz plini). Ова инвестиција је
вредна16милионаевра,анекиодинве
ститоракојивећпослујунанашојтерито
рији су проширили капацитете. О томе
каквојестањеупривредиунашојопшти
нинајбољеговориподатакданаевиден
цијиНационалнеслужбе за запошљава
ње имамо само 620 незапослених лица.
Шимановачкаиндустријсказонасепроте
же на 800 хектара, од којих је половина
попуњена.Поред тога, инвеститорима је
на располагању и 200 хектара у радној
зониСибачнаобилазнициокоПећинаца,
каои184хектараублизининасељаАша
ња. Простора за нове инвестиције још
увекима,анамајесвакановаинвестици
јаважна, јердоносиновараднаместаи
унапређењеквалитетаживотанашихгра
ђана.

Захваљујући подршци виших нивоа
власти,овегодинесмопочелисапро
јектима из области заштите животне
средине,којисузанас,каоиндустриј
ски развијену општину, од изузетног
значаја, каже председник Општине
ПећинциСинишаЂокић.

За шти та жи вот не
сре ди не

Отварање школе у Купинову

Отварање погона „Истрабенц плини“

ЧИШЋЕњЕ ДЕПОНИЈЕ У ОБРЕжУ:
Ана Брнабић, Ирена Вујовић и Синиша Ђокић
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ТИ ХО МИР СТО ЈА КО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Ве ли ки про јек ти при ве де ни 
кра ју, док се дру ги за по чи њу...

Година коју ускоро остављамо иза
насуиришкојопштинијепротеклау
реализацији неколико значајних и

велих пројеката, али некако и у већој
промоцијииприсутностииришкеопшти
неиупокрајинскимирепубличкимпла
новима, али и медијима. Окончан је
велики пројекат гасификације, радило
се доста на путној инфраструктури,
започети су радови на Фрушкогорском
коридору, Бања Врдник се све више
афирмише као популарна туристичка
дестинација,атусуизнатновећасред

ства за социјална давања... О томе за
наше новине говори Тихомир Стојако
вић,председникОпштине.

М НОВИНЕ: Да раз го вор за поч не мо 
са јед ним за и ста ве ли ким и ка пи тал
ним про јек том ко ји је за вр шен у овој 
го ди ни, а то је ком плет на га си фи ка
ци ја ири шке оп шти не.

ТИ ХО МИР СТО ЈА КО ВИЋ: Пројекат
гасификације је једаноднајзначајнијих
пројеката иришке општине и Фрушке
горе. Вредност овог пројекрта износи

око6,5милионаевракоје јеобезбедио
„Србијагас“. Општина Ириг је пружила
логистичку подршку и обезбедила
потребне дозволе у најкраћем року.
Сувишнојеговоритидајегасеколошко
гориво, врло ефикасно, и што је врло
важно,економично.Подсећамдасмоу
Ривици5.новембрапустилиурадгасну
мрежуитимчиномјезваничнозаврше
на гасификација целе општине. То је
био велики дан за мештане иришке
општине који нису имали гас, а то су
биласваместа,семсамогИрига.Радо

Ти хо мир Сто ја ко вић, пред сед ник Оп шти не Ириг

Окон чан је ве ли ки про је кат га си фи ка ци је, ра ди ло се до ста на пут ној ин фра струк ту
ри, за по че ти су ра до ви на Фру шко гор ском ко ри до ру, Ба ња Врд ник се све ви ше афир
ми ше као по пу лар на ту ри стич ка де сти на ци ја, а ту су и знат но ве ћа сред ства за со ци
јал на да ва ња... О то ме за на ше но ви не го во ри Ти хо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Оп шти не

M NOVINE :
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ви на гасификацији наше општине су
започели2019.годинеуЈаску.Изграђе
ноје80километарагаснемреженапри
тискудочетирибараиоко25киломата
ра мреже на средњем притиску од 16
бара,а  гаснумрежу јеурад јепустио
директор ЈП „Србијагас“ДушанБајато
вић.

На по след њој скуп штин ској сед ни
ци, ко ја је одр жа на 17. де цем бра усво
јен је и тре ћи ре ба ланс, али и бу џет 
за на ред ну го ди ну. Би ће и пре но са 
сред ста ва из ове го ди не, а до ста то га 
се пла ни ра ка да су про јек ти у пи та њу. 
Би ће до брих ве сти за гра ђа не.  
–Ребаланссмоморалидадонесемо

из техничких разлога. Смањивали смо
позицијекојенисмопотрошили,доксмо
нанекимпозицијама,каоштојеобразо
вање, здравство и Скупштина, имали
увећања какобисмомоглидаурадимо
одређенестварипланиранеуовојгоди
ни. Буџет за наредну годину износи
632,1милиондинара,аодтогаоко500
милиона је из  сопствених средстава,
осталидеоод134,5милионадинараје
оддругихнивоавласти.Буџетјезаиста
реалан,мањиуодносунапрошлугоди
ну,јерсмомиса40општинаусистему
Министарства финансија где прате
досадашњеизвршењеинисмомоглида
направимо већи буџет,  јер су гледали
извршењезаовугодину.Оноштојаоче
кујем да ће у овом периоду наредне
годинебуџетбитимноговећинегосада,
јерочекујемодадобијемоиодПокраји
неиРепубликесредства.Очекујемоод
Покрајинесредстванаистомнивоукао
штосмоове годинедобијали, каоиод
Републике, тако да верујем да ће се
прећиовацифра.ОпштинаИригћепо
први пут пренети око 120 милиона
динараунареднугодину.Одтецифре,
двадесетакмилионасунаменскасред
ства,а100милионајеодОпштинеИриг.
Дакле,попрвипутимамо„слаткихпро
блема“, али имамо и  неких предлога
какодаихутрошимо,атоједатапре
нетасредстваискористимозаасфалти
рање улица у свим местима. Могу да
кажемнашимграђанимадаочекујудау
свакомместубудуасфалтираниулице.
Наравно,имамоместаукојиманетреба
дасеасфалтира,алимићемосетруди
тидагдегодтребатоурадимо.

Ве ли ка па жња је ове го ди не би ла 
усме ре на на пут ну ин фра струк ту ру. 
Шта је ура ђе но у овој го ди ни, ко ји 
пут ни прав ци, њи хо ва ду жи на и зна
чај,  као и сред ства ко ја су обез бе ђе
на за то.
У овој години је санирано укупно 23

километрапутеванатериторијииришке
општине.Дапрвопоменем путИриг–
Ривица–Врдник,чијајеукупнадужина
12километара.Овајпутниправацпрво
битнонијеобухватаоипуткрозРивицу,
а требало једасе завршидоуласкау
Врдник.Уздобру сарадњуипреговоре
са Јавним предузећем „ПутевиСрбије“
урађено је свешто смоми планирали,
даклепутјепродуженодуласкауВрд
ник до самог центра. То свакако пуно
значи,пресвегазабезбедностсаобра

ћаја, али и због туризма. Пут је био у
изузетнолошемстању,аВрдникјебања
која је све популарнија туристичка
дестинација. Када је реч о Гребенском
путунаФрушкој гори,деонициодЗма
јевца  доЦрвеног чота, чија је дужина
шест километара, иако смо првобитно
планирали, тешко да ће по садашњем
временубитизавршендокрајадецем
бра.Међутим, како временске прилике
дозволе, очекујем да ће свакако бити
завршен у првим данима јануара. Ура
ђен је и пут  Велика Ремета – Извор
Убавац у дужини од једног километра.
Иаконијевеликадужина,овајпутјеизу
зетнозначајанзбогвеликогбројаљуди
којисвакодневнодолазеповодунаовај
извор,каоивласникепедесетаквикен
дицаублизиниизвора.Посебноиздва
јам и велики значај који за Ириг има
почетакрадованаизградњиФрушкогор
скогкоридора.Поготовозбогпроблема
које Ирижани имају због великог броја
возила, посебно због тешких камиона,
који пролазе кроз Ириг. То ће се овим
коридоромрешити.Досадашњирадови
текупоплану.Мисмоималиекспропри
јацијузапреко700парцеланатојтраси.
То јебиоизузетнозахтеванпосао,који
смозавршили.Очекујемоформирањеи
изградњу кампа за раднике и опрему,
којићесепростиратинапетхектарана
територијинашеопштине.

Ове го ди не се до ста ра ди ло и на 
адап та ци ји обје ка та у се ли ма у ко ји
ма се на ла зе ме сне за јед ни це, ко ја су 
и ме ста оку пља ња гра ђа на и ме ста за 
рад не ких удру же ња.
Доста смо радили у овој години, а

радови на преосталим објектима ће
битинастављениуследећој.Употпуно
стијеобновљеназградауМалојРеме
ти, што смо исфинансирали нашим
средствима. У Добродолу је завршена
првафаза обнове зградеМесне зајед
нице,односнофасада,кровистоларија
зашта смо ми издвојили средства. На
објекту зграде познате као „Рајковац“,
саниранјекровиурађенафасада,исто
нашим средствима. У МЗ Крушедол
Прњавору јеурађенакомплетнарекон
струкција објекта, заједничким сред
ствимаОпштинеиМинистарстварудар
стваиенергетике.Укупносмоуложилиу
санацију објеката МЗ на територији

нашеопштине24милионадинара.

Ири шка оп шти на је ове го ди не ушла 
у је дан пот пу но но ви про је кат, а то је 
по ди за ње енер гет ске ефи ка сно сти 
обје ка та за ста но ва ње.
После реализованих конкурса, 25

домаћинстава је добило средства за
подизањеенергетскеефикасностикроз
три мере: изолација кућа са фасадом,
замена столарије и замена котлова на
гас и пелет. Локална самоуправа и
Министарствоенергетикесујеуложили
по милион динара. Дакле, укупно два
милионадинара,атоликосууложилии
грађаникојисуконкурисализаовасред
ства. За следећу годину планирамо
повећањесредставазаовенаменена
четири милиона динара, где ће пола
издвојитииришкаОпштина,аполанад
лежно Министарство. Планирамо и да
сеукључимоупројекатиконкуришемо
изасредствазапостављањесоларних
панела,каоновееколошкемере.

Ка ко оце њу је те го ди ну за на ма има
ју ћи у ви ду и пан де ми ју ко ро на  
ви ру са ко ја је ипак, ус по ри ла не ке 
ак тив но сти, а не ке про јек те до ве ла у 
пи та ње?
Годинаизанасјестебилатешка,али

смодостауспелидаурадимо.Поготово
сам задовољан мерама којима смо
излазилиу сусретипомагали грађани
ма, каоипроширивалинека социјална
давања.Када јеречоустановама,тач
није о дуговањима, то смо свели на
нулу. Када јеСрпска напредна странка
дошланавласт2015.годинедугјебио
око четири милиона евра, када сам ја
изабранзапредседникаОпштинедугје
износио200милионадинара.Садамогу
дакажемдасмосведуговескороврати
ли. На  пословном рачуну Општине
Ириг,уданукадасмодонелиновибуџет
занареднугодинуималисмо142мили
онадинара,штомепосебнорадује.

Шта би сте по же ле ли свим су гра ђа
ни ма у 2022. го ди ни?
Здравља, пре свега, међусобно

поштовање,каоидаодговоримонасве
изазовекојибудупреднама.Дабудемо
пријатељиједнидругима,идасановим
ентузијазмомзакорачимоуновугодину.

С. Џа ку ла

У овој го ди ни су за бе ле же на и 
ве ћа со ци јал на да ва ња, те су на ба
вља ни бес плат ни уџ бе ни ци, по ве ћа
на сред ства за ро ђе ње де це, тро
шко ви пре во за сту де на та. Да ли се у 
на ред ној го ди ни иде и на про ши ре
ње тих да ва ња, ка ко сте на ја вљи ва
ли?
Усвојилисмоодлукуоновчанојпомо

ћипородици зановорођенодете, која
ће ступити на снагу наредне године.
Њомесеутврђуједасезановорођено
дете исплаћује једнократна новчана
помоћ  уизносуод 15.000динара за
прво дете, 25.000 динара за друго и
40.000динаразатрећеисваконаред

нодете.Уовојгодинисмопопрвипут
обезбедилибесплатнеуџбеникезасве
правкенатериторијинашеопштине,а
убуџетусмозанареднушколскугоди
нуопределилидасвиосновциодпрвог
до четвртог разреда добију у септем
брубесплатнеуџбенике.Кадајеречо
ученицима и студентима, они су до
садаимали20одсто,аод1.јануараће
имати рефундацију месечне карте од
50 процената. Нисмо заборавили ни
нашенајмлађе,новесуграђанепасмо
овегодинеималиподелуаутоседишта,
апоновоћеродитељинајмлађихИри
жана добијати аутоседишта у марту
следећегодине.

Брига о деци и породици
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ПРЕД СЕД НИ ЦА ОП ШТИ НЕ БЕ О ЧИН МИР ЈА НА МА ЛЕ ШЕ ВИЋ МИЛ КИЋ

У оп штин ској ка си
ви ше од ми ли јар ду ди на ра

При ли ком пла ни ра ња бу џе та за 2022. го ди ну, по све ти ли смо па жњу 
свим гра ђа ни ма и њи хо вим по тре ба ма, сва кој ме сној за јед ни ци, за и ста 
смо се тру ди ли и во ди ли ра чу на о оп штем ин те ре су. Ово не го во рим да 
бих се хва ли ла или хва ли ла чла но ве мог ти ма, не го за и ста ми слим да 
смо на пра ви ли фан та сти чан бу џет, ка же Мир ја на Ма ле ше вић Мил кић

Одборници Скупштине општине
Беочинсунапоследњојседници,
одржаној 20. децембра, усвојили

одлукуобуџетуза2022.годину.Плани
раноједасеуопштинскојкасинађе1,15
милијарди динара, што је рекордан
износ. Председница Општине Мирјана
МалешевићМилкић јеуразговорузаМ
новинеговорилаобуџету,алијесумира
ла и годину на измаку када је реч о
активностимабеочинскелокалнесамоу
правеначијемјечелу.
– Буџет је усвојен 20. децембра са

значајним увећањем на приходовној
страни, самим тим је и страна расхода
такође увећана. То значи да можемо
очекивати веће инвестиције у наредној
години. Нама су се у току ове године
приходи значајно увећавали, тако да
очекујеморастприходаиу2022.години.
Углавном су то приходи од пореза на
имовинуидоходакграђанакојисевраћа
локалним самоуправама. Постоји и
добар део средстава, не толико знача
јан,алипривипутутимизносима,које
смо добили од виших нивоа власти,
покрајинског нивоа, пре свега. Буџет је
планира на милијарду и 150 милиона
динара.Имајућиувидучињеницуда је
председник Покрајинске владе Игор
Мировићнајавиореконструкцијуфабри
ке воде у Беочину, а и та средства ће
битидеобуџета,очекујемдаћемогоди
нузавршитииса1,5милијардидинара
у буџету. То је дупло више негошто је
било у претходном периоду, рекла је
МирјанаМалешевићМилкић

М НО ВИ НЕ: То је зна ча јан на пре дак 
и ве ли ко по ве ћа ње из но са сред ста ва 
у бу џе ту. На ко ји на чин сте обез бе ди
ли то ли ка сред ства?

МИР ЈА НА МА ЛЕ ШЕ ВИЋ МИЛ КИЋ:
Упорна сам у томе  да објасним да је
посаопредседникаОпштиненекаврста
амбасадорског посла.  Нажалост, често
себавимиоперативнимпослом,јерјав
ни сектор је такав и увек вам фали
кадрова.Уколикохоћетедасвебудеура
ђено,моратеселичноукључивати.Тако
дамипонекаднедостајевременазаовај
другидеопосла.Трудиласамседаоби
ђем све покрајинске секретаријате, сва
министарства,желеласамдасеинфор
мишем о томе на који начин Општина
Беочинможедапартиципираупројекти
маидоделамасредстава.Нажалостове
године смо пропустили, што ми је јако
жао,инисмоуспелидазавршимопроје

кат потпуне адаптације зграде вртића
Предшколске установе „Љуба Станко
вић“.ТусмоочекивалисредстваодКан
целарије за јавна улагања. Нисмо их
добили, али не кажем да их нећемо
добити.Тонамјеосталокаонеиспуњено
обећање. Међутим, ми смо из сопстве
нихизвораурадилиадаптацијудвепро
сторијекојеједосадакористилонастав
но особље и претворили у две радне
собекојећекористити јаслене групе.И
натајначинсморешилилистучекањаза
четрдесетородеце,којасубиланаспи
ску.Такодабезобзираштонекествари
нисмомоглидарешимонавишемнивоу,
мисмоихрешилиналокалномнивоу.То
језасадамождаутешнорешењезагра

ђанеопштинеБеочин,алиопетговорио
томеколика јенашадобравољадатај
проблембудерешен.

Шта мо же те из дво ји ти као при о ри те
те за на ред ну го ди ну и шта су нај ва
жни је став ке у бу џе ту?
Морамнагласитида јеовајвишенего

фантастичан буџет капиталан. Педесет
постосредстава,кадасеодузмусредства
зафункционисање локалне самоуправе,
бићеусмеренозакапиталнеинвестиције.
Сдругестране,пуносмоурадилииула
гали у социјалну заштиту. Када уђете у
Беочин видећете банере на којима је
истакнуто да имамо потпуно бесплатне
уџбенике за све основце од првог до

Мир ја на Ма ле ше вић Мил кић

M NOVINE :
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осмог разреда. И даље настављамо да
регресирамопревозученикаса50посто.
Вртић је бесплатан за сву децу. На тај
начинжелимо да компензујемо недоста
так простора у предшколској установи.
Приликом планирања буџета, консулто
вали смо представнике свих месних
заједницанатериторијеопштинеБеочин.
Ниједнумеснузаједницунисмоизостави
ли.Фокусиралисмосенаводоснабдева
њеипутнуинфраструктуру,јернамјето
заистабитно.Тосукруцијалнипроблеми,
посебноуделовимаопштинеукојимасе
повећао број становника. Општина Бео
чинседостапроменилаувреме корона
–кризе. Велики део викенд – насеља
вишенисусамовикенда–насеља,људи
суседоселилиитусадаживе.Асадруге
стране,дуговременасмобилиизапоста
вљени.Нисмоималиновца,такодасада
морамо ставити акценат на инфраструк
туру.Свеусвемусматрам,реалногледа
јући,да јеово једаноднајбољихбуџета
који је направљен ко зна колико година
уназад. Посветили смо пажњу свим гра
ђанима и њиховим потребама, свакој
меснојзаједници,заистасмосетрудили
иводилирачунаоопштеминтересу.Ово
неговоримдабихсехвалилаилихвали
лачлановемогтима,негозаистамислим
дасмонаправилифантастичанбуџет.

По ме ну ли сте на по чет ку ре кон
струк ци ју вр ти ћа. Ко ли ка је вред ност 
тог про јек та и да ли оп шти на са ма 
мо же да ре ши тај про блем?
Пројекат реконструкције вртића који

имамо је око 60  70 милиона динара,
алитребаиматиувидудатонијереви
диран пројекат и да је сада то сигурно
многоскупљезатоштосуценеграђевин
скогматеријалаиуслугауобласти гра
ђевинарства буквално „отишле у небо“.
Ми смо током године ималимного про
блемаисадругимнаслеђенимпројекти
мауправозбограстацена,збогревизије
како ценовне тако и техничке. Када је
речовртићу,општинабимогласамада
завршињеговуреконструкцију.Међутим,
морали бисмо онда да се одрекнемо
многих ствари. Морали бисмо да се
одрекнемоибесплатногвртићаипутева
идругихинвестиција.Међутим, ја гајим
надудаћемодобитисредства,јеримам
информациједасмоуврштенинасписак
идајетоодлучено.Дајемсебиправода
будем још мало стрпљива, да „излоби
рам“наутицајнимместимаикодутицај
нихљудидатајпројекатпрође.Затошто
мислимдадецуилиопштинезаистане
треба делити по бојама и партијским
припадностима. Тој деци заиста треба
простор.Садругестране,акоикренемо
у ту реконструкцију, она неће трајати
неколико дана или неколико недеља,
негонеколикомесеци.Ипитање јешта
ћемоондаморатидарадимосадецом,
гдедаихсместимо,такодајемислимда
битребалодасеградипотпуноновобје
кат на новој локацији, управо да би се
овакви проблеми превазишли. Но, још
увексмоуфазиразмишљањаштабисмо
могли да урадимо и које решење да
донесемо.Мада,нетребаувекпосезати
за тренутно лакшим решењима, него
видетиштајебољезабудућност.

Шта ће се у бу дућ но сти ра ди ти у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не? 

Це мен та ра „Ла фарж“ је сва ка ко нај ве
ћи еко ло шки иза зов у оп шти ни Бе о
чин. Шта ће се пред у зе ти да се сма њи 
ае ро – за га ђе ње?
Лафарж јесте дефинитивно највећи

еколошки изазов у беочинској општини.
Међутим,мисмоусталномконтактуса
руководством фабрике и изналазимо
решења како да проблем квалитета
ваздуха решимо на што бољи начин.
„Лафарж“ јеудецембрузауставиопого
не,такодајеупериодуремонтатребало
бидабудепостављенновифилтеркако
јеинајављено.Коштаоко6–7милиона
евра.Тајфилтерћебитиуфункцијиод
почетка следеће године иморамо онда
направити компарацију резултатамере
њаквалитетаваздухауодносунапери
одпрепостављањафилтера.Разматра
мо и размештање мерних станица на
нова места како би резултати мерења
билиштотачнијииадекватнији.Сдруге
стране, у разговору са људима из
„Лафаржа“,јасаминсистираладасене
уплаћују средства као облик донације
општиниБеочин,негодасеучининешто
штоћебитикориснозасвеграђане,ато
јенабавкакамионасмећара.Инесамо
то,јошћеоко120хиљадаевра„Лафарж“
уложити у санацију противпожарних
путеванаопштинскојдепонији.Такода,
ако то урадимо заједнички са „Лафар
жом“, имаћемо број пожара сведен на
минимум.Исамизнатеколикосунекон
тролисанасагоревањаопаснапоживот
нусредину,аопаснасуизабезбедност
грађана. На тај начин, обезбедићемо и
квалитетнији ваздух и већу безбедност
грађанаињиховеимовине.

Да ли пла ни ра те ула га ња у дру ге 
об ли ке за шти те жи вот не сре ди не?
Решавамопроблемпречистачаотпад

них вода, реконструишемо фабрику
воде, то су све ствари које ће подићи
квалитетживотауБеочину.Покрајинска
влада је одобрила Општини део сред
ства за проширење водоводнемреже у
Черевићу. Радимо све што је у нашој
моћиграђанимаобезбедимоштоквали
тетнији и што здравији живот. С друге
стране, сви они који долазе у Беочин,
препозналисудаовдемогудаводеква
литетнијииздравијиживот,негоуграду.
Миграцијетеврстесусасвимразумљи
ве.Фрушкагорајепосталаврлоинтере
сантна. Ако пратите тенденције Покра
јинскевладе,видећетеколикајењихова
жеља да Фрушкој гори дају неопходне
садржајеускладусаеколошкимпринци
пима.ТакодаћесепругаодБеочинадо
Петроварадинапретворитиипешачко–
бициклистичку стазу. То ће бити траса

дуга 16 километара.Помоммишљењу,
то је заистафантастичанпројекат.Бео
чинћеНовосађанимабитиприступачни
ји и обрнуто. Фрушку гору углавном и
посећујуљудикојиволешетњеибици
клизам, неку „стару егзотику“ ако бих
моглатакодајеназовем,акојуимвојво
ђанскаселаипружају.Битнојезаштити
Фрушкугору,алиморамобитисвеснида
некадморанештоидасежртвујезапро
грес. Такође, очекујем да ће, када се
заврши мост на Дунаву код Сремске
Каменице,Беочинбитивидљивијиида
ћенаивишимдржавнимнивоимабити
препознат значај државног пута другога
Аредакојиприлазикрознашуопштину.
Намајетајпутвеомазначајан.Грађани
сучестонезадовољниинтензитетомсао
браћаја,путједостаузак,оштећен,про
лази кроз насељена места, а ми као
локалнасамоуправанемамоингеренци
је,семнаједноммаломделу.

По ме ну ли сте По кра јин ску вла ду, 
ко ли ко сте за до вољ ни са рад њом са 
том ин сти ту ци јом и уоп ште ви шим 
ни во и ма вла сти?
Задовољна сам са сарадњом, никад

нисамнаишланинакаквуврстуотпора.
Прилазимтимљудимакрајњепрофеси
оналноизнамштажелим.Уважамодго
вореи„да“и„не“.Углавномаргументова
но.Никаднисамдобилаодговорданеко
нежелидаурадинештозатоштосмоми
уБеочинунекадругаполитичкаопција.
Сдругестране,неидемнаразговореса
тимљудимадабихпричалаополитич
кимопцијама,негодабихимизложила
проблеме и тражила начине да погнем
развоју општине Беочин. Политику ста
вљамосадругестране.Такосамдосада
радилаитакоразумемместопредседни
каОпштине.

Шта би сте по же ле ли на кра ју го ди не 
гра ђа ни ма оп шти не Бе о чин?
Грађанима општине Беочин првен

ственожелимздрављаисреће.Желим
им и пуно стрпљења. Понекад и сама
изгубим стрпљење, верујем да се то и
њима деси. Желим да поручим да све
грађане Беочина једнако уважавам. То
потпуноисторадимизаонекојисуме
политички подржали и за оне који то
нису.НачелоОпштинесамдошлазахва
љујућигласовимаљудикојиподржавају
СоцијлистичкупартијуСрбије,алијасам
председницаОпштинесвиграђанаБео
чина. Такође, надам се да ће следеће
године ова пошаст звана ковид да нас
мимоиђе,даћемосевратитинормалном
социјалномживоту.

Све тла на Ћо сић

„Ла фарж“ је у де цем бру за у ста вио по го не, та ко 
да је сада у пе ри о ду ре мон та. Тре ба ло би да 
бу де по ста вљен но ви фил тер, ка ко је и на ја
вље но, који ко шта око 6 – 7 ми ли о на евра. Тај 
фил тер ће би ти у функ ци ји од по чет ка сле де ће 
го ди не и мо ра мо затим на пра ви ти ком па ра ци ју 
ре зул та та ме ре ња ква ли те та ва зду ха у од но су 
на пе ри од пре по ста вља ња фил те ра
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ИНТЕР ВЈУ: ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА ВЛА ДИ МИР ГАК

2021. годи на у зна ку нових 
инве сти ци ја, рекон стру и са них 
путе ва и  новог врти ћа

Иакојеи2021.годинабилапунаиза
зова,председникОпштинеИнђијаВла
димир Гак не крије задовољство због
низа пројеката који су реализовани у
претходних 12 месеци. Подједнако се
водилорачунадасвиделовиопштине
буду пројектно обухваћени те су се и
ове године градили нови, реконструи
салипостојећипутеви,градилефабри
ке,водилорачунаопорастунаталите
та и спроводиле мере које за циљ
имајупобољшањедемографскеслике
утојсремскојопштини,кажеГак.
– Задовољан сам урађеним у 2021.

години.После више деценија чекања,
решенојепитањеборавкамалишанау
вртићимаитоотварањемновогвртића
ублизиниХрамаСветогцараКонстан

тинаицарицеЈелене.Укинутесулисте
чекања, а предшколски програм у
новом објекту похађа 260 малишана.
Отварање новог вртића није само
решавањепроблемаборавкадеце,већ
ирешавањепроблемапородица,роди
тељакојисадазнајудаједетезбрину
то и могу да несметано да обављају
својпосао.Објекатновогвртићаизгра
ђенјезагодинуданаифинансиранје
искључивосредствималокалногбуџе
та.Уизградњуновогвртићауложеноје
108 милиона динара и додатних 40
милионадинаразанамештај,играчке,
дидактичка средства, кухињу и друге
неопходне опреме. Поред новог врти
ћа, у току 2021. године дограђен је и
деонаобјекту„Невен“,гдесмообезбе

дили још 50 места за наше најмлађе
суграђане.Следећегодинепланирамо
изградњуобјектауНовимКарловцима,
што смо раније обећали мештанима
овогсела,истакаојеВладимирГак.

М НОВИ НЕ:Поред изград ње врти
ћа, који су то још про јек ти обе ле жи
ли 2021. годи ну?

ВЛА ДИ МИР ГАК:Реконструисанесу
деоницеНовиКарловци –НовиСлан
камен,НовиСланкамен–Сурдук,Нови
Сланкамен–Крчединиизграђенпотпу
ноновпуткојиповезујеНовеКарловце
иКрчедин.Укупнојереконструисано24
километрапутева.Сведеоницесуура
ђенепонајвишимстандардимаимного
већиградовимогуданампозавидена

Отво рен је вртић 
за 260 мали ша на 

и реше не су 
листе чека ња. У 
изград њу новог 

врти ћа уло же но је 
108 мили о на 

дина ра и додат
них 40 мили о на 
дина ра за наме

штај, играч ке, 
дидак тич ка сред

ства, кухи њу и 
дру ге нео п ход не 

опре ме. Поред 
новог врти ћа, у 

току 2021. годи не 
догра ђен је и део 

на објек ту 
„Невен“ за  још 50 

места

Вла ди мир Гак, пред сед ник општи не Инђи ја

M NOVINE :
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путној инфраструктури какву имамо
данасуцелојнашојопштини,апогото
во на територији Новог Сланкамена и
селаублизини.Радовинареконструк
цијисаобраћајницакошталисувишеод
милијардудинара,асредствасуобез
беђена из буџета Владе Републике
Србије.Идаљећеморадитинаизград
њипутнеинфраструктурејер,самоако
имате добре путеве општина може
даљедасеразвија.

Изград њу постро је ња јапан ског 
инве сти то ра „Тојо тајерс“ више пута 
сте иста кли као исто риј ски про је кат 
од вели ког зна ча ја, не само за 
општи ну Инђи ја, већ и целу Срби ју. 
Докле се сти гло са радо ви ма?
Иако је камен темељац положен у

децембру 2020. године, изградња
објектапочелајеумартуове,збогчега
овај  пројекат издвајамо као један од
тринајбитнијау2021.години.Оинве
стицији и њеном значају је сувишно
говорити, јер је познато да ће у првој
фазибитиизграђено200хиљадаква
дратаидајеречонајвећојинвестицији
уСрбијидосада.Очекујеседаћеса
пробнимрадомфабрика за производ
њу аутомобилских гума почети у мају
следећегодине,адосадајезапослено
120 радника који пролазе неопходну
обуку. Морам напоменути да ће код
јапанскогинвеститорапосаонаћиукуп
но 567 радника до половине следеће
године. Такође, већ неколико месеци
преговарамо са инвеститором који је
заинтересован за изградњу објекта у
нашојопштини,ареч јеоинвестицији
десетпутавећојод„Тојотајерса“.

Про те кла годи на је на изма ку и већ 
се зна који су то про јек ти пла ни ра ни 
за 2022. годи ну. Шта бисте издво ји ли 
као нај зна чај ни је?
Када говоримо о великим, инфра

структурнимпројектима,тунасзаиста,
очекујепунопосла.Издвојиобихнеко
ликостварикојесусуштинскиважнеза
нашу општину. Пре свега, изградња
тргауцентруИнђије,затимиизградња
новеградскепијаценакојусмочекали
непуне две године, искључиво због
недостатка финансија, и на крају,
коначно ћемо завршити нову спортску
халу, која се гради од 2008. године.
Средствазазавршетакхалеобезбеди
лисмоусарадњисаВладомВојводине
у висини од око 700милиона динара.
То је пројекат који је некодруги запо
чео,алитонезначиданетребадага
завршимо.Морамоставититачкунатај
пројекатизавршитињеговуизградњу.

На који начин ће се у 2022. годи ни 
ула га ти у инђиј ска села?
У сваком селу ће бити реализован

неки капитални или мањи пројекат.
Издвојиобихпочетак изградње спорт
ске хале у Бешки. Такав објекат је
потребан,јерјеБешкавеликоместоса
много талентоване деце. Такође смо
предвидели пројектовање, и можда,
почетакизградњеспортскесалеуокви
ру школе у Љукову. Неопходно је да
мештани у селима имају исте услове
као и грађани саме Инђије. Биће још
вишеод100мањихпројекатаинадам

се да ћемо наредне године успети да
доведемо бар једног инвеститора у
Бешку, где бисмо оформили мању
индустријску зону и решили питање
запослења одређеног броја мештана
Бешке,КрчединаиЧортановаца.

Да ли сте задо вољ ни сарад њом са 
вишим ниво и ма вла сти?
Мораморећи,пресвега,великохва

ла Влади Србије, Влади Војводине,
свим министарствима и покрајинским
секретаријатимасакојимасмосарађи
валиу2021.години.Каопримердобре
сарадњенавешћуреконструкцијупута
Банстол–Чортановци.ОпштинаИнђи
ја је урадила пројектну документацију
док јесредствазаизвођењерадовау
висиниод260милионадинараиздво
јила Управа за капитална улагања
АутономнепокрајинеВојводине. Сао
браћајница је проширена, а поредње
изграђенаибициклистичкастаза.Тако
ђе,тујевећипоменутипројекаткојисе
односи на завршетак спортске хале
којитакође,Покрајинанајвећимделом
финансира,алисутуибројниинфра
структурни пројекти. Сарадња је заи
стаодличнаалиморамистаћиидами,
усвакоммоментуимамоспремнепро
јектесакојимаможемодааплицирамо
и доста радимо на томе да средства
стигнуунашуопштину.

Више пута сте иста кли да је Ваш и 
циљ руко вод ства Општи не да се 
број ста нов ни ка пове ћа. Да ли ће и 
сле де ће годи не поро ди це моћи да 
рачу на ју на раз ли чи те врсте под сти
ца ја?
Многопородицаседоселилоизраз

личитихделованаше земљеуИнђију
збогпосла.Тојеоноштосможелелии
радићемоидаљенатомедасеповећа
број становника.Такође, пореднакна
де за прво и треће рођено дете, од
следеће године планирамо накнаду и
за друго рођено дете. То, до сада,
нистеималиниуједнојопштини.Тако
ђе, улажемо у спорт, образовне објек
те, награђујемо најбоље ученике и
спортисте,помажемомладимбрачним
паровимакојижеледаостанунаселу
итуоснујусвојепородице...Желимода
покажемодајеИнђијазаистанајбоље
местозапородицу.

У току 2021. годи не завр шен је, до 
сада, нај ве ћи тури стич ки инфра
струк тур ни про је кат „Келт ско село“. 
Више пута сте напо ме ну ли да ће и 
раз вој тури зма бити при ма ран у 
2022. годи ни.
Текћеморадитинаразвојутуризма.

Досадајепривредабилауфокусу,јер
развијена привреда омогућава да се
развијајуисвеосталеобласти,патако
итуризам.Следећегодинекрећемоса
изградњом шеталишта на Дунаву у
СтаромСланкамену гдећемоконачно
на прави начин покренути туризам у
том делу наше општине. Туристичка
организација на крају 2021. године
добила је признање, јер је сврстана
међу три најбоље у претходних 12
месеци, и то говори о томе да се и у
овомсегментудостатогапроменило.

М. Ђурић

Рекон стру и са не су 
део ни це Нови Кар лов
ци – Нови Слан ка мен, 

Нови Слан ка мен – 
Сур дук, Нови Слан ка

мен – Крче дин и изгра
ђен пот пу но нов пут 
који пове зу је Нове 

Кар лов це и Крче дин. 
Укуп но је рекон стру и

са но 24 кило ме тра 
путе ва. Све део ни це 
су ура ђе не по нај ви

шим стан дар ди ма

О инве сти ци ји „Тојо 
Тајерс“ и њеном зна
ча ју је суви шно гово

ри ти, јер је позна то да 
ће у првој фази бити 

изгра ђе но 200 хиља да 
ква дра та и да је реч о 
нај ве ћој инве сти ци ји у 
Срби ји до сада. Оче ку
је се да ће са проб ним 
радом фабри ка за про

из вод њу ауто мо бил
ских гума поче ти у 

мају сле де ће годи не, а 
до сада је запо сле но 
120 рад ни ка који про
ла зе нео п ход ну обу ку. 
Морам напо ме ну ти да 
ће код јапан ског инве

сти то ра посао наћи 
укуп но 567 рад ни ка до 

поло ви не сле де ће 
годи не
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ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ШИД ЗО РАН СЕ МЕ НО ВИЋ

Успешна година за нама

Крај календарске године је
прилика да се направи рези
ме онога што је урађено, да
сеспременовиплановиида
се са новим еланом крене у
остваривањесвегазацртаног.
Зоран Семеновић, председ
ник Општине Шид, о свему
овоме детаљно је испричао
заМновине.

М НО ВИ НЕ: Ка ко оце њу је
те 2021. го ди ну из угла ра да 
ло кал не са мо у пра ве?

ЗО РАН СЕ МЕ НО ВИЋ: Упр
кос епидемијској ситуацији,
која нам ни ове године није
ишла на руку, те периодима
којисунаситекакоподсећа
ли да је ковид и даље са
нама, 2021. годину бих оце
нио као изузетно успешну за
радопштинеШид.Захваљују
ћи подршци председника
Републике Србије Алексан
драВучића,ВладеРепублике
Србије, ресорних министар
става и Покрајинске владе,
алиивредномрадуипосве
ћеноститималокалнесамоу
праве, успели смо да реали
зујемо низ капиталних проје

ката,алиидазапочнемореа
лизацију нових, чији заврше
такочекујемоупериодупред
нама.Плановиза2022.годи
ну нису скромни, али верује
модаћемоуспетидаихреа
лизујемо на корист и задо
вољствосвихграђанаопшти
неШид.

Још јед на ко вид го ди на је 
за на ма, да ли су гра ђа ни 
оп шти не Шид то ком овог 
пе ри о да би ли од го вор ни и 

у ком бро ју су се ода зва ли 
иму ни за ци ји?
Грађани општине Шид су

показали како током 2020.
године, тако и током 2021.
године изузетну одговорност
када јеречопоштовањуепи
демијскихмера,којејепрепо
ручио републички Кризни
штаб и Штаба за ванредне
ситуације општине Шид за
сузбијање ковида – 19. Дана
20. јануара ове године на
територијиопштинеШидотпо

чела је масовна имунизација
грађана, када је при Дому
здравља у Шиду отворен
пункт за вакцинацију. Тада је
са радом отпочео и позивни
центар, који је свакодневно
биона услузи грађанима који
су имали потешкоће са иска
зивањем интересовања за
вакцинацију, превозом до
пунктазавакцинацијуидруго.
Грађанисуодпочеткамасов
неимунизацијенарасполага
њу имали четири вакцине, а

Зо ран Се ме но вић

M NOVINE :

За хва љу ју ћи по др
шци пред сед ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је 
Алек сан дра Ву чи

ћа, Вла де Ре пу бли
ке Ср би је, ре сор

них ми ни стар ста ва 
и По кра јин ске вла
де, али и вред ном 
ра ду и по све ће но
сти ти ма ло кал не 

са мо у пра ве, ус пе
ли смо да ре а ли зу

је мо низ ка пи тал
них про је ка та, али 

и да за поч не мо 
ре а ли за ци ју но вих, 

чи ји завр ше так 
оче ку је мо у пе ри о

ду пред на ма
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захваљујућиизузетнојоргани
зацијилекараДомаздрављау
Шиду,вакцинацијајепролази
ла без проблема и већих
застоја. Средином маја, ста
новницима села шидске
општинеобезбеђенајевакци
нација у њиховим здравстве
нимстаницамаштојеумного
ме допринело растерећењу
вакцинацијскогпунктауШиду.
Такође, крајем маја, општина
Шид придружила се групи
локалних самоуправа са пре
ко 50 посто вакцинисаних
пунолетнихграђана,асада је
тај постотак много већи.
Почетком октобра, отворен је
нови пункт за вакцинацију у
општини Шид, измештен из
зграде Дома здравља како
грађанинебиосталиускраће
ни за своје редовне здрав
ственеуслуге.

И по ред те шких усло ва, у 
про те клих 12 ме се ци су 
спро ве де ни број ни про јек ти 
ка ко у Ши ду, та ко и у дру гим 
ме сним за јед ни ца ма.
–Управотако.Kаоштосам

већрекао,епидемијскаситуа
ција ни ове године није била
ништаповољнија,алипрона
шлисмоначиндасесањом
изборимо и да не дозволимо
да нас она успори на путу
остваривањациљеваиидеја.
Занамајевеликибројреали
зованихпројекатаодкојихбих
издвојиозавршетакрадована
изградњипутаЈамена–Рачи
новци,каопредусловзаотва
рањеновогграничногпрелаза
са Републиком Хрватском,
рехабилитацијаулицауКуку
јевцима, потом изградња
амбуланте у Илинцима и
фискултурне сале у Вишњи
ћеву. Ове велике, капиталне
пројектепратеидругипројек
ти попут постављања солар
них колектора на један од
објеката Предшколској уста
нови „Јелица Станивуковић
Шиља“ уШиду,електрифика
цијавикенд–насељаЛипова
ча,сређивањепутадовикенд
–насељаЛиповача,уређива
њеатарскихпутеваумесним
заједницама.

Не из бе жно пи та ње је и 
ин ду стриј ска зо на. Кад оче
ку је те по че так ра да не ке од 
фа бри ка?
– Доласком „Термовула“ и

изградњом њихове фабрике,
индустријска зона је оживела.
Њиховпогониуправназграда

први су објекти подигнути у
зони. Почетком августа ове
године,потписанисуиовере
ниуговориопродајиграђевин
скогземљиштаујавнојсвојини
у катастарској општини Ада
шевци између једанест инве
ститора,којићеградитипроиз
водне погоне у индустријској
зониАдашевци,иРепубличке
дирекције за имовину Репу
блике Србије. Реч је о грин
филд инвестицијама и најве
ћеминвестициономулагањуу
историји шидске општине.
Мађарска компанија UBM
FEEDд.о.о.,лидерупроизвод
њисточнехраненаЗападном
Балкану, почетком године је у
Кабинету председника општи
не Шид потписала уговор са
Републичком дирекцијом за
имовину Републике Србије о
куповини земљишта у инду
стријској зони Адашевци. У
овојгодини,фирмаћеурадити
техничку документацију, при
прему терена, те креће са
инфраструктурним радовима.
Великибројдомаћихистраних
инвеститора су уложили свој
капитал у шидску општину и
сигурансамдаћемоповерење
којесмостеклииоправдати.

Ко је би сте про бле ме 
по себ но из дво ји ли, а са 
ко ји ма сте се су сре та ли ове 
го ди не?
– Добро је познато да је

општинаШидтешкопогођена
мигрантскомКризом,почевши
од2015.године.Триприхват
на центра и велики број иле
галних миграната на терито
рији наше општине, њихово
неконтролисано кретање, те
угрожавањебезбедности гра
ђана и њихове имовине, и
даље представљају један од
највећих проблема са којима
се суочавамо. Такође, наш
град, као и насељена места,
трпе велики терет интензив
ног транзитног саобраћаја
тешкихкамионазбогнепосто
јања обилазног пута око
Шида. Шид више деценија
чеканаизградњуобилазнице
којом би се растеретио сао
браћај у Шиду. Општина је
урадила пројекат и издати су
локацијски услови за пут.
Чекају се само финансијска
средства и подршка надле
жнихинституцијакакобислу
жба за имовинско – правне
пословемогладакренеупро
цесекспропријације.

Д. По пов

ДИ А НА МИ ЛО ВИЋ У ПО СЕ ТИ ОП ШТИ НИ ШИД 

По пу ла ци о на
по ли ти ка је при о ри тет
Председник Општине Шид

ЗоранСеменовићсасарадни
цима,ууторак,21.децембра,
састао се са подсекретарком
Покрајинскогсекретаријатаза
социјалну политику, демогра
фијуиравноправностполова
ДианомМиловић.
Нарадномсастанкусераз

говарало о мерама попула
ционе политике, социјалним
питањима,абило јеречиио
равноправностиполова.
– Када је реч о плановима

за Општину Шид, они су ве
лики, а на нама је данас да
кренемо да их реализујемо.
Прво да их представимо, јер
Секретаријатзасоцијалнупо
литику, демографију и равно
правностполовасвакегодине
свевишерасте.Имамонеко
ликопрограма,аакценатСе
кретаријата је на социјалним
питањима.Морамобринутии
оЦентримазасоцијалнирад,
герентолошкимцентрима.Ак
туеланјеидемографскипро
блем са којим смо суочени,
изјавилајенаконсастанкаДи
анаМиловић.

Према речима подсекре
тарке, у Војводини се сваке
годинеродиод2000до2500
деце. То није довољно да би
се побољшала демографска
слика. Закон о родној равно
правности доста обавезује у
погледу разврставања поло
ва,функција.Највљенјеино
виконкурсодследећегодине
за куповину сеоских кућа за
младе брачне парове где ће
власникбитижена.Тоћебити
пилотпројекаткакобисе“раз
била”балканскатрадицијагде
секажедајемушкарацглава
породице.
–Овомприликомжелимда

сезахвалимСекретаријатута
социјалну политику, демогра
фијуиравноправностполова,
као и подсекретарки Диани

Миловићкојанам јепредста
вила све програме. Трудићу
седазаједносасарадницима
испратимштовишепројеката
какобисмопомоглинајтежим
категоријама, пре свега, со
цијално угроженим становни
цимаопштинеШид.Општина
Шидјеједнаодреткихопшти
нагдесенаруководећимме
стиманалазеуглавномжене,
рекаојеСеменовић.
Диана Миловић и Зоран

Семеновић су говорили и о
променама, којесунасталеу
шидском скупштинском сази
ву,атојеформирањеодбор
ничкегрупе„Покретсоцијали
ста”.
– Велико ми задовољство

што од последње седнице
СкупштинеопштинеШид,по
стојимокаоодборничкагрупа.
Три одборника скупштинског
сазива су прешли у Покрет
социјалиста, јерсутувидели
борбу за левичарске идеје.
Покрет Социјалиста јако до
бро сарађује са Српском на
предномстранкоминадамсе
даћесетаконаставитиида

љеиуопштиниШид,изјавила
је Диана Миловић, секретар
покрајинског одбора Покрета
социјалиста.
Повереник Српске напред

нестранкеОпштинеШидЗо
ран Семеновић је изразио
задовољство, јер је Покрет
социјалиста поново покренуо
својОпштинскиодбор,после
периодасмањеногинтензите
тарада.
– Формирање одборничке

групе је важно. Српска на
предна странка у локалном
парламенту има 29 одборни
ка, Покрет социјалиста сад
иматриодборникатакодасе
апсолутноповерењекојеима
моповећалона31одборника
од 39 у шидској Скупштини,
рекаојеСеменовић. Д. П.

Зо ран Се ме но вић и са рад ни ци са Ди а ном Ми ло вић 

Ве ли ки број до ма ћих и стра них ин ве сти
то ра су уло жи ли свој ка пи тал у шид ску 
оп шти ну и си гу ран сам да ће мо по ве ре ње 
ко је смо сте кли и оправ да ти
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Усво јен бу џет за 2022. го ди ну
Седница Скупштине града Сремска

Митровица одржана је у четвртак 23.
децембра и том приликом одборници
су,измеђуосталог,одлучивалиобуџе
ту града за идућу годину. Већином
одборничких гласоваодлука је усвоје
на, а буџет износи 3.596.466.000,00
динара.
– Усвојили смо најважнији акт за

функционисање Градске управе у
нареднојгодини.Уцифрукојајенешто
мањаод3,6милијардидинара,урачу
нат је и евентуални кредит за текућу
ликвидност у висини од 100 милиона
динара уколико то буде неопходно за
први квартал године, када су приходи
буџетазначајномањиуодносунаоста
такгодине,алијеистотакоурачунати
у странурасхода, јерћесе тај кредит
отплатити током  исте календарске
године.У2021.годинисмосеосмели
ли и повећали буџет за око четири
одсто,рачунајућина тодаћемомоћи
дафункционишемодобро,безобзира
на то како смо функционисали у овој
години,посматрајућиепидемијукорона
–вирусаипоследице,рекао јеДушко
Шарошковић,начелникГрадскеуправе
забуџетилокалниекономскиразвој.
Добравест,кажунадлежнијестеито

даједугАпотеке,којијепостојаотоком
претходне три године, раздужен у
новембру 2021. године, захваљујући
субвенцијама оснивача, односно Гра
да.Ресорниначелникокарактерисаоје
усвојени буџет као развојни, те поме
нуо који капитални пројекти се могу
очекиватиунаредномпериоду.
– Гради се спортска дворана, одно

сно фискултурна сала код Основне
школе„ЈованПоповић“,аутокусупри
премепројектнедокументацијезасалу
уМачванскојМитровици.Планирамоу
наредној години реконструкцију позо
ришта „Добрица Милутиновић“, како
бисмо га довели у репрезентативно
стање,каквозаслужујетајобјекат.Реа
лизоваћемоинекемањепројектекоји

се односе на путну инфраструктуру, а
затим и канализациону мрежу.  У
нареднугодинуулазимоса100милио
надинара које ћемопренетииз 2021,
тако да нас то растерећује у првом
делу године.Сва средстваопредеље
набуџетомћесенаменскитрошитиза
пројекте који се настављају или запо
чињу,додаојеДушкоШарошковић.
На дневном реду било је укупно 29

тачака,одкојихјеионакојасеодноси
на оснивање такозваног „Агробизнис
инкубатора“.Претходно,усарадњиса
Покрајинскомвладомјеутврђенодаје
затериторијуСремскеМитровиценео
пходноосноватиуправнојформидру
штва са ограниченом одговорношћу
једантакаввидпомоћималимисред
њимпољопривреднимпроизвођачима,
уобластипрерађивачкеделатности.Та
одлука је наишла на одобравање
локалногпарламента,азадатак„Агро

бизнис инкубатора“ биће пружање
подршке произвођачима да са микро
нивоапређунавишинивопроизводње.
– „Агробизнис инкубатор“ ће својим

клијентима обезбедити услуге у виду
простора, едукације, књиговодствених
услуга, маркетинга и правне помоћи.
Речјеопрвомпословном„инкубатору“
пољопривредне производње у нашој
земљи, а олакшаћемо свима онима
којижеледаобављајупословеобраде
меса,млека,воћаиповрћа,каоижита
рица.Важнојенапоменутидаћецело
купне трошкове функционисања
финансирати Покрајинска влада.
„Агробизнис инкубатор“ биће смештен
у простору Пољопривредне стручне
службе, а још једна добра вест је да
постоји спремност Покрајинске владе
да финансира реконструкцију просто
ријаукојимаћеинкубаторфункциони
сати, рекао је наконодржане седнице
заменик градоначелнице Сремске
МитровицеПетарСамарџић.
На одржаној седници усвојени су и

плановиипрограмипословањапреду
зећачијијеоснивачГрад.

Алек сан дра Плав шић

Предодборницимасенашлаиодлу
каНадзорног одбора ЈКП „Водовод“ о
корекцији цена, која подразумева уве
ћање цене воде. Уместо досадашњих
64,95 динара по кубном метру, дома
ћинстваћеплаћатиценуод74,95дина
ра. У цену воде по кубномметру није
урачунатПДВ,док јенакнадазакори
шћењевода,зазаштитуводаиизвађе
ни материјал из водотока садржана у
цени.

По ску пље ње 
во де

Ду шко Ша ро шко вићПе тар Са мар џић

Детаљ са седнице
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Отво рен Ту ри стич ки
ин фо  цен тар

Званично је отворен нови Туристички
инфо–центаруСремскојМитровици27.
децембра. Свечаности су присуствовали
потпредседник Владе Србије Бранислав
Недимовић,званичнициГраданачелуса
градоначелницом Светланом Миловано
вић,каоидржавнисекретаруМинистар
ству трговине, туризма и телекомуника
цијаЖикицаНесторовић, који је отворио
инфо–центар.
–СремскаМитровицајеједнооднајва

жнијихкултурно–туристичкиходредишта
Србије.Изузетномиједрагоштојеотво
рен, јер ће презентовати туристичке по
тенцијалеграда.Натајначин,Митровица
ћебитипозиционирананамаписветских
туристичкихдестинација.Поредтогашто
јепривредниикултурницентарСрема,а
уједноиједаноднајстаријихградовауна
шојземљи,СремскаМитровицапоседује
изузетне историјске атракције, рекао је
ЖикицаНесторовић.
Уз имплементирање савремене диги

талнеопреме,овајобјекатимазациљда
постаненајпрепознатљивијиинфо–цен
тар у Србији. Поред података о важним
туристичким локалитетима, туристи ће
иматиприликуидапазаретрадиционал
непроизводеизСрема,каоштосукулен,
кобасице,домаћеракијеивинаимлечне
прерађевине.
– Туристички информативни центар је

заједнички пројекат Сремске Митровице
иМинистарстватрговине,туризмаителе
комуникација.Током2022. године,развој
туризмаћенамбитиприоритет,какосмо
ипланиралиупрограму„СремскаМитро
вица 2020 – 2025. година“. Успели смо
да градинфраструктурално и комунално

опремимо, смањимо стопу незапослено
сти и реконструишемо путеве, да бисмо
створили све предуслове за развој тури
зма.ВеликузахвалностдугујемоиВлади
Србије.Сирмиум,ЗасавицаиФрушкогор
јесутри главнедестинацијекојенудимо
туристимаитоћемопрезентоватинаса
временначин,поручилајеградоначелни
цаСветланаМиловановић.
Свестанважностиразвијањатуристич

кихпотенцијалаСремскеМитровице,ди
ректор Туристичке организације, током
свечаности, истакао је да је овај центар
биодугоочекиван.
Оноштонамјенедостајалодабисмо

наставили да развијамо туризам, био је
управо један овакав објекат. То ће бити

почетнатачкасвакогтуристе,којижелида
обиђенашград.Поредпотребнихинфор
мација за обилазак, заинтересовани ће
моћи да купе сувенире и производе који
сеправе уСремскојМитровици, истакао
јевршилацдужностидиректораТуристич
кеорганизације,ДушанДрча.
У склопу овог пројекта реконструисан

је и јавни тоалет, односно пројекат који
су Митровчани изгласали кроз партици
пативнобуџетирање.Упериодуод2015.
до2021. године,Министарство трговине,
туризмаителекомуникацијајезаСремску
Митровицуопределило42милионадина
ра, од тога 8,4милиона динара за инфо
–центар. А. Плав шић

фо то: Б. Ту ца ко вић

Васиљ Шево, жикица Несторовић, Светлана Миловановић и Душан Дрча
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ЈКП „ВО ДО ВОД“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

На ста вља се тренд
по бољ ша ња ква ли те та услу га
Годинунаизмакуусремскомитровач

ком„Водоводу“обележилесуредовне,
планске активности, као и решавање
свакодневнихпроблемакојисејављају
удистрибуцијиводе.Токомцеле годи
не,радилосенаунапређењупослова
њаипобољшањаквалитетаводоснаб
девања. Најважнији задаци су били
заменадотрајалеиоштећеневодовод
немрежеиизградњанове.
ПремаречимаБориславаБабића,в.

д.директораЈКП„Водовод“,уРавњује
приведена крају изградња водоводне
мреже,удужиниод6километара.
– Цевоводи су полагани и у другим

местима,какобиводаиз јавногсисте
ма водоснабдевања стигла до свих
корисника, који је нису имали. То је
наизгледмало,аликадасесаберупро
дужецимреженавишелокација,узби
ру добијамо од два до три километра
нових цевовода у 2021. години. Тај
тренд наставићемо и следеће године
какобиионаместакојанисуу јавном
системуводоснабдевања,тоипостала.
Битноједаихповежемо,дасвимешта
ни добију хигијенски исправну воду за
пиће.Утомсмислу,очекујемозаврше
так пројеката, потом и грађевинске
дозволе и тада можемо започети про
дужетак водоводне мреже, најављује
господинБабић.
Овоглета,уодносунанеколикопрет

ходнихсезона,забележенајеповећана
потрошњаводе.Премашенјеуобичаје
нипросекитоузнатномобиму.„Водо
вод“јерадиопунимкапацитетоминије
билозастојауснабдевањуводом,нити
неких већих проблема. Потрошња
расте и у зимском периоду, што је
последица развоја града и све већих
потребазаводом.Градсешири,реги

струјусеновикорисници,такодаћесе
и у наредном периоду наставити са
израдомновихприкључака.
Какојеуизјавизамедијерекаов.д.

директораБориславБабић,сакорисни
цима постоје коректни односи, без
већихпроблема.
–Потрошачисвојепроблемемогуда

пријаве путем корисничког сервиса на
број 626  200, рекламације на рачун
могудоставитиуДирекцијипредузећа,
набројтелефона:611976илипутем
мејл адресе vodovodsm_pr@mts.rs.
Системјевелик,проблемиседешавају
имисетрудимодаихштобржеиефи
каснијерешимо,закључиојеБабић.

Борислав Бабић
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ДА НИ ЦА НЕ ДИЋ, ДИ РЕК ТОР КА ЈП „СРЕМ – ГАС“

По ве ћан број ко ри сни ка,
за са да без по ску пље ња га са
Да је година била радна за предузеће

„Срем  гас“, показујебројновихприкљу
чака на гасоводну мрежу. Руководство
каже да је током 2021. године достигнут
максимум у односу на раније године, с
обзиромнатода јеодпочеткагодинедо
првог децембра поднето 460 захтева за
прикључењенамрежу,међукојимаје450
физичких лица, а десет правних лица.
Потписано је 420 уговора. Природни гас
активно користи више од шест хиљада
потрошача, показују подаци предузећа, а
самотокомовегодинепродатојевишеод
тридесетмилионакубнихметара.
–Дистрибутивноподручје„Сремгаса“

обухвата град Сремску Митровицу,
Мачванску Митровицу, Лаћарак, Салаш
Ноћајски,Ноћај,ЈаракиШашинце.Утим
местимајеизграђенанашадистрибутивна
мрежа,алинекомплетно,тезбогтогасе
свакегодинејављајуновипотрошачи.Ове
годинејебројподнетихзахтеваипотписа
них уговора са корисницима био знатно
већинегораније.Кадастањепосматрамо
и упоређујемо са претходном годином,
кадасмоимали350новихпотрошача,раз
ликауподнетимзахтевимајечакстотину.
Мождазвучи каомалиброј,али јепосао
изузетно обиман. Процедура приликом
прикључења на мрежу је сложена, а то
подразумева да најпре радимо обраду,
доносимо решење, одобравамо прикљу
чак, тада се закључује уговор, а затим
наступајуграђевинскиимашинскирадови
на терену. Зато подсећамо грађане који
желеипланирајудабудунашикорисници
следећесезоне,данавремеподнесузах
тев, чак и сада током ове зиме, јануара
2022.године,реклајев.д.директорапред
узећа„Сремгас“ДаницаНедић.
Изграђеностмрежепрелази90одсто,а

овегодине јеприкљученаМатошеваули
ца у Сремској Митровици, која је била
великаинвестицијазапредузеће.
Међутим, прикључењем на мрежу не

завршава се комуникација и сарадња

„Сремгаса“ са корисницима којима испо
ручујуприроднигас.Континуираносеоба
вљају се годишњи прегледи унутрашњих
гаснихинсталација,арадисеконтролаи
уређењесвиходушнихлулаистационажа
нагаснојмрежи.Прекохиљадумерачаје
замењено.
–Гасјебезмирисаиморамоконстантно

даводиморачуна.Нисмоималихаварија,
алиредовноодржавањеуправоиспреча
ватаквеситуације.Свакихпетгодинасмо
у обавези да мењамо мераче и да их
баждаримо, због прецизности мерења

потрошње,атојеприликадауочимоуко
лико јебилонекихнеправилностиимал
верзација од стране потрошача и то није
редак случај. Нажалост то чак нису ни
социјално угрожене категорије становни
штва.Људиморајудасхватеданедозво
љениминестручнимрадњамаугрожавају
не само своју безбедност, већ и својих
комшија, па и читавих насеља, истиче
ДаницаНедић.
Највећуколичинугасатрошеиндустриј

ски комплекси, којих на дистрибутивном
подручју„Сремгаса“имадванаест.
–Ценаприродног гаса задомаћинства

остала је иста, а највероватније, како је
најављеносавишихнивоавласти,такоће
и остати током ове грејне сезоне, каже
ДаницаНедић. А. Плав шић

Јавно предузеће „Срем  гас“ нуди
могућност плаћања дела рачуна за
потрошњуприродноггасаупериодуод
1. децембра 2021. до 28. фебруара
2022. године. Први део рачуна од 70
одстоплаћасепоиспостављањурачу
надо17. умесецу,адругидеоод30
одсто,зашестмесециодрокадоспећа
првог дела рачуна, без обрачунавања
камате.

Од ло же но
пла ћа ње га са

Да ни ца Не дић
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ПРО ЈЕ КАТ НА ВОД њА ВА њА ВОЋ њА КА И ВИ НО ГРА ДА НА ФРУ ШКО ГОР ЈУ

Сле де ће го ди не
из град ња це во во да

УГрадској кући уСремскојМитро
виципотписан је уговор „Програм за
отпорност на климатске промене и
наводњавање у Србији – фаза II”.
Уговорсупотписалиминистарпољо
привредеводопривредеишумарства
БраниславНедимовић,директорЈВП
„Воде Војводине” Срђан Кружевић,
представник Европске банке Миљан
Ждрале, градоначелница Сремске
МитровицеСветланаМиловановићи
председницаОпштинеРумаАлексан
драЋирић.
Друга фаза пројекта обухвата из

градњупримарнеинфраструктуреза
наводњавање у близини акумулаци
оних језераПавловцииБорковацна
Фрушкој гори, чиме ће се омогућити
преузимање jeдног метра кубног во
деусекундиизканалаЈарчинауко
јићедасеиздвоји12 кубикаводеу
секунди изСаве. Транспорт воде до
вештачкихјезераобезбедићесепре
коцрпнестаницеипотисногцевово
да,анаведенајезерапослужићекао
акумулацијеиомогућићеснабдевање
водомвоћњакаивинограда.
–ЈезераПавловцииБорковац,ка

да су стварана била су довољна за
наводњавање површина под воћем
којесутадапостојале.Међутим,раз
војпољопривредеиРепубликеСрби
је допринео је томе да свакога дана

имамосвевишехектараиподвино
градимаиподвоћем,ауправојужна
падинаФрушке гореидеално јепод
ручјезатаквупроизводњу.Безводеу
21.векутовишенеможедасереали
зује,рекао јеБраниславНедимовић,
министар пољопривреде и водопри
вреде.
Министар Недимовић се захвалио

учесницима на пројекту и додао да
очекуједаћесетокомнареднегодине
започети посао изградње цевовода,
тедаћедопољопривреднесезонеу
2023.години,свебитиуфункцији.
–Наједномхектаруземљегдесмо

досадаималидо1.000еврапрофи
та,наконспровођењаовогпројектау
дело,томожебитипрофитидо10пу
тавећи,рекаојеминистарБранислав
Недимовић.
Програм за отпорност на климат

скепроменеинаводњавањеуСрбији
спроводиЈавноводопривреднопред
узеће „Воде Војводине“ Нови Сад, у
сарадњи са Министарством пољо
привреде, шумарства и водопривре
де, као и Општином Рума и Градом
СремскаМитровица.
–Овај пројекат је доказ колико се

у нашој земљиводирачунао пољо
привреди. Ми се са једног пројекта
ослањамо на други, како је рекао и
министарНедимовић.Државајеобез

бедила средства за финансирање
пројеката,којисеодносенаЈарчинуи
језераБорковациПавловачко,атиме
ћемодобитимогућностдасеукупно
13,5хиљадахектарановогземљишта
наводњава,поручио јеСрђанКруже
вић,директорпредузећа„ВодеВојво
дине“.
Општина Рума се радо одазвала

овомпројекту, истакла је председни
цатеопштинеАлександраЋирић.
–Румаиманајвећекористиодпро

јекта,јерсеобајезераналазеурум
ској општини. Сама чињеница да је
на територији наше општине преко
70постоповршинеобрадиво,адасе
7000 домаћинстава бави пољопри
вредом, говориотомеколиконам је
пројекатзначајан,нагласилајеАлек
сандраЋирић.
–ГрадСремскаМитровицаћепру

жити пуну подршку овом пројекту, а
надамседаћемоиубудућесарађи
вати на овакав начин, са циљем да
помогнемо не само пољопривредни
цима на овимпросторима, већ у чи
тавомСрему,поручилајеградоначел
ницаСветланаМиловановић.
Вредностчитавогпројектаје30ми

лионаевра,ауовајдео,којисеодно
синаСрем,бићеуложенонепуних15
милионаевра.

Алек сан дра Плав шић

 На јед ном хек та ру зе мље где смо до са да има ли до 1.000 евра про фи
та, на кон спро во ђе ња овог про јек та у де ло, то мо же би ти про фит и до 
10 пу та ве ћи, ре као је ми ни стар Бра ни слав Не ди мо вић

Потписивање уговора у Градској кући
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ПО КРЕТ ГО РА НА СР БИ ЈЕ

До де ла на гра да
„Пан чи ће ва омо ри ка“

У Специјалном резервату природе
Засавица 24. децембра уприличена је
свечана додела признања „Панчићева
оморика“, највећег признања Покрета
горана Србије. Признање се додељује
појединцимаиорганизацијамазаизузе
тандоприносафирмацијииунапређива
њугоранскихактивности.Томприликом
јеуручено20признања,амеђудобитни
цимасуирезерватприродеуЗасавици,
као иминистар пољопривреде,шумар
стваи водопривреде,БраниславНеди
мовић и бројни активисти и чланови
акцијакојеспроводиПокретгорана.
–Наградамипредстављавеликучаст,

али и велику обавезу.Од када знам са
себе припадник сам Покрета горана.
Веомасампосвећенмисијитеорганиза
ције,асвеовегодинељубавпремапри
родимененапушта.Имаммногоенерги

јеидаље,асадаосећамјошвећуобаве
зударезултатекојисуизанас,оправда
моиубудућности,рекао јеГоранГнус,
добитник„Панчићевеоморике“.
Двезлатнеплакете,односнодругопо

важности признање Покрета горана,
урученесуактивистимазаздравуживот
нусрединуСлободануСимићуиСлађа
нуПапићу.ТриповељеприпалесуГор
даниЋирићТодић,МихајлуСтанковићу,
каоиМилошуПетровићу.
–Великибројмладихљуди,профе

сора,наставникаидругихактивистау
претходних60годинајеучествовалоу
акцијамасађења,амногинашипокре
ти имали су и расаднике у којима су
производили садни материјал, који се
бесплатно додељује свима који су
заинтересовани за озелењавање и
пошумљавање, рекао је Слободан

Симић,управникСРП„Засавица“.
Секретар Покрета горана Србије

Мирослав Михајловић је честитао
добитнициманаграда,пожелевшиимда
каоидосада,наставесаистимангажо
вањем.
–Заових60годинаделовањаирада

Покрета горана Србије пошумили смо
заједноиозеленили408хиљадахекта
ра површина. Три одрасла стабла у
периоду од стотину година произведу
кисеоника, довољно за живот једног
човека чији је животни век 60 година,
каже Мирослав Михајловић, секретар
ПокретагоранаСрбије.
Покретгорана јенајстаријаеколошка

организацијауСрбији,сматрасепрете
чомсвихдругихорганизација.

Алек сан дра Плав шић
ФО ТО: Бра ни слав Ту ца ко вић

Го ран ГнусСло бо дан Си мићБранислав Недимовић Ми ро слав Ми хај ло вић

До бит ни ци при зна ња
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СУ ВЕ НИ РИ, СЛАТ КИ ШИ И ТО ПЛА ГАР ДЕ РО БА

Отво ре на „Но во го ди шња ули ца“ 
у Срем ској Ми тро ви ци
Традиционална манифе

стација „Новогодишња ули
ца“ отворена је 22. децем
бранаТргуЋиреМилекића
уСремскојМитровици.Дуж
шеталишта постављене су
кућицесаразличитимпред
метима са новогодишњим
мотивима, каоштосуруко
творине, сувенири, слатки
ши, топли напици и топла
гардероба. Све то су при
премиликреативниМитров
чаникакобиулепшалисво
јимумећемовуманифеста
цију, али и остварили при
хододпродајепроизвода.
– Путовао сам много и

виђаопоЕвропинекеслич
не манифестације. Одувек
су ми биле занимљиве и
видео сам себе у томе,
односно, желео сам да
будем део таквог догађаја.
Када сам сазнао да ће
„Новогодишња улица“ бити
организована у нашем гра
ду, истог тренутка сам се
пријавио. Циљ ми је да се
дружим са нашим суграђа
нимаипонудимимразличи
те топле напитке које при
премам,кажеједанодизла
гачаБојанСтилин.
У кућици бројшест, своје

нове,алиистаремуштери
је,чекајудамекојесебаве
декупаж техником украша
вања предмета, сликањем
на свили и прављењем
новогодишњих украса. Реч
јеотрипријатељицекојесе
заједничкимснагамаиуме

ћимапредстављајуМитров
чанима, надајући се да ће
њиховипроизводинаћипут
досрцаидомовакупаца.
– Ове године излажем

производепрвипут.Пензио
нерка сам, па самим тим
садаимамвишевременада
се посветим хобију. Моја
техника украшавања зове
се декупаж, а долазим из
удружења „Рукотворине“.
Важнонамједанасупозна
јусуграђани,алии грађани

некихдругихоколнихместа,
кажеДаницаКовачевић.
Манифестацију организу

је Туристичка организација
уз подршку Града Сремска
Митровица, а одлучили су
да ове сезоне траје све до
9.јануара.Поредоногашто
имсенудинаштандовима,
последњегданаовегодине,
грађани ће уживати и уз
модерну електронску музи
ку.
– По узору на европске

градове, настала је и ова
нашаулица.Желелисмода
нам прослава новогоди
шњих празника не траје
само 31. децембра, већ да
то расположење продужи
мо. У новогодишњој ноћи
посетиоцећезабављатиди
–џеј, рекао је Душан Дрча,
директор Туристичке орга
низације.
Надлежнисудодалидасу

задовољни реакцијама
Митровчананаовуманифе
стацију,тедавећсадараз
мишљајуонареднојгодини,
како би подигли догађај на
вишиниво.

А.Плав шић
Да ни ца Ко ва че вић и Ва лен ти на Ве кић Сла ву је вић

Ду шан Др ча

Бо јан Сти лин
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ГРАД СКА КУ ЋА

По др шка
со ци јал ном
пред у зет ни штву
У оквиру пројекта „COOP FWD –

MovingForwardtoSupportSocialEco
nomythrough inter regionalCoopera
tionandDevelopingEducation“,којисе
финансира из програма COSMЕ
ЕвропскеУније,градСремскаМитро
вицајебиодомаћинхибридногдога
ђаја на тему социјалне економије и
социјалног предузетништва. На кон
ференцијису,поредлокалнхучесни
ка,учествовалиипартнеринапројек
ту изХрватске,Мађарске,Италије и
Чешке.

Надогађајусуприсуствовалипред
ставници примера добре праксе
социјалног предузетништва и иници
јативауоквирусоцијалнеекономије:
организација „Чепом до осмеха“,
предузеће „Тexeco“ из Сремске
Митровице,КПЗСремскаМитровица,
„Ждралице“ Дарувар из Хрватске,
ресторан „Шест тачкица“ из Мађар
ске,иницијативеграђана„CircoloKes
sel”изИталијеи„SpolekVespolek“из
Чешке.Заједничкосвимовиминици
јативамајестедасунасталеизпотре
белокалнезаједницедаодговорина
потребе најрањивих грађана: Рома,
особа са инвалидитетом, старијих
особа,женажртванасиљаисл.ида
имају изузетно велики потенцијал
ширења на друге локалне заједнице
унутар својих држава па и шире. У
томконтексту,партнерићенаставити
сарадњунаразвијањудаљихпројект
них идеја, у складу са потребама и
доступним позивима за финансира
ње.
Предавачииводитељирадионица,

представници организација Кластер
социјалног предузетништва Војводи
не и Регионалне развојне агенције
„Срем“ су своје искуство и знање
понудилизаиспитивањепотенцијала
преносивости примера добре праксе
надругелокалнезаједнице,каоиза
увођење нових и креативних начина
зарадусоцијалномпредузетништву:
социјалне иновације и “design thin
king”.
Наконовогдогађаја,предвиђенаје

финалнаконференцијауБјеловаруу
Хрватској.

„СРЕМ СКА КОР ПА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИХ ПРО ИЗ ВО ДА“

По др шка ма лим 
про из во ђа чи ма

Одржана је завршна конференција
„Унапређење одрживости малих про
извођачаСреманарегионалномтржи
шту“ кроз пројекат „Сремска корпа
традиционалних производа“, у четвр
так23.децембранаСалашуИсаило
ви. Током конференције представље
нисурезултатиактивностинапројек
ту,каоиплановизанареднугодину.
–Упретходномпериодурадилисмо

на преуређивању сајта, позвали смо
новекорисникедасепридружеираду
јенасечињеницадасеидаљејавља
јумладипољопривредници,какобисе
и њихови производи нашли у овом
програму, рекао је Марко Цвијановић
изРуралногцентра„Сова“.
ДиректоркаАгенцијезаруралнираз

вој Душица Павловић је рекла да је

пројекат„Сремскакорпатрадиционал
них производа“ осмишљен са циљем
повезивањасвихлокалнихпроизвођа
ча, са идејом формирања градског
сувенира.
– „Сремска корпа традиционалних

производа“бићедеоновогтуристичког
инфо–центра,атојевеомазначајно
малимпроизвођачима,јерсвионикоји
посете наш град имаће прилику да
изаберу и пазаре нешто из те корпе,
реклајеДушицаПавловић.
Укорписемогунаћипроизводикоји

су карактеристични за Срем: кобаси
це,кулен,млечнипроизводи,различи
теврстесира,виноиракија.Пројекат
финансира Министарство пољопри
вреде,шумарстваиводопривреде.
 А.П.

Мар ко Цви ја но вићДу ши ца Па вло вић

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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Нове легитимације
ПредседницаОпштинеРума

Александра Ћирић је 24.
децембра,уГрадскојкућиуру
чилапрвихдесетлегитимација
корисницима борачко – инва
лидске заштите.Тиме је запо
чета предаја легитимација
корисницима борачко – соци
јалнезаштите,којихнатерито
ријиопштинеРумаима387.
Симболично, првих десет

легитимација председница
Александра Ћирић је уручила
учесницима оружаних акција
од 1991. године, закључно са
бомбардовањем 1999. године,
ратним војним инвалидима и
члановима породица палих
бораца.
Она је указалада јерумска

општина испоштовала препо
руке Министарства за рад,
запошљавање, борачка и
социјалнапитања.Засвељуде
којиимајустатусратнихвојних
инвалида, као и за породице
свих настрадалихљуди током
ратова деведесетих, устано
вљено је да добију легитима
цију којом се потврђује њихов
статус.
– Као одговорна локална

самоуправаодмахсмопочели
реализацију тог програма, а
том легитимацијом они ће
заправодобијатизваничноста

тускојизаслужују,којиимпри
пада. Власници легитимације
ћемоћидаостварујуодређене
бенефите који им припадају и
које је држава дужна да им
омогући, а ми као локална
самоуправа ћемо само наста
вити то да спроводимо. На
територији наше општине има
387 ратних војних инвалида.
Ово је почетак поделелегити
мација, апланирано је, према
препорукама ресорног Мини
старства, да се до априла
поделепреосталелегитимаци
је које ће корисници моћи да

преузму уОдељењу друштве
них делатности – указала је
Александра Ћирић и додала
даћењомемоћидапрескоче
низ папиролошких админи
стративнихпроцедурауоства
ривањусвојихправа.
Милија Вересија, председ

ник Удружења ратних војних
инвалида Општине Рума,
рекаоједајепрвикоракбило
доношење Закона о правима
бораца, војних инвалида,
цивилнихинвалидаратаичла
новањиховихпородицакојије
ступио на снагу почетком ове

године.Другикоракједасваки
члан удружења или било ког
другог, који је остварио право
каокорисникборачкезаштите,
има право на легитимацију са
којомбидоказаодајеучество
вао или да је неког изгубио у
ратовимадеведесетих.
Од укупно 387 корисника

борачко–инвалидскезаштите,
у румској општини 69 их има
статус борца, личну инвалид
нинуима151лице,њихдесе
торо су цивилни инвалиди
рата, а породичну инвалидни
нукористи157лица. С. Џ.

До бит ни ци пр вих ле ги ти ма ци ја

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ново го ди шња изло жба руко тво ри на
Упонедељак,27.децембра

одржана је новогодишња
изложбарукотворинаукојојје
учествовало четири удруже
њасоцијалнезаштитеиШко
лазаосновноисредњеобра
зовање „РадивојПоповић“из
Сремске Митровце. Изложба
је одржана у Градској кући и
била је продајног карактера.
Учесницисуистаклидаимје
важно да буду препознати у
локалнојзаједници.
– Наше удружење сваке

године учествује у овој изло
жби. Захваљујемо се надле
жнимашто су нас позвали и
организовалиманифестацију,
јерсусепотрудилидазаједно
са нама прикажу комплетној
јавностида сулица саинва
лидитетима део нашег дру
штва, рекла је Виолета
Србљанин,заменикпредсед
ника Удружења бубрежних
инвалида.
Удружење запомоћособа

ма са Дауновим синдромом
једнојеоднајмлађихудруже
ња на територији града, али

веомавредно.Имајуактивна
двадесетичетиричланакоја
су направила новогодишње
честитке, корпице, украсе и
различитепосуде,заовупри
лику.
–Међунашимчлановимаје

и четворо лица са Дауновим
синдромом, којинисус тери

торије нашег града, али су
равноправни са осталима.
Веома смо поносни на њих,
јеручествујуусвимакцијама,
рекаојеРадованКекић,пред
седник удружења за помоћ
особамасаДауновимсиндро
мом.
Корисницидневногборавка

ШОСО „Радивој Поповић“
традиционално се предста
вљају суграђанима својим
зачинским биљем и тканина
ма.
– Спремили смо новогоди

шњуизложбузасвекојинам
дођу,амиимжелимосвенај
бољеуНовојгодини,рекаоје
Сава Дејановић, корисник
дневногборавка.
Због епидемије корона –

вируса,прошлегодинејеизо
стала оваизложба, те је ове
године уложен велики труд
какобисеиспоштовалемере
заштите.
– Локална самоуправа је

веомапоноснанасвојекори
сникеуслугаизобластисоци
јалне заштите и увек ћемо
подржатисвакуњиховуакци
ју.Једаноднашихциљеваје
да их удружујемо, јер су на
такав начин јачи, рекао је
ДраженРиђошићв.д.начел
никаГрадскеуправезасоци
јалну заштиту и заштиту
животнесредине.

А. П.
Детаљ са изло жбе



3329. DECEMBAR 2021.  M NOVINE

жАР КО ВАЦ

За тво ре на ди вља де по ни ја
У складу са опредељењем

које је истакнуто приликом
усвајања општинског буџета
занареднугодину,атојебри
гаоздравојживотнојсредини,
у Жарковцу је 21. децембра
затворена дивља депонија.
Томприликом јепостављени
видео–надзоркакобисемо
глоутврдитикокршизабрану
бацањаотпада на овоместо,
анешторанијејепостављена
иограда, те засађено20ста
балајавора.
Једну садницу, заједно са

радницима „Комуналца“, за
садила јеАлександраЋирић,
председницаОпштине.Онаје
указаладајеова,каоидруге
дивљедепоније,насталанео
дговорним понашањем поје
динаца.
– Депонију смо затворили

и сада смо поставили каме
рекојећеснимати24часа,а
снимцићебитипрослеђивани
Комуналнојинспекцијииполи
цији. Они ће те снимке моћи
дакористе,пишуказнекакоби
сенапрекршиоцеутицалода
вишенекршезабранубацања
смећа–реклајепредседница
Ћирић.
Такође, ко су прекршиоци

биће јавнообјављивано, како
бисеинаовајначинутицало
на свест појединаца који не
савесно одлажу смеће и тако
стварају дивље депоније. У
наредномпериодућебитина
истиначинзатворенеидепо

нијеуПутинцимаиКленку.
–Потомћемо,узпомоћми

нистаркеИренеВујовићиМи
нистарства заштите животне
средине, затворити и градску
депонијукојајеједанвишеде
ценијски проблем. У нову го
динуулазимосалепимвести
маипројектимаизадовољна
сам што радимо на очувању
животне средине и заштите
живота нашег становништва
–реклајеАлександраЋирић.

Директор ЈП „Комуналац“
Драган Панић каже да ће се
постепено затварати све ди
вље депоније, ограђивати и
садитидрвеће,тепостављати
видео–надзоркакобисетај
просторкаснијемогаоконтро
лисати.
– Апелујем на све који ми

следаидаљенаставесане
прописнимодлагањемотпада
наовојдепонијидатонечине,
већдасвојотпадодлажуназа

топредвиђеноместо.Мићемо
од1. јануара почети са одно
шењем смећа на Регионалну
депонијуСрем–Мачваиуто
кугодинепланирамодапотпу
нозатвориморумскудепонију
–рекаојеДраганПанић.
Планједасепосадесадни

цеиозеленесвипросторина
којимасупостојаледивљеде
понијеидасенатајначинути
ченасвестонихкојисудоса
датакведепонијеистварали.

Алек сан дра Ћи рић и Дра ган Па нић

ГРАД СКИ ТРГ У РУ МИ

Бо жић на ули ца
„Божићнаулица“јетрадици

оналнаманифестацијарумске
Туристичке организације, која
сеове годинеодржава по11.
пут, а отворена је 24. децем
браитраједо7.јануара.Она
такоповезујекатоличкиипра
вославниБожић,атокомтра
јања, планирана су и бројна
дешавања,углавномпосвеће
нарумскиммалишанима.
Наштандовима,овегодине

креиранимкаостаресремачке
куће,грађанимогукупитипро
изводерумскихпредузетника.
–Уовимлепимкућицамасу

изложене рукотворине наших
вредних занатлија и предузе
ника, али смо планирали и
вишепредставазадецу.Прва
јебила25.децембра,аследе
још две, 30. децембра и 5.
јануара, као и мини концерти
одкојихћесеједанодржатиу

Градскојбиблиотеци,адругиу
Културномцентру.Свакегоди
несе трудимодадодамо још
нешто, и тако украсимоГрад
скитргускладусавременоми

могућностима које имамо.
Увексетрудимодабудешаре
ноивеселоидабудепразнич
норасположење–кажеТатја
на Дошен, директорка Тури

стичкеорганизиацијеопштине
Рума.
Покровитељманифестације

јеОпштинаРума.
С. Џ.

Та тја на До шен
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ИРИГ: ЈА ЧА њЕ ТУ РИ СТИЧ КЕ ПО НУ ДЕ

Сред ства за по љо при вред на 
га здин ства

Упрвојполовинидецембра,покрајински
секретар запољопривреду,  водопривре
дуишумарствоЧедомирБожићуручиоје
представницима12 градоваиопштина у
АПВојводиниуговоревредне16милиона
динара за унапређење и развој руралне
инфраструктуреуциљујачањатуристич
ких капацитета пољопривредних газдин
става.Инареднегодинезаовенаменеће
бити опредељено 28 милиона динара, у
циљу давања подршке пољопривредним
газдинствимадапроширесвојуделатност
наобласттуризма.
На конкурсу Секретаријата, новац је

додељен за израду или ажурирање про

јектно–техничкедокументацијеважнеза
унапређење туристичке понуде локалне
самоуправе и продају пољопривредних
производа.Подржанајеиизрадапројекта
туристичкесигнализацијеисигнализације
пољопривредних газдинстава која се ба
вепродајомпроизводасакућногпрага,а
оштинесудобилесредствазапоставља
њеновеилиобновљенесигнализације.
Међудобитницимаовихсредставајеи

иришкаопштинакојајенаовомконкурсу
добиламилиондинара.
–Добилисмосредствазаизрадутури

стичке сигнализације, односно обележа
вање пољопривредних газдинстава која

се баве продајом по принципу са кућног
прага. То су произвођачи вина, ракије,
меда, сира и сухомеснатих производа,
дакле,свихонихпроизводакојисукарак
теристични за наше подручје. Има ту и
пољопривредних газдинстава која у сво
јој понуди имају и туристички смештај,
имамотаквогаздинствоуГргетегу–каже
БогданкаФилиповићЛекић,саветницаза
инвестицијеуОпштинскојуправи,којајеи
потписалауговор.
Овимсредствима јепланиранаизрада

50таблизапољопривреднагаздинствана
територијицелеиришкеопштине.

С. Џа ку ла

Бог дан ка Фи ли по вић Ле кићПот пи си вање уго во ра

КА ДРОВ СКИ ПЛАН ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Пла ни ра се по ве ћа ње бро ја
за по сле них у Оп штин ској упра ви
Приликомусвајањаопштинскогбуџета

занареднугодинупотребнојеусвојитии
кадровскипланОпштинскеуправеиОп
штинског правобранилаштва, па је тако
билоинапоследњојседнициСкупштине
општине Ириг, одржаној 17. децембра.
О кадровском плану за наредну годину
јеговориоОливерОгњеновић,начелник
Општинскеуправе.
Онјеподсетиодајеуовојгодинибио

41запосленуОпштинскојуправи,
и то35нанеодређеновреме,остали

наодређеновреме,докприправникани
јебило.
За наредну, 2022. годину кадровским

планом је предвиђен51 запослен, а од
тога41нанеодређеновреме.
–Занареднугодинунасчекаједанраз

војни буџет са великим инвестиционим
улагањима, посебно у области инфра
структуре, заштите животне средине,
пољопривреде,руралногразвојаитури
зма.Утомсмислу,иовајкадровскиплан

предвиђауспостављањетаквогсистема
Општинске управе и броја запослених
којићеуспешноиефикаснореализовати
овајбуџет–указаојеОгњеновић.
Планирано једаукупанбројзапосле

них уОпштинској управибуде 51лице,
на неодређено 41 службеник и три на
мештеника,наодређеноседамслужбе
ника, у кабинету председника Општине
четирислужбеника.
–Желимдаистакнем,даикрозовај

кадровскиплан,предузмемомереико
раке како би задржали, посебно младе
ишколованељудеунашојопштини.За
тосмопредвиделидасеу Општинској
управиу2022. годинизапослетрипри
правникасатериторијенашеопштине–
рекао јеОгњеновићидодаода себрој
запослених у Општинском правобрани
лаштву неће мењати. Ту има два запо
сленалица,правобранилацињеговза
меник.

С. Џа ку ла
Оли вер Ог ње но вић
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СТУ ДЕНТ СКА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА НА ЗЛА ТИ БО РУ

У про јек ту и мла ди
из ири шке оп шти не
Друга конференција студената

РепубликеСрпскеиСрбије„Мост“
одржанајеод15.до17.децембра
наЗлатибору.Урадуовеконфе
ренцијејеучествовалопреко250
студената,ауреализацијипројек
та учествовала је и Канцеларија
за младе и студенти из иришке
општине.
–Овајзначајанпројекатимаза

циљдасеподстакнумладегене
рациједаширеновевизијеиод
говоренапроблемесакојимасе
суочавамо како тренутно, тако и
у ближој или даљој будућности.
Жеља је да се охрабре млади,
повећа њихово самопоуздање и

формирареалнасликаданашњи
це–кажеНиколаБојчић,коорди
натор Канцеларије за младеОп
штинеИриг.
Од је додао да је било вели

ко интересовање за реализацију
овог пројекта, што се види и из
податка да је ово друга по реду
конференција студената која је
одржанатокомгодине.
–ВезеизмеђуРепубликеСрп

ске и Србије су на историјском
максимуму,штопотврђујеизајед
ничка слика студената са једном
поруком–заједно–истакаојеНи
колаБојчић.

С. Џа ку ла
Да вор Ко ва чић и Ни ко ла Бој чић

ИРИГ 

Па ке ти ћи за де цу
са смет ња ма у раз во ју

Иришкаопштина,усарадњисаКанцела
ријомзамладејеприпремила16пакетића
задецусасметњамауразвоју.Уиришком
Домукултуреовепакетићејемалишанима
уручиоНиколаБојчић,координаторКанце
ларијезамладе.Иришкаопштинајеобез
бедила простор за окупљање и дружење
децесасметњамауразвојууДомукулту
ре.
–Децаутомпросторумогудапроводе

својеслободновреме,одржавајукреатив
нерадионицеиобављајусвојераднетера
пије које су им потребне. Општина Ириг
имазациљдапросторије трајнопоклони
нашиммалишанимаинатомећерадитиу
будућемпериоду–истакао јеНиколаБој
чић.

С. Џа ку ла

УДРУ жЕ њЕ „НА ША ДЕ ЦА“

Све ча ност по во дом 
за вр шет ка про јек та
УпросторијамаУдружењародите

љадецесасметњамауразвоју„На
шадеца“уИригу,одржана језавр
шнаприредбауоквируреализације
пројекта  „Наше дружилиште“. Ове
пројектне активности је са 370.000
динара  финансирало Министар
ство за рад, запошљавање, борач
каисоцијалнапитања,атрајалесу
шестмесеци.
Током тог периода је спроведено

неколико активности, међу којима
јеиуличнапродајауВрдникуукра
снихпредметакојесуправиладеца
у оквиру пројекта, а потом слична
активностиуИригу.Локалнасамоу
праваимјеовегодинеобезбедилаи
просторзадружењеирадуобјекту
Домакултуре,адружилиштејеоку

пљалочетрдесетакмалишана.
– Последње окупљање поводом

завршеткапројектејеорганизовано
уформимаскенбалаидоделепаке
тића.Такосмоокончалипројекат,а
намаскенбалусуседружиладецаи
сасметњамауразвојуидругимали
шани.Заједносуседружили,сара
ђивали,стицализнањаиштојејако
важно, победиђавали предрасуде.
Одушевљенисмобројемдеце,али
ибројемздраведецекојасусеода
звалаижелеладаседружесаде
цомсасметњамауразвоју–рекла
је Татјана Варја Томичић, чланица
Удружења
родитеља деце са сметњама у

развоју„Нашадеца“Ириг.
С. Џа ку ла

За вр шна све ча ност у Иригу
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ПРВИ WIN TER ФЕСТ У БЕО ЧИ НУ

Вре ме ужи ва ња је поче ло

Пред сед ни ца општи не Бео чин 
Мир ја на Мале ше вић Мил кић отво

ри ла је у четвр так, 23. децем бра 
први Wинтер фест. На Божић ном 

базар посе ти о ци могу да купе 
аутен тич не про из во де из бео чин

ског кра ја, добро вино, руко тво
ри не, кола че и дру ге спе ци ја ли те

те. Све ча но отва ра ње уве ли чао 
је ново сад ски бенд „Апсо лут но 

роман тич но”. 

Пред сед ни ца општи
не Бео чин Мир ја на 
Мале ше вић Мил кић 
је про шле зајед но са 

нај мла ђим су гра
ђа ни ма и њихо вим 
роди те љи ма оки ти
ла јел ку на трги ћу 

код Пла та на. Цен тар 
гра да забли стао је 

посеб ним сја јем. Нај
леп ши дечи ји осме
си заго спо да ри ли су 

цен тром Бео чи на.

ТРГИЋ КОД ПЛА ТА НА

Деца оки ти ла јел ку
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СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР

Поста вља се кли за ли ште
У току је мон та жа кли за ли шта код 

Спорт ског цен тра. Нешто топли је вре ме 
током про те кле неде ље успо ра ва ло је 

фор ми ра ње леде не повр ши не, али би 
уско ро све тре ба ло да буде спрем но за 
прве кли за че

ДОМ КУЛ ТУ РЕ 

Изло жба сли ка

У изло жбе ном холу Дома кул ту ре у четвр
так 23. децем бра отво ре на је међу на род на 
изло жба „Фраг мен ти види ка“ уче сни ка срп
ско руских ликов них коло ни ја. У име гости ју 
из Шида све при сут не је поздра вио пред сед
ник Удру же ња срп ско руског при ја тељ ства 
Мићо Ђукић, а изло жбу је зва нич но отво ри
ла заме ни ца пред сед ни ка општи не Мари
на Шеку љи ца. Сли ке ака дем ских сли ка ра из 
Руске Феде ра ци је и Срби је могу се погле да ти 
до 10.јану а ра.

ЦРКВА СВЕ ТЕ БАР БА РЕ У БЕО ЧИ НУ

Божић на миса
У цркви Све те Бара ба ре у Бео чи ну на 

божић ној миси при су ство ва ла је и пред
сед ни ца општи не Мир ја на Мале ше вић 
Мил кић. Она је упу ти ла честит ке свим 
сугра ђа ни ма који су нај ра до сни ји хри
шћан ски пра зник про сла ви ли  по гре го
ри јан ском кален да ру.
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УСВО ЈЕН БУ ЏЕТ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Пла ни ран бу џет ви ше
од 3,5 ми ли јар де ди на ра
Предложени буџети општине Стара

Пазова за 2022. годину износиће више
од3,5милијардединара,што језа500
милиона више него ове године. Након
краће расправе, буџет је усвојен већи
номгласова,учетвртак,23.децембра.
Одборници локалног парламента су

усвојилиипрогрампословањаза2022.
годинупредузећачији јеопштинаосни
вач: ЈКП „Чистоћа“, „Водовода и кана
лизације“, „Топлане“, „Урбанизма“, Оп
штинске стамбене агенције. Уједно су
именовани чланови надзорних одбора
неколико јавних предузећа и усвојен
предлог одлуке о доношењу измена и
допунаПланадетаљнерегулацијецен
тралне радне зоне општине Стара Па
зова.Скупштина је дала сагласност на
предложене измене и допуне одлуке о
социјалној заштити, као и на програм
радаСкупштиненареднегодине.Уовом
сазиву,досадајеодржано16.Седница,
каже председница Скупштине општине
Наташа Мићић, поштују се противепи
демијскемере,ношењемаски,држање
дистанце,  а у циљу ефикаснијег рада

парламента усаглашен је Пословник о
раду,причемусууређененекествари,
коједотаданисуфункционисале:
– Седнице се сада врло лако и без

проблема се одржавају.Одборници по

штујусвојеобавезеидолазеувеликом
броју, скоро стопроцентно. У праћењу
дневног реда, излагања, нема ни ника
квих проблема, јер одборници долазе
припремљени,  уз то имају и лаптопо
ве,арадимонатомедасистемпријем
материјалазаседнице јошпобољшамо
и мислим да смо врло ескпедитивни и
држимо се дневног реда, кажеНаташа
Мићић.
Наташа Мићић је рекла да је задо

вољна функционисањем локалног пар
ламента,алисенададаћеследећего
динејошнекестварибитиунапређене,у
чемуимајуподршкуопштинскеуправеи
председникаЂорђаРадиновића.
Седницилокалногпарламентапрису

ствовало је46од53одборникаибило
јетоњиховопоследњезаседањеуовој
години.Присутнисубилииначелникоп
штинскеуправеДушанУзелацсасарад
ницима,каоичлановиОпштинскогвећа.
Одборничкапитањасусеодносилана

побољшање безбедности у саобраћају,
конкретноуНовојПазови.

Зден ка Ко жик

На та ша Ми ћић

ОСНОВ НА ШКО ЛА „РАСТ КО НЕ МА њИЋ СВЕ ТИ СА ВА“ ИЗ НО ВЕ ПА ЗО ВЕ

Па ке ти ћи  за дру га ре из Де чи јег се ла
Представници Основне

школе„РасткоНемањићСве
тиСава“изНовеПазове,дво
је ученикаЂачког парламен
та у среду, 22. децембра су
уручили пакетиће поводом
новогодишњих и божићних
празника пријатељима у
Дечијем  селу у Сремској
Каменици.

Дасунаступајућиновогоди
шњи и божићни празници
право време за несебичност
и великодушност потврђује
овајнесебичангест.
– Пре две године смо

направили овакву акцију.
Сакупљамопакетићезадецу
безродитеља.Менијетозаи
ста дивно, јер њима више

требанегонама,сматрауче
ницаДарија–ДанкаДекић.
Ученица Кристина Кнеже

вићјебилауверенадаћесе
деца обрадовати поклонима,
доким јеученикАлексаПет
ковићпожелеосвенајбољеу
Новој години. Шестак Јован
Михајловић се искрено нада
да ће садржај пакетића бити

вршњацимауДечјемселуод
помоћи.
Узпомоћсвојихродитеља,

учитеља и наставника, број
них сарадника али и фирме
„Милшпед“, која је обезбеди
ла  превоз, децаизОсновне
школе„РасткоНемањићСве
тиСава“ сакупиласу слатки
ше,играчке,школскиприбор,
гардеробу за своје другаре у
Дечијемселу.
– Јако сам срећна и поно

сна на колектив, на себе, на
децу зато што су широког
срца прихватили моју идеју,
што је резултирало великом
количиномпакетића.Уакцију
се укључио и велики број
родитеља, садашњих и бив
ших ученика. Сем што је
хумано,иплеменитоје,иста
кла је пред одлазак у Дечије
село наставница технике и
технологије Гордана Парави
ња.
Ова хумана акција, пун

камион пакетића, која је у
новопазовачкој школи део
традиције и пријатељства са
Дечијим селом, најбољи је
пример ширења позитивне
енергије,љубавиинаравно,
празничнерадости.

Да ни је ла Гор чић
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ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА ВЛА ДИ МИР ГАК У ЛЕ ПО СА ВИ ЋУ

Уру чен школ ски при бор
за пр ва ке

Председник Општине Инђија Влади
мир Гак са сарадницима боравио је на
Косову иМетохији и томприликом уру
чиошколскиприборђацимапрвацимаиз
Основнешколе„Лепосавић”.Гакјеиста
каодајеопштинаИнђијаувекузсрпски
народ,анарочитоузнајмлађе.
– Веома сам срећан што сам опет у

Лепосавићуиштоимамоприликудаоб
радујемо ђаке пред Нову годину. Као и
претходнихгодина,Инђијаћеувекрадо
помоћи нашем народу на Косову иМе

тохијирекаојепредседникОпштинеИн
ђијакојемје,токомпосете,директорица
школеуЛепосавићууручилазахвалницу.
ДелегацијуизИнђиједочекаојепред

седникОпштинеЛепосавићЗоранТодић
ируководствоОпштине.ЗоранТодићсе
захвалионапосетиидонацијиосновној
школи.
–ОпштинаИнђијаје,покознакојипут,

показалахуманост.Долазакпредставни
каовеопштинеуЛепосавићзначивише
негобилокојадонација.Тимесепоказу

једанароднаКосметунијезаборављен
рекаојеТодић.
УприкупљањудонацијезадецуизЛе

посавића учествовале суфирме „Робо
промет“(Инђија),„LiveInternacional“(Бе
оград),„Deixa“(НовиСад),„PulseиTropic
trade“(НоваПазова)иМотоклуб„Инђи
ја“.Урученојеукупно67пакеташколског
прибора,школаједобилаканцеларијски
материјал,авредностдонацијеизноси
лаје10хиљадаевра.

М.Ђ.

Владимир Гак уру чио при бор де ци из Ле по са ви ћа

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ИН ГАС“

Но ве ин це сти ци је
ИзинђијскогЈавногпредузећа„Ингас“

најављујуновиинвестиционициклусиз
градњомгасоводнемрежеувикенд–зо
нама.КакојеистакаоЗоранМилићевић,
директор овог предузећа, проширење
ће почети изградњом гасоводне мреже
у викенд – насељима на крчединској и
бешчанскојобалиДунаваудужиниод15
километара.
–Тајдео јеостаонегасификован, јер

смодосадаизвршилигасификацијусвих
насељенихместа.Петнаесткилометара
гасоводне мреже у викенд –насељима
нијемалаинвестицијаинадамседаће
мо имати довољно финансијских сред
ставадатајпосаореализујемодокраја
истакаојеМилићевић.
Милићевићјеистакаодасуупланра

дапредузећазанареднугодинупредви
дели и могућност кредитног задужења,
уколикобудепотребезатим.

Почетком следеће године кренуће и
изградња гасовода у инђијском насељу
Крчевине.
– Планирали смо и раније да започ

немо радове на гасификацији Крчеви
на али ћемо, ипак, сачекати повољније
временскеусловерекаоједиректорЈП
„Ингас“.
Говорећиобудућимулагањимаугасо

воднумрежу,Милићевићјеистакаодаје
захваљујућиразвојупривредеуИнђији,
последњедвегодинеувећанапотрошња
гасаза60одсто.
–Годишњапотрошњагасанатерито

ријиопштинеИнђијадостигла је25ми
лионакубика.Растпотрошњетекочеку
јемо у наредним годинама, када почне
пуним капацитетом да ради јапанска
компанија„Тојотајерс“,којаћебитинај
већипотрошачгасаунашојопштинире
каојеМилићевић. М.Ђ.

Зо ран Ми ли ће вић
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НО ВО ГО ДИ ШњИ ПА КЕ ТИ ЋИ У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Осме си де це не про це њи ви
и не за мен љи ви

Пред новогодишње празнично распо
ложење у све три основнешколе на те
риторијипећиначкеопштинеиПредшкол
скојустанови„ВладаОбрадовићКамени“
употпунили су у четвртак, 23. децембра,
новогодишњи пакетићи. Председник Оп
штинеПећинциСинишаЂокићобрадовао
јемалишанеувртићууПећинцима,каои
ученикеодпрвогдочетвртогразредапе
ћиначкеосновнешколе.
Како је рекао председникЂокић, у оп

штиниПећинцитрадицијаједапредстав
ницилокалнесамоуправеличноуручено
вогодишњепакетићесвиммалишанима.
–Ово јелепаприликадасе једандан

дружимо са нашим најмлађим становни
цимаидаимуручимоновогодишњепаке
тиће,алиидазаједносањимаподелимо
срећуирадостнадолазећихпразника,јер
су осмеси на њиховим лицима непроце
њиви и незаменљиви. Зато је данашњи
дан и за мене једнако свечан и посебан
као и зањих – рекао нам је председник
Ђокић.
Каоисваке године,патакоиове,Оп

штина Пећинци је обезбедила средства
за1496новогодишњапакетићазадецуиз
Предшколске установе и основце од пр
вогдочетвртогразредаусвих15насеља
пећиначкеопштине, задецукојапохађа

јуспецијалнаодељењауКупиновуиПе
ћинцима, корисницима Дневног боравка
задецуимладесасметњамауразвојуу
Суботишту,каоизадецубезродитељског
старањасмештенуухранитељскимпоро
дицама.
Представници локалне самоуправе

стигли су у четвртак до сваког детета у
пећиначкој општини, па су тако уШима
новцима малишанима пакетиће уручили
заменикпредседникаОпштинеЗоранВој
кић и покрајински посланик Александар
Мандић,ауКупиновудецујеобрадовала
начелницаОдељењазадруштвенеделат
ностиЗорицаЛукач.

ХРАМ ПРЕ НО СА СВЕ ТОГ ОЦА НИ КО ЛА ЈА У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Све то сав ска омла дин ска за јед ни ца
УхрамуПреносамоштијуСветогоцаНиколајауПећин

цима,упетак17.децембра,основанајеСветосавскаомла
динсказаједница(СОЗ).Каконамјерекаоархијерејскина
месникпећиначкиБојанМијановић,овојепрвипутудугој
историјипећиначкецрквенеопштинедајеоснованаСОЗ.
–ГлавниразлогоснивањаСОЗ–алежиуправоунашој

суштинскојпотребидабудемопресвегаљуди,дабудемо
заједницакојаћесвојимпримеромпокретатимногеакције
ибитиинспирацијадругима.Нашамисијајебригаомлади
ма,њиховомдуховномживоту,алииочувањеинеговање
традицијенашеганарода–рекаонамјенамесникМијано
вић.
Упећиначкомхрамуслуженјеакатист,којијепредводио

архијерејскинамесникпећиначкијерејБојанМијановић,са
служивалисујерејМиланГлавашевић,парохпопиначкии
сибачкии јерејЈованСтегњајић,парохкаловчићки,асви
присутнисуучествовалиузаједничкомзасејавањубожић
ногжита.

Синиша Ђокић поделио новогодишње пакетиће малишанима
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СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

На род на би бли о те ка 
као чу вар се ћа ња
НаседнициОпштинскогвећаопштине

Пећинциодржаној24.децембра,већни
цисудалипозитивномишљењенапро
грамрадаНароднебиблиотекеПећинци
за2022.годину.Какојерекладиректорка
овеустановеНевенаНаић, ускладуса
својоммисијомивизијомБиблиотекаће
сеиу2022.годиниводитивредностима
којепромовише,атосу:оријентисаност
ка кориснику уз узајамно поверење и
поштовање,одговорностпремазаједни
ци, промовисање књиге, писмености,
читањаидоживотногучења,доступност
и поузданост информација, отворена и
слободна комуникација, подизање кул
турнесвестииусмереносткатехничким
иновацијама.
– Основни циљ за наредну годину је

набавкаштовећегбројановихиактуел
нихнаслова, какобисмоодговорилина
захтевенашихчиталацаиуједнообога
тилифонд.Уплануједасенабави2000
нових књига,што је уједнои препорука
СтандардазајавнебиблиотекеРепубли

ке Србије за 2022. годину за установе
које по обиму фонда и броју активних
корисника одговарају нашој. У остваре
њутогциљанајвишенампомажелокал
насамоуправа,јерсенајвећибројкњига
купујеизопштинскогбуџета,алидобија
мо и средства на основу конкурса за
суфинансирање Покрајинског секрета
ријатазакултуру, јавноинформисањеи
односе са верским заједницама, као и
преко републичког откупа књига који
спроводиНароднабиблиотекаСрбије–
реклаједиректоркаНаић.
Онадодаједајеовакултурнаустано

вапретходнихгодинапоновопокренула
издавачку делатност, као и да се скоро
свекњигекојесуиздалиодносенаисто
ријске и кутурне прилике у пећиначкој
општини.
–Посебноважнаделатностбиблиоте

ке је и вођењеЗавичајне збирке, јер је
она чувар памћења локалне заједнице,
паћенашаустанованаставитидаистра
жује,сакупља,чуваидајенакоришћење

библиотечкоинформациону грађу
о историји и друштвено  култур
ном развитку подручја на коме
делује–казалајеНаић.
Већници су дали позитивно

мишљењеизапрограмепослова
ња за наредну годину ЈКП „Водо
вод и канализација“, ЈКП „Путеви
општине Пећинци“, ЈКП „Сава“,
АгенцијезаразвојопштинеПећин
ци, Туристичке организације
општине Пећинци, Црвеног крста
Пећинци, пећиначког Центра за
социјални рад, Културног центра,
Јавнеустанове „Спортскицентар“
иСаветазабезбедностсаобраћа
јаопштинеПећинци.
Коначну реч о програмима и

плановимапословањасвихјавних
установа за наредну годину ће
донети одборници Скупштине
општинеПећинцинанареднојсед
ници.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

По след њи ро ђен дан 
Ане Франк
Камерна монодрама под називом

„Анин последњи рођендан“ претпреми
јернојеизведенаупетак,17.децембра
насценипећиначкогКултурногцентрау
оквиру манифестације „Сајам културе
младихнаселу“,којучетвртугодинуза
редом организује Културни центар под
покровитељством Министарства култу
реиинформисањаРепубликеСрбијеи
ОпштинеПећинци.
Једночасовну монодраму режирао је

студент позоришне и радио режије на
Факултету драмских уметности у Бео
граду Слободан Станковић из Пећина
ца,који јеуједноидраматизоваотекст
премадневничкимзаписимаАнеФранк.
Главну јунакињу тумачи Теодора

Кушић из Старе Пазове, која је 2019.
године дипломирала на Факултету
драмскихифилмскихуметностиукласи
Ивана Јевтовића, и по чијим речима
није лако сат времена држати пажњу
публикенасцени.

–Публикајескоронаметародменеи
пратисвакумојуакцију,аистовременои
ја комуницирам сњима. Током тих сат
временапролазимкрозразличитеситу
ације, а самим тим и кроз различита
расположења и практично од незреле
девојчице постајем девојка која схвата
тренутну животну ситуацију у којој се
нашла.Улазимуликовескоросвихста
нара са којима је иначе Ана живела у
скровишту,аоноштојенајвишемучије
тошто самајком нема однос какав би
желела. Припрема саме представе је
захтевалаистраживање које се тицало
животаовемладедевојке,собзиромда
се ради о истинитом догађају који се
догодиопре80годинаизаистајеинспи
ративноиизазовнотумачитилик једне
хероинекаквајеАнаФранк–казалаје
Кушић.
С обзиром на то да се 2022. године

навршава75 годинаодпрвогобјављи
вањаДневникаАнеФранки80 година
одпрвогзаписаудневниккојијенастао
самодвадананаконњеногтринаестог
рођендана, монодрама у оквиру овог
ауторског пројекта биће премијерно
изведена почетком следеће године,
каконапрофесионалнимтакмичарским
фестивалима тако и на гостовањима
широмСрбије.

Невена Наић

Са седнице Општинског већа
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УЧЕ НИ ЦА ТА ТЈА НА ПЕ ТО ШЕ ВИЋ НЕ ДАВ НО ЈЕ ИЗА БРА НА ЗА МЛА ДОГ
СА ВЕТ НИ КА ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА

Спо зна ја про шло сти
нам олак ша ва бу дућ ност
Ученица седмог разреда

Основне школе „Слободан
Бајић Паја” из Пећинаца,
Татјана Петошевић недавно
јеизабрана замладогсавет
ника Заштитника грађана, а
самимтимпостала јеичлан
Панела младих саветника,
који је основао Заштитник
грађана Републике Србије.
Татјана је на тај начин иза
брана да представља своју
генерацију из пећиначке
општинеинаПанелима уче
ствујеуразговоримаиизноси
предлогеоначинупобољша
њаположајадецеимладиху
нашојземљи.
На питање шта јој је био

мотив да се пријави за мла
дог саветника Заштитника
грађана, Татјана скромно
одговара да жели пре свега
даподстакнесвоједругареда
сазнају своја права, да иска
жу своје ставове, али и да
покрену нека питања везана
за побољшање положаја
децеуСрбији.
–Изузетно јеважнодасва

деца имају подједнака права
билокојојнацијидаприпада
ју или било да имају неке
сметњеуразвоју.Свиимамо
подједнака права на образо
вање, здравствену заштиту,
социјалну заштиту или било
коју другу заштиту коју нам

гарантује држава, а које нам
омогућавајуживотиодраста
њебез насиљаи нетолеран
ције–рекланамјеТатјана.
Наиницијативунаставнице

историје Дарије Швоње,
Татјана сепријавила замла
догсаветника,апремаречи
манаставницеДарије,упита
њујевеликикорак,несамоза
Татјанунегоизањиховушко
лу, јер је она већ остварила
значајне контакте са осталих
30младихсаветникаизчита
веСрбије,којићемеђусобно
да размењују сазнања и
долазе до конструктивних
решења
Наставница Дарија сматра

дајеТатјанапотпуноспремна
да одговори новим изазови

ма, јер каконам јерекла, не
само да је одличан ученик и
председница Ученичког пар
ламента, Татјана је у ери
дигиталне револуције у 21.
веку,инстантвременуукојем
живимо заинтересована за
прошлостизапроцесспозна
јетепрошлости,штојесвака
кодуготрајанпроцес.
–Кадаунекомепробудите

жељузапрошлошћуусавре
меномсвету,кадајесведиги
тално и брзо доступно, то је
правасрећа.Онаједетекоје
иденатакмичењеизистори
је, а историја је учитељица
живота. Да бисте разумели
савремено друштво у којем
живите,дабистемоглидасе
борите за људска права ви

моратедапознајетевремеиз
когсупотеклатаљудскапра
ва,што јеитекакодуготрајан
процес. Од 1948. године,
одмах након Другог светког
рата, када знамо да суљуд
скаправабилаитекакоугро
жена,посталојејаснодајето
приоритетноиод1950. годи
не у Уједињеним нацијама
донешенајеодлукадасе10.
децембра на светском нивоу
обележаваДанљудскихпра
ва. Спознаја прошлости нам
олакшавабудућност–казала
јенаставницаДарија.
Одтренуткакадајеизабра

на за младог саветника
Заштитника грађана, Татјана
јеуПалатиСрбија,заједноса
30 других младих саветника,
али и заштитником грађана
Зораном Пашалићем, уче
ствовала на Панелу младих
саветника чији је циљ био
промоција права детета на
партиципацијуиактивноуче
шће,ауоквирудверадиони
це су учили и разговарали о
основним људским и дечјим
правима. Заштитник грађана
ЗоранПашалићјетомприли
ком рекао да заштита људ
скихправапочињезаштитом
дечјихправаидајегласдеце
у заштити њихових права
истотоликоважанкаоиглас
институција.

Татјана Петошевић и наставница Дарија

СРЕД њА ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИ ЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕ ША”, ПЕ ЋИН ЦИ

Но ве кли ме за сред њо школ ске ка би не те
Десеткабинетакојисеналазеуновом

делу Средње техничке школе „Миленко
ВеркићНеша”уПећинцимаоднедавносу
опремљени са новим клима уређајима.
Поречимав.д.директораСањеДујић,10
климауређајадониралајекомпанијаТех

ногамаизШимановаца.
–Изузетнусарадњуимамосакомпани

јом„Техногама“,којанамјеовајпутдони
рала 10 клима уређаја са уградњом и
монтирањем. У питању су кабинети у
новомделунашешколе,укојимајетоком

топлихисунчанихданавеоматешкоодр
жати радну температуру, посебно у
информатичким кабинетима.Иначе, ком
панија „Техногама“ оваквим донацијама
показујеизузетнудруштвенуодговорност,
сајаснимциљемдаседециомогућешто
бољиусловизастицањезнањакакобипо
завршетку школовања остала да живе у
нашојсредини–реклајеДујић,идодала
дапећиначкасредњашколаимапотписан
уговорсакомпанијом„Техногама“одуал
номобразовању,штоје,какојерекла,још
једанодпримеракомпанијекојабринео
својојлокалнојзаједници.
Компанија Техногама из Шимановаца

добитникјеПризнањазадруштвенуодго
ворностОпштинеПећинциза2019.годи
ну,атокомпротеклихгодинавишепутаје
вредним донацијама заслужила ову
награду – од опреме за учионице и ком
пресорске станице до нових симулатора
замехатроничаре.

Нове климе за школу из Пећинаца
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ГРАД СКИ ТРГ У РУ МИ

Кон церт за до чек 
Но ве го ди не
Заразликуоднеколикопретходнихгоди

на,овајпутћебитиорганизовандочекНове
године, 31. децембра на Градском тргу у
Руми.

–Ослушкивалисможељенашихсуграђа
на,јервећдужинизгодинанијебилоорга
низованогдочекаНовегодине,анаставља
моисапраксоморганизованогдочекаСрп
скеновегодине.Овегодинесмоодлучили
даорганизујемопригоданмузичкипрограм
31.децембра,аречјеопознатимпевачким
звездама који ће нам улепшати улазак у
Нову годину – каже Александра Ћирић,
председницаОпштине.
Концерт на Градском тргу почиње у 21

час, а наступиће  Бојан Грујић са својим
бендом,МиаБорисављевић,ИванМилин
ковић,дугогодишњипевач„Легенди“,каои
гостиизненађења.

ДОМ ЗДРА ВЉА У РУ МИ

Рад вак ци нал ног 
пунк та и Ко вид 
ам бу лан те
Од20.децембравакциналнипунктсе

неналазивишеуКултурномцентру,већ
у Превентивни центар Дома здравља
Рума, где се и раније налазио, и биће
отворен сваког дана, семнедеље, од 8
до14часова.
Имајући у виду и да се смањује број

оболелих од корона – вируса, а самим
тимибројпацијенатакојисејављајуна
прегледе, Ковид амбуланта је отворена
радним данима од 7 до 20 часова, а
викендомод7до14часова.
Запредстојећепразнике1.2.и3.јану

ара,каои7.јануараКовидамбулантаће
радитиод7до14часова.

ЦИ ВИЛ НИ СЕК ТО Р У СРЕ МУ 

Ја ча ње ци вил ног 
дру штва
Резултатиједнеодактивностиуоквиру

пројекта „Одрживиразвој засве–плат
форма залокалнидијалог“, којифинан
сираШвајцарскаагенцијазаразвојиса
радњу  (SDC) кроз програм „Заједно за
активнодруштво–ACT”,презентованису
на„зум“састанкупројектногтимаипред
ставникацивилногсектора.
У питању је била презентација ре

зултата анализе постојећих активности
цивилног сектора у Срему, сарадња са

јединицама локалне самоуправе и ак
туелни механизми доношења локалних
политикаодзначајазазаштитуживотне
средине и одрживи развој. Састанку су
присуствовали организације цивилног
друштва(ОЦД)уСремуипредставници
локалногпарламентаградаСремскаМи
тровица као и чланови пројектног тима.
Презентацијујеодржаоизабраниконсул
тант–експерт.
Циљанализеједасекрозприкупљање

иобрадуподатаканаодређеномузорку
добијеопштасликаопостојећимтрендо
вимаипотребаманалокалномалиина
регионалномнивоу. Анализа је спрове
денакрозупитникианкетирањеруково
дилаца локалне самоуправе у Сремској
Митровици и одборника, кроз анкетира
њеорганизацијацивилногдруштваиан
кетирањеграђана.Затимсуанализирани
добијенирезултатииутврђенојеколика
је  видљивост и сарадња организација
цивилног друштва са градским руковод
ством и Градском управом у Сремској
Митровици.Такође,анализиранојеуко
јојмерисуграђанииорганизацијецивил
ногдруштваукључениприликомдоноше
њаодлуканалокалномнивоу,затимкоји
јенивоњиховеедукованостиистручно
стиислично.
Утврђенјезакључакипрепорукезана

редне коракеуциљубољевидљивости
ијачањакапацитетаорганизацијацивил
ногдруштвакаостранеујавномдијалогу
салокалномсамоуправом.

РА ДЕН КО ВИЋ И МАРТИНЦИ

Но во го ди шњи
па ке ти ћи за де цу
Поводом новогодишњих и божићних

празника у четвртак, 22. децембра
Основну школу „Добросав Радосавље
вић Народ“ у Раденковићу посетила је
ДушицаПавловић,директорицаАгенци
је за рурални развој града Сремска
Митровица. Том приликом, уручени су
пакетићисвимпредшколцимаишколар
цима у овој школи. Подели новогоди
шњихпакетића је присуствоваоиУрош
Веселиновић,председникСаветамесне
заједнице Раденковић, који је исказао
захвалностзаовајгестипохвалиоАген
цијуштоинаовајначинбринеосеоским
срединама.Наравно,одушевљењесвих
ђакаипредшколацанијеизостало.

***
Унедељу26.децембра,уМартинцима

је одржана манифестација „Новогоди
шња чаролија“. У организацији удруже
ња жена тог села, а уз подршку месне
заједнице, прикупљени су слаткиши и
играчкеза250пакетића,којисуподеље
нидециузрастадо10година.Томпри
ликомдецасусесликалаидружиласа
ДедаМразом.
– Данима смо припремале овај дога

ђај. Организовале су се младе маме,
какобисвојојдециидецидругихмешта
науприличилелепшепразнике.Мајкеи
баке су испекле чак 700 медењака.
Поредпакетића,имедењакесуподели
ле посетиоцима, рекла је Александра
Пуђа, председница удружења жена
„Мартинци“.

ОШ „ДУ ШАН ЈЕР КО ВИЋ“ РУ МА

До бит ни ци Европ ске 
је зич ке озна ке
Основна школа „Душан Јерковић“ из

Руме је међу 20 школа које су добиле
награду за Европску језичку ознаку и
eTwinning националну ознаку квалитета,
а признања су уручена 23. децембра у
Београду. Табла са ознаком eTwinning
школе биће постављена на згради
„Душанове“школе.
Марија Габриел, комесарка за инова

ције,истраживање, култру, едукацију и
младе у Бриселу, послала је писмо
директорки школе Наташи Станић са
информацијама о награди и честиткама
што је школа добила еTwinningschool
label2021/22.
–Речјеопрестижнојознаци, јерсте

показали константну и јасну опредеље
ностипосвећеностправимвредностима
еTwinninga. Под вашим руководством
ваша школа користи дигиталне и креа
тивне алате за образовне циљеве и
постигнућавашихученикаиплоднукоо
перацијусадругамаeTwinningшколама.
Ова награда препознаје ваше напоре у
промоцији континуираног професионал
ногразвојаособља,дабимоглидауна
предењиховевештинезадобробитуче
ника, додатно због рада са школама и
заједницамаширомЕвропедоприносите
осећањууједињенеЕвропе–стојиутом
обавештењу.
– Школа је и пример добре праксе у

смислу лидерства и како сам водила
школу, учествовали су и родитељи, а
оцењено да је пројекат изузетно добар.
eTwinningзначидаособљешколе,учите
љи,наставници,библиотекари,васпита
чи, сви који раде у школи у некој од
европских земаља  да комуницирамо
прекотепалтформе,сарађујемоиразви
јамопројекте.СветосуфинансираЕра
змус, Европски програм за образовање,
обуку,омладинуиспортчије јеседиште
у Бриселу – истиче Наташа Станић,
директоркаОШ„ДушанЈерковић“уРуми.
Такође, директорка Наташа Станић и

учитељицаНадаТурчиновићсупрепар
дана представљале Србију на онлајн
Међународној конференцији која је
одтжана у Бриселу, а директорка је
недавноуДаблинујединапредстављала
Србијууоквируовогпројекта. С. Џ.
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РУ МА

Но во го ди шње
ра до сти да ри ва ња

Времепредновогодишњеибожићне
празнике је време даривања и помоћи
онимакојимајетопотребно.Натајна
чин,показујесебригазасвеонесугра
ђанекојима јепомоћпотребна.Управо
таква јеиакцијаУдружењамотоцикли
старумскеопштине„РумскиМотоМра
зеви“, којиод2012. годинеимајухума
нитарнуакцијудељењапакетићадеции
младимасасметњамауразвојууДнев
номборавку,потомдефилеакроз град

идружењаидељењаслаткишадецина
Градскомтргу.
Оваакцијајевременомбиласвевећа

иорганизованија,аовегодинеје26.де
цембранаГрадскомтргуокупиланикад
већи број бајкера, али и малишана са
родитељимакојисудошлидауживајуу
дружењусаовиммоторизованимДеда
Мразовима.
Новина једасурумски бајкерипро

ширили своје хуманитарне активности,

укључилијошпуноРумљанакојисуже
лелидапомогну,аускороћесеиреги
строватикаохуманитарнаорганизација.
ЛараДивићкажедасуовегодине,по
ред ових традиционалних активности,
имали и акцију помоћи двема породи
цама уДобринцима.Прва је породица
Смуковкојаживиутешкимусловимаи
имаболеснудецу,адругаје,поинфор
мацијамакојесудобилиодпротеЂор
ђа,једнапородицакојучинесамохрана

Па ке ти ћи Днев ном цен тру Мото Мразеви

Де фи ле кроз Ру му
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мајкасапетородеце,најмла
ђа јебебаодседаммесеци,
а најстарије дете има 11 го
дина.
–Тојпородици јеизгорела

кућа,амајканеради.Одсе
ласудобили кућицу гдежи
ве,амисмоузпомоћбројних
донатора,обезбедилизимску
одећу и обућу, огрев, храну,
половнинамештај,чакиком
пјутер. Захваљујем се свим
донаторима који су нам по
могли да донесемо поклоне
ирадостзаоведвепороди
це.Топоказуједасубајкери
људивеликогсрца,алиисви
они наши суграђани који су
намуовомепомогли–каже
ЛараДивић.
 Васиљ Дивић је био изу

зетно срећан што се и ове
годинеакција „РумскихМото
Мразева“одржала.
–Пуно ми је срце кад ви

дим велики број деце на
Градскомтргу.Заистасмосе
трудили да ова акција успе,
а за следећу годинужелимо
да буде још боља. У нашем
Удружењу има људи разли
читих занимања и лекара,
архитеката,зидара,електри
чара,алисмосвизаједноту
да водимо рачуна о својим
ближњима, да се дружимо,
возимомоторе...Желимода
се региструјемо као хумани

тарнаорганизација,дабисмо
имали и свој рачун, јер су
многефирмежелеледанам
уплате новчана средства и
укључесеуовуакцију–каже
ВасиљДивић.
Удружење жена „Румњан

ке“ има дугогодишњу сарад
њу са Дневним центром за
децуимладесасметњамау
развоју. Једна од редовних
активности је и она уочи
новогодишњихпразникакада
се организује посета Днев
номцентруидонесупакети
ћиислаткишизакориснике.
По речима Јованке Кокир,

председнице Удружења, ове
године су чланице, уместо
пакетића, купиле15столица
које су биле потребнеДнев
номцентру.
–Нашасарадњатрајевећ

дужинизгодинаимисестал
но договарамо шта им је
потребно, а шта ми можемо
обезбедити. Као и раније, и
ово смо купили и донирали
им од наших сопствених
средстава,коликојекомогао
даиздвоји.Нашајетрадици
ја да се бавимо хуманитар
нимрадом.Поредоведеце,
ми помажемо и децу без
родитељскогстарањакојасу
ухранитељскимпородицама
–кажеЈованкаКокир.

С. Џа ку ла

По први пут ове године,
ДедаМраз јеуручионового
дишње пакетиће малишани
мауДомукултуреуВогњу.
–Обезбедилисмопакети

ће за децу узраста до 10
година. Деца су била пре
срећна што су по први пут
добила пакетиће од Месне

заједнице.Имали смоилеп
програм у којем су учество
вали наши основци. Они су
припремили неколико реци
тација, док су члановифол
клораизвелинеколикоигара
–рекаојеЈоваМатић,пред
седник Савета месне зајед
ницеуВогњу.

До де ла па ке ти ћа у Вог њу ГРАД СКО ПО ЗО РИ ШТЕ РУ МА

Пред ста ва „До
по след њег ша ха“

Представа „До последњег
шаха“ Градског позоришта у
Руми, по први пут је изведе
на на позорници Културног
центраполовиномдецембра.
Пре тога је имала три изво
ђења, у процесу настајања
је изведена на дечијој сцени
„Трема феста“, потом у Хрт
ковцима на манифестацији
„Михољски сусрети села“ и у
Старој Пазовим на Словач
комфестивалу дечијих позо
ришта. Дакле, пре званичне
премијере, представа путује
ииграсепредразличитомпу
бликом,управодабисеосе
тилокакоонанањуреагује.
– Ово извођење је круна

процеса рада који траје већ
неколико месеци, а  у пред
ставу су укључивани и нови
чланови. У њој учествује 19
деце,којасекрећупошахов
ској табли, јер смо тражили
најбољерешењекакодаожи
вимо шаховске фигуре – ка
жеЗолтанФридман,режисер
овепредставе.
Током представе се покре

ће много тема, као што су
сукоб две зараћене стране,

говорисео томешта јерат,
жртвовањеурату,штајебор
ба за идеале, шта раде они
којимогудаманипулишу,шта
јеманипулација...
– Учили смо многе речи

кроз савладавање текста и
све што је у тексту непозна
то, тумачили смо и давали
му значење.Представа јесте
играимисмосе трудилида
поставимосебинекапитања,
дананекадамоодговореида
нешто оставимоотворено до
краја.Уподтексту,представа
јестедечја,алијеипредстава
заодрасле–истичеФридман.
Симболикашаховскетабле

је да, када је рат, није битно
које су боје шаховска поља,
страдају сви. На крају пред
ставе,остајусамодвакраља
којивишенемајукимдамани
пулишу.
Текстјеосамдесетихгодина

написаоЉубишаЂокић,који
јенаписаои „Биберче“.Први
пут ову представу је у Руми
радила наставница Вишња
Налчић, а садашњапредста
вајенововиђењеовогтекста.

С. Џа ку ла

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Бо жићна миса

Римокатоличка црква, про
тестантскецркве,Англиканска
црква и православне цркве
које су прихватиле рачунање
временапогрегоријанскомка
лендару,прославилесуБожић

25. децембра. Обележавање
Божића започето је поноћном
мисомуримокатоличкојцркви
Светог Димитрија у Сремској
Митровици, где се окупио ве
ликибројверника. А. П.
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СВИ њО КОЉ У СРЕ МУ: Оби чај ко ји да нас жи ви са мо у се ћа њу

„Ми смо до шли из Ва ши це, 
да про ба мо ко ба си це ...“

Тан ка цре ва су се шлај мо ва ла са штри ка ћим игла ма, а де бе ла су се пра ла у без број 
во да све док ни су шкри па ла под ру ком од чи сто ће Ста ри ји му шкар ци у по ро ди ци, 
ло жи ли би ва тру и ну ди ли пи ћем сво ју мо бу. Ка да би би ло исечено сало за то пље ње, 
же не би то пи ле и по пет оранија ма сти. Де ца су се ве се ли ла игри с ме ху ром. Ра ни је 
би при пре ми ли цев чи цу од тр ске ко ју бу гур ну ли у отвор ме ху ра, па се мо гао на ду
ва ти у об ли ку лоп те, и ето фуд ба ла, прича Ма ри ја Мартиновић из Гибарца

Данасјесвемањесвињокољаиовај
посао је препуштен месарима, струч
њацима за прерадумеса.Некада је у
сремским селима био обичај да пре
Божића свакодомаћинство закољепо
једно или више дебелих свиња.
Правилесусепрерађевине,топилаби
се маст, а месо и сланина би се ста
вљалеусаламуру.Какосусвињокољи
некадизгледалиуГибарцу,испричала
намјеМаријаМартиновићпорекломиз
Сота, која је већи део живота након
удајепровелауГибарцу.Какокаже,био
јетовеликииодговоран,алипосебно
весеодогађајзасвакупородицу.Нека
дајесвакакућаутомселуималасви
њац и чардак, а мештани су хранили
црне свиње кукурузом, напојем, нако
шеномтравом,бундевама,свебезкон
центрата. Најчешће су свиње били

годишњаци,акаконијебилозамрзива
ча,највећидеомесабисесушио.
– Жене су биле веште у заливању

печеногмесаикобасица,паичварака
умаст.Насвињокољсубилипозвани
блискирођациикомшије.Нисуузима
лимесара на испомоћ, јер је свакоме
нештодоброишлоодруке,ародбине
јебилодовољнозаовепослове.Овај
важан посао трајао је у Гибарцу два
дана. Окупљање је било рано ујутру
јошзамрака.Првобисепопилакувана
ракија,аженебипилечај.Домаћинби
до тада већ наложио ватру и вода за
шурењебибиласпремна.Наконшуре
ња,приступилобисеопаљивањусви
њауслами,каконебиосталонидла
чиценакожи.Нашистарисуговорили
дајесланинатакобоља.Наконпочет
капосла,биобидоручак„сногу“:наре

По себ но је ло је би ло 
мо зак са бу бре зи ма, за чи
ње но са љу том па при ком. 
На кон ве че ре, до ма ћи ца је 

сва кој по ро ди ци ко ја је 
по ма га ла спре ма ла за мо
тач: ко ба си цу, кр ва ви цу и 

чва р ке. Сле де ћег да на 
на ста вља ло се код не ког 
дру гог и та ко по де се так 

сви њо ко ља за ре дом

Прање цреваСвињокољ некад
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зано нешто суво, што се чувало од
лањскогсвињокоља,врлочестокулен.
Чимизађупрвеџигерице,домаћицаби
их почела пећи и кувала би кисели
паприкаш.Тојебилозаручак.Мушкар
цисузаручкомикаснијепиливиноиз
чаша од једног децилитра, а жене и
децаслатковино,присећасеМарија.
Жене су биле задужене за прање

цревакојасусепралакакокаженаша
саговорница, све док нису шкрипала
подрукомодчистоће.
– Танка црева су се шлајмовала са

штрикаћимиглама,адебеласусепра
лаубезбројвода.Старијимушкарциу
породици, ложили би ватру и нудили
пићемсвојумобу.Кадабибилоисечено
салозатопљење,женебитопилеипо
петоранијамасти.Децасусевеселила
игрисмехуром.Ранијебиприпремили
цевчицу од трске коју бу гурнули у
отвормехура, па семогао надувати у
облику лопте, и ето фудбала, каже
Марија.
Засвињокољсудомаћицеосимруч

ка, припремале и друге посластице:
крофне,којесусепослуживалеуходу,
онакотоплесапекмезоминезаобила
знекифлицесасалом.
–Деца би разносила крофне стари

јимрођацимаиобавезносвештеникуи
учитељуи свеих позивалина вечеру.
Завечерусеприпремаласупаодста
рих кока, рен, сос, обавезно сарма,

печена кобасица и печено месо са
купуссалатом.Наконвечере,долазиле
би „бушаре“,младимаскиранимомци,
које би увесељавалидруштво.У свом
наступуобавезнобиговорили:„Мисмо
дошлиизВашице,дапробамокобаси
це. Ми смо из Моловина, па би пили
вина“. „Бушаре“ би биле почашћене и
добилебизамотач.Тојебиопрвидан
свињокоља,којисеникаднијеодгађао
без обзира на временске прилике 
кажеМарија.
Другог дана свињокоља опет би се

служилакуханаракијаичајипослужи
лабисесармаипеченомесоикобаси
цаштојеосталоодвечере.Мушкарци
би другог дана правили крвавице и
шваргле, солилимесоивешали коба
сице, опет уз шалу и по коју чашицу
вина.Кадабисвимушкипословибили
готови, мушкарци би тада улазили у
кућуикарталиседовечере.Завечеру
бисепеклефаширанешницлеодмле
веног куваног меса што је остало од
вечере,пеклесусекобасице,крвавице
имесоодребара.Посебнојелојебило
мозак са бубрезима, зачињено са
љутомпаприком.Наконвечере,дома
ћицајесвакојпородицикојајепомага
ла спремала замотач: кобасицу, крва
вицу и чварке. Следећег дана наста
вљало се код неког другог и тако по
десетаксвињокољазаредом.

С. Д.

На кон ве че ре, до ла зи ле би „бу ша ре“, мла ди ма ски ра
ни момци, ко ји би уве се ља ва ли дру штво. У свом на сту
пу оба ве зно би  го во ри ли: „Ми смо до шли из Ва ши це, да 
про ба мо ко ба си це. Ми смо из Мо ло ви на, па би пи ли 
ви на“. „Бу ша ре“ би би ле по ча шће не и до би ле би за мо
тач. То је био пр ви дан сви њо ко ља, ко ји се ни кад ни је 
од га ђао без об зи ра на вре мен ске при ли ке  ка же Ма ри ја

Редуше у Гибарцу

„СА РО БО ТОМ НА ТИ“

По сле Ру ме,
обу ка у Се жа ни
Представници пројектних тимова

партнерскихорганизацијаикоордина
тора на пројекту „Са роботом наТИ”
реализовалисудругитранснационал
нисастанакусловенскомградуСежа
ни. Састанак је трајао од 7. до 10.
децембра,априсуствовало јеподва
представника из сваке организације.
За Руму су то били представници
координаторапројекта,Центарнових
технологија на челу са директором
компанијеВладимиромЛалошевићем
иСТШ  „МиленкоБрзакУча”начелу
садиректоркомшколеВесномИлић.
Маја Прешерен, коорадинаторка

пројекта уСловенији, са координато
ром пројекта je припремила радну
агендуовогскупа,којајеупотпуности
иреализована.Партнерисуупознати
са резултатима евалуација након
првогмеђународногсастанкаиЛТТА
обукеуРуми.

Закљученоједајепреношењезна
ња,штојенајважнијифакторчитавог
пројекта, добро оцењен и да треба
наставитисаодржавањемтаквогква
литетаинивоареализације.Упитникје
прослеђенучесницимаизаовајдога
ђај,аанализаодговорабићепредста
вљенаунаредномизвештају.
НареднискупиобукабићеуПорту

галу, а одређен је и термин и темпо
обуке.
Разматранјеипрограмскијезиккоји

је најприкладније користити како би
сви ученици који буду присуствовали
обуци, могли савладати основни део
померањароботскеруке.Договорени
сузадациинивотежинепрограма,а
надомаћинунаредногЛТТА/обуке/је
данаправиконачанпланипрограм.
Материјал, који је настао на првом

ЛТТА у Руми, преведен је на слове
начкиипортугалски језикипослат је
координатору.
Тим задужен за дизајнирање при

ручника ће у наредном периоду ком
плетирати прву обуку на сва четири
језика:енглески, српски, словеначкии
потугалски,аистипринцип једогово
ренизанареднискуп.

С. Џа ку ла
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МИТРОВЧАНКА ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ РУЧ НО ИЗ РА ЂУЈЕ УНИ КАТ НИ НА КИТ 

Ин спи ра ци ја је сву да око мене
Ве о ма сам за до вољ на ка ко око ли на ре а гу је. На рав но, уку си су раз ли чи ти и о то ме не 

тре ба рас пра вља ти, не ком се до па да, али не ком и не. По сто је и они ко ји ма је ова кав 
на кит леп, али га ина че не но се. У на ред ном пе ри о ду по ну ди ћу не што но во. Ви ше ће 
би ти за сту пље но то пље но ста кло и при род ни ми не ра ли, на ја вљу је Је ле на Пе тро вић

Јелена Петровић из Сремске Митро
вице је јувелир уметничких предмета.
Иако је ишла умедицинскушколу,љу
бавпремауметности јебила јача.Оду
век је волела вајарство, ликовну умет
ност, као и рукотворине, те је спојила
свасвојаинтересовањаусмерилаупра
вљењенакита.Какокаже,одкадазназа
себе,памтидајеизрађиваларазличите
предмете.
–Првојенасталоједноинтересантно

поштанско сандуче које сам израдила
сасвојимоцем.Кадасамбиластарија,
почеласамсупругудаправимпоклоне.
Одувексамималапотребуданештора
дим, нацртам, искажем кроз ручни рад.
Подједнаковолимиизрадунакита,реци
мо,аисликање,кажеЈеленаПетровић.
НакиткојиЈеленаизрађујејеодбакра

и месинга, са примесом топљеног ста
клаиприроднихминерала.Уњеној ко
лекцији радова заступљене су највише
огрлицеиброшевикојеисамакажеда
најрадијеноси.Напитањеколикојевре
менапотребнозаизраду једног комада
накита, Јелена каже да не може да се
одредипрецизно,јерсесверадиручно.
Првосесечематеријал,затимсеспаја,
обрађује,чисти,шмирглаиполира.УЈе

ленинојпонудинакитадоминирајумоти
виизприроде.
–Инспирацијајесвудаоконас.Запри

везак,инспирацијусампронашланара
дуједногфотографакојипратиплемена,
фотографишењиховеношњеиисцртана
лица,односномаске.Брошевисунаста
ли према мотивима као што је дрвеће,
анакитуобликусове, збогтогаштоих
волим,испричаланам јенашасаговор
ница.
Кадајеупитањуаутентичност,Јелена

јеједнаодреткихчијинакитјеуникатан
употпуности.Упонудинеможетедапро
нађетедвеистеогрлицеилиброша,као
ниминђуше,штојечинипосебном,каои
женукојапонесетакавукрас.Иакоможе
даизрадипожељисвеоноштомуште
ријезатраже,њенамаштасвакимновим
предметомизнедрииновоблик.
– Веома сам задовољна како околи

нареагује.Наравно,укусисуразличити
и о томе не треба расправљати, неком
седопада,алинекомине.Постојеиони
којимајеовакавнакитлеп,алигаиначе
не носе. У наредном периоду понудићу
нешто ново. Више ће бити заступљено
топљено стакло и природни минерали,
најављујеЈеленаПетровић.

Наша саговорница је регистровани
предузетник, односно,њенамала умет
ничкарадионица.Уњојћеиубудућеда
сенегујерадсанедовољноискоришће
ним материјалима, лепим за обликова
њеиношењеузодевне комбинације,а
приступачнимиповољним.Каои сваки
предузетник,утренуцимаразвојајеима
ласвојеуспонеипадове,кадасенепо
стигнуочекиванирезултати.Кажеда јој
натомпутунајвишеподршкепружапо
родица.Кадасагледауложенитрудиво
људасебавионимштонајвишеволи,то
јојједодатнамотивација.
КадапитатеЈеленуштабииздвојила

каоомиљеникомаднакита,одлучујете
шко,алијењенодговорипакбио–бро
шеви,акадасеговориомотивимаиоб
лицима,тосусове.
–Једномприликом,тражилисумиза

поклонданаправимкомаднакитасамо
тивом сове. Инспирација се након тога
само надовезивала, па се сетим неких
непроспаванихноћи,асовесуисимбол
мудрости,појашњавајувелиркаидодаје
дањенепроизводе,засада,заинтересо
ванимогупогледатинадруштвениммре
жамаподназивомстранице„jelena.unak“

Алек сан дра Плав шић

Је ле на Пе тро вић
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ЈО ВАН И НА ДА КО ЛУН ЏИ ЈА ОДР жА ЛИ МА Е СТРА ЛАН КОН ЦЕРТ

Тур не ја за по че та у Ми тро ви ци
Маестрални виолиниста

ЈованКолунџијаипијанистки
ња Нада Колунџија приреди
ли су концерт за памћење
грађанимаСремскеМитрови
це, под називом „Музика је
моја прича“. Концерт је одр
жан уМузеју Срема у среду,
22. децембра. Са циљем
афирмације и промовисања
младих талената, Јован и
Нада Колунџија организују
турнејуконцератаунеколико
градова наше земље, где
наступајузаједносаученици
малокалнихмузичкихшкола.
Турнеја је започета у Срем
ској Митровици, а наставља
се у Аранђеловцу, Ковачици,
ЛазаревцуиБеограду.

– Јован Колунџија је ода
брао Сремску Митровицу за
почетак турнеје, коју финан
сира Министарство културе.
Почаствованисмоштојенај
пре нас контактирао, а ми
смоистогтренуткаприхвати
ли предлог. Комплетна орга
низација овог концерта је
припаланама, а јединипро
блем који смо имали јесте
простор, собзиромна тода
јемализасвезаинтересова
непосетиоце,којибижелели
да послушају овај концерт,
збогтога,врлобрзо,нестало
је улазница. Запослени у
„Сирмиумарту“ су ипак дали

све од себе да присутнима
будепријатно,каоигостима,
строго поштујући све епиде
мијске мере, рекао је врши
лац  дужности директора
„Сирмиумарта“ Золтан Хеге
диш.
НадаКолунџијајеконцерт

на пијанисткиња, значајан
српски извођач и промотер
савременемузике.Изањеје
велики број концерата не
самоуСрбији,већивангра
ница државе. Добитница је
интернационалнихнаградаи
признања, а свој репертоар
често проширује новим ком
позицијама.Редовнонаступа

са својим братом Јованом,
који се може похвалити
завидном светском карије
ром.Одржаојевишеодчети
ри хиљаде концерата, а
оснивач је и Центра лепих
уметностиуБеограду.
Музички програм у Срем

ској Митровици употпунили
сусвојимизведбамаученици
Музичкешколе „ПетарКран
чевић“ Исидора Козлина,
флаутисткиња, као и Илија
Сретеновићсакларинетом,а
узклавирскусарадњуКсени
је Лешевић и Александра
Цундре.

А. Плав шић

Јо ван Ко лун џи ја

Зол тан Хе ге диш

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Лу да но во го ди шња жур ка

Одржанаје„Лудановогодишњажурка“
27.децембрауСремскојМитровици.На
терасиновоотвореногТуристичкогинфо
центрауГрадскомпаркунаступилису
бројниизвођачиихорови,„Вивак“,„Ири
да“,дечјаетногрупа,„Пиколо“,аужива
ло се и уз звуке виолине. Костимирани
забављачи, предвођени Деда Мразом,
измамилисунесамодечје,већиосмехе

одраслих. Догађају је присуствовала и
малаградоначелницаСремскеМитрови
це.
 Дошао је Деда Мраз и деца певају

новогодишње песме. Мени се највише
свиђају аниматори и луткице, а и ја
желим свима да честитам Нову годину,
поручила је Марија Мајсторовић, мала
градоначелницаСремскеМитровице.

Градска управа за културу и спорт
2020. годину одлучила је да испрати у
друштвунајмлађихсуграђана,алиисвих
онихкојиволепразничнуатмосферу.
Свимасмопоклонилицрвенекапеи

рукавице, као знак пажње, али и да
бисмосесвизагрејали,реклајеДаница
Драгичевић Ђукић из ресорне градске
управе. А. Плав шић

Ма ри ја Мај сто ро вићДа ни ца Дра ги че вић Ђу кић 



68 29. DECEMBAR 2021.  M NOVINE

ЈАСНА ЂУРИ ЧИЋ, НАЈ БО ЉА ЕВРОП СКА ГЛУ МИ ЦА 2021. ГОДИ НЕ 

Quo adis, Jasna – Шта нам 
није јасно у  вези са Јасном

Филм Quo Vadis, Aida 
неће попра ви ти нару

ше не одно се или 
доне ти мир они ма 

који су изгу би ли 
воље не, нити тре ба 

деба то ва ти о томе да 
ли је потре бан или 

није. Ко год је то оче
ки вао, пре ва рио се. 
Али чиње ни ца јесте 

да је нај бо ља глу ми
ца ста рог кон ти нен та 

дошла из Срби је, из 
Руме и Новог Сада и 

да нас Евро па сада 
гле да кроз још јед ну 

пози тив ну пер спек ти
ву, кроз нај бо љу 

европ ску глу ми цу 
Јасну Ђури чић

Чињеницадајезваничноовогодишња
најбоља глумица Европе у ствари из
Србије, промакла нам у намерама да
обојимополитичкимконотацијамафилм
и улогу коју је остварила у босанско 
херцеговачком филму Quo Vadis, Aida.
ТакосуиСрбииБошњаци, још једном
успелионоштонајбољеумеју:дазапо
дену расправу о интенцији описивања
догађајакојиседесиопредвадесетпет
годинаизуглаједнеобичнежене,којаје
живела свакодневним југословенским
сном.Зато јепостраниосталаунивер
зално уникатна и потресна прича о
Аиди, јунакињи која дела,што је ретко
видетиунашојкинематографији,ифил

му,којиимасвеелементефилма.
Зато, намера овог текста није да се

бави политичким тумачењем уметнич
когделаилинамереауторкепоменутог
филма, овај текст ће се бавити најбо
љом европском глумицом, која долази
из Србије, из бивше Југославије, са
Балкана, по рођењуСремицом.Ово је
текстоЈасниЂуричић.
Јасна Ђуричић, драмска уметница,

тренутно редовна професорка на Ака
демијиуметностиуНовомСаду,рођена
је 16. априла 1966. у Руми, средњу
музичку школу је завршила у Новом
Саду,аглумууистомградунаАкадеми
ји уметности. Јаснин класни професор

Јасна Ђуричић (фото: blic.rs)

КУЛТУРА
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био је доајен југословенског и српског
глумиштаБранкоПлеша.Својупозори
шну каријеруЈаснаЂуричићпресвега
везује за Српско народно позориште у
НовомСаду,гдеједугинизгодинабила
првакиња драме, али и за Југословен
ско драмско позориште где је често
била гостујућа глумица. Зато на неки
начинприпадаобемапозоришнимкућа
ма.
Јасна никада није могла или није

желела да се ослони на лепоту, на
шарм,наогромнупопуларност, којиби
јој доносили улоге. Јасна је једна од
ретких драмских уметника код нас,
спремна да користи увек и искључиво
својинтелект.Доксумногиглумцичесто
спремни да постану звезде и уновче
славу, а посао ураде траљаво, Јасна
Ђуричићсвојеулогепромишља,тражи
карактере у себи и изван себе у свом
стварном окружењу. Озбиљност са
којомприступазадаткунаправиојезре
луглумицу,којасенијенужнотрошила
нафилмскимителевизијскимтракама.
Ускакала је Јасна, ту и тамо, помало

глумачки, тезгарошки неке епизоде
домаћих телевизијских серија, али не
дајућисебенечемуштојепрофано.Није
се трошила ни у позоришту, јер је увек
зналакакодаприступитексту,редитељ
скомзахтевуистворилаједивнеивели
кеулоге,вреднепамћењаупозоришној
историјиСрбије: „НаходСимеон“, „Брод
залутке“,„Вишњик“,„Галеб“итакодаље.
За свој рад награђена је 2014. године
највишим позоришним признањем код
нас, Добричиним прстеном. Њен рад у
позориштубиојебриљантаниприродно
јебилодаследећикоракпостанепеда
гошки рад, те тако тренутно води своју
четвртукласунановосадскојАкадемији
уметности.
Позоришноискуствоизбрусилојењен

осећај за игру, осећај за емпатију и
патос, који треба да даје у кадру. Због
тога спада у ону категорију европских
глумаца који су у зрелом добу постали
најбољи и највећи филмски глумци,
управозбогпретходногпозоришногиску
ства. Често је на филму и телевизији
играламајке,илионекојесенисупове
залесадецомиприпадајунискомсоци

јалном сталежу без идеје да им деца
срљајуупропаст,илионемајке којесе
свимсиламаборезапородицу.Далису
је редитељи стављали у калуп или не,
свакињенфилмски лик је био потпуно
другачијиодпретходног,увеккористећи
позоришна средствада у себипронађе
онајдеодушекојитребадабезусловно
даулозиилику.Свемуовомедоприносе
њенецртелица,којесуспремнедаисто
временоемитујузабринутостирешење.
Добити европског Оскара је огромна

част,какозауметника,такоизаземљу
из које јесте и без обзира на тошта је
тема филма за који је Јасна Ђуричић
добила европско признање, предуслов
затојебиосценариоукомонакаоумет
ница и као глумица може да пронађе
задовољство игре. Са потпуном наме
ромдасеизузмуоколностифилма,име
главне јунакиње,времеиместорадње,
Јасна је у том филму имала јунакињу
којучекапутовањеиспознајакојадола
зинаконтогпутовања,Јаснаигражену
која не чека да јој се живот деси, она
игра жену која је у сталној акцији са
жељомдапобедисилуантагонизмакоја
јојпрети.Утаквимсценаристичкимзада
тостима(којесуреткеунашојкинемато
графији)глумацможедасеискажекре
ативноиуметнички.
НетребадасељутимонаЈаснуштоје

игралауфилмукојизацентралнидога
ђај имаСребреницу 1995, јерфилмови
не откривају велике истине. Треба да
будемопоноснинаЈаснуштојеЕвропа
одлично оценила њен глумачки рад. У
филму свеможе да буде илузија, осим
глумачког рада, који се види и упоре
дљивјеијединојештоувеликојилузији
филмскогплатнавидљивоимерљиво.
ФилмQuo Vadis, Aidaнећепоправити

нарушенеодносеилидонетимиронима
који су изгубили вољене, нити треба
дебатоватиотомедалијепотребанили
није.Когодјетоочекивао,превариосе.
Аличињеницајестедајенајбољаглуми
ца старог континента дошла изСрбије,
изРумеиНовогСадаиданасЕвропа
садагледакрозјошједнупозитивнупер
спективу,крознајбољуевропскуглумицу
ЈаснуЂуричић.

Читан ка

Уска ка ла је Јасна, ту и 
тамо, пома ло глу мач ки, 
тезга ро шки неке епи зо де 
дома ћих теле ви зиј ских 
сери ја, али не дају ћи себе 
нече му што је про фа но. 
Није се тро ши ла ни у 
позо ри шту, јер је увек 
зна ла како да при сту пи 
тек сту, реди тељ ском зах
те ву и ство ри ла је див не 
и вели ке уло ге, вред не 
пам ће ња у позо ри шној 
исто ри ји Срби је: „Наход 
Симе он“, „Брод за лут ке“, 
„Вишњик“, „Галеб“ и тако 
даље. За свој рад награ
ђе на је 2014. годи не нај
ви шим позо ри шним при
зна њем код нас, Добри чи
ним прсте ном.

Јасна ника да није могла 
или није желе ла да се 
осло ни на лепо ту, на 
шарм, на огром ну попу
лар ност, који би јој доно
си ли уло ге. Јасна је јед на 
од рет ких драм ских умет
ни ка код нас, спрем на да 
кори сти увек и искљу чи
во свој инте лект. Док су 
мно ги глум ци често 
спрем ни да поста ну зве
зде и унов че сла ву, а 
посао ура де тра ља во, 
Јасна Ђури чић сво је уло
ге про ми шља, тра жи 
карак те ре у себи и изван 
себе у свом ствар ном 
окру же њу. Озбиљ ност са 
којом при сту па задат ку 
напра вио је зре лу глу ми
цу, која се није нужно тро
ши ла на филм ским и 
теле ви зиј ским тра ка ма. 

фото: danas.rs
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ЗНА МЕ НИ ТИ ЛИ КОВ НИ УМЕТ НИ ЦИ СРЕ МА: МИ ЛЕН КО ШЕР БАН

Не го во ри,
узми чет ки цу и ра ди

Мада су уметнички домети Миленка
Шербана, сликара из Срема, досезали
самеврховесрпскеуметности,нарочито
упериодуизмеђудвасветскарата,ипак
је његово стваралаштво остало непра
ведно запостављено и  недовољно
познато.Нијебиоученихзваничнихака
демија,учиојесликарствопоприватним
школама. Ипак, непроцењив је његов
боравак у Паризу током двадесетих
годинапрошлогвекаинепосредноуче
шће у једној од најлепших уметничких
авантура српског сликарства ХХ века.
Био је то пролазак кроз чувени атеље
АндреаЛота,поукеокубизму,алиисли
карству старих мајстора изречених од
једног од највећих француских  ликов
нихпедагога,поукекојећезаувекизме
нитидомаћуликовнусцену,ослободити
је од тешко превазилажених стилова
прошлостиипоставититемељезауспе
шно укључивање српске уметности у
модерну.
Српски сликар и сценографМиленко

Шербан(19071979)рођенјеуЧереви
ћу, селу подно Фрушке горе, на обали
Дунава.Почетнепоукеосликарствусти
цао је у родном селу, код наставника
Рехака, чије методе истиче као благо
творнезањеговкаснијирад.Упериоду
између1923.и1926.године,усавршава
се у атељеу академског сликара Васе
Ешкићевића (Ириг, 1867), јединог срп
скогсликаракојијезавршиоИмператор
ску уметничку академију у Русији, под
руководствомсамогРјепина.Првусамо
сталнуизложбуприредиоје1926.годи
неуМушкој гимназијиуНовомСаду,а
позитивне оцене критике подстакле су
гададонесеодлукуданаставишколо
вањеуПаризу.Сликарствојепрвоучио
наАкадемијиКолароси,кодпрофесора
ЖанаПикаралеДуаиАндреаФавориа,
ипак за његово сликарско формирање
најважнији јеборавакуатељеуАндреа
Лота.  У науци је познат и више пута
истицан велики значај Лотовог атељеа
наразвојсрпскемеђуратнеуметности,о
чему сведочи податак да су кроз њега
прошли многи наши познати сликари,

попутСавеШумановића,ПетраДобро
вића,МиланаКоњовића,МиленеПавло
вић Барили, Крсте Хегедушића, Петра
Лубарде и други. Научен на сирома
штво,безоцајеостаосадеветгодина,
својепарискеданенијесмеодапротра
ћи,кодЛотајеостаодвегодинезараз
лику од осталих, који су повремено
посећивали атеље.Посвећеност послу,
идејиисебипратићегаикаснијеуживо
ту, утирао је путеве своје самосталне
каријерекојисуиако,кривудавинакрају
увек доводили до циља. Током 1928.
године, Шербан је излагао са групом
југословенских уметника у Паризу и на
изложбиуНовомСадусаКрстомХеге
душићем,којиму јенесебичнопомогао
током париских дана. По повратку у
Нови Сад, наишао је на неприхватање
средине његовог смелог матисовског
сликарства, што сазнајемо из личних
сведочења самог уметника, у којима
говориотешкоћамасакојимасесусре

таоупокушајудасеафирмишекаосли
кариживиодуметности.
Унемогућностидаживисамоодсли

карства,повременорадикаосценограф
уновосадскомпозоришту,гдесеуказала
потребазаовомврстомуметничкоганга
жмана(1927–1932),истовременораде
ћи и као професор цртања у Занатској
школиод1928.до1933године.Значајно
је његово ангажовање на пословима
рестаураторауГалеријиМатицесрпске

Пет де це ни ја ства ра ња овог умет ни ка, про фе со ра и 
ху ма ни сте, ко је је по вре ме но би ло пре ки да но ње го вим 
сце но граф ским ра дом све до чи о јед ној зна чај ној умет
нич кој лич но сти. Као па ри ски ђак, по ред мно гих на ших 
сли ка ра са ко ји ма је дру го вао, ра дио и из ла гао опле ме
нио је до ма ћу ли ков ну сце ну спе ци фич ним до при но си
ма, пре све га је дин стве ном ма ти сов ском ви зи јом. Ма да 
ње го ва умет нич ка за о став шти на ни је хо мо ге на, ни ти 
увек кон цеп циј ски до след на, ипак се  по је ди ни до ме ти 
мо гу озна чи ти као вр хун ска оства ре ња вре ме на у ко ме 
је ства рао

Миленко Шербан (фото: Кућа легата)

Пејзаж са Фрушке горе (Галерија Матице српске, Нови Сад)
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украткомпериодуизмеђу1935.и1936.
Именован језадиректораовеустанове
(1946), а потом постављен за првог
управникаВојвођанскогмузеја уНовом
Саду. У предратном периоду, сценогра
фија није била развијена као засебна
уметничка дисциплина, а скупе сцено
графије су се наручивале из Беча и
Пеште.Слободанпросторза креативно
деловањекојисеуказаопредмладими
перспективним уметником Шербан је
искористио на најбољи могући начин
развившиуспешнукаријерусценографа.
Позоришна сценографија је пружала
могућност за продор слободнијих идеја
одкласичногсликарства,усрединикоја
јејошувекбиланенавикнутанамодерни
уметнички израз. Након ангажмана у
Позоришту Дунавске бановине, Војво
ђанском народном позоришту у Новом
СадуиУметничкомпозориштууБеогра
ду,од1948.радиуЈугословенскомдрам
скомпозоришту.Истакаосеиупедаго
шкомраду,од1963.предавао јесцено
графијунаАкадемијипримењенихумет
ностиитехникусценеисценографијена
Академијизапозориште,филм,радиои
телевизијууБеограду.
МиленкоШербан је представник екс

пресионистичке струје у српском сли
карству, који је у својим портретима,
актовима,мртвимприродама,анарочи
то фрушкогорским пејзажима, неговао
интензиванколорит.РазвојШербановог
сликарства кретао се у правцу декора
тивног схватања слике и изразите дво
димензионалности, под утицајемМати
са. У фовистичкој фази развио је тип
сликекао„интегралневизије“,фигураи
позадина добијају подједнак значај, а
колорит карактерише употреба јаких
боја,честобезнијансирања.Палетаје
израженаучистимвредностимаинео
бичним контрастима жуте, наранџасте,
плаве, зелене и љубичасте („Дечак“,
1931).МадаШербан примењује умере
нијуваријантусматрасенајвећимпред
ставникомфовизмаиМатисовогначина
сликања у нашој новијој уметности. У
другомистоименомделуиз1933.инси
стиранапсихолошкомизразууслици,а
експресионизам усвојен, под Доброви
ћевимутицајемиспољићесеутемпера
ментномпотезу.Сликаојеколористички
ослобођено, много смелије у почетку,
него касније, кад је утишао почетну
фовистичкустраст.Боравећинаизвори
шту нових покрета у сликарству, није
остаоравнодушанпремањима,нарочи
тоснажнојенањегаутицалофовистич
косликарство.ДивиосеРеноару,Сеза
ну и Матису, сматрајући их сликарски
најискренијим, нарочито  последњег
истичућињегову чистоту, јасноћуи јед
ноставност.Тучистотуизразанеговаоје
иусопственомстваралаштвусаистан
чанимосећајемзамеруиколористичке
вредности.  У сликама из тридесетих
година, нарочито пејзажима из Фрушке
горе задржао је нешто од импресиони
стичке озарености и ведар тоналитет
којипроизлазиизсликањауприродина
отвореном.
После Другог светског рата, радећи

посао сценографа, све мање има вре
меназасликање,алиипоредсмањења
сликарске продукције, осећа се ипак и
даљепревасходносликарствoм.Бавље

њесценографијомибитканадвапоља
ублажиће оштрицу његовог експресио
нистичког сликања. Слике су све више
обојене софистицираним осећајем за
боју,естетизацијомиинтимизмом,коме
се током времена све више приклања.
Сличанразвојнијенеобичаннизадруге
наше сликаре, који су после бурних,
краткотрајних и експерименталних про
дорау„ново“,временомпотражилимир
нији и публици прихватљивији начин
сликања.
Излагао је први пут самостално у

Паризу1928,уНовомСаду(1928,1938,
1968),уБеограду(1966,1974),сагрупом
„Облик“, чији је члан био. Ипак, најва
жнијејењеговоучешћеугрупи„Шесто

рица“ (1954), важној уметничкој појави
током педесетих година прошлог века.
Послеослобођења,Шербанслика, пре
свега пејзаже из родног Черевића, На
његовимуљима,цртежима,пастелимаи
акварелима очитују се представе пор
трета,акта,мртвеприроде,ентеријера,
пределиФрушкегореиБачке,Сремских
Карловаца, Лединаца, Дунава. Шербан
је споро, тихо, готово неприметно и за
њега самог прешао пут од жестоког
колоризма до истанчаног интимизма,
светапуногестетскихпредмета,којису
заузели простор, стварајући на тај
начин, ипак привид сцене и изразит
илирски дух, који је бојио све његове
послератнекомпозиције.Постепеносеу
његовим посларетним сликарству све
вишегубимотивионосеразвијауправ
цуапстракције.
Шербанов опус, нажалост, није велик

по обиму. Велики део његових сликар
скихрадовастрадаојетокомилинакон
ратаилибиоразнешен.Премасопстве
ном сведочењу сазнајемо да је у ново
садском позоришном магацину нестало
окоосамдесетњеговихслика,ауједном
пожару у Југословенском драмском
позоришту после ослобођења изгореле
су све макете  и скице за позоришне
представе.СтваралаштвоМиленкаШер
бана је драгоцено сведочанство о срп
ском сликарству у периоду оддвадесе
тих година прошлог векадо последњих
дела.Снажно,колористичко,експресив
ноифовистичкидводимензионално,оно
је смело уводило неуобичајене односе
бојаислободнијипогледнапредмет.
Петдеценијастварањаовогуметника,

професора и хуманисте, које је повре
мено било прекидано његовим сцено
графскимрадомсведочиоједнојзначај
ној уметничкој личности. Као париски
ђак, поред многих наших сликара са
којима је друговао, радио и излагао
оплемениоједомаћуликовнусценуспе
цифичним доприносима, пре свега
јединственом матисовском визијом.
Мада његова уметничка заоставштина
није хомогена, нити увек концепцијски
доследна,ипаксепојединидометимогу
означити као врхунска остварења вре
менаукомејестварао.Токомкаријере,
имаојевишеретроспективнихизложби,
једна од највећих организована је у
сремскомитровачкој,текоснованојГале
рији„ЛазарВозаревић“,1974.годинена
којој се представио са осамдесетшест
дела, која је потом презентована у
Народном музеју у Београду. Родном
ЧеревићуЗавичајноммузеју, као једин
ственој сеоској музејској збирци, заве
штао је двадесет слика, које су изме
штенеиостајенеизвеснадаљасудбина
овог драгоценог легата. Иако су обја
вљене две монографске публикације
аутора Ирине Суботић и Вјекослава
Ћетковића, стваралаштво Миленка
Шербаназахтевапоновнуафирмацијуи
потребудасеоживиуспоменанаумет
никакојијеосликаопределезавичајаса
усхићењемнајвећихмајстораинапред
ним сликарским сазнањима, која је
понеоизПариза.Уметникјеједномпри
ликом изјавио „Ако хоћеш да кажеш
нешто,неговори,узмичеткицуиради“,
сликарјесвојерекао,садајенашевре
менапотезу. Ма ри ја Ву кај ло вић

Ди вио се Ре но а ру, Се за ну 
и Ма ти су, сма тра ју ћи их 

сли кар ски нај и скре ни јим, 
на ро чи то  по след њег 

ис ти чу ћи ње го ву чи сто ту, 
ја сно ћу и јед но став ност. 

Ту чи сто ту из ра за не го вао 
је и у соп стве ном ства ра

ла штву са ис тан ча ним 
осе ћа јем за ме ру и ко ло
ри стич ке вред но сти.  У 
сли ка ма из три де се тих 

го ди на, на ро чи то пеј за жи
ма из Фру шке го ре за др

жао је не што од им пре си о
ни стич ке оза ре но сти и 

ве дар то на ли тет ко ји про
из ла зи из сли ка ња у при

ро ди на отво ре ном

Улаз у порту (Черевић)
фото: madlart.com
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Божићни празници се
од памтивека сматра
ју празницима великог

весеља, доброг располо
жења и мира, а средишње
место заузимају два стара
индоевропска празника, у
хришћанству позната под
именомБадњиданиБожић.
Божић, празник у спомен

ИсусовогрођењауВитлеје
му, слави се 25. децембра,
иликодСрбапостаромка
лендару7.јануара.Радосни
празнициишчекујусесаус
хићењемивеликимприпре
мама, које суоличене уна
бавци жртвене животиње и
разноразних намирница као
што су вино, бундеве, мед,
ораси,сувешљивеивоће.
Кадајеречопрославинај

радоснијег празника, важно
јенапоменутидасеоннака
рактеристичанначинистиче
мноштвомнароднихобичаја
уодносунадругесветкови
не. Наиме, незаобилазну
улогу у прослави Бадњег
данаиБожићаимајубројне
обредне и религијске рад
ње,којесепритомобављају

премаустаљеномреду,аиз
вршавајусепревасходноза
рад здрављаљуди и стоке,
радости,среће,благостања,
напреткаупословима,бога
теплодностињива,виногра
да,воћњакаидр.
Устаљена пракса која се

примењује на Бадњи дан
тачнијеБадњевечеиБожић,
јестеритуалносечењеипа
љењебадњака,мешењеоб
редних хлебова, уношење
сламе, квоцање, пијукање,
жртвовањепрасета,долазак
положајника, уношењешун
кеимногедруге.
Стога, ваљалобиукратко

подсетитинаовеобредно–
ритуалнеирелигијско–ма
гијскерадње које сунекада
биле незаобилазан начин
прослављањаБадњегдана
иБожића.
Кадасеговориопрослави

Божићних празника, важно
јеспоменутибадњак,каоје
дан од кључних симбола и
свеонеритуалнерадњеве
занезањега.Бадњакјенај
чешћецеровоилихрастово
дрво.Некадасепрактикова

ло да рано изјутра Бадње
га дана, пре Сунца, дома
ћинодлазиузабранибира
младо, здраво дрво. Према
народном обичају, бадњак
се сече трипутаи тодасе
ударасамосаједнестране.
Од тренутка када се дома
ћинвратиупородичнидоми

донесебадњак, никонена
пушта кућусведо завршет
ка празновања. На Бадње
вече, домаћинритуално се
че бадњак намање комаде
иуносигаукућу.Накућном
прагу стоје деца, док дома
ћицачекаукућисаприпре
мљеним орасима и воћем.

У СУСРЕТ НАЈРАДОСНИЈЕМ ПРАЗНИКУ

Божић и народни обичаји

Уношење бад ња ка Чесница

Пре ма ста рим оби ча ји ма на дан 
Бо жи ћа ру чак би тре бао што ра ни је 
да се по ста ви, ка ко би го ди на на ред
на би ла “ра на”, са ра зно ра зним 
мр сним је ли ма. Ка ко се на дан 
Бо жи ћа пре те жно оста ја ло у до мо
ви ма, дру ги дан Бо жи ћа је по све
ћен од ла сци ма у го сте и че сти та њу 
нај ра до сни јег пра зни ка у го ди ни

ДРУШТВО
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Поуласкудомаћинадецасе
ухватезањегаипивкају,он
квоца,адомаћицабацаора
хе. Након ових ритуалних
радњи,бадњаксеполажеу
огњиште.Јасноједасуови
стариобичајиизмењени, те
у данашње време неретко
срећемољудекаконапија
цама купују гранчице цера,
или храста, које свакако не
спаљују,већчувајутокомчи
тавегодине,каоиаутомоби
леокићенебадњаком.

Међумноштвомобича
ја везаних за Божић,
појављује се риту

ал уношења сламе, у чијим
чаримаоддавнинанајвише
уживају малишани, који би
се у њој ваљали или успе
валидачитавоБадњевече
преспавају на њој. Обичаји
су налагали да се Божићна
сламауносинаБадњевече
и то је најчешће чинио до
маћин. Обавезним се сма
тралодасламутребаунети
искључиво у главну просто
рију,укојојсеналазиогњи
ште и наложени бадњак.
Распростирала се углавном
поподуитонајчешћеиспод
стола, а често би се поне
штосламестављалонасто,
тебисепрекоњепростирао
столњак. Слама се износи
лаизкућепострогоутврђе
ним правилима и то трећег
дана  Божића, код Срба на
Св. Стефана, а код Хрвата
на Св. три краља, а потом
бисе стављаланавоћке, у
гњезда,исподстоке,какоби
добро“родило”.
Након ритуалног уноше

њабадњакаисламе,поста
вља се вечера. С обзиром
да је Бадњи дан последњи
данБожићногпоста, јеласу
посна, те се на трпези нај
чешће среће густи пасуљ и
печена риба, као и понека
поснапита.

Задужења додељена до
маћициогледаласусеуме
шењу обредних хлебова за
БадњевечеиБожић.Неиз
оставни и најзначајнији об
редни колач јесте чесница.
Домаћицабитокоммешења
теста убацила уњега поне
киновчић.Кадчесницабуде
печена,износисенатрпезу
иломисенаоноликоделова
коликоимаукућана.Оноче
љадекоједобиједеочесни
це у којој је новчић, према
народном веровању имаће
срећеиновцатокомчитаве
нареднегодине.

НасамданБожића,ура
нимјутарњимсатима,укућа
нибисеомрсилипечењем,
потом би унели шунку и с
радошћу дочекали положај
ника.Иако се практикује да
сенаБадњиданиБожићиз
бегава одлазак у туђе куће,
ипак је положајник пожељ
ни гост, чија посета доноси
срећу. Наиме, поменути по
ложајник,први јепосетилац
наБожићнидан.Уобичајено,
положајник при уласку по
здравља укућане: “Христос
сероди”,аонимуодговара
ју:“Ваистинусероди”,апо

томобавезноседне,какоби
сесрећазадржала,благоси
љаипожелиимдостаздра
вљаиуспешнугодину.Дака
ко,обичајјенекаданалагао
да се положајник почасти
орасимаиливоћем,старији
бипилиракију,доксумали
шанидариванислаткишима.
Премастаримобичајимана
данБожићаручакбитребао
што раније да се постави,
какобигодинанареднабила
“рана”, са разноразним мр
снимјелима.Какосенадан
Божићапретежноостајалоу
домовима, други дан Божи
ћа јепосвећенодласцимау
госте и честитању најрадо
снијегпразникаугодини.

Било како било, Божић
ни празници обилују
мноштвом обичаја ко

ји су задржани до дана да
нашњег, додуше, у знатно
измењеном облику. Ипак, у
празникукојијепосвећенис
кључивопородици,празнику
који налаже мир, благоста
ње, љубав и срећу, уживај
теинезаборавитеједанод
најзначајнијих обичаја који
налаже народна традиција:
“Расположењакаквогстена
дан Божића, оно што ура
дите, помислите и кажете,
пратиће Вас током читаве
нареднегодине”.
СрећниВамБожићнипра

зници!
С. Б.

Уно ше ње сла ме је оби чај и ка то ли ка и пра во сла ва ца

Божићна тр пе за 

Оби ча ји су на ла га ли да се Бо жић на сла ма уно си на 
Бад ње ве че и то је нај че шће чи нио до ма ћин. Оба ве
зним се сма тра ло да сла му тре ба уне ти ис кљу чи во у 
глав ну про сто ри ју, у ко јој се на ла зи ог њи ште и на ло же
ни бад њак. Рас про сти ра ла се углав ном по по ду и то 
нај че шће ис под сто ла, а че сто би се по не што сла ме 
ста вља ло на сто, те би се пре ко ње про сти рао стол њак
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Ка ко бр зо на кон
оздра вље ња за бо ра ви мо 
шта је ва жно

Ето, ме се ци ма на кон ди јаг но зе, сва ко ју тро сам би ла 
за хвал на на три ства ри. Не кад сам се бо ри ла ко је три да 
иза бе рем и ни сам зна ла ка ко да скра тим ли сту, а не кад 
сам се тру ди ла и је два на ла зи ла три ства ри. Али увек их 
је би ло три, ма кар тог ју тра би ла за хвал на што сам про
на шла дру гу ча ра пу. И вра ти ло ми се. Вра ти ла ми се 
за хвал ност за жи во том и не ка ко су се ба те ри је пу ни ле. 
Ве ра да ће за и ста све би ти уре ду и да чу ва Бог Зо ку 
свог, ра ди ло ме је као да сам се сва ко ју тро бу ди ла на 
пла жи и мо ру

Ка ко оно ка жу ‘Здрав чо век има 
хи ља ду же ља, а бо ле стан са мо 
јед ну’. И тач но је то што ка жу. Па 
се ти те се кад пад не пр ви снег, 
као ових да на, и ка да вас та ко 
за тек не ојед ном не ка хлад но ћа и 
зи мо ћа. И то углав ном у обу ћи 
ко ја на то ни је спрем на. Па се 
ма ло на хла де но ги це, ма ло ве тар 
про ду ва и нос се смр зне. И ка да 
та ко мо кри уђе те у ку ћу, па се 
тре ска те, ска ку ће те, пух ће те и 
ма ло се угре је те. 

Ипак, на ред них да на про ла зи 
је за кроз те ло, нос цу ри, по не кад 
се и ки не, и зи ма се ‘уву кла у 
ко сти’. И та ко не ко ли ко да на и 
пи та те се ка да ли ће про ћи? 

Не са мо тад, не дај Бо же да 
до би је те и не ку тем пе ра ту ру. 
Не ста не и апе ти та, а ва ма је са мо 
у гла ви са мо да ово про ђе, све 
ће те про ме ни ти и ис хра ну и оста
ви ти ци га ре те, сма њи ти пи во... 

Ка да ста не те на но ге, та за хвал
ност по тра је још три  че ти ри 
да на, евен ту ал но не де љу да на и 
ћао. Пљу ге, пи во и пра се ти на у 
су срет слав ској се зо ни. 

Ко је кроз то про шао, зна, а ко 
ни је, мо жда мо же да за ми сли тек 
ка ко је та же ља за здра вљем 
ве ли ка ка да се чо век су о чи са 
не ком озбиљ ном ди јаг но зом. Уф, 
па чо век пре бро ји сва ку ча ши цу 
ал ко хо ла ко ју је икад по пио, сва
ку ци га ре ту икад ко ју је за па лио. 
По ми сли на сва ки пут ка да се 
стре си рао без ве зе и сва ђао око 
сит ни ца ко је су са да у да љи ни 
то ли ко не бит не, да је чу до да их 
се и се ћа. Али та ко је, то ка ја ње 
про бу ди сва ку, ама баш сва ку 
глу пост на ко ју си не кад тро шио 
вре ме. 

Ех, да ми је са мо да сам здрав 
и ни шта ви ше не би би ло ва жно. 

На кон све га, за хвал ност тра је 
ма ло ду же. Не знам ко ли ко и хте
ла сам про на ђем по сто ји ли пси
хо ло шко об ја шње ње ко ли ко ли 
тра је, али ни сам ус пе ла да на ђем. 
Пи там се, по сто ји ли уоп ште или 
све за ви си од осо бе до осо бе и 
до то га ко ли ко се та за хвал ност 
ве жба.

Ов де за ви дим искре ним вер ни
ци ма, јер са мо они има ју на вику 
за хвал ности. За хвал ност Бо гу, 
жи во ту, суд би ни... А, ми оста ли? 
Ми тре ба да је ве жба мо. И не 
во лим ка да ка жем тре ба, јер 
ни шта не тре ба и не мо ра у жи во
ту, је ди но ако се же ли. Зна чи, 
же лиш да бу деш за хва лан на 
свом жи во ту, јер ре ал но и је си. 

Не ко ми је ре као јед ном да 
Ја пан ци ве жба ју и има ју тех ни ку 
за хвал но сти. Не знам ко ли ко је 
то тач но, али гла си ова ко: сва ко 
ју тро ка да уста неш за пи ши три 
ства ри из свог жи во та на ко ји ма 
си за хва лан. Ни је бит но ко ме, 
са мо ре ци хва ла што сам ју трос 
отво ри ла очи или хва ла што сам 
ју трос удах нуо ва здух и ни шта 
ме не бо ли. Зна те ли ко ли ко је 
до бро ка да се ују тру про бу диш, а 
ни шта те не бо ли? Ви ко ји осе ти
те бол и зна те, јер се се ћа те ка ко 
је не кад би ло. А ви ко ји не зна те, 
са мо ми ве руј те на реч. 

И да јем свој су бјек тив ни при
мер, јер ве ру јем да ко ли ко год да 
смо ми љу ди ин ди ви дуе сва ко за 
се бе – сви опет до не кле ли чи мо 
јед ни на дру ге. Да не ли чи мо, не 
би би ло ни др жа ва, гра до ва, а 
ка мо ли бра ко ва, де це и парт нер
ста ва. 

За то је не кад до бро и по слу ша
ти су бјек тив ни са вет и лич но 
ис ку ство, и не што од то га, мо жда, 
при ме ни ти и на се би. 

Ето, ме се ци ма на кон ди јаг но зе, 
сва ко ју тро сам би ла за хвал на на 
три ства ри. Не кад сам се бо ри ла 
ко је три да иза бе рем и ни сам 
зна ла ка ко да скра тим ли сту, а 
не кад сам се тру ди ла и је два 
на ла зи ла три ства ри. Али увек их 
је би ло три, ма кар тог ју тра би ла 
за хвал на што сам про на шла дру
гу ча ра пу. 

И вра ти ло ми се. Вра ти ла ми се 
за хвал ност за жи во том и не ка ко 
су се ба те ри је пу ни ле. Ве ра да ће 
за и ста све би ти уре ду и да чу ва 
Бог Зо ку свог, ра ди ло ме је као 
да сам се сва ко ју тро бу ди ла на 
пла жи и мо ру. 

Док се ни сам уз ве зди ла и 
ми сли ла да ја сад то све имам у 
сво јим ру ка ма. Све је под кон
тро лом, во лим жи вот, и шта ја 
има ви ше да пи шем, ваљ да већ 
знам. И зна ла сам. Не ко ли ко 
ме се ци. 

По ла ко сам по че ла да сум њам, 
клац кам и осе тим ка ко се тло под 
мо јим но га ма ма ло ви ше др ма. И 
не знам ка ко да одр жим рав но те
жу. Осе ћа ла сам се као да сам на 
љу ља шци и да ме са јед ног кра ја 
ле па реч гур на на дру ги, а да ме 
ру жна реч, пак, то тал но окре не 
на гла вач ке. И све ми је би ло 
ја сно. Цео жи вот је ве жба и уче
ње, па та ко и за хвал ност. 

И за то, хва ла што сам се ју трос 
про бу ди ла и ни шта ме не бо ли. 

Хва ла што су сви мо ји во ље ни 
до бро и здра ви. 

И хва ла што сам ју трос про на
шла дру гу ву не ну ча ра пу.

ДРУШТВО



76 29. DECEMBAR 2021.  M NOVINE

ОВАН: Очекује вас
пуно састанака и
комуникације са
сарадницима. Нажа

лост,многисастанцибићеодло
жени,аодржанинеуспешниили
чак прекинути. Присутна је
могућност уласка у љубавни
троугао,ависенећетепревише
обазиратинастатусдругестра
не.Штосетичездрављамогући
проблеми везани за глави и
гениталије.

БИК: Пред вама је
недеља повећаног
обимапослаи  при
том вас очекују и

тешкоће.Бићетеприсиљенида
уложитевишетрудаупословну
сферу. На пољу љубави нема
некихзначајнијихпромена.Нај
боље да контролишете љубо
мору јер је сувишна и може
покварити однос без потребе.
Причувајтедисајнеоргане.

БЛИ ЗАН ЦИ: Задо
вољни сте ситуаци
јомнапослу.Ефика
сно сте организова

ни,  посвећени обавезама и
одрађујете их на одговоран
начин.Када јељубавупитању
отворенистезаулазакуљубав
нитроугаобезобзирадалисте
слободни или заузети. Имате
утисак да сте физички јаки и
отпорни,алисудисајниоргани
угрожени.

РАК:  Током ове
недеље бићете или
насастанцима,теле
фонској вези или

испред екрана пишући мејл.
Главни задатци су прављење
нових планова, успостављање
договора и нове сарадње. Уко
лико сте слободни или у вези
чека вас динамичан однос са
новим  односно  текућимпарт
нером.Кадајездрављеупита
њунајбољедаповедетерачуна
оисхрани.

ЛАВ:  Пред вама је
мало неповољан
период током којег
нећете успети да

нађете заједнички језик са
сарадницима нити да решите
пословнепроблеме.Узто,неће
те бити задовољни финансија
ма. Генерално сте сви, без
обзира на статус у мањој или
већој мери незадовољни емо
тивномсфером.Могућ јеболу
костима.

ДЕ ВИ ЦА:  Коначно
у с п о с т а в љ а т е
сарадњусасарадни
цимаијакостезадо

вољнизбогтога.Очекивањасу
приличновисока.Областљуба
ви поседује потенцијал, али
нистеуситуацијидагаискори
стите због превише пословних
обавеза. Друга половина не
схвата на најбољи начин ваше
понашањеимислидајеигнори
шете.Циркулацијајелоша.

ВА ГА:  Задовољни
сте како се посао
одвија,сарадњомса
колегамаифинанси

јама. Када је љубав у питању
могућности су бројне. Ако сте
слободни упознаћете особу
која оставља одличан утисак,
ако сте у вези уживаћете са
партнером. Здравље је осе
тљиво и потребно је повести
рачунаодисајниморганима.

ШКОР ПИ ОН: Упр
косповећаномброју
обавеза одлично се
сналазите. Добар

сте организатор, брзо разми
шљатеиделате,такодаћесве
бити одрађено максимално
професионално. Љубавна
сферајеспецифичнаусмислу
могућности уласка у љубавни
троугао, осим ако сте у браку.
Кадајездрављеупитањуосе
тљивесугениталијеибубрези.

СТРЕ ЛАЦ:  На
послу вас очекују
тешкоће које ће вас
мотивисати да уло

житедодатнитрудштоћеуро
дитиплодом.Уколикостесло
бодни коначно упознајете осо
бу која оставља одличан ути
сак,алијезаузета.Услучајуда
сте заузети у односу постоји
доза љубоморе и лоше кому
никације. Причувајте дисајне
органе.

ЈА РАЦ:  Добијате
новупословнупону
ду која не оставља
повољан утисак да

стесклонидајеодбијете.Уко
лико сте слободниочекује вас
ново познанство. Уколико сте
заузетииматедруга интересо
вања:можевасзаниматитајна
веза уколико сте у вези или
финансије,уколикостеубраку.
Нервознистеипотребанвамје
одмор.

ВО ДО ЛИ ЈА: Очеку
је вас почетак новог
пословног пројекта.
Како је од друштве

ногзначајабићетепредочима
јавности и у контакту са пред
ставницима медија одлично
ћетесеснаћи.Уколикостесло
бодниилиувезинезадовољни
стеемотивномсфером,аједи
ноуколикостеубракуодносје
задовољавајући. Потребно је
даповедетерачунаоисхрани.

РИ БЕ:Успешнопли
вате пословним
водама. Имате
добру интуицију на

коју се ослањате. Када је
љубав у питању прилично сте
пасивни.Иаковаснекозанима
ништа не радите по питању
успостављања контаката. Уко
лико сте заузети партнер је
нерасположен.Могућипробле
мисастомаком.Немојтесена
својурукулечити.

VREMEPLOV
29. децембар

1921. Рођен српски писац
ДобросавЋосић,првипредсед
никСавезнеРепубликеЈугосла
вије,од јуна1992.Крајем80их
даоподстицајнационалистичкој
политици Слободана Милоше
вића.
1981.Умрохрватскикњижевник
Мирослав Крлежа, једна од
најзначајнијих личности у кул
турнокњижевним збивањима
на југословенском простору у
20.веку.

30. децембар
1865.УБомбајурођененглески
писац Рађард Киплинг, мајстор
краткихпричаукојимајеприка
зао живот у Индији. Добитник
Нобелове награде за књижев
ност1907.
1922. Званично основан Савез
Совјетских Социјалистичких
Република, стварањем конфе
дерације Русије, Белорусије,
УкрајинеиТранскавкаскеФеде
рације.

31. децембар
1845. Рођен је Никола Пашић,
један од најзначајнијих полити
чара у историји Србије и Југо
славије, оснивач и вођа Наро
дне радикалне странке (1881
1926).
1911. Марија Склодовска Кири
добилаједругуНобеловунагра
ду за хемију за истраживање
радиоактивнихелемената.Прву
је1903.поделилајесасупругом
ПјеромиБекерелом.

1. јануар
45. п.н.е. Ступио је на снагу
нови, Јулијански календар,
којимјеГајЈулијеЦезар,према
саветима грчког астронома из
Александрије Сосигена, рефо
рмисаорачунањевременатако
што је за почетак године одре
дио1.јануаруместо1.марта.

2. јануар
1898. Рођена српска глумица
Љубинка Бобић, чланица
НародногпозориштауБеограду
од 1920. Током дуге каријере
тумачила је најразличитије
ликове,аненадмашномсесма
трањенаинтерпретацијаЖивке
у комедији „Госпођа министар
ка“БраниславаНушића.

3. јануар
1980. Председник Југославије
Јосип Броз Тито примљен у
Клинички центар у Љубљани.
Пошто операција на крвним
судовиманијеуспела,3.фебру
арамуампутирананога.

4. јануар
1494. Штампарија у Цетињу
штампала прву књигу на срп
ском језику, „Октоих првогла
сник“ Ђурђа Црнојевића и
штампара Макарија, једну од
највише коришћених богослуж
нихкњигауСрпскојправослав
нојцркви.
1960. У саобраћајној несрећи
погинуофранцускиписацАлбер
Ками,добитникНобеловенагра
дезакњижевност1957.

5. јануар
1589. Умрлафранцуска краљи
ца италијанског порекла
КатаринадеМедичи,кћеркагос
подараФиренцеЛоренцаII,која
јепослесмртимужаАнријаIIод
1560. владала Француском као
регент. Уз подршку папе Гргура
XIII 1572. организовала покољ
протестаната, „Вартоломејску
ноћ“.

6. јануар
1919. Умро је Теодор Рузвелт,
председникСАД (190109), чија
је политика створила светску
силу од дотад изолационистич
кеАмерике.Спровеојепланза
изградњу Панамског канала, а
за посредовање у рускојапан
ском рату 1905. добио је 1906.
Нобеловунаградузамир.

7. јануар
1610. Италијански астроном и
математичар Галилео Галилеј
откриојеЈупитеровемесецеИо,
Европу,ГанимедиКалисто.
1943.УЊујоркујеумроНикола
Тесла, српски научник и прона
лазачнапољуелектротехникеи
радиотехнике. Од 1884. до
смрти живео је у САД, где је
патентирао око 700 проналаза
ка од којих неколико десетина
имаширокупримену.

8. јануар
1935. Рођен је амерички музи
чар Елвис Арон Присли, „краљ
рока“,изузетнопопуларанпеде
сетих и шездесетих година 20.
века. Продао је више од 150
милионаплочаииграоудваде
сетакфилмова.Умроје1977.од
прекомерне употребе алкохола
идроге.

9. јануар
1878. У српскотурском рату
српска војска ушла у Ниш, а
Турцисунаредногданапредали
тврђаву и варош, чиме је окон
чанатурскауправаутомграду.
Борбе су трајале 25 дана, а
одлучујућа је била победа
БраничевскебригаденаЧегру.

10. јануар

1909. Рођен српскифизичар и
хемичар Павле Савић, који је
светски реноме стекао када је
саИреномЖолиоКири1937.и
1938. у Паризу открио изотопе
познатихелеменатабомбардо
вањем атома урана спорим
неутронима. Од 1947. руково
дио изградњом Нуклеарног
института у Винчи и до 1960.
био директор Института. Од
1971.до1981.биопредседник
Српскеакадемијенаукаиумет
ности.

11. јануар
1811.Скупштинасвихнародних
старешина у Србији у време
Првогсрпскогустанкаосновала
првапопечитељства,министар
ства.Министарпросветепостао
најученији Србин тог времена,
ректорВеликешколеуБеограду
ДоситејОбрадовић.

HOROSKOP
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Сре да, 29.
(16) де цем бар 

СветипророкАгеј;СветаТеофа
нијацарица

Че твр так, 30.
(17) де цем бар 

Свети пророк Данило; Свети
преподобномученик ђакон Ава
кумиигуманПајсије

Пе так, 31.
(18) де цем бар 

СветимученикСевастијан;Све
тиМодестидруги

Су бо та, 1. ја ну ар 
(19. де цем бар) 

СветимученикБонифатије

Не де ља, 2. ја ну ар 
(20. де цем бар) 

Св. свмуч. Игњатије Богоносац;
Св. Данило Други, Арх. срп.
(Претпр.Рождества)–Оци

По не де љак, 3. ја ну ар 
(21. де цем бар) 

СветамученицаЈулијана;Свети
Петар,Митрополиткијевски

Уто рак, 4. ја ну ар 
(22. де цем бар) 

Света великомученица Анаста
сија;СветиНикифорЛепрозни

Сре да, 5. ја ну ар 
(23. де цем бар) 

Светих 10 мученика Критских;
Преп. Наум Охридски – Туцин
дан

Че твр так, 6. ја ну ар 
(24. де цем бар) 

Света преподобномученица
Евгенија–Бадњидан

Пе так, 7. ја ну ар 
(25. де цем бар) 

РождествоХристово–Божић

Су бо та, 8. ја ну ар 
(26. де цем бар) 

СаборПресветеБогородице

Не де ља, 9. ја ну ар 
(27. де цем бар) 

Светипрвомученикиархиђакон
Стефан

По не де љак, 10. ја ну ар 
(28. де цем бар) 

Светих20.000мученикаНикоми
дијских

Уто рак, 11. ја ну ар 
(29. де цем бар) 

Светих14.000младенацаВитле
јемских

Crkveni kalendar

• Ако си ни зак, ни шта ти не фа ли. Али ако си зао 
он да си баш ма ли.
• Ако ви диш при ја те ља без осме ха, по кло ни му свој!
• Учи ни не што за до мо ви ну – еми гри рај!

Са стој ци:150грамабрашна,50
грамашећера,једнакашикамеда,
100 грама путера собне темпера
туре,малоциметапожељи.

Са стој ци за гла зу ру: једно
беланце,250грамашећераупра
ху,једнакашичицасокаодлимуна.

Начин припреме: Састојке за
тестосјединитиимеситидоксме
санепостанеуједначена.Нарав
ној површини посутој брашном,
растањити тесто до дебљине од
полацентиметра.Користећиново
годишње модле, медењаке фор

миратиужељенеоблике.Поређај
те медењаке у тепсију, обложену
папиромзапечење.Рернузагреја
ти до 1800, па затим медењаке
пећиизмеђу15и20минута.Изва
дитиизрернекадапостануруме
ни. Када се медењаци охладе,
умутитибеланцедодајућишећеру
праху. Када смеса буде густа,
додатисокодлимуна.Смесуподе
лити на онолико делова колико
иматебоја за колаче.Прехрамбе
небојесипатиушприциукрасити
колачепожељи.

Но во го ди шњи ме де ња ци

НЕ ГА ЛИ ЦА И КО жЕ

Трет ман африч ким пу же ви ма

Како би кожа била лепа,
сјајнаизатегнута,безбора,
у козметичким препарати
ма, као састојак, често се
користи слуз афричког
пужа.Сматраседајеупра
вотокључниелементубор
би против старења коже.

Иако јечестослуздеокре
ме за лице, један третман
показао да се и директним
наношењем слузи, односно
стављањем пужа на лице,
постижупозитивнирезулта
ти.
–Третманлицаафричким

пужем требало би да под
младикожулица,побољша
квалитет и еластичност.
Слуз пужа решава пробле
меналицу,каоштосуакне,
ожиљци и неправилности,
јер је богата колагеном и
бакарним пептидима, при
родним антибиотицима и
гликолномкиселином.Иску
ства корисника показују да
афричкипужевичистекожу,
хране, хидрирају и смањују
црвенило на лицу. Моје
колегеијачестоволимода
кажемодасунајлепшежене
онекојеулажуусебе,одно

сно,онекојесенегујуизну
траиспоља.Затоувекпре
поручујемо да се препусте
стручним лицима, како не
бизбогнезнањанашкодиле
својој кожи, каже Јелена
Вукелић,козметичар.
Третман је безболан, а

изводисена темељноочи
шћенојкожилицапосебним
козметичким препаратима.
Након тога, стављају се
пужеви да делују, веома
пажљиво. Не постоји опа
сност од повреда, а сам
третмантраједо30минута.

А. П.

Је ле на Ву ке лић
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СУПЕР ЛИГА ЗА ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ

Фан та стич на игра одбој ка ши ца 
„Сре ма“ за крај полу се зо не

жОК „Клек“ –  ГжОК „Срем“ 0:3 (17:25, 16:25, 27:29)
Зрењанин,25.децембар2021.(Гледа

лаца:200).Судије:Симић–Ђерфи.
жОК „Клек“: Јелена Вујковић (либе

ро), Ива Лазић, Емилија Михајловић,
Мина Вучковић, Марија Ненадовић,
МилицаВидачић,ЈанаПавловић,Тама
ра Благојевић, Тамара Кисић, Анђела
Стојковић, Анастасија Божић. Тренер:
ДанијелаКијацВуловић.

ГжОК „Срем“:АнаМихајловић,Ста
нојевић, Грабић, Тадић (либеро), Гаће
ша, Егић, Лукић Катарина, Јековић,
Даниловић, Драговић, Антић, Бербато
вић.Тренер:МирјанаМусулин
У складу са изјавом коју је за про

шлиброј„МитровачкихМновина“након
победе над  екипом „Спартака“ дала
шефстручногштабаГЖОК„Срем“Мир
јанаМусулин,најављујућисамоуверено
иквалитетноиздањесвојеекипеуборби
задрагоценебодовеупоследњемколу

овогодишњег дела Суперлиге, одбојка
шице„Срема“вратилесусесагостова
њаекипи„Клека“уЗрењанинусамакси
малнимучинком,недозволивширивал
камадаосвојениједансет.Успортској
срединикојаједаланајзначајнијаимена
српскеодбојке,митровачкеодбојкашице
остварилесуубедљивупредноступрва
два сета не дозволивши противницама
даприђуцифриод20поена.Гошћеиз
СремскеМитровице пружиле су неупо
редивобољуигрукакоупријемуиблоку,
такоиусервису.Нарочито јебиоефи
касан њихов напад. У екипи „Срема“
поновосусеистаклеДуњаГрабићиАна
Михајловић. Средином терена доми
нирала је Исидора Бербатовић. Током
одлучујућегтрећегсетаекипа„Клека“у
једном тренутку  имала је предност од
деветпоенаразликекадасечинилода
ће утакмица бити продужена и знатно

неизвеснија.Сремицесувеликимпрео
кретомидобром тимскомигром у којој
сусеистаклеАнаЈековићињенаиме
њакињаМихајловић дошле до изједна
чења25:25иудраматичној завршници
оствариле тријумф у трећем сету од
27:29, победивши укупним резултатом
0:3.Узавршницисусеистаклегостују
ћеиграчицеАнаМихајловићиИсидора
Бербатовић.Победанадекипом„Клека“
означилајенапредак„Срема“напрвен
ственој табели на сигурну седму пози
цију са 13 освојених бодова. Пошто су
учињени одлучујући кораци на опстан
куудруштвунајбољихМитровчанкеће
битиуприлицидаурастерећенојатмос
феридокрајасуперлигашкогтакмичења
пруже још квалитетније партије. Екипа
„Срема“угостиће28.јануара2022.годи
не трећепласирану екипу београдске
„Црвенезвезде“. Д. М.

ОД БОЈ КА ШКА ДРУ ГА ЛИ ГА СЕ ВЕР

Тру јумф „Срем Ито на“
Одигравањем 11. првенственог

кола Друге лиге Север спуштена
је завеса на одбојкашку полусе
зонууовојлиги.Одбојкашисрем
скомитровачког ГОК „Срем Итон“
у среду, 22. децембра као дома
ћини у ПСЦ „Пинки“ тријумфова
лисупротивекипе „Војводина3“
из Новог Сада максималним ре
зултатом 3:0 (25:23,25:16,25:16).
Победа над младом екипом Но
восађана, који су као клуб ин
стутиција српске одбојке и имају
такмичарске селекције у готово
свим одбојкашким лигама свака
ко је значајна, нарочито за екипу
„Срем Итона“, која је освајањем
нових бодова задржала реалне
шанседаостанеупрвихшестеки
па првенства и задржи постојећи
статус.Саставкојијенатерениз
вео тренер митровачких одбојка
ша Зоран Ковачић и овог пута је
био условљен персоналним про
блемимасобзиромнатодасеу
претходномколуинесретномпо
разуодекипе „Партизана“изБа
чадогодиојошједанпехусмислу
повреде прста капитена Јована
Ковачића.ЕкипаГОК„СремИтон“,
којавећизвесновремеиграибез
талентованогЋорића,наступила
јеусаставусаставу:Б.Петковић,
Р.Петковић,Л.Маћешић,И.Три
вунчић ,БРољић,О.Љубишић ,
либероБабић, каоиН. Кузмано

вић ,В.Лешчук ,В.Милојковић ,
М.МиковићиВ.Петровић.
Домаћа публика видела је још

једно надахнуто издање значајно
подмлађенеекипе„Срема“.Само
упрвомсету,екипаизНовогСада
успелаједадођедо23поена,док
имупреосталадвасетарасполо
жениМитровчанинисудозволили
вишеод16поена,такоможемого
воритиорутинскојпобеди.Дома
ћинисуприказалиодличанпријем
сервисаиигрууодбрани,нарочи
толибераБабића.ТехничарБојан
Петковић,којијепрвипутодиграо
целу утакмицу за своју екипу, ис
такаосефантастичнимиоргани
зованим нападачким акцијама.
ШефстручногштабаКовачић,који
јенајављиваомогућеизненађење
иприжељкиваоновебодове,из
разиојезадовољствокомплетним
издањемсвогтима,поновонагла
шавајућидоприносмладихиграча
који су се показали не само као
перспектива већ и реалан осло
нацекипеуовомтренутку.
Друголигашкиодбојкашки кара

ваннастављасе29.јануара,утак
мицомукојојће„ГОК„СремИтон“
дочекати још једну квалитетну
екипу„ДунавВолеја“изНовогСа
да.Преодигравањајошнеколико
утакмица11.кола,митровачкиод
бојкашисутренутноседминапр
венственојтабели. Д. М.

Млади одбојкаш „Срем Итона“ Лука Маћешић 
позван у кадетску репрезентацију Србије

СПОРТ
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БОК СЕР НЕ НАД ЈО ВА НО ВИЋ

За крај го ди не тро феј
„Злат на ру ка ви ца“
Млади румски боксер Не

над Јовановић, вишеструки
првак Србије, ову за њега
успешну такмичарску годи
ну,окончао je још једнимиз
узетним успехом – победом
на Међународном турниру
„Златна рукавица“, који је
одржануЛозници.Свиљуби
тељиспортазнајудајеовоје
даноднајбољихитурнирса
изузетно дугом тардицијом.
Ненад је у финалу турнира
савладао Руса Сергеја Зуб
кова и тако освојио „Златну
рукавицу“.
–Путдоовогважногтро

феја није био лак. У првом
мечу сам савладао медите
ранског првака, македонског
борца, а затим и изузетно
квалитетногривалаизРусије.
Сав уложени труд се испла
тиоивреднопризнањеједо
шлоумојерукекажеНенад
Јовановић, који се увелико
припремазановатакмичења.
То је Европско првенство

за боксере до 22 године, а
циљједасепостигнејошје
дандобаррезултат.
– У врхунском спорту се

тражи доста одрицања и не

мапредаха.Идемкоракпоко
ракнапред,вреднотренирам
и верујем да је преда мном
јошуспешнијасезона–исти
чеНенадЈовановић,комена
овом успешном путу помаже

тренерБориславКрстић.
Треба истаћи да је на

64. Међународном турниру
„Златнарукавица“учествова
ло90боксераиз17земаља
света. Како смо и писали о

овом успешноммладом бок
серу,НенадЈовановићјеове
годинебоксоваозаБК„Црве
назвезда“иБК„Лозиница“–
асезону јеокончаобезијед
ногпораза.

Не над Јо ва но вић на по бед нич ком по сто љу

АК „СИР МИ УМ“ 

На ста вак до брих ре зул та та
АтлетскопрвенствоВојводинезајуни

ореијуниорке(до20година)одржаноје
усуботу,25.децембрауНовомСаду.На
њему су, између осталих, наступиле и
чланице Атлетског клуба „Сирмиум“
ВањаМилановић,којајеосвојилачетвр
то место  у дисциплини трчања на 60
метарауконкуренцијитригодинестари
јих такмичарки, док је пионирка  Ања

Чанчаревић победила четири године
старије противнице у бацању кугле од
четири килограма, одличним хицем од
11,38метара.
Такође, на традиционалном међуна

родном атлетском митингу у Београду,
чијиједомаћинбиоАтлетскиклуб„Пар
тизан“ атлетичари „Сирмиума“ оствари
ли су одличне резултате у свим конку

ренцијама. Реља Милетић је освојио
сребрнумедаљуутрцина50метараса
препонама(2012),ОгњенТубић јешам
пиондвобоја(60метараимедицинка)за
дечаке2012. годиштедок јеВукДошен
биотрећиуистојдисциплинииузрасној
категорији. У дисциплини двобоја за
дечаке2011.годиштаДејанМојсиносво
јиојесребрнумедаљу.
Перспективни пионири Страхиња

ЧикићиСтефанЂонић такођесу забе
лежилиодличнерезултате.Страхињаје
у конкуренцији годину дана старијих
атлетичара освојио бронзу у трчању на
60 метара са препонама, док је на 200
метара заузео четврто место. Стефану
Ђонићујеутрчањуна60метарасапре
понаманедостајалосвеганеколикосто
тинки да стигне до државног рекорда у
трциукојојјеиначеубедљивотријумфо
вао. У конкуренцији сениорки  Мирјана
Дасовић је хицем од 12,88метара убе
дљиво победила у бацању кугле док је
Немања Јоргић у мушкој конкуренцији
освојиосреброутрчањуна60метараи
200метара.На истом такмичењуАлек
сандарСекулићосвојиојебронзуутрци
на200метара. Д. М.

Најмлађи атлетичари „Сирмиума“ са тренером
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Про шле го ди не, ка да смо пр ви пут ушли у овај ранг так ми че ња, има ли смо ве ћи ну 
до ма ћих игра чи ца, мла дих де во ја ка са ко ји ма смо же ле ли да оп ста не мо у так ми че њу 
и да ви ди мо где смо у од но су на дру ге и шта мо ра мо чи ни ти.  Ове го ди не, по што смо 
оста ли у ли ги, до ве ли смо не ко ли ко игра чи ца за ко је ми сли мо да су нам по треб не, 
али стро го во де ћи ра чу на да не ре ме ти мо по зи ци ју и раз вој на ших игра чи ца са под
руч ја Срем ске Ми тро ви це и око ли не, каже тренер Душан Дрча ка же, ко ји по зи ва 
пу бли ку да се ода зо ве у ве ћем бро ју и пра ти ми тро вач ке ру ко ме та ши це

жЕНСКИ РУ КО МЕТ НИ КЛУБ „СРЕМ“ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Бор ба за ула зак у Су пер ли гу

Пред одлазак на зимску паузу после
десетодигранихутакмица јесењегдела
сезоне Супер Б женске рукометне лиге
Србије,екипаЖенскогрукометногклуба
„Срем“ из Сремске Митровице заузима
четврту позицију. Ако се у обзир узме
чињеница да у односу на тренутно три
најбољерангиранеекиперукометашице
„Срема“имајусамо једнупобедумање,
јасно је да серадио одличном „прола
зномвремену“коједајенадузапласман
наједнуодпрвeдвeпозицијекојeводе
уелитносуперлигашкотакмичење.Про
шлогодишњи пласман у Супер Б лигу,
несумњиво је најзначајнији резултат у
градскомженскомрукомету јошодсре
дине деведесетих година, када је тада
шњиЖРК„Сремекспрес“посленаступа
у елитној Суперлиги успео да још две
сезонезадржипрволигашкистатус.
Када су у питању издања „Срема“ у

текућој полусезони, било је неколико
неочекиванихмомената.Сједнестране,
митровачке рукометашице нису тријум
фовале у неким утакмицама које су
„мирисале“ на победу, да би са друге
стране, иста екипа „Срема“ лагано са
девет, односно десет голова разлике,
добијала фаворизоване тимове прво
пласиране „Кикинде“ идругопласираног
„Панчева“,мождаинајквалитетнијееки
пе у лиги. Један од шефова стручног
штабаДушанДрчајезадовољантренут
номпозицијомсвојеекипе,алиижализа

пропуштеним приликама. Нарочито у
прва два првенствена кола када су
„измакле“ победе против екипа „Петро
варадина“ирукометашицаизСмедере
ва. Наговештавајући борбу за највиши
пласман, тренер Дрча најављује актив
ности на популаризацији женског руко
мета у Сремској Митровици и околини,
јерјепримећеноданепостојидовољно
интересовањезаовајспорт,нарочитона
подручју самог града. Сеоске средине
показују већу заинтересованост и овом
спорту већ су дале неколико квалитет
них рукометашица. Мартинци важе за
срединукојатрадиционалнодајеквали
тетне рукометашице, док се Лаћарак
показаонајбољипобројурукометаша.
Такмичарска селекција ЖРК „Срем“

тренутноброји16играчица,стимштосу
ради стицања искуства и постепеног
укључивањаупрвитимувекнараспола
гањуидведотримладерукометашице.
Утомпогледу,ДушанДрчатврдидасеу
сремскомитровачкој женској екипи
посебна пажња посвећује стварању и
одабируиграчицакојећеконкурисатиза
наступупрвојседморици.
– Прошле године, када смо први пут

ушлиуовајрангтакмичења,ималисмо
већинудомаћихиграчица,младихдево
јакасакојимасможелелидаопстанемо
утакмичењуидавидимогдесмоуодно
сунадругеиштаморамочинити. Ове
године,поштосмоосталиулиги,довели

смонеколикоиграчицазакојемислимо
да су нам потребне, али строго водећи
рачунаданереметимопозицијуиразвој
наших играчица са подручја Сремске
Митровице и околине. Тренутно имамо
четири рукометашице са стране и две
којеповременоангажујемо.Покушавамо
даштовишедецеимладихукључимоу
овај спорт, који из објективних разлога
већгодинаманијеатрактиван.Репрезен
тацијанеманекивеликиуспехнитиима
моклубуЛигишампиона,штонезначи
да се то не може променити. Нећемо
одустати од популаризације рукомета у
школамаистварањановихрепрезента
тивки, каже тренер Дрча, који позива
публику да се одазове у већем броју и
пратимитровачкерукометашице.
Онподсећанаважнучињеницудаиз

редоваовогградскогклубапотиченеко
лико досадашњих чланица репрезента
цијеСрбијекаоштосуМилицаЗубовић,
Александра Бакша, НаташаДраговић и
Наташа Павловић. У актуелној екипи
ЖРК„Срем“наступакадеткињаНаташа
Ћетковић, коју је недавно позвала
Европскарукометнафедерацијауелит
никампуБечукаоједнаодмладихнада
европског рукомета. На утакмицама
репрезентацијепружалајеизузетнепар
тијекаонајбољипојединацнатерену.У
кадетскојрепрезентативнојекипитакође
су „Сремове“ рукометашице Ања Клен
ковски и Николина Булатовић. Ове три

СЛАВЉЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НА СВОМ ТЕРЕНУ: женски рукометни клуб „Срем“ Сремска Митровица

СПОРТ
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играчице избориле су крајем
новембраучешћеуАдивизи
ји еврпскогженског рукомета
иучешћенаЕвропскомкадет
скомпрвенствукојесеодржа
ва2023.године.
Поред тренера Дрче, у

стручномштабу каопомоћни
тренер ради Саша Којовић,
док је функција председника
поверена искусном рукомет
номрадникуитренеруДрага
нуКрстићу.Устручномштабу
ангажовани су и други поје
динцизадуженизасвакипоје
диначни сегмент функциони
сања и организације тима.
Егзистенцију и пословање
клубафинансијски иматери

јалноподржаваГрадСремска
Митровица.Засамопоуздање
екипе у наставку првенства
важан је и податак да је у
последњих неколико утакми
ца на домаћем терену забе
лежен и нешто већи број
посетилацаодуобичајеногза
спортске прилике у граду.
Наредна два првенствена
кола екипа „Срема“ игра као
домаћин,аустручномштабу
то виде као прилику за нове
првенствене бодове. Први
сусрет на програму је 19.
фебруара 2022. године, када
ће у хали „Пинки“ гостовати
екипаЖРК„Петроварадин“.

Дејан Мостарлић

На го ве шта ва ју ћи бор бу за нај ви ши пла
сман, тре нер Др ча на ја вљу је ак тив но сти 
на по пу ла ри за ци ји жен ског ру ко ме та у 
Срем ској Ми тро ви ци и око ли ни, јер је 
при ме ће но да не по сто ји до вољ но ин те
ре со ва ње за овај спорт, на ро чи то на под
руч ју са мог гра да. Се о ске сре ди не по ка
зу ју ве ћу за ин те ре со ва ност и овом  спор
ту већ су да ле не ко ли ко ква ли тет них 
ру ко ме та ши ца. Мар тин ци ва же за сре ди
ну ко ја тра ди ци о нал но да је ква ли тет не 
ру ко ме та ши це, док се Ла ћа рак по ка зао 
нај бо љи по бро ју ру ко ме та ша

Помоћни тренер Саша Којовић и тренер Душан Дрча 
(Фото: Видео Студио Добаи Ада)

КУ ГЛА њЕ

Ми тров ча ни за па же ни 
на два так ми че ња

Модерна куглана у Голу
бинцима била је протеклог
викенда домаћин Зонског
куглашкогтакмичењанакоме
се тражило пет најбољих
појединаца са подручја Сре
ма за учешће на предстоје
ћем првенству Војводине.
Учешће на покрајинском
првенствуобезбедиласудва
чланаКуглашкогклуба„Срем“
из Сремске Митровице 
БориславКовачић,којијебио
трећи,односноновосуперли
гашко појачање из редова
„Партизана“ Борислав Бајић,
који је освојио пету позицију.
Изузев њих, у митровачкој
екипи наступили су Марио
Ружецки и Ратко Павлић са
нешто мање оборених чуње
ва.Назонскојкуглашкојсмо

три учествовале су и екипе
„Железничара“ из Инђије,
„Голубинаца“ и „Јадрана“ из
Голубинаца.
Непосредно пре  овог так

мичењауКуглани„Фанкаре
на“ уБачкојТополи,почео је
„Војвођански Гранд при“, нај
већиинајзначајнијиевропски
и светски куглашки турнир,
који окупља елитне такмича
реуовомспорту.Међуњима
су се резултатом истакли
Митровчанин Игор Ковачић,
члан светског шампиона 
репрезентације Србије и
БориславКовачићчланекипе
„Срема“.Обојицаимајуреал
неизгледедасенађууфина
лу 2. јануара међу двадесет
најбољих куглаша на овом
турниру.

ПСЦ „ПИНКИ“
Турнир у малом фудбалу
У Пословно – спортском

центру „Пинки“ у Сремској
Митровици, 24. децембра је
почео Међународни турнир у
малом фудбалу, 33. по реду.
Такмичисешездесетекипаиз
Сремске Митровице, Шида,
МачванскеМитровице,Љуко
ва, Витојеваца, Платичева,
Шапца, Врдника, Богатића,
али и из Републике Српске.

Поред тога што се екипе
такмиче међусобно, мајстори
малогфудбалаћесеборитии
за титулу најбољег играча,
најбољег голмана и стрелца
турнира и то у шест катего
рија.Ценаулазницејестотину
динара, а распоред утакмица
ирезултатеграђанимогупра
титинасајтухале„Пинки“.

А. П.

СТОНИ ТЕНИС
Све то сав ски тур нир у Руми
Стонотенски клуб Рума ор

ганизује 27. јануара „Свето
савски турнир“ за девојчице
идечакеодпрвогдочетвртог
разреда основне школе. Већ
од 25. децембра сваког дана,
сем празника, организују се
„Отворена врата стоног тени
са“сапочеткомод11часова.
Просторије клубасеналазе

усалиТрећеградскемеснеза
једниценауглуулицаЛењино
веи27.октобра.Управаклуба
позива свудецудадођуида
секрозигрусалиценцираним
тренером упознају са основа
мастоногтениса.Свизаинте
ресовани могу контактирати
тренера Ружу Попов на теле
фон064/148–15–01. С. Џ.

Митровачки куглаши
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Мо дер ни

гла ди ја то ри

Акоје2020.била година коју су
појели скакавци, ова година
која је на измаку свакако то

није.Баремштосеспортатиче.Схва
тили су моћници који вуку конце у
најјачим светским лигама и такмиче
њима да ће одлагања и отказивања
догађајауканалитиспортглобално,а
размерефинансијскекатастрофекоја
је задесила спортске организације
уследкоронесунемерљиве.Тосуна
својојкожиосетилиготовосвиактери
упрофесионалномспорту.
Највећи проблем је био изостанак

публикенастадионимаиудворана
ма, док су се најбогатији клубови
нашлиушкрипцузбогјошједнебитне
ставке,атосуогромнеплатеиграча
којесунекакотребалебитискресане.
И док се овај први проблем дао

решити продајом ТВ права и огром
нимуговоримасателевизијскимкућа
ма,овајдруги јебионерешиваениг
ма. Нико нормалан међу врхунским
спортистима није пристао на соли
дарностисмањењеплатеуследпан
демије.Садруге стране, увекизбије
некидвоглавиарапинсаџакомпара,
спремандаискориституђунесрећуи
платионоштодругинемогу.
ФудбалскиклубБарселона јеживи

примериједанодпрвихклубовакоји
јепоштенонајебаоуследкризекојаје
погодилацеосвет.Осталисубезнај
бољегиграчакојијеносиоекипугоди
нама уназад. Лео Меси је брже –
боље запалио у Париз, жељан да
своју каријеру на заласку додатно
наплати.
Овагодинаје,ипак,биладругачија

одпретходнеистичесеутисакдаје
светдонекленаучиодаживисаовом
пошасти.Стадионисуконачнопуни,
великиброј гледалаца,алиииграча
јевакцинисан,аспортскидогађајису
седоскороодвијалипоплануипро
граму.
Дасвенебудетакодивноикрасно,

побринуласезласудбакојајепоново
унеланемирмеђувасколикиспортски
свет.Новисојкорона–вирусасеубр
заношири,апоследицесувећвидљи
веунекимспортскимтакмичењима.
Америчка кошаркашка НБА лига

се, чинисе, нашлапрванаудару.У
само неколико недеља заразио се
огроман број играча и стручног осо
бља.Кажудајекривавакцинаједног
произвођача, која и не делује баш
какосеочекивало.Већина кошарка
шасецепилобаштомвакцином јер
јебилапредвиђенасамоједнадоза,
а на терен су могли да истрче већ
даннаконпелцовања.
У фудбалском свету, на тапету се

нашла енглеска Премијер лига, која
је десеткована изостанцима због
болести. Многи тимови не могу да
скупеминимумиграча који је потре
бан да би одиграли мечеве, те су
многе утакмице последњих дана
одложене.
Шта језаједничкозаовадвагоре

поменута такмичења? Па чињеница
даипоредбројнихпроблемаинере
гуларнихуслова–нисупрекинута.У
НБАлиги,клубовиседовијајунараз
неначиненебилиосталинапаркету
иигралисвојемечевебезодлагања.
Пензионисани играчи се враћају

кошарцинакратко,потписујусепри
времениуговори,аоникојисуоздра
вили, експресно се враћају у своје
екипе.
Што се Премијер лиге тиче, ту је

ситуација нешто комплекснија, а
јасноједаионимечевикојисуодло
жени,унекоммоментуморајудасе
одиграју. Када се погледа календар
такмичењаувремебожићнихиново
годишњих празника у Енглеској,
човек се крсти и левом и десном
руком. Густ распоред предвиђа оди
гравање великог броја утакмица у
распону од десетак дана, а дамука
будевећа,организаторисуутајпери
од углавили и куп утакмице. Право
новогодишње лудило на Острву и
посластицазасвељубитељефудба
ла.

Утаквим околностима, ретко косе пита како је играчима. Ови
модерни гладијатори буквално

својживотстављајунакоцкуизлажу
ћисенадљудскимфизичкимнапори
маусредпиздарије са короном.Већ
смонавиклидасвременанавреме
чујемовестдасенекииграчсрушио
натерену.Многиспортистисусведо
чилидаимјекрвнасликанаконпре
лежанеболестибилакатастрофална
идаимјебилопотребномноговре
менадасевратеуформу.
Свитипроблеминеутичупретера

нонаљудекојиодлучујуикојиорга
низују такмичења. Велика лова је у
игри,алигенемогудаприуштесеби
јошједноотказивањеилистопирање.
Страдање играча је колатерална
штета.Theshowmustgoon.

Рет ко ко се пи та 
ка ко је игра чи ма. 

Ови мо дер ни 
гла ди ја то ри 

бу квал но свој 
жи вот ста вља ју

на коц ку из ла жу ћи 
се над људ ским 

фи зич ким
на по ри ма

усред пи зда ри је
са ко ро ном
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